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(3 ABDUL AZIZ ibn 
kianlah disiarkan oleh Radio Ma 

ii radja. Mendiang 

radja Saudi Arabia, hari | 

berobat kepada beberapa 

1 Mentjapai Usia 73 Tahun Dan | 
“Meninggalkan 150 Orang Putera 
geran Amir Su'ud Diangkat Mendjadi Ra 

u Abdurrahman ibnu Faisal as- 
Senin pagi telah mangkat. RNemi- 
kkah. Radio Damaskus menjiar- 

kan, bahwa putera sulungnja, Amir Su'ud, tIh diangkat sbg radja 
baru, sedangkan saudara mudanja, gkat sbg radj 

Amir Faisal, ditundjuk sebagai 
Radja ibnu Su'ud dalam tahun 
dokter bangsa Eropa, karena 

penjakit djantung. Penegak keradjaan Saudi Arabia ini telah men     

   

ini ka 

tjapai usia 73 tahun. 

— Abdul Aziz ibnu Abdurrahman 
ibuu Faisal as-Swud, sebagai ha 

sil perdjoangannja dimasa “muda 
nja, berhasil membentuk keradja 
an jang luasnja 127.000. mil2 dan 
berpenduduk 6 djuta djiwa dan 
diberikannja keradjaan ini nama 
keluarganja. 

Nenek-mojangnja telah menak 
. Yukkan Arabia ketika abad ke-18, 

tetapi sedikit demi sedikit daerah 
jang ditaklukkan ini djated keta 
ngan Mesir dan kemudian keta- 
ngan keluarga Rashid dari daerah 
Shammar jg disokong oleh Turki. 

Abdul Aziz dilahirkan di Ku- 
wait, dalam tahun 1880, waktu 
keluarganja berada dalam penga- 
singan: ajahnja mentjari  pelin- 
dungan pada istana Amir Kuwait, 
sesudah diusir dari negerinja. 

Dari ajahnja, Abdul Aziz me 
nerima 2 peladjaran: membentji 

an adjaran Wahabi jg 
nudian mendjadikan 
suatu negara jang 
gang teguh adja- 

- am al Our'an. 
Ketika id mentjapai umur 21 1h., 

Abdul Azis dengan diiringi olen 4 
peradjurit kepertjajaannja,  melintusi 
padang pasir “dari — Kuwait dipantai 

   

      

    

     

  

   

    

   
an 

Almarhum Ibnu Sw'ud 

Teluk Iran lalu menaklukkan Ryadh, 

ibukota Nadjd dan tempat asal ke- 
luarganja, dan ia dinjatakan sebagai 
Seltan Nadid. 

Bersepdjatakan semangat keaga- 
maan, Abdul Aziz mulai memba- 

ngun negerinja, suku2  Badawi jang 

hidup "mengembara “diserukannja su 
paja tinggal menetap, dan disusun 

nja mereka mendjadi suatu masjara- 

kat jang bersifat setengah militer, ke 
agamaan dan pertanian. 

Sesudah . Perang dunia I, Ahdul 
Aziz bersengketa dengan Radja Hus 
sein dari Hidjaz, jang telah memper 

kuat kedudukannja - dengan  djalan 
persekutuan dengan Inggris itu. 

Tanpa getar akan bantuan Ing 
gris kepada Hussein, Abdul Aziz 
menjerbu Hidjaz. Radja Hussein 
turun dari tachta lalu pergi “ke 

| menjelamatkan djiwa ajahnja. Sediak i 

  

| 

  

"(lahir 1907) sebagai tjalon pe 

meninggal dunia di Taif (sebelah Ti 
mur Mekah). 

| Berita ,,Reuter” 
mengatakan, bahwa Radja Abdul 

Aziz ketika bulan jl. diwartakan se 
dang sakit dan berada di Taif dekat 
Makkah, dimana tertepat istana ra 
dja untuk musim panas. Sifat penja 
kit jang dideritanja tidak diumum- 
kan setjara resmi, tetapi pernah dika 
barkan bahwa menurut keterangan 2 

| orang dokter bangsa Perantjis jans 
merawatnja, Radja menderita angina 
pectoris. 

Radja baru: Swud ibnu 
Abdul Aziz as-Swud. 

Radja Baru Saudi “Arabia, Sw'ud 
ibnu Abdul Aziz ibnu Abdurrahman 

pal Faisal as-Swud, dilahirkan ketika 
tahun 1905. 

Sebelum diangkat mtendiadi radja, 
"ia mendjadi perdana menteri imerang 
kap panglimabesar 'angkatan perang: 

| sebelumnja, ia mendjadi radja-muda 
| Nadid. Dimasa mudanja, ia seperti! 
'putera2 Radja Ahdul Aziz lain2nja- 

pun mendapat didikan jang keras, 
seperti: berdjalan kaki tanpa sepatu 
atau sandal -dipadang: pasir, menung 
gang kuda tanpa sadel, dilatih mem 
pergunakaik pedang dan alat2 sen- 
djata api. . 

Ketika Saudi Arabia berperang me 
lawan Yaman, Amir Swud pernah 

1935, ia sering mengadakan perdia 

lanan kenegara2 Arab, Eropa dan 
Amerika Serikat. Menurut kedutaan 
hesar Saudi abia di Paris, sesndah 
Radja A da ziz mangkat, maka 
keluarganija rkumpul untuk menja 

takan Amir Swud sebagai radjc 
hadirin bersumpah: setia KR 
Tindakan pertgma radja 
menjatakan saudaranja A 

baru: 
Ci ja 2 

—iale 
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radja. Faisal adalah menteri 
geri Saudi Arabia mera, 
muda Hidj    

   bentuka Hatu- pemerita 

4 baru, berdasarkan sebuah 
kabinet, dengan kepala pemerintahan | 
(perdana menteri): ketjuali itu Radja 
tetap mendjadi kepala negara, dan 

dibawahnja berdiri kepala Dewan 
Mahkota (Amir Faisal). 1 

Djuga dalam bentuk pemerintahan 
baru ini, segala kedudukan penting 
berada ditangan keluarga Radja, ter 
diri dari anak2nja, kemenakan2nja 
atau hamba2 jang sudah diudji kese 
tiaannja. Segala menteri diangkat 
atas perintah radja dan segala kepu 
tusan kabinet untuk kepada sanksi 
radja. 
Tentang Amir Faisal, dapat dike- 

mukakan bahwa ketika berusia 17 ta 

    
   

    

dari New York: 

   

     

      

  
  

  

56 Perwira 
| Naik Pangkat 

X3    
Gambar 'ig diambil Senen pagi il. waktu diadakan “pelantikan kenaikan 
pangnat 36 perwirasdari TT IV. bertempat di Stadion Semarang. Tampak 
panguma divisi Overste Bachrun sedang melekatkan tanda pangkat baru 

pada seorang perwira. : (Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

  
Kalau Saja Tidak 

DR. MOHAMMAD MOSS 
Iran, hari Minggu telah dibawa   
membubarkan parlemen. 

Pembela Mossadegh “ialah Kolo- 
nel Jalil Bozorgmehr, sedangkan ig. 

mendjadi " ketua pengadilan- ialah 
| Djenderal Nasrellah Moglrbeli. 

  

“hun ia memimpin pasukan suku Ba 
"dawi untuk menaklukan Asir dalam 1, » 
ahun 1922, dan tahun 1933 ja ikut U18sung 
serbu Yaman. Ia sedjak terbentuknja 

mewakili negaranja: hampir 
negara di- Eropa sudah dikun- 
tinja. a.l. Sovjet (AFP): - 

Banjak isterinja. 
Selama hidupnja, Abdul Aziz 

mendjauhi tembakau, minuman 
keras dan lagu2. Sebaliknja, ia 
gemar sekali akan kopi. 

Djumlah isterinja, tidak pernah 
melebihi 4 pada satu saat, ketu 
runannjapun sangat banjak. Per 
nah ia bertanja kepada seorang 
Inggris jg mendjadi adjudannja, 
St. John Philby, bagaimana orang | 
orang Eropa bisa kawin dengan 
1 isteri sadja: menurut pendapat 
nja, itu tidak tjukup supaja ma 
musia tetap sehat rohaninja dan 
djasmaninja. (Antara-UP) 

  

  utara, kedaerah jang sekarang me 
rupakan Keradjaan Hashimiah 
Jordania. Tgl. 9 Januari 1926 
Abdul Aziz dinjatakan sebagai 
Radja Hidjaz. Setahun kemudian, 
ia mengganti gelarnja - mendjadi 
Radja Hidjaz, Nadjd dan daerah2 
taklukannja. Diadakannja  hubu 
ngan persahabatan dgn Inggris, 

| jaitu dengan perdjandjian Djid- 
dah, Achirnja, dalam tahun 1932, 
Radja Abdul. Aziz ibnu  Sw'ud 
mengumumkan pembentukan ke 
radjaan gabungan Saudi Arabia, 
sal Mamlakah al 'Arabiyah as- 
Su'udiyah.” i 

Sekarang, 'keradjaan buah usa 
hanja ini mendjadi penghasil mi- 
njak tanah momor 4 diseluruh 
dunia, jang tiap2 tahun menghasil 
kan royalties sebanjak — kira-kira 
£ 30.000.000, ialah hasil persetu 
djuan dengan kongsi minjak Ame 
rika Aramco jang meng-exploitasi 
nja. 

Djumlah putera laki2 mendiang 
Abdul Aziz kabarnja ada 150 
orang. Pa 

Djenazah Radja Abdul 
Aziz dimakamkan di 

Djenazah Radja Abdul. Aziz 
ibnu Su'ud dari Saudi Arabia, di 
makamkan di Riyadh, salah satu 
diantara 2 ibukota keradjaan Sau 
di-Arabia. P 

AFP mengabarkan seterusnja 
dari Kairo, bahwa almarhum ke” 
tika masa mudanja mendapat luka 
berat dikakinja, waktu sedang 
bertempur sambil naik unta.  Se- 
mendjak itu, ia selalu mengalami 
kesukaran pada bekas Tuka tadi. 
Tahun 1930 ia mulai menderita 
rheumatoid arthritis. Dalam ta- 
hun-tahun belakangan ini, ia men 
derita penjakit pada kandungan 
air seni, lalu di-operasi oleh se- 
orang ahli bedah Perantjis. Bebe 
rapa bulan lamanja ia sering men 
dapat serangan  djantung, dan 
achirnja karena serangan  sema 
tjam ini pula Radja Abdul Aziz 
mangkat: (UP) 

Karena menderita angina 
pectoris, 

Menjambung, berita mengenai 
mangkatnja Radja Abdul Aziz ibnu 
Swud dari Saudi Arabia, seterusnja 

.Pihak 

djib di kabupaten Tjiamis telah 
han atas diri sedjumlah orang didaerah Rawa Lakbok. 
struksi tentang peristiwa pembunuhan2 itu telah 

»Drama Tjitanduj” 
59 Orang Disembelih Oleh 7 Pemuda 

Anggauta,. Organisasi Pertahanan Rakjat” 
Pembunuhan ,,Pihak Merah” Lawan 

Hidjau" 

MENURUT KETERANGAN kalangan resmi, pihak berwa- 
membongkar peristiwa pembunu 

Rekon- 
»didjalankan” 

lam tangsi Sultanabad dekat Teheran, dengan dakwaan 
telah berchianat terhadap negaranja. Bersama Mossadegh, diadi:i 
pula bekas kepala stafnja, ialah Brigadir-djenderal 
jang djuga didakwa mentjoba merobohkan Shah. Seperti diketahui, 
Mossadegh ditangkap ketika tgl 20 Agustus j.L., sesudah “Djende- 

|ral Fazlollah Zahedi berhasil merebut kekuasaan, dan mendakwa 
bahwa Mossadeg telah membang kang 
supaja ia mengudurkan diri dan bahwa ia 

oleh 7 orang pemuda pembunuhnja dan 10 orang lainnja ig ada 
sangkut paut dengan perkara tersebut didesa Sidahardja, Lk. 24 
km sebelah timur dari Bardjar. Djuga penggalian terhadap 13 ma 
jat dengan disaksikan oleh komandan polisi, Dr. Suwarto, wakil 
tentara dan pamongpradja telah dilakukan, jaitu dipinggir sungai 
Tjitanduj. 
Menurut kalangan resmi tadi itu tergabung dalam ,,Organisasi 

itu, 7 orang pemuda jang mela | Pertahanan Rakjat” atas andju- 
kukan pembunuhan2 itu. adalah (ran Kepala desa Sidahardja. Kc- 
dari ,,pihak merah”, jang merasa 

  

pala desa Sidahardja antara lain 

jang mereka jang 

dirinja terantjam oleh ,,pihak hi- , telah mengandjurkan, supaja sc- 
djau”, dan sebagian telah menga | tiap orang jang datang dari dae- 
kui kesalahannja pula. Korban2 'rah Salem (jang terkenal banjak 

bunuh itu terdiri ' D,L.-nja) ditangkap dan dibunuh. 

Ijang diketemukan 

atas rakjat biasa jang datang dari 
djurusan Salem,  jaitu tukang 
djual bulu meri, pedagang2 ketjil, 
kuli-kasar jang hendak mentjari 
pekerdjaan dalam pembangunan 
pengairan Lakbok. Demikian pi- 
hak resmi. Dengan keterangan ini 
kabar2 jang pernah tersiar, jang 
menjatakan bahwa pembunuhan 
itu dilakukan terhadap alim-ula- 
ma, ternjata sama sekali berten 

tangan dengan apa jang kini ter- 

bukti. 
Korban tidak kurang dari 
59 orang. 

Sumber lain menerangkan, bahwa 

pembunuhan2 itu dilakukan oleh pa 

ra “pemuda tersebut - sedjak mulai 

April, Mei, Djuni, Djuli dst. Djum- 

lah korban jang dibunuh ditaksir 'ada 
'sebanjak 59 orang.  Diumlah majat 

kembali dalam 

penggalian adalah 16 orang, sedang: 

kan menurut algodjo2 sendiri ada 3 

Imajat dainnja jang mereka lempar- 

kan kedalam. Tjitanduj. Djumlah 19 

orang ini tjotjok dengan laporan tja 

mat Salem dari kabupaten Brebes 

(Djawa Tengah), jang merasa kehi 

langan 19 orang penduduknja jang 

pergi mentjari nafkah kewilajah Dja 

wa Barat. Sementara itu dikabarkan, 

bahwa menurut laporan tiamat Ka 

liputiang, didaerahnja penduduk men 

orang wanita, jang terbawa arus Tji 
tanduj. Dengan demikian maka jang 
sudah “diketahui: sadja “ada: 59 kor- 
ban, 

Tjara pembunuhannja.   kedutaan Saudi Arabia di Paris meng 
umumkan bahwa Radja Abdul Aziz 

  

Sumber tsb. menjatakan lebih 
djauh, bahwa 7 orang pembunuh 

  

dapatkan 40 maiat, diantaranja ce- | 

Orang dari Salem dianggap mata 
mata D.I. 

Karena itu maka para pemuda 
tsb. dengan giat melakukan 
nangkapan2 terhadap orang2 jg 

i berasal dari Salem. Tiap orang jg 
|ditangkap itu diperiksa oleh ke- 
|pala desa dan kemudian ditahan 
|dalam rumah kepala Rukun Te- 
tangga kampung Djamban, Di- 
waktu malam kedua belah tangan 
orang2 itu di-ikat dibelakangnja 
dan dibawa ketepi Tjitanduj. De 
ngan hantaman alat pemukul atau 
lengan disembelih maka mereka 
tu dibunuh. Majatnja dikubur 
afau dilemparkan kedalam kali 

, Tjitanduj. Achirnja para pemuda 
'itu melakukan pembunuhan2 tan 
pa instruksi lagi dari kepala desa 
Sidahardja. 

| Siapa auctor intellec- 
tualisnja ? 

Disamping itu sumber tersebut 
mendapat djuga keterangan, bah 
wa kepala desa Sidahardja itu 

jadalah- kaki-tangan — gerombolan 
bekas ,,Bataljon 426”, jang ber 

|hasik memperoleh kedudukan di 
| Sidahardja. Antara lain seorang 
| bekas letnan dari bekas Bn 426”, 
|Sunarjo sering datang kerumah 
Hurah itu. 

Lurah tsb. telah ditangkap pa 
da tg. 19 September jl. Tapi ia 

(berhasil melarikan diri dan men 
tjeburkan diri kedalam. sumur. 

(la meninggal didalam rumah sa- 
|kit Tjiamis. Kepala desa Sidahar 
| aa itu bernama Suwarto. 

(Antara) 

    

pe '! 

.Berilah Hukuman Mati 

Pada Saja Dgn Segera!" 
Diperbolehkan Bela 

" Diri: Tantangan Mosaddegh 
la Menganggap Diri Korban Politik Negara Asing 

ADEGH, bekas perdana menteri 
kemuka pengadilan militer, dida- 

bahwa ia 

Teghi Riahi, 

firman” (perintah Shah) 
setjara tidak sah telah 

Segera. sesudah sidang dimulai, 
Bozorgmehr mengemukakan kepada 
pengadilan bahwa Mossadegh mem 

" protes jurisdiksi pengadilan inf?. Dk. J 
! perlihatkannja surat - protes “yg. ter- 

diri dari 100 halaman, jang “diper-| 
siapkan — oleh  Mossadegh sendiri. 
Menurut berita ,Reuter”, persealan 
mengenai kompetensi ini dapat ber 

beberapa hari lamanja 
Menurut hukum - angkatan perang 
Iran, seorang terdakwa boleh mem 
persoalkan kompetensi pengadilan jg. 
akan mengadilinja. AN Si 

Kedua terdakwa dalam perkara 
ini dapat “didjatuhi hukuman maut, 

walaupun hukum pidana Iran mene- 
tapkan bahwa seorang jang sudah 
berusia 60 tahan lebih, tidak “akan 
mendjalani hukuman mati. 

Mossadegh, perdana menteri 
Iran jang dahulu berapi-api itu 
pidate2nja, sekarang sudah beru- 
mur 73 tahun dan kesehatannja 
lemah. 

Berita AFP mengatakan, bahwa 
terhadap Mossadegh dikenakan 17 
matjam tuduhan, jang dengan sing 
katnja berbunj': ,,perkosaan un- 
dang2 dasar” dan ,,membangkang 
perintah Shah”. 

Kota Teheran hari Minggu ini 
tenang sadja: tangsi Sultanabad, 
tang dahulu mendjadi istana,  di- 
djaga dengan keras, 

Mossadegh: ia selalu an- 
ti Inggr's. 

Nama Mossadegh “lebih dari 30 
tahun lamanja disebut2 dalam po- 
litik Iran, dan sikapnja selalu sangat 

anti-Inggris. Demikianlah tulis UP 
dari Teheran. Ketika permulaan ta- 
hun2 duapuluhan ia diasingkan ke- 
suatu propinsi Iran jang djauh letak- 

nja dari ibukota, oleh Reza Shah, 
ajah shah jang sekarang. Tetapi pu- 
tera mahkota, ialah jang sekarang 
djadi Shah, membelanja hingga Mos- 
sadegh diidzinkan tinggal dirumah 
serta perkebunannja dekat Teherar. 

Karena kemurahan hati putera 
mahkota, maka Mossadegh menan- 
da-tangani sebuah sumpah jang di- 
tulisnja didalam Kitab al Our'an ke- 
luarganja, dalam mana ia mengata- 
kan bahwa selama ia hidup, ia tak 
akan melakukan sesuatu tindakan 
untuk  mengchianati ' Mohammad 
Reza Pahlevi, ialah Shah sekarang. 

Ketika Reza Shah digulingkan da- 
lam tahun 1941 waktu pasukan2 
Inggris dan Sovjet Uni . memasuki 
wilajah Iran (Reza Shah didakwa 
bersikap pro-Djerman).  Mossadegh 
madju kembali digelanggang politik: 
disusunnja sebuah partai politik jg. 
kemudian terkenal dengan “nama 
"Front Nasional. Ia dipilih mendjadi 
anggota parlemen, sebagai utusan 

daerah Teheran jang paling terke- 
muka. Tahun 1944 Mossadegh “de- 
ngan tadjamnja menentang suatu 
pertjobaan oleh Sovjet Uni untuk 
memperoleh konsesi2 miniak di 
Iran: dan dimulainja kampanjs su- 
paja Iran memperoleh sjarat2 jang 
lebih baik dalam persetudjuannja de- 

ngan kongsi minjak Inggris AIOC. 
jang ketika zaman itu  mempunjai 
bangunan2 raksasa  dipantat Teluk 
Iran, ialah pabrik penjaring jang ter- 
besar didunia, di Abadan. 

Walaupun Mossadegh tidak mem- 
peroleh kursi dalam pemilihan jang 
berikutnja, namun kampanjenja mie- 
lawan AIOC itu sudah subur, dan 
sudah terdengar seruan2 kuat supaja 
minjak Iran dinasionalisasi, walau: 
pun pada waktu itu AIOC baru sa: 

'dja menjatakan setudju untuk mem- 

perbesar royaltiesnja kepada peme- 

rintah Iran. 
Dalam keadaan demikian ini, Mos- 

sadegh menjerang  Djenderal Ali 
Razmara, jang ketika itu djadi per- 
dana menteri: — Razmara disebutnja 

suatu boneka Inggris”. Razmara 
berpendirian bahwa bangsa Iran be- 
lum bisa menasionalisasi minjaknja, 
karena mereka belum punja  ahli2 

tehniknja, belum  punja pasar?nja 

  
   

dan belum punja fasilitet2nja. Raz-| deral | (Djenderal Moghbeli, ketua'Jan militer Iran jg diketuai oleh | 
mara dibunuh ketika Maret 1951, | pengadilan), bahwa tuan adalah se: | Dienderat Nasrollah Moghbeli un 
waktu ia sedang memasyiki si dklkamef SEN negara tadk”. Saja tis k, 

beam s0 ia noO «MAAN 
Kama. kara: mah Gn wdatg 

uan stem Bela AN 

1g   

  

   

    

    

    

  

  
  

  

  

TANGGAL 18 MALAM 19 
MARET 1950 — djadi sudah 
314 tahun jl. — Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara pada ketika itu 
Menteri Keuangan kabinet Hatta 
mengumumkan tindakan pemerin- 
tah untuk menggunting uang. Tin- 
dakan tsb. dimaksudkan utk. me 
ngendai:kan inflasi. Begroting Ne- 
gara mengalami ketekoran. Untuk 
menantikan datangnja pindjaman 
dari luar negeri akan dapat meng- 
hambat pembangunan. 

Memang, daiam sekedjap mata 
pemerintah mendapat pindjanan 
dari rakjat sendiri 'sebanjak 
1.500.000.000 rupiah. Suatu hal 
jang sangat - mentertjenggangkan. 
sekalipun  bergeraknja gunting 
Sjafruddin itu bukan merupakan 
soal jang orisinil Jang paling 
menggemb'rakan, tindakan peme- 
rintah itu ditaati oleh segenap rak 
jat Indonesia. Semua orang men- 
faati, menjerahkan separo, dari- 

“pada djumlah uang jang dipunjai. 
Tidak ada seorangpun jg dapat 

menjangkal, bahwa -ketaatan rak 
jat terhadap tindakan pemerintah 
itu mendjadi suatu ukuran, bah 
wa bangsa Indonesia benar-benar 
ingin memiliki kemerdekaan  'ta- 
mah-airnja sebagai saluran untuk 
menudju kesedjahteraan dan “ke 
makmuran. Tidak selamanja re- 
aksi terhadap sesuatu - tindakan 
Itu bisa sama. Demikian - djuga 
halnja dengan tindakan penggun 
tingan uang. Namun “demikian, 
toh semua orang taat akan tinda 
kan “itu, sehingga apa jang diren- 
janakan diatas kertas pada saat 

tu, memberi hasil jang tjotjok. 
Kalau akibat2 daripada tindakan 
tsb. kemudiannja - tidak seperti 
jang mereka  bajangkan pada 
waktu membikin rentjana, itulah 
merupakan probleem jg sekarang 
ini, menghendaki "untuk dipetjah 
kan. LELE BP NAT 

| Bajangan jg sangat suram. 
Begitu tindakan Sjafruddin “driiu- 

lankan, Mr. Sjafruddin Prawiranega- 

Ta mendjelaskan bahwa tindakan2 

itu diambil “adalah utk. mengurangi 
penderitaan berdjuta2 orang. 

Adapun reaksi dari beberapa orang 

jang termasuk ahli keuangan segera 
terdengar. Antara lain dr. Ong Eng 
Die (sekarang Menteri Keuanganj 
mengatakan, bahwa 2 peraturan (pe 
robahan peraturan deviesen dan peng 

guntingan uang, — Red) itu akan 
mengakibatkan naiknja harga barang 
barang import mendjadi 3 kali lebih 

mahal daripada “harga pada waktu 
itu. 

Mengenai pengguntingan uang oleh 

dr. Ong Eng Die dikatakan, dari su 
dut psychologie tindakan pemerintah 
tsb adalah keliru. “Antara lain akan 
dapat mengakibatkan kurangnja ke- 
pertjajaan terhadap kedudukan nang 

sebagai alat pembajaran, alat penu   
kar “dan lain2 sehagainja. 

Sementara itu dr. A.K. Gani (be- 
kas Menteri Perekonomian) menge- 
nat tindakan pemerintah menjatakan 

(sangsi akan hatsilnja politik Sjafind- 
din. 

Lain pernjataan sangat banjak. Te- 
tapi diantara reaksi2 itu adalah per 
njataan dr. Ong Eng Die jang oleh 

pemerintah waktu itu setjara resmi 
disesalkan. 

  

Kalau pada waktu uang digun 
ting beras sekilogramnja bisa 
beli dengan harga satu rupiah, 
maka pada waktu ini kita mera 
sakan mahalnja harga beras. Be- 
ras jang kwaliteit rendah dipasar 
tidak bisa didapat dengan harga 
Rp 2.—  sekilogramnja. . Djuga 
lain2 barang kebutuhan hidup jg 
langsung, harga2-nja lebih mahal 
daripada ketika ada  penggunti- 
ngan. Sama harganja sadja tidak, 
apalagi mengharap jang lebih 
rendah. 

Djuga harga obat2, sekarang 
ini lebih mahal daripada harga 
pada waktu uang digunting. Apa 
lagi dalam hal ini djika kita harus 
membitjarakan harga buku2 pela 
djaran. . 

Ketika tindakan keuangan itu 
didjalankan ada sementara orang 
jang mentamsilkan bahwa tinda 
kan itu ibarat pembedahan terha 
dap orang sakit. Jang sakit ada- 
lah masjarakat. Dus si masjarakat 
itu -ichlas dirinja dibedah dengan 
gunting Sjafrudin, karena mem- 
punjai pengharapan bahwa 'ia 
akan berasa sakit agak keras se- 
kali itu sadja, dan kemudiannja 
akan sembuh sama sekali. 

Itulah sebabnja, keterangan 
Mr. Sjafrudin dalam bulan April 
1950. jang menjatakan dalam 214 
tahun lagi kita akan lupa bahwa 
kita pernah mengalami kesukaran 
monetair, merupakan suatu djan- 
dji bahwa dalam tempo 252 tahun 
itu akan datang temponja untuk 
hidup jang murah. Tetapi seka- 
jrang ini kita menghadapi suatu 
kenjataan tingginja penghidupan. 
Kenjataan2 jang dirasakan setja 
ra langsung oleh rakjat itulah 
merupakan satu soal jang tidak 

(bisa dibiarkan. 
Barangkali akan ada teori jang 

. Harapan dan kenjataan | Mengatakan, djika tidak ada veng 
Mr. Sjafrudin sendiri dalam sa ' Suntingan uang, penghidupan se 

lah satu interviewnja dgn kantor (karang ini luar biasa tingginja. 
"berita ,,Antara” (te. 11 April '50) 'Baiklah teori demikian kita teri 
mengemukakan optimismenja ter- Ma, mungkin djuga ada  benar- 
hadap politik keuangannja. Da-/nja. Akan tetapi djangan pula 
lam berita ,,Antara” dikatakan (dilupakan, bahwa rakjat Indone- 
bahwa menteri Sjafrudin sangat (sia — jang umumnja dikatakan 
Optimistis atas kemungkinan2 ke | masih sederhana djalan pikirannja 

  
adaan monectair dan berpendapat 
bahwa ,,dua tahun lagi kita se- 
mua akan lupa, bahwa kita per 
nah mengalami kesukaran mone- 
tair seperti sekarang ini.” 

— lebih mempertjajai pada kenja 
taan daripada teori?. 

Melebihi kemampuan 
masjarakatnja ? 

   

Rupa-rupanja tidak aini Kalau membitjarakan soal gun 
harapan jang dibajangkan pada 'tingan uang terutama sekali dise 
323 tahun jg lalu itu akan mem babkan adanja gedjala2 inflasi 
beri kenjataan jang berlainan. Ba ' pada waktu itu. Selain itu begro- 
gaimanapun pikiran orang pada ting Negara mengalami kekura- 
ketika itu, membajangkan bahwa ngan jang sangat besar.  Begro- 
pada tahun2 sesudah ada aksi “ting Negara Indonesia — lebih2 
gunting” itu barga barang2 kebu- semendjak tahun 1952 — menun 
tuhan hidup akan turan, “rakjat 
akan bisa mempunjai kekuatan 
membeli, 

djukkan suatu hal bahwa Negara 
kita hidup djauh diatas kemampu 
an masjarakatnja. Tekortnja be- 

untuk bersembahjang. Tanggal 23 dak gila!” demikian kata Mossadegh 
April 1951 Mossadegh “ didjadikan dengan keras. 
perdana menteri: tgl. 28 April 1951 Ketua pengadilan: Fuan menghin- 
parlemen Iran menjetudjui undang2 ' dari pertanjaan, ialah mengenai kom 
nasionalisasi minjak Iran. (Antara). # petensi pengadilan”. Mossadegh: Ini 

tsranny! Kalau Tuan tidak ingin su- 
Mossadegh: ,Saja meng- paja saja membela diri, djatuhilah 

hadapi pengadilan sebagai saja hukuman mati, dengan segera?” 
korban — politik — negara | Kemudian Mosadegh menjatakan 
asing”, | bahwa ia diadili menurut sebuah de- 

Menjambung berita mengenat pe- krit jang tidak sah, jang dikeluarkan 
meriksaan perkara Dr. Mohammad Oleh pemerintah baru Iran, jang tak 
Mossadegh, bekas perdana menteri pernah disetudjui oleh parlemen itu. 
Iran, dimuka sebuah pengadilan mu- Dinjatakannja bahwa baik pengadi- 
liter di Sultanabad, pada 'hari Ming- Jan, maupun penuntut — jang te- 
gu, seterusnja diwartakan bahwa se- Tah melampatt kekuasaannja itu” — 
gera sesudah dakwaan2 terhadap «i- semuanja tidak sah. 
rinja dibatjakan, maka Mossadegh Sidang dilakukan didalam 
menjerang kekuasaan pengadilan ta gan Tjermin” dari bekas 
di, Sultanabad jang sekarang mendjadi 

Pembelaan “dirinja dimulai dengan tangsi tentara, 
kata2: Dr. Mossadegh, — perdana, Teheran. Pintu gerbang tangsi dan 
menteri Iran jang sah!” Saja ada Yalan antara Sultanabad dan Tehs- 
disini karena tjampur-tangan negara ran didjasa dengan tank2, (Antara). 
asing, hal ini bukannja berarti Djen- Seterusnja “hari Senin pengadi 

«Rtta-   
  

     

   
  

         

Normaal Kembali 

  

KJ 

Gumbar kenang2an jang pahit. Hilanglah sebagian dari harapan ke: 
dua orang muda ini. Tjita2 jang sudah lama terkandung akan bisa 
segera “dilaksahakan, terpaksa ditunda untuk waktu jang tak terbatas. 
Uang simpanan jang mereka tabung setjara hemat, sedikit demi se- 
Uikit, “untuk bekal melaksanakan 'harapan mereka, achirnja terpaksa 
mereka grating. Digunting kena putusan 
gal 18 malam 19 Maret 1950, 33 tahun jang lalu. Dan kini kedua 
orang muda ini sudah menabung kembali dengan harapan achirnja 

apa jang di-idam2kan akan tertjapai dj : 

! 
di | lain disebabkan adanja tindakan 

  
  
|sekali tidak akan datang mengha 
|dap mahkamah.” 

istana | 

terletak 6 mil dari | 

. Masih Ingatkah Tuan Ini? 
31, Tahun Jg Lalu Uang Tuan Digunting Den 
sudah Itu Keadaan Akan 
Sekarang? — Harga2 Lebih Turun Dan Keadaan Hidup Lebih Enteng? 

Mr. Sjafruddin pada tang- 

  

   (Foto: ,, 'a Merdeka”) 

groting dalam tahun 1950 antara 

monetair. Dan malahan tahun 
1951 anggaran belandja Negara 
memperlihatkan suatu kelebihan 
sebesar Rp 1.200.000.000. Akan 
tetapi, dalam tahun2  berikutnja 
angka2 itu menundjukkan makin 
suram. 

Angka? jg berbitjara dan bisa 
didjadikan pedoman,  sebaiknja 
kita kutipkan angka2 jang kita 
veroleh dari. laporan ..De Java- 
sche Bank.” 

Tahun 1950 Bengeluaran ada 
Rp 5.829.000.000: penerimaan 
bersih Rp 4.093.000.000: djadi 
ada kekurangan Rp 1.738.000. 
000. 

Tahun 1951 pengeluaran Rp 9. 
108.000.000: penerimaan Rp 10. 
303.000.000: djadi ada kelebihan 
Rp 1.195.000.000. 

Yahun '52 pengeluaran Rp 13. 
306.000.000: penerimaan Rp 9. 
179.000.000: berarti menderita 
kekurangan Rp 4.327.000.000. 

Tahun '53 “pengeluaran Rp 9. 
374.000.000: penerimaan Rp 7. 
380.000.000: berarti kekurangan 
Rp: 1.794.000.000. 

Akibat2 daripada tekanan in- 
flatoir luar biasa jang disebabkan 
karena kekurangan2 anggaran be 
landja itu, dan sendirinja meng 
akibatkan adanja perbedaan jang 
penting antara koers resmi dari 
valuta Indonesia terhadap valuta 
asing dan koers gelap, menekan 
export jang legal, — menstimulir 
penjelundupan dan mempertinggi 
kehausan terhadap barang2  im- 
port. jang bersifat konsumptif. 
Sedangkan merosotnja persediaan 
deviesen sebagai akibat dari sebab 
sebab tsb. memaksa Pemerintah 
mengadakan tindakan2 membata- 
si import. 

Tindakan pembatasan import 
itu sudah kita rasakan. Dalam 
teori, kita tidak mempunjai alasan 
untuk tidak memudji tindakan pe 
merintah dalam hal ini, karena 
segala sesuatu memberi gambaran 
bahwa jang ditempuh itupun me 
rupakan "usaha untuk mentjapai 

PURWOSARI -SOLO. 

  kebahagiaan rakjat. Dalam tinda 
kannja membak$£i import, diletak 
kan beban2 jang berat atas pema ' 
sukan barang2 jg tidak sangat 
diperlukan atau” tidak bersi 
fat esensiil. 

Akan tetapi, dalam praktek 
pembatasan import itu, tiap-tiap 
orang sudah dapat mengetahui, 
agak menterkedjutkan kita djuga. 
Betapa tidak akan menterkedjut 
kan, karena bahan2 untuk keper 
luan industrie dalam negeri tidak 
luput dari pembatasan itu. Bah 
kan djuga harga kebutuhan se- 
hari-hari turut naik. 

Akibat daripada itu adalah, bu 
t 
$ 

memeriksa perkara Dr. Moham : 
mad Meossadegh, bekas perdana 
menteri Iran jang didakwa telah | 
berchianat, terhadap negaranja. 

Mossadegh mempersoalkan 
kompetensi pengadilan militer un 
tuk mengadilinja:  dikatakannja 
bahwa “ia tak akan menghadiri 
sidang2 berikutnja. ,.Kalau Tuan 
tuan menetapkan bahwa pengadi 
lan ini berkompetensi utk. menga 
dili saja, maka tuan-tuan akan 
mendjatuhkan hukuman mati atas 
diri saja. Demi Allah, saja sama 

Dr. Mossadegh dengan pedas 
Inja menjerang Inggris, dan dika 
takannja bahwa Inggrislah jang 
mendjadi akar2 kesulitan2 ' bagi | 

(Iran dan bagi dirinja. 
| 
| 

| 

! 

Ketua pengadilan: ,, Kalau Tuan | 
terus. berbitjara sematjam “ini, | 
maka saja akan tarik kesimpulan | 
bahwa Tuan sudah menerima | 

  

—mumeean 

      

Djandji 2'/, Tahun Se- 
Apakah Kenjataannja 

kan hanja barang2 import men- 
djadi mahal harganja. Melainkan 
barang2 jang dihasilkan didalam 
negeripun mendjadi mahal djuga, 
kenaikan harga2 jang sedemikian 
itu: sampai terasa seakan-akan 
bagi buruh biasa sudah tidak 
mempunjai kekuatan untuk mera 
belinja. 

. 

Memperbanjak pereda- 
ran barang. 

Bung Hatta (jang ketika itu. 
mendjadi Perdana Menteri) da- 
lam pedato radionja beberapa me 
nit sebelum Menteri Keuangan 
Mr. Sjafrudin mengumumkan 
pengguntingan uang, antara lain 
berkata sbb.: 

Politik perekonomian Pemerin- 
tah dalam waktu jang pendek se 
benarnja mudah difahami. Beban 
negara jang dipikul oleh Pemerin 
tah dan masjarakat, sebagai aki- 
hat dari pengakuan kedaulatan 
falah defisit besar dalam anggaran 
belandja. Itu menimbulkan ten- 
dens inflasi. Tendens inflasi itu 
akan dikoreksi atau dibatalkan 
oleh Pemerintah (antara Jain dgn 
menggunting uang. — Red.) ke 
wah deflasi jaitu, dengan mem- 
»erbanjak peredaran barang dan 
memperketj:l peredaran uang da 
'am masjarakat. Pemerintah ber- 
harap — demikian Bung Hatta 
— supaja tiap2 orang menundjuk 
kan rasa tanggung-djawabnja ter 
hadap negara dan masjarakat, de 
ngan mendjauhkan perbuatan jg 
menimbulkan gelisah dan panik. 

Seperg sudah kita kemukakan di 
muka, bahwa pada  pengguntingan 

uang, semua orang jang tinggal dida 
lam lingkungan. Negara Indonesia 
taat dan mengikuti tindakan peme 
rintah. Djadi, dapatlah kita bertepok 

dada, bahwa pengharapan Bung Hat 
ta kepada rakjat memberikan hatsil. 

Petundjuk2 Bung Hatta-senantiasa'di 
tadti oleh rakjat: Sebab, soalnja hagtt 
kan ,,bertemu ruas dalam buku”: Iak 

ni rakjat menginginkan kemakmur- 
ran dan kebahagiaan dan pemimpin 
nja memberi petundjuk kearah itu. 

Tetapi sekarang ini sajang, “bahwa 
djumlah barang2 jang beredar tidak 

sulit seperti pada pendudukan Dje- 
pang, tetapi untuk mendapatkan ba 
rang2 — djuga jang langsung me- 

ngenai kebutuhan hidup — tidak se 
mua orang mampu membelinja. 

Menagih djandji. 
Apa jang kita kemukakan da 

lam uraran ini, hanjalah merapa 
kan sebagian ketjil dari apa jang 
mungkin sebenarnja terdjadi dida 
lam masjarakat. Pihak pemerin- 
tah sendiri rasanja tentu menge- 
tahui dengan pasti apa kesuka- 
ran2 jang diderita oleh rakjat. 

Oleh karenanja, sesudah 314 
tahun lebih dari waktu digunting 
nja uang itu, rakjat ingin benar 
mengenjam hidup didalam suasa 
na ,gemah ripah loh  djinawi, 
murah sandhang pangan”, 

Memang, kitapun tidak setudju ter- 
hadap segala tuntutan, Apalagi kalau 

sifat tuntutan2 jang ditudjukan kepa 
da pemerintah itu njata2 melebihi 
batas kekuatan pemerintah. Karena, 

toh. akibatnja rakjat itu sendiri pula 

jang harus menanggung risiko — an 

daikata tuntutan jang melampaui ba 
tas itu dituruti. — Tetapi, dalam hal 
akibat gunting Sjafruddin” ini bu 
kannja kita menuntut. Melainkan kita 
ingin melihat terlaksananja diandji2 
Mr. Sjafruddin jg mengatakan bhw se 

telah 212 tahun semendjak gunting- 
nja menjilang uang itu, rakjat akan 

lupa bahwa pernah mengalami kesu 
karan meonetair, 

Djuga terhadap. pendjelasan bung 
Hatta jang mengatakan bahwa tindak 
an keuangan dan politik keuangan jg 
didjalankan pada waktu itu akan da 
pat berakibat banjaknju barang ber- 
edar dan memperketjil- peredaran 

uang dalam masjarakat. Perndjelasan 
demikian bisa kita artikan harang2 
harga murah. Tetapi sekarang, beras 
mahal. Korek-api (ini djuga kebutuh 
tan hidup) lebih mahal “daripada ta- 
hun 1950. Bahkan buku2 “peladjar- 
an, mahalnja sedemikian rupa, se- 

hingga pada beberapa hari jang lalu 
disana-sini peladjar mengadakan de- 
monstrasi, ' 

(NA PARMAN RKMAO (PNY II 

.Simpanlah hal-hal 'ini untuk si- 
dang-sidang berikutnja,” 

Mossadegh: Saja tidak sakan 
(hadir dalam sidang2 berikutnja, 
djuga andaikata Tuan memanggal 
kepala saja !” 1 

Berita. UP seterusnja mengata 
kan, bahwa kelima anggota pe- 
ngadilan militer — itu “dianggap 
tidak berkompetensi oleh. Mossa- 
degh. Dinjatakannja bahwa keli- 
ma hakim tadi adalah opsir-opsir 
tentara Iran jg pernah di-disiplin- 
nja. 

Kata2  Mossadegh "tadi menje- 
babkan djaksa Hossein Azemudeh 
berkata, seakan-akan Mossadegh- 
lah jang djadi hakim dan bukan 
nja kelima orang 'tadi. 

  

(- Menurut keterangan jang diper- 
oleh PI. Aneta, pada awal bulan 
Desember pemerintah “akan mengi- 
rimkan suatu delegasi ke Nederland 
untuk. mengadakan perundingan dgu 

tuk kedua harinja bersidang, utk, baik kompetensi pengadilan ini.” ' KLM mengenai kontrak GIA, 
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Pah lawan 

  

— — — — — Sifat ke-pahlawanan memang abadi. Tetapi dasar jang 
mentjiptakan ke-pahlawanan bisa berobah-robah menurut kehendak ma- 
sa. Bila 8 tahun j.l. dasar ke-pablawanan tadi adalah semangat pengor- 
banan jang menjala-njala, semangat ,,heroisme” jang sanggup menaruh- 
kan djiwa-raga dalam pengabdian kepada Ibu-Pertiwi, maka dalam. fase 
pembangunan .Tanah Air sekarang ini, semangat ,,heroisme” tadi jang 
masih harus kita miliki: harus pula diiringi dengan semangat mengabdi 
pada tuntutan zaman jang sekarang ini diadjukan kepada kita sekalian. 
— — — — — Sudahlah djelas, bahwa fase sekarang ini adalah fase” 
membangun. age monas kemerdekaan tanah air kita, jang kemerdeka- 
annja djustru telah direbut dengan pengorbanan pahlawan-pahlawan kita 
itu. Diadinja membangun dan mengisi kemerdekaan kita ini, adalah ke- 
harusan continuiteit dari pengorbanan jang telah dilakukan pertama-tama 
oleh pahiawan-pahlawan kita 8 tahun jJ. itu. 
— — — — — Maka kiranja tidak ada suatu penghormatan jang lebih 
besar jang dapat “ditudjukan kepada pahlawan-pahlawan kita, dari pada 
Gjustru meneruskan pengorbanan mereka itu dengan mewudjudkan de- 
ngan njata (me-realiseer) tjita2 ,,tudjuan-agung” untuk mana mereka telah 
rela mengorbankan djiwa-raganja itu. Jaitu tjita2 Indonesia Merdeka jang 
sedjahtera jang murakabi kepada seluruh rakjatnja. Dan satu-satunja 
jalan ke-arah realisatie ini, tak lain ialah, bekerdja sepenuh tenaga dan 
fikiran guna pembangunan. Inilah jang merupakan tuntutan-masa se- 
karang ini! Tak kurang-kuranglah nilainja ke-pahlawanan mereka. jang 
mau mengerti dan sanggup menepati tuntutan-masa tadi! 

  

Pengumuman Penting 
PUSAT PENDJUAL UNTUK DAERAH: 
SOLO — DJOKDJA — KEDU (DJAWA-TENGAH 
SELATAN) DARI SPEDA MOTOR merk A.J.S. dan 

NORTON | 
Mulai sekarang MENERIMA PESANAN untuk speda 
motor merk A.J.S. 
Pemesan diharap datang di: 

N.V. ,Prawira Muljas 
Malioboro 43 — ! elpon 668 

Jogja Kartai 

Ditjari SUB - AGENT 
untuk daerah SOLO dan KEDU. 

  Mantan " 

Belinju, 27 Djuli 1953 

SURAT PUDJIAN 
Dengan hormat, 

Bersama dengan ini surat saja kabarkan Tuan TABIB WA- 

HID MAWN Tamblong 40 Bandung, pada tanggal 26 Djuni 

1953 saja telah terima de ngan waktu jang singkat, dengan 

baik POSPAKET Tuan, dan dengan gilang gemilang pertjo- 

baan saja sendiri, maka Tuan punja obat, buat (Hilangkan 
hitaman dimuka) sesudah saja pakai 6 hari lamanja, hitam? 

dimuka, telah hilang. 

Maka Tuan punja obat amat mandjur, sebab saja sudah tjo- 
ba lain-lain obat, tetapi tidak ada hatsilnja. 

Dengan pertolongan Tuan punja obat, saja pudji obat jang 

mandjur dan sangat saja hargai. 

Hormat saja, Sekianlah pudjian dari saja. 
ABUBAKAR U.   

  

  

Di Djual: 
1 RUMAH GEDONG (R.v.E.) 

  

di. Purworedjo (Kedu) ter- 
letak didjalan besar, sangat tjotjok untuk toko atau perusa- 
haan luas & 1150 m' (berikut gudang). : 
Keterangan selandjutnja pada harian ini Adv. No. 4/3239.   

2 " ape 
AM BER LK 2-0 5— AAA LI 

Telah Lahir: 
Pada hari malam Kemis Legi tanggal 28/29 Oktober '53 

djam 23.30 anak kami jang Pertama : 

Bambang Widitomo 
Atas pertolongan bidan Nj. Sudarsono, kami mengutjap- 

kan banjak2 terima kasih. Ibu dan Anak dalam keadaan 

sehat wal'afiat. 

4 

Keluarga. 
KAPTEN WIDODO. | 

Dji. Margomuljo 2 — Jogja. 
DEH LL LM UML N 
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Terdapat Harga - 
dalam tabung Rp. 7.— 

3 20 tablet satu tabung 

. a00 bir 
KANTOR — PENDJUALAN CIBA 

& : HOPPENSTEDT 

: 2-1 P/en-301 

. Pernjataan Terima Kasih 
Telah lahir anak saja laki2 jang ke-6 

. SOENGKNWON 
dengan sehat walafiat, pada hari Kemis Pon tgl. 5 Nov '53 
djam 5.54: dan ibu dalam keadaan mengewatirkan. : 
Kepada bidan Nj. Soegiatmo Tjandi, para djuru rawat di 
R.S.U.P. dan P.M.I. Tjab. Semarang (Dinas Transfusi Da- 
rah) jang telah memberi pertolongan, saja mengutjapkan di- 
perbanjak terima Kan 

Semoga arwahnja diterima dihadlirat Tuhan “Yang Maha 
Esa. Kepada bapak2/Ibu2, kawan? sekalian jang telah 
memberi bantuan materieel /moreel, pada waktu pemakam- 

an isteri saja: Ni. Sunardi Partonardijo 
jang meninggal dunia pada tgl. 5 Nopember '53 djam 10.10 
di R.S.U.P. saja mengutjapkan diperbanjak terima kasih. 

Soenardi 
Peg. D.K.A. Kembangpaes ' Semarang. 

| : 2. Sa 2 si : , HN : Ea naa 

Masih Ada Dalam Persediaan : 

1. Kamus Indonesia Ketj'k 
.. 'Tjetakan ke IV 

Oleh : E. St. Harahap. . 
Kamus jang tak asing lagi bagi siapapun djuga, disusun dengan 
edjaan jang sudah disahkan oleh Kementerian P.P. dan K. 
Tebal 404 halaman dan ditjetak diatas kertas halus. 

0 Harga Rp. 20— 
2. Ilmu Bumi Indonesia Baru 

.. Tjetakan ke II 
Oleh : E. St. Harahap. : : , 

Buku peladjaran Ilmu Bumi jang tepat sekali untuk dipakai di 
Sekolah2 Landjutan Bagian Pertama. Tjetakan jang pertama habis 
terdjual dalam waktu hanja 10 bulan. 
Teknik baik, kertas halus. x 

Lan Harga Rp. 10.— 5 
Pesanan2 dari luar kota tambah porto sebanjak 1596 dari harga 
masing-masing sedangkan untuk Pedagang2 dan Toko2 Buku po- 
tongan sangat memuaskan. 
Pesanlah pada Toko Buku Tuan setempat 
Pendjual-tunggalnja : . y TOKO BUKU & PENERBIT N. V. ,GUNUNG AGUNG 

Kwitang 13 — Kotakpos 135 
Telp. Gamb. 4678. 

"OSAKA RTA. 

l 

“         

  

atau langsung pada 

MAAN AAA TA mg 

      

12 Orang Terkubur 
Hidup?an Di Kudus 
Asrama Keluarga Tentara Bn 442 Am- 

— bruk Akibat Hudjan ai 
(Oleh : Wartawan Kita) 

  

Minggu sedari djam 14.00 siang, telah menjebabkan sebagian da 
ri pabrik rokok tjap ,,Gunung ae Kiapa ambruk dengan me- 
ngambil korban banjak djiwa orang. Sebagaimana diketahui, pa- 
brik rokok ini adalah milik sdr. Nadirun Atmo, terletak didjalan 
Djember, Kudus, dan dewasa ini dipergunakan sebagai asrama ke 

gunakan sebagai asrama tersebut membudjur pandjang dan aki- 
bat hudjan angin, tembok sebelah Utara dan Selatan telah am- 

| bruks tjelakanja djatuhnja kearah dalam.  Hanja tembok sebelah 
Timur dan Barat sadja is-4 tetap tegak berdiri. 

: 1 Penghuni asrama tersebut, jang 
berdiam dalam 16 kamar terdiri da- 
ri keluarga tentara Peleton Pionier 

HUDJAN ANGIN jang mengamuk di Kudus pada hari 

luarga tentara Bataljon 442. Bentuk bangunan pabrik jang diper | 

  

  

  

Ziareh ke Makam Fahlawar Siianda. Semarang pada tanggal 10 No- 
pember pagi hari. Tampuk paroluaa divisi overste Bachrun sedang me- 
naburkan bunga pada makam seorang pedjoang jang tak dikenal. »Hanja 
bangsa jang tahu menghurgai puhiawan2nja akan mendjadi bangsa jang 

1 Mengenai - soal 

2. 

“ 

1200 Djuta Utk Penam- 

  

    
“pungaa Gerombolan 
Pemilihan Umum Harus Selesai 16 Bu- 

lan Sesudah L Djinuari Jad: Ke- 
terangin Wongsonegoro 

WAKII, PERDANA Menteri 1 Mr.  Wongsonegoro menerangkan 
kepada ,Antara” di Bandung, bahwa untuk tahun anggaran belandja 
ja.d. pemerintah akan sediakan Rp. 100,— djuta sebagai pengeluaran jg. 
mendapat  prioriteit untuk keperluan mengurus penampungan orang2 be- 
kas gerombolan bersendjata jang teah menjerah dan untuk tahanan2, 
Diterangkan, bahwa djumlah geromsolan jang menjerah setjara besar2an 
djauh lebih banjak dari pada jang Sampai sekarang sudah diumumkan, 
Diharapkan, supaja mereka jang bertugas mengurus mereka itu tidak 
usah kuatir lagi akan ongkos2 untuk keperluan tersebut, 

keamanan Mr. 
sonegoro menerangkan, bahwa 

      

US. 
| Ir. Dr. Sukarno, presiden Negara' 
Republik Indonesia jang hari Selasa 
berkundjung ke Solo, 
sebuf Paduka Jang Mulia lebih se- 
neng dipanggil ,,Bung Karno”. Ka- 
rena sebutan ini lebih familiaar, le- 
bih kemraket, lebih semanak. 
Sebagaimana diketahui, perkataan 

Bung” ini berasal dari ,verbaste- 
ring” perkataan  Belanda-Portugis 

sBroer” alias Kangmas. 
Tapi kebalikannja, kalau ada per- 

kataan ,,Bung”, meski harus ada per- 
kataan ,,Zus” atau ,,Mbakju”. Ke- 
laziman ini pun sudah biasa sedari 
zaman Sarekat Rakjat dulu, dimana 
populer sekali sebutan ,,Bung” dan 
.Zus” jang tak bisa di-pisah2kan. 

Sedjalan dengan ini, maka Sir: 
pong usul, mulai hari ini, sebutan 
Bu Karno, supaja lebih tjorjok dan 
sesuai dengan sebutan Bung Karno, 
mendaknja diganti sadja uengan 
,Zus” Karno. Ha 
Gimana, accoooord, Zus?!?........ 

Sir-pong 

MESIN2 UNTUK PABERIK 
KERTAS ,,KUNTODEWO” 

DIPERIKSA 
Pada tgl. 9 Nop. j.l. kedatang- 

annja di Semarang dari Djakarta 
serombongan anggota taksasi ko- 
mis. dari Djakarta dan beberapa 
instansi laimnja jang terdiri dari 
Jajasan Tehnik Umum Djakarta 
jaah Supeno dan” Abikusno Tjo- 
krosujoso, perusahaan mesin Ong 
Liong Bandung, dari Badan Admi 
nistrasi  Perusahaar2 Djakarta, 
Bank Industri Negara Pusat, Dja 
watan Perindustrian Pusat, Ba- 
lai Penjeldikan Kimia Djakarta 
diantaranja Poinsot, ahli kertas 
Perantjis jang bekerdja pada Pe- 
merintah Indonesia. 

Kedatangan mereka ialah untuk 
menaksir dan mengadakan peme 
r.ksaan jang terachir pada me- 
sn2 gekas pabrik kertas Kaliwu- 

an membawa kemungkinan, sege 

mesin2 tsb telah d beli oleh tuan 
Hadisunarto pemimpin N.V. ,,Kun 
todewo” jang sedianja untuk men 
dirkan pabrik kertas di Blabag. 
Menurut keterangan tuan Hadisu 

,Kuntodewo” mendapat kredit da 
ri pemerintah sebesar Rp. 15.000. 
000.— 

HARI PAHLAWAN. 
Kemerdekaan kita tertja- 
pai karena keringat/ djasa- 
mu! : 

Dibawah hawa udara jang sedikit 
dingin dan terang disinari bintang2 
pada hari Senin malam “djam 24.00 
tepat jbl, di Taman Pahlawan (Siran 
da) jang biasanja gelap gulita telah 
|mendjadi sedikit terang dengan dipa 
sangnja beberapa lampu listrik di 4 
'pendjuru. Keadaan pada malam itu 
penuh dengan kesutjian, bagi setiap 
pengundjung, tengah malam itu djam 

24.00, pada waktu mana diadakan 
ere-appel jang dipimpin oleh Pangli 
ma Div. P. Diponegoro Overste Bah 
roen dengan dihadiiri pula oleh Gu 
'bernur Djawa Tengah, Acting Resi- 
den Semarang, Wali Kota, Pembe- 

  
sar2 Polisi, Perwira, Bintara dalam 
Garnizoen Semarang serta wakil2 da 
ri pelbagai organisasi. 

| Ere-appel tadi jang berlangsung de 
Ingan penuh chidmat, didahului dng 
i mengheningkan tjipta jang dibarengi 
dengan suara muziek dari Terr. IV: 

1Oleh Penglima kemudian dibatjakan 
djumblah para pahlawan jang gugur 
selama 8 tahun ini jang berdjumlah 

17391 orang, terdiri dari pelbagai ting 
kat orang Ketentaraan,  jaitu dari 

.Djendral Sudirman sampai pada pra 
' djurit, bagian sipil a.l. Menteri Su- 
.peno, 1299 orang dari pelbagai orga 
nisasi perdjoangan dan Pamong Pra 

' dja. Dikatakan bahwa diseluruh Dja 
iwa Tengah masih tersebar makam 
12722 orang pahlawan jang belum ter 
“urus semestinja. Ere-appel tadi ditu 
tup dengan kata2 a.I., bahwa kemer 
dekaan negara kita telah tertjapai 

joleh karena keringat dan djasa2 pah 
Ilawan. Pengorbanan jang penuh ich- 
IJas dan rela tadi membikin hati kita 
- makin teguh untuk mendjalankan tu 
gas selandjutnja. Achirnja  Overste 

|Bahroen mengatakan: ,,Istirahatlah 
"dgn. tenang, hai pahlawanku. Tu- 
ihan tetap disampingmu!” Kemudian 
para pengundjung tadi meninggalkan 

Taman Pahlawan pada djam 24.08. 

Berziarah. 
Hari Selasa pagi, tgl 10 Nopember 

1953, djam 07.45 di Taman Pania- 
wan: mendjadi penuh sesak orang jg 
ingin berziarah. Berbeda dengan ta- 
hun jang lampau, perhatian pada ta 
hun ini ada lebih besar. Selainnja pa 
ra pembesar di Semarang, terdapat 
pula wakil2 organisasi, murid2 seko 
lah. Tepat pada djam 08.00 upatjara 
berziarah tadi dimulai dengan dipim 
pin oleh Panglima Div. P. Diponego- 
ro jang berlangsung menurut atjara. 
Sesudah perletakan karangan bunga 
jang didahului oleh Overste Bahroen 
dilakukan, kemudian disusul dengan 
doa2 kubur. Achirnja ziarah tadi di 
tutup dengan penaburan bunga2 sa- 
wur diatas makam2 para pahlawati. 

PERLOMBAAN SOPAN SAN... 
TUN  LALU-LINTAS. 

Sebagai rangkaian Pekan  Lalu- 
Lintas kota Smg., maka pada nanti 
tgl. 30 Nopember, 2 dan 4 Desem- 
ber j.a.d., oleh Panitya akan diada- 

lintas untuk sepeda, betjak dan sc- 
peda bermotor. Dan pada tgl. 4 De- 
sember diadakan perlombaan ketang 
kasan untuk sepeda momtor. 
lombaan ini untuk umum. Tempat 
pendaftaran dan lain2 keterangan 
selandjutnja, dapat dibatja dalam   iklannja jang dimuat pada hari ini. 

daripada di- 

ngu Kendal dan djika pemeriksa j 

ra barang2 itu diangkut ke Bla- | 
bag, Magelang. Seperti diketahui | 

narto untuk "perusahaan itu N.V: F- 

nie Landouw dan : 
kan perlombaan sopan santun lalu-|Sal Saulius dan Sam Saimun: 

—— 1245 — 13,45 

Per-' 

B, 442 dengan sendirinja banjak jang 
tertimbun reruntuk tembok, dari ba- 
lok2 dan genting.  Ketjelakaan ini 
tambah mengerikan lagi, kalau di- 
ingat, bahwa pada siang itu keba- 
njakan orang berada dalam kamar, 
maklum - sedang ada hudjan hebat. 
Akibat robohnja asrama jang men- 
dadak ini, para korban tadi sudah 
tidak sempat menjelamatkan - diri. 
Mereka boleh dikata ,,terkubur hi- 
dup-hidupan”. Pertolongan segera di 
berikan, tetapi baru pada djam 
22.00 tengah malam ' para korban 
dapat dikeluarkan dari . tumpukan 

'puing. 'Ternjata 12 orang wanita 

|dan anak2 sudah tidak bernafas lagi. 
16 Orang lainnja mendapat laka berat 
dan segera diangkut kerumah sakit. 
“Hingga hari Senen djam 9 pagi ini, 

1 orang masih belum diketemukan 
Disamping korban manusia, kerugi- 
an benda jang berupa alat? rumah 
tangga djuga tak sedikit. Hantjur le- 
bur berantakan. Kerugia,, ditaksir 
Rp. 206.600.—, belum lagi terhi- 

itung barang? milik keluarga tentara 
jang hanijur tadi. 

Menurut keterangan fihak jang 
mengetahui, bangunan pabrik terse- 
but didirikan dalam “aciur tahun   bagai tempat pembikinan rokok kre- 

.tek dan mula? dulu digunakan se- 
bagai asrama PETA didjaman Dje- 
pang.  Selandjutnja perlu diketahui, 
bahwa dewasa ini tentara anggauta? 
Bataljon 442 sedang mendjalankan 
tugas didaerah GBN (Operasi Gera- 
kan Banteng). Kedjadian ambruknja 
asrama tentara ini adalah jang ke- 
dua kalinja dalam tempo jang sing- 
kat. Jang pertama kali ialah am- 
bruknja asrama tentara bekas Hotel 
Jansen, Semarang, pada tanggal 13 
Oktober j.l. 

| Seterusnja dapat diwartakan, bah- 
.wa hari Selasa besuk  djam 12.00 
"para korban akan dimakamkan di 
makam Kalipati, Kudus. 

  1941. Sebagian masih digunakan! se-k 

besar? kalau keadaan “seperti sekarang  ber- 

#Hangsung terus, jakni gerombolan te (Foto: «Suara Merdeka”) 

  

Patung Runggowarsito ) 
  

4 

Pagi Ini Dibuka Oleh Presiden Di Solo 
Pembuatan Patung Mengalami Kesulitan2 | 

Tentang .jontohnja 

rus-menerus menjerah, maka kita me- 
nudju kearah perbaikan, walaupun 

kita djangan bergembira terlebih 
dulu. Ja mengandjurkan — kepada 
orang ramai supaja djangan berang- 
gapan, bahwa tindakan tegas peme- 
rintah sekarang ' ini, diartikan seba- 
gai tindakan mengganas. 

Didjelaskan, bahwa ,,saudara2 ge- 
rombolan itu adalah saudara2 kita, 
tetapi telah memiliki pikiran. sesat. 
Djadi kalau mereka mau menjerah 

REBO PAGI ini Presiden meresmikan pembukaan patung pu harus kita terima”, 
djangga Ronggowarsito di 

Kakek Bagus Burham ialah 
Ronggowarsito I jang kemudian 
bernama R.T. Sastronegoro ada- 
lah seorang sastrawan, jg setelah 
melalui masa-kerdja jang lama 
telah angkat mendjadi sekerta 
ris pribadi mendiang Paku Buwo 
no VI. Dan R.T. Sastronegoro itu 
adalah putera dari Kjai Ngabehi 
Josodipuro, seorang '— pudjangga 
kraton jang kenamaan.  Nenek- 
mojang Bagus Burham bukanlah 
termasuk golongan jg selalu men 
dapat hak2 jang istimewa seperti 
keturunan dekat dari Radja. Dan 
keluarga Bagus Burham sendiri 
harus bekerdja keras untuk dapat 
meningkat mendjadi seorang pu 
djangga besar. 

Ronggowarsito dilahirkan pada 
saat keradjaan Mataram mengha 
dapi keruntuhan. Mataram me 

Inierah kepada kumpeni, dan di 
susul dengan perang saudara be- 
sar dalam dua babak jg berachir 
dengan petjahnja Surakarta men 
djadi dua. Sesudah itu disusul 

  

i mn 

| Es 

DJOGJA 

| 25 PAHLAWAN AKAN DI- 
MAKAMKAN KEMBALI. 

Bertepatan pada. hari Palila- 
wan tanggal 10 Nopember oleh 
Resimen 13 akan diadakan upa- 
ijara pemakaman kembali 25 
pahlawan jang telah gugur pada 
waktu clash kedua jang pada 
waktu jang lalu belum sempat di 
pindahkan  kemakam  ,,Taman 
bahagia” dimana terdapat ma- 
kam Djenderal Sudirman dan 
pahiawan2 lainnja. Upatjara itu 
akan dihadiri oleh pembesar2 
militer dan sipil serta keluarga 
dari para pahlawan tsb. 

INDUSTRIALISAS:i JOGJA 
AKAN MAKAN BIAJA 

  

  

KEPUTUSAN UDJIAN 
Pe Au Ph. 
Dari fihak Isp. Pendidikan Ma 

sjarakat Kabupaten Wonogiri di- 
dapat kabar, bahwa menurut ke- 
putusan untuk mengadakan udji- 
an K.P.U.A. di Wonogiri akan 
diadakan besuk tg 23, 24, 25 No 
vember untuk udjian teriuls dan 
lesan2nja pada tg.: 27 dan 28. 

Udjian ini akan diikuti oleh le- 
bih kurang 300 murid? K.P.U., 
dan dilakukan pada tiap2 Kota 
Ketjamatan jang dapat dibuka- 
aja kursus tsb. 

Dengan ketentuan ini, telah 
mulai diadakan panitya udjian 
untuk melaksanakan udjian tsb.   RP 190 DJUTA 

Didapat kabar dari pihak peme 
rintah daerah, bahwa Djawatan 
Perindustrian telah menjampaikan 
rentjana mengenai usaha memba- 
ngunkan industrialisasi daerah 
Jogjakarta kepada Badan Peren- 
tjana industrialisasi jang diketuai 
oleh kepaia daerah Sultan Hameng 
ku Buwono. Rentjana tersebut me 
iputi industrialisasi mengenai per 
tanian, keradjinan- rakiat dsbnja, 
jang akan menelan biaja LK. Rp. 
190.000.000,—. Dengan rentja- 
1a tsb diharapkan, bahwa kemak 
muran rakiat di daerah Jogjakar 
ia jang kini merupakan daerah mi 
nus akan dapat diperbaiki dalam 
waktu jang sesingkat-singkatnja. 
Setandjutnia dapat dikabarkan, 
bahwa sdain rent'ana tersebut, 
djuga oleh phak Dewan Ekono- 
mi Daerah Jogia te'ah diadjukan 
rentjana mendirikan pabrik2 gu- 
la didaerah Jogjakarta jang hen 
dak memakan biaja djutaan ru- 
piah. Seperti d'ketahui sebeium 
serang djumlah pabrik gula didae 
rah Jogiakarta ada 14 buah dan 
kini belum ada sebuahpun jang di 
bangunkan kembali oleh pihaknja. 

  

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL 
Semarang, 11 Nop. 1953: 

Djam 06.10 Imbauan pagi, 06.45 
Sam Saimun dan  Harijatis 07.15 
Serbaneka lagu2 barat: 07.45 Lagu2 
Melaju: 12.05 Bunga Rampai: 12.45 
Frankie Carle, 13.15 Tionghoa mo- 
dern: 13.40 Irama ringan: 14.00 

Suara Nien: 14.15 Carrol Gibbens 
Ouintet: 17.05 Taman Kusuma: 
17.45 Sammy Kaye: 18.15 Krontjong 
Aselis 18.30 Hidangan Staf Musik 
T.T. IV, 19.15 Siaran Penerangan, 

19.30 Sekuntum Melati oleh Carry 
dan kawan2nja: 20.30 Indonesia me- 

Adapun bahan2 jang diguna- 
kan untuk meliputi semua pela- 
djaran2, diantaranja Bahasa In- 
donesia, Sedjarah, Tata-Negara, 
Ekonomie, Budi pekerti, Keseha- 
tan, hanja pengetahuan faculta- 
tief tidak .diudjikan. 
.AKAN DIADAKAN PASAR- 

MALAM. i 
Atas inisiatief Persatuan  Demo- 

bilisan Peladjar Surakarta (P.D.D. 

Ska.) besuk pada tanggal 27 No- 
pember 1953. hingga tanggal, 27 
Desember 1953. akan mengadakan 
Pasar Malam di Aloon-aloon utara 

Kota Besar Surakarta. Adapun ha 
sil keuntungan bersih 10096 akan 
dimasukkan dalam kas Persatuan De 
mobilisan  Peladjar Surakarta (PDP 

Ska.) Selandjutnja uang kas terse- 
but akan di gunakan sebagai biaja 
penjaluran para anggautanja jang 
masih belum mendapat pekerdjaan, 
dan bantuan sosial lainnja dj daerah 
Solo. : 

HENDAK MINTA PENSIUN. 

  

dung telah kita terima sebuah buku 
jang berkepala: Hendak minta pen- 
siun/tundjangan? Buku ini disusun 
oleh K. Dj. Loebis, pegawai Kantor 
Urusan Pegawai bag. Pensiun dan 
Tundjangan. Dengan terang sekali 
ditulis dalam buku itu, bagaimana- 
kah djalan jang hendak ditempuh 
untuk memperoleh pensiunnja de- 
ngan segera, bagi pegawai Negeri 
atau Djandanja. Maka patutlah ki- 
ranja agar tiap2 pegawai Negeri me- 
miliki buku ini, untuk pegangan se: 
tiap waktu bila buku itu diperlukan. 
Isi buku tsb. beiharga djuga bagi 
para pensiunan. Lebih landjut. kita 
persilahkan membatja iklannya jang 
dimuat pada hari ini. Untuk kiri- 
man tsb. kita utjapkan terima ka- 
sih. 

  

22.15 Manasuka (landjutan): 
Tutup. 

Jogjakarta, 11 Nop. 1953: 

23.00   njanjis 21.15 Irama. Melaju hrd. 
O.H. Penghibur Hati: 22.20 Hiburan 
malam hid. O.K. Tjahaja Bulan: , 
23.00 Tutup. 

Surakarta, 11 Nop. 1953. 

Djam 06.03' Marjorie Scott & Bo- 
reen Lundy: 06.15 Ruangan gerax 
badan: 06.45 Piano orgel: 07.18 An- 

Herjati: 07.45 
12:13 

Klenengan dari 
Puro: 17.05 Bu Nies dengan kanak 3- 

njas 17.45 Rangkaian Jagu2 waltz 
dari Strauss: 18.00 Penerangan Rak- 
jats “18.15 Mimbar Budaja: 19.30 
Lagu2 Tionghoa Aseli: 20.30 Lagu2 
dari lajar putih: 20.45 Timbangan 

film, 21,20 Manasuka oleh R.O,S.: 

  
'tjer: R. RADIJO: 

Djam 06.10 Saronan oleh Langen 
Budaja: 06.30 Varia Nusantara: 
06.40  Tjlempungan pagi: 07.10 
Tilempungan pagi (landjutan): 12.05 

(Orkes Hawaiian Felix Mendelsohn: 
12.30 Bunga Rampai diwaktu siang: 
13.15 Langgam modern: 13.40 Mu- 
sik akordeon, 14.00 Krontjong si- 
ang oleh O.K. Irama Puspa: 17.00 
Taman Kepanduan: 17.40 Hidangan 
Teruna Merdeka”: 18.05 Lukisan 
sendja, 18.30 Peladjaran lagu Dja- 
wa: 19.15 Ruangan Kesehatan: 19,40 
Hidangan nonstop oleh O.K, Musti- 
ka Warna: 20.15 Biola tunggal: 20.30 
Gema Seriaso, 21.15 Ruangan Dja- 
pendi: 21.30 Ketoprak Mataram 

22.15 Ketoprak 
Mataram (landjutan): 24.00 Tutup, 

  

Sriwedari dimuka museum Radya-Pus- 
taka Solo. Dibawah ini adalah ri wajat 
R. Ng. Ronggowarsito, waktu ketjilnja bernama Bagus 
adalah keturunan keluarga seniman. Ia dilahirkan pada 
Maret 1801 dikampung Pasar Kliwon, 
seniman jang sederhana. Ajah Bagus Burham ialah Mas 
swara, seorang ahli seni-suara, sedang ibunja seorang puteri 
M. Ng. Sudirodirdjo, djuga seorang seniman. 

Dari Penerbit Kilat Madju,' Ban- 

singkat  Ronggowarsito. 
Burham, 

bulan 
keluarga 
Padjang- 

dari 

Solo, di-tengah2 

pula oleh perang Diponegoro. 
Waktu itu Bagus Burham mendja 
di pradjurit. Waktu ketjilnja ia 
disekolahkan disebuah pondok di 
Ponorogo. Setelah menamatkan 
peladjarannja, ia kembali ke Solo, 
dimana ia kemudian dikawinkan. 
Di kala hidupnja Ronggowarsito 
sering bepergian, Banjaklah ia 
mendapat pengalaman dan penam 
bahan pengetahuan. Diantaranja 
ia pernah ke Kediri dirumah.mer 
tuanja, djuga ia pernah beladjar 
ke Bali. 

Di Solo sendiri ia banjak mem 
iperoleh peladjaran2, diantaranja 
| dari Gusti Panembahan Bumino- 
to, ahli pradja pada  keradjaan 
Surakarta. 

Setelah mengindjak usia 30 ta 
(hun, mulailah nama Ronggowarsi 
to dikenal oleh masjarakat. Ba- 

.njak peminat kesusasteraan telah 
“datang pada Ronggowarsito utk. 
memperdalam pengetahuannja da 
lam bahasa dan kesusasteraan 

  

  

ji Djawa, diantaranja K.P.A. Nata 
brata, Winter, Doning dan lain2. 
Ronggowarsito mempunjai hubu- 
ngan jang erat dengan mendiang 
Mangkunegoro IV, jg waktu itu 
masih bernama R.M.H. Gondo- 
kusumo. 

Ronggowarsito meninggal - da 
lam usia 72 tahun, pada tgl 5 
Dulkaidah, Djimakir, tahun Caka 
1802,” atau tgl. 24 Des. 1873. 
Almarhum dimakamkan didesa: 
Palar, wilajah Klaten: Makam'itip 
kini sedang dibangun dgn beaj 
dari Djawatan Kebudajaan Ke- 
menterian PP dan K. 
Almarhum meninggalkan buah ' 

pena berupa buku2 jang sangat 
berharga dan disusun dalam sjair 
sjair Djawa, jang keindahannja 
hingga kini hanja dimiliki oleh 
Ronggowarsito. 

Diantara buku2 itu ialah: Kolo 
tido, Djokolodang,  Paramyogo, 
Pustokoredjopurwo,  Pustokopur 
wo, Adjipamoso, Witaradya, Hi- 
dajat-djati dan masih banjak lagi. 

  

Kesulitan2 dalam pembi- 
kinan patung. " 

Patung Ronggowarsito jang kini 

ditempatkan dimuka museum Ra- 
dya Pustaka itu, telah mulai dibikin 

lebih kurang setahun jang lalu. Pe- 
njelenggaraannja diserahkan kepada 
Djawatan PPK Kota Besar Surakar- 

ta, dengan beaja dari Djawatan Ke- 
budajaan Kementerian PPK. Pembu 

atan patung  dikerdjakan oleh se- 
orang ahli seni pahat bernama Suma 
di Sumohardjo, bekas ahli pahat da 
lam kraton Mangkunegaran dan mu 

rid dari ahli pahat Ncorda, dibawah | 

pengawasan sebuah ,,Panitya Patung : 
Ronggowarsito”. 

Kesulitan2 terutama dalam pembi 
kinan patung itu ialah menegnai pe, 
nentuan sjah dan tidaknja gambar | 
R. Ng. Ronggowarsito jang ada, ka: 
rena foto pudjangga tersebut tidak 
ada. Jang ada ialah reproduksi dari | 
sebuah lukisan. dengan ikat kepala ' 

jang tidak sesuai dengan jang lazim 
dipakai pada waktu itu. 

Akan tetapi hal itu telah dapat 
diatasi karena pengakuan tiga 
orang sahabat karib tjutju Rong 
gowarsito — kini telah meninggal 
— jang menjatakan, bahwa menu 
rut tjutjunja itu wadjah Ronggo 
warsito memang benar seperti jg 
dilukiskan itu. Dan memang tju 
tjunja itulah jang menjuruh melu 
kis gambar tadi berdasarkan gam 
bar jang ada padanja. Adapun ten 
tang ikat kepala kemudian diten 
tukan, bahwa ikat kepala model 
“tjarukan”-lah jang semestinja di 
pakai, jaitu seperti jang dipakai 
oleh Mangkunegoro IV, sahabat 
karib Ronggowarsito. 

UPATJARA PELANTIKAN 
KENAIKAN PANGKAT 

PERWIRA. 
Pada hari Senen pagi, dilapangan 

Stadion Semarang telah dilangsung- 

kan  upatjara pelantikan kenaikan 
pangkat perwira jang dilakukan oleh: 
Panglima Terr. IV Let. Kol. Moh. 
Bahroen dengan disaksikan  4iuga 
oleh Gubernur Budiono dan Kepala 
Kepolisian Djawa Tengah. Upatjara ! 
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  tsb. berlangsung menurut  atjara, 
Djumlahnja perwira jang naik pang- 
kat ialah 56 orang dari pangkat? 
Pembantu Letnan, Letnan Dua dan 
Letnan Satu. Mereka mendiadi Let- 
nan Dua, Letnan Satu dan Kapten. 
Tiga perwira tidak dapat hadlir ka- 
rena mendapat halangai:, sedang 2 
perwira, jaitu Ltd. Tasmidjan ' Pit. 
Sumartono telah gugur dalam me- 
lakukan tugasnja, pada waktu mana 
kedudukan mereka diusulkan untuk 
dinaikkan pangkatnja. Perwira? tadi 
mulai tgl. 1 Djuli 1953 telah naik 
pangkat. Setelah upatjara dilapangan 
Stadion selesai, kemudian diadakan 
perdjamuan di Balai Pradjurit, Bo- 
djong. 

| Manaf dan H.M. Djunaidi, ma- 

Atas pertanjaan apakah pemi- 
lihan umum tidak lebih baik di- 
pertjepat untuk — memetjahkan 

ketegangan dalam suasana poli- 
tik jang sudah amat ,geladen” 

serta bisa menambah buruknja 
keadaan. keamanan, Mr. Wong- 
sonegoro menerangkan, bahwa 

pelaksanaan pemilihan — umum 

harus sudah selesai dalam waktu 
16 bulan setelah tg. 1 Djanuari 
La.d., sudah dipertimbangkan 

segala faktor dan kemungkinan, 
timing dan fase. 

Kalau mengingat keadaan da- 

lam negeri begitu dan keadaan 
luar negeri . seperti soal Triest, 
maka mungkin sekali pemilihan 

umum harus dipertjepat. Tapi 
akan terpaksa pula beberapa 
sjarat penting untuk pemilihan 

umum itu harus ditiadakan dan 

mungkin djuga ini mengganggu 
keamanan. 

PIR Duta Perantara, 
Selaku pemuka PIR Mr. Wongso- 

negoro menjatakan, bahwa PIR jg. 
tidak memihak, kiri atau karar 
karang telah mendapat permintaan 
positif — dari beberapa golonean 
untuk menjediakan diri sebagai ,,duta 
perantara” dalam mengusahakan 
perdamaian nasioral. Pimpinan PIR 

telah menjatakan kesediaannja karena 
sesuai dengan bakatnja. Demikian 
Mr. Wongsonegoro kapada ,,Antara” 
di Bandung. (Antara). « 

Sudiro Ganti- 

    
KOMPETISI PSIS 

Dua pertandingan sepakbola kom- 
petisi PSIS kelas I jang berlangsung 
dilapangan Stadion Semarang pada 
hari Sabtu dan Minggu sore jbl. me- 
nundjukkan permainan jang penuh 
semangat dari kedua belah fihak. 

Antara Kes. Garnizoen dan Poris 
berachir I-—1, sedang angka pada 
waktu istirahat menundjuk 0—0. Re- 
berapa kali fihak Garnizoen menda- 
patkan ketika untuk mentjetak £oal, 
tetapi garis penjerangnja kurang 
productief, hingga dengan angka 
seri mereka harus merasa puas. Ma- 
sing2 kesebelasan telah madjukan pa- 
sangan2 dengan memakai tenaga 
muda jang kelihatannja membawa 
kemadjuan. 

Ta Chung Sze 
0—0. 

— Union 

Dalam pertandingan antara Kes. 
Ta Chung Sze dan Kes. Union pada 
hari Minggu sore, sekalipun selama 
pertandingan tadi berlangsung dihu- 
djani rintik2 sehingga bola agak be- 
rat, namun demikian kedua belah 
fihak tidak meninggalkan semangat 
bertempur jang kelihatan “bernjala- 
njala. « Kalau dalam babak pertama 
fihak Union dapat mengimbangi ke- 
kuatan TCS, dalam babak kedua da-   
'rus-menerus dikurung 

pat dikata bahwa benteng' Union te- 
dan - dapat 

gempuran hebat dari TCS. Berkat 
kerdja mati2an garis belakang Uni- 
on, dimana Djie Siong . mendjadi 
bintangnja lapangan, benteng Union 
tidak dapat dibobolkan. Dengan 
angka 0—0 pertandingan tadi  di- 
achiri. 

GADIS OLLY MARUANAYA 
PETJAHKAN REKOR LON- 

, TJAT TINGGI. 

. Hari Djumaat 'jbl. rekor Indone- 
sia lontjat tinggi putri telah dipa- 

kan Sjamsu- |talikan oleh gadis Olly  Maruanaya 

  

   ridzal ? 
Utk Djabatam Walikota 

Dialkarta 4 

TENTANG keputusan jang di 
amb3 oleh Nahdhatul Ulama wi- 
lajah Djakarta Raya dalam rapat 
nja baru2 ini jang  maksudnja 
meminta perhatian pemerintah 
pusat akan pentjalonan ,,anak2 
Djakarta” sebagai Wa'ikota Dja 
karta Raya apabila benar peme 

rintah bermaksud mengadakan 
mutasi Walikota Djakarta Raya, 
lebih djauh ,,Antara” mendapat 
Kabar, bahwa beberapa hari jang 
'alu sebelum Perdana Menteri 
Mr. Ali Sastroamidjojo berangkat 
mengadakan perdjalanan penin- 
djauan kedaerah Sumatra, P.M. 
Ali Sastroamidjojo telah memang 
gil datang kekantor Perdana Men 
teri di Pedjambon, H.M. Djunai 
di, salah seorang pemuka perkum 
pulan dari ,,anak2 Djakarta” jg 
baru terbentuk, dalam kedudukan 
nja sebagai Konsul N.U. di Dja 
karta. 

Tjalon2-nja. 
Kabar selandjutnja  menjata- | 

kan, bahwa untuk djabatan Wali 
kota Djakarta Raya, oleh perkum 
pulan dari ,,anak Djakarta” jang 
setjara resmi sudah terbentuk se 
djak Minggu j.l. jang pelopor2- 
nja sebagian besar tergabung dju 
ga dalam N.U., telah dimadjukan 
sebagai: tjalon2. Walikota, H. M. 

sing2 sekarang berkedudukan se 
agai pegawai tinggi Kantor Pu- 

sat Djawatan Statistik dan Kemen 
terian Agama. (Antara) 

Sudiro Walikota Djakarta- 
Raya ? 

. Tapi sementara itu kalangan2 
jang berhubungan erat dencan pe 
merintah menganggap mungkin 
sekali, bahwa gubernur Sulawesi, 
Sudiro, akan diangkat mendjadi 
walikota Djakarta Raya untuk 

(17 tahun) murid sekolah SMA-B 
Ambon, Maluku, dengan  lontjatan 
1.475 meter. Rekor Indonesia dipe 
gang oleh Titi Sudibjo pada PON 

: Ht dengan lontjatan 1.45 meter. Da 
| lam Pantjalomba pertama, Olly me 
megang rekor lontjat tinggi dengan 
lontjatan 1.35 meter. 

| Prestasi2 terbaik 
pada hari itu sbb: 

Lari 80 meter: Olly Maruanaya 
Maluku 11,2 dt., Pudji Astuti Djawa 
Timur 11,3 dt. Hawa Fabanyo Ma- 
laku 11,5 dt. Sujarti Arti Narsikin 
Jogja/Solo 11,6 dt. Lontjar djauh. 
Olly  Maruanaya Maluku 4,60 m 
Martha Maruanaya Maluku 3,99 
m Nontje Manoppo Djawa Timur 
3,98 m Harsini Djawa Timur 3,94 
mM. 

  jang tertjapai 

KES. ,,TJAP MATJAN” MENG 
GULINGKAN BOGOR 94. 
DLM PERTANDINGAN DI 

DJAKARTA. 

Dalam pertandingan antara kes. 
»Tjap Matjan”, djuara Singapura, jg 
diadakan Sabtu petang dilapangan 
Ikada Djakarta“ kes. tamu dapat 
menggulingkan kes. Bond Bogor de 

Ingan 9 — 4. Kedudukan diwaktu is 
tirahat adalah 6 — 2. 
Dalam pertandinagn hari kedua 

selama berada di Djakarta, . kes. 
» jap Matjan” dari Singapura pada 
hari Minggu jbl. telan berhasil lagi 
memperoleh kemenangan 
BBSA Djakarta. 

Dotsonelia: 
(5IAPA:APA-KE/ ANA?) 
LANTO DAENG PASEWANG GUBERNUR SULAWESI: 

  
i—0 dari 

Residen Winarno mendja. 
bat acting gubernur. 

Dari kalangan jg dekat dengan 
kabinet oleh wartawan tlh diper- 
oleh keterangan, bahwa sesuai   menggantikan Sjamsuridzal. 

. Sebagai pengganti Sudiro peme 
rintah baru2 ini telah mengang ' 
kat Lanto Daeng Pasewang sela j 
ku gubernur Sulawesi. Kabarnja ' 
Sjamsuridzal akan  ditembatkan 
pada kementerian dalam negeri. | 

Mutasi dari kenala2 daerah ini | 
termasuk dalam rangka mutasi jg | 
meliputi seluruh Indonesia dalam 
kalangan kepamongpradjaan. 

£ Ruanc 2 
EKONOMI | 
N.V. SUNARJO AKAN DIDJA-: 
N'KAN PABRIK OBAT2AN... 
Memenuhi  andjuran Pemerintah ' 

  

,Supaja di Indonesia dapat didirikan ' 
pabrik obat2an, maka bertempat diru ! 
mah Soenarjo pemilik apotik ,,Ban-' 
teng” di Malang telah diadakan pe 
rundingan dengan dokter dan apoti : 
ker bangsa Djerman untuk mentjari | 
djalan membuka lapangan pekerdja 
an baru. 

Achirnja pertemuan dapat meng- 
hasilkan keputusan akan mendirikan 
pabrik obat2an jang dipimpin dua 
ahli obat2an tersebut diatas, Pabrik 
tsb akan didirikan setjara sederhana 
seperti keadaan di Djerman pada | 
waktu sekarang ini. Pabrik tsb perta 
ma2 akan mementingkan produksi, 
kwaliteit, kwantiteit dan omzet se- 

hingga kebutuhan obat2an bagi rak 
jat benar2 dapat ditolong dgn. har-   ga jang semurah2nja, 

  

dengan rentjana mutasi sementa- 
ra gubernur jang telah direntjana 
kan oleh pemerintah Ali, maka 
gubernur Sudiro akan diganti de 
rgan Lanto Daeng Pasewang ber- 
asal dari Sulawesi. Dalam hubu- 
ngan ini perlu diketahui bahwa 
telah ditetapkan pula sebagai ac- 
ting gubernur Sulawesi residen 
Winarno dari Surabaja. 

LOWONGAN PRESIDEN 
DIREKTUR BANK NEGARA. 
Berhubung dengan masih terbuka 

nja lowongan Presiden Direktur Bank 
Negara, maka Persatuan Pegawai 
Bank Negara Indonesia (PPBNI) te 
lah mengeluarkan suatu statement 
tertanggal 3-11 jang disampaikan ke 
pada Presiden, Wakil Presiden, Men 
teri Keuangan, Perburuhan, Parle- 
men dll. jang maksudnja mendesak 
Supaja pemerintah segera memutus- 
kan mengangkat kembali Presiden 
Direktur jang lama R.M, Margono 
Diojohadikusumo atau djika hal itu 
tidak mungkin supaja mengangkat 
acting Presiden Direktur laitu Mr. 
La Karim sebagai Presiden Direk 
ur. 

LULUS UDJIAN UNIVERSI- 
TER DI NEDERLAND, 

Lulus udjian  kandidaat ilmu 
pasti dan ilmu alam di Amster- 
dam Oei Kian Djien. Lulus udji- 
an persiapan untuk insinjur me- 
sin di Delft Kwee Kiem Han. Di 
Utrecht jang lulus udjian kandi- 
Han ilmu kedokteran Tan Twan 

ie. 
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RRT Akan 
Bentuk 250 

Dipisi ? 
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 MENTERI  PERTAHANAN 
Korea Selatan, Soha Won UH, ma 
lam Minggu jl. mengatakan bah 
wa pasukan2 Korea Utara seka- 
rang telah memperkuat diri men- | 
djadi 20 divisi angkatan darat, 
1.600 pesawat terbang djet dan | 
angkatan laat jang besi 

katan Kapal   besarnja | SUATU PERSETUDJUAN mengenai pengangkatan kapal2 jang 

(Pendapatan Rakjat Dje 
pita 3 Kali Indonesia 

ono Lihat Tanda2 Djepang Belum | ' 
M enetapkan Berapa Djumlah Ganti 
Kerugian Perang Je Akan Dibajarkan |f 
Kpd lIndonesia—Persetudjuan Pengang: | 

Akan Diparap 

  

  

  

ang Per 160 Orang Mati 
Tenggelam 

MT 

Teruskan Unsur : o Ditje- 
tuskan Oleh 10- Nopember 

Tenaga Terpendam Harus Digunakan 
(Oleh: Bambang Sugeng : Pd. KSAD) 

@ 
UNTUK KESEKIAN KALINJA kita didesak oleh kenjataan jang datang berulang, Dengan 

tidak kita rasakan, entah oleh kesibukan pekerdjaan kita dalam hubungan pengabdian kita kepa- 
da Negara, bangsa dan rakjat kita, entah oleh sifat2 kepribadian kita jang mudah terlena-lena, 
tiba-tiba bagaikan di sadarkan dari kuadjiban kita itu oleh peristi wa-peristiwa bersedjarah jang da 400.000 ton. Dalam pidato 

ngatan 

dari divisi ke-2 
tadi, Sohn seterusnja mengatakan 
ag RRT sedang berusaha se 
uat2nja supaja membania tenta 

bersendjatakan perlengkapan be- 
rat buatan Sovjet Uni. (Antara). 

— Dalam pertemuan Perhimpunan 
Ilmu-Pengetahuan di Dusseldorf pa- 
da hari Kemis professor Reizler dari 

universitet Bonn mengumumkan bah 
wa Djerman Barat mempunjai bangu 
nan? bagi pemetjahan atom. Dianta 
ranja. bangunan2 iv jang terpenting 
ialah alat cyelotron jang ada di uni 
versitet Heidelburg dan jang dapat 
memperoleh tenaga sebesar 20 djuta 

elektron-volt. R3 

  

  

  

Barat Akan 
Djawab : 

1 
Russia 

..Mau Apa Tidak Ikut 

Perundingan Mengenai 
Nerman” 

Para ahli negara Tiga Besar 
pada hari Sabta telah mengada- 
kan pertemuan di Paris untuk 

peri- itenggelam dalam perairan Indonesia oleh  Djepang sebagai bagian dari 
hari ulang tahun ke-3 pembajaran kerugian perang kepada Indonesia akan segera diparap di 

Korea Selatan Tokyo. Demikian berita United Press. dari Tokyo. Keterangan itu di- 
berikan oleh Dr. Soedarsono, kepala 

bajar kerugian perang. Dr. 

s 
isur2 dan diharapkan, bahwa tak Jama lagi akan dapat diparap suatu 
'persetudjuan pengangkatan kembali 

  

Perdjandjian 
Gula 

24 Negara Sudah Tanda- 
Tangani: Indonesia Tidak 

mengumumkan di London hari 
1 Minggu bahwa hingga kini sudah ' 

ada 24 negara jang meratifikasi 
perdjandjian internasional tentnag 
gula, jang tertjapai ketika tanggal 
24 Agustus jd. di London, pada 
achir konperensi gula sedunia. 
Yanggai penutupan ratifikasi tadi 
ialah tanggal 31 Oktober jl. 
Tetapi pasal 41 dari persetudjuan 

tadi mengatakan bahwa pemerintah? 

jang belum djuga melakukannja pa- 
da tgl. tsb. tadi, diberi tempo sam- 
pai tg. 1 Mei 1954 untuk menje- 
rahkan dokumen2 ratifikasinja ke- 
pada pemerintah Inggris. 
Keduapuluh-empat negeri jang su-   merundingkan penjusanan djawa 

ban nota jang pedas kepada Ru: : 
sia jang meminta supaja Rusia 
mau  memberfahukan dengan 
djelas apakah negara ini ingin 

    

      

ikut serta atau tidak dalan? kon- | 
perensi Ampat Besar guna mem- 
bitjarakan masalah Djerman. Ing 
gris, Amerika Perantjis meng 
harapkan akan dapat menjerah- 
kan nota djawaban Tiga Besar 
ini dalam pekan depan kepada 
Rusia. Diterangkan bahwa nota 
tersebut dianggap sebagai jang 
terachir kepada Rusia jang me- 
ngandung permintaan apakah Ru 
sia bersedia atau tidak turut da- 
lam konperensi Ampat Besar ten 
tang masalah Djerman. 

'penting2, 

'— PM Libanon Abdullah Yafi da- 

turut serta mengerdjakan setiap pro 

jek dalam mana Israel baik langsung 

maupun tak langsung berkepenting- 

an. Dalam hari2 belakangan ini ter- 

siar kabar2 bahwa sungai jg. terbe- 
sar di Libanon ja'ni 
akan dikerdjakan sehingga mengun- 

tungkan Israel. 

dah meratifikasi persetudjuan tadi, 

ialah negeri2 penghasil gula ' jang 

ketjuali Indonesia dan Pe- 
ru, jang belum djuga melakukannja. 
(Antara). 

lam sidang parlemen Libanon pada 

hari Kemis mengatakan bahwa pe- 
merintah Libanon menolak untuk, 

sungai Litani 

  

terian Luar Negeri Indonesia didalam 
ina. | »Mainichi ' Dr, Soedarsono adalah kepala rombongan misi Indonesia jang 

ra jang terdiri dari 280 ivisi, jg | terdiri atas 14 orang untuk menindjau kemungkinan Djepang untuk mem- 
: €. baja ' Soedarscno berkata, bahwa perundingan dg. 

'Kementerian Luar Negeri Dj ng telah mengalami 

DEWAN GULA Internasional : 

Biro Asia dan Pasifik dari Kemen- 
interview chusus dengan sk. 

kemadjuan berang- 

kapal2. 

Sekalipun dia tidak memberi- 

kan keterangan sampai soal2 jg 

| ketan, tetapi dikabarkan, bahwa: 
kedua pinak telah menukar 

naskah2 persetudjuan. 
Kalangan2 jang mengetahui 

menerangkan, bahwa  pembitja- 
raan2 kini berkisar disekitar 
djumlah kapal2 jang tenggelam 
jang harus diangkat dan bahwa 
angka2 jang dikemukakan oleh 

| kedua pihak tidak banjak ber- : " 
beda. 

Dr Soedarsono menerangkan, | Sehugaimana dikabarkan, baru2 ini 
bahwa djika ada waktu dia ingin| leh bandjir jang menghantjurkan 
membitjarakan dengan  Pembe- 
sar2 Kementerian Luar Negeri 

seluruh soal  pembajaran keru- 
gian perang dan soal perdjan- 

x 

  

  

Italia bagian Selatan telah diamuk 
rumah2 penduduk dan mengambil 

korban 160 orang. Bandur ini disebabkan karena derasnja hudjan. Tam- 
pak pada gambar salah seorang korban berdiri sedih didepan rumahnja 

jang sudah hantjur. 

  djian perdamaian bilateral an- 

tara kedua negara. Dia mene- 
rangkan, bahwa selama 10 hari 
dia tinggal di Djepang dia meli- 
hat kesediaan pembesar2 Peme- 
rintah, kalangan2 dagang dan 
keuangan dan rakjat biasa jang | 
bersedia membajar kerugian pe- 
rang kepada Indonesia. 

Akan tetapi, demikian  kata- 
nja, dia ketjewa terhadap kenja- 
taan bahwa tak ada orang jang 
menundjukkan sesuatu jang kon- 

krit berapa  Djepang sanggup 
membajar. Seolah2 tampak pada 
saja, demikian Soedarsono selan- 
djutnja, bahwa rakjat Djepang 

belum. menentukan berapa djum- 
lahnja dan dari sumber mana 
pembajaran kerugian “tu akan 
diambilnja. Dr. Soedarsono be- 
lum dapat mengatakan sesuatu 
jang pasti tentang kemampuan 
Djepany untuk membajar keru- 

gian, akan tetapi bahwa dia 
akan mempunjai gambaran jang 
djelas djika missinja telah sele- 
sai pekerdjaannja. Kita belum 

mengetahui banjak tentang ke- 1 2 -a 
hidupan dan keadaan rakjat Dje-|rugikan kepada penderita tjatjat pe- 
pang, akan tetapi dia berpenda-|dioang kemerdekaan antara lain perj 
pat, bahwa Djepang adalah ne- 

2 Resolusi Hasil K 

Lebih landjut ketua delegasi 

res telah mengambil dua buah reso- 

  

srdjai Dagang 
Antara RRT-Djepang 
Ba gn Oa - 

Meliputi Djumlah Barang2 Seharga 30 Djuta 
Dollar — rta Memperhatikannja 

“3 Dengan Seksama 
yen Ek PRA aa pyar ? 3 Sa 3 

KALANGAN JANG BER KUASA di Djakarta telah me- 
ngikuti dengan perhatian besar perundingan antara missi perda- 
gangan Djepang dengan RRT ja ng pada 29 Oktober jang lalu 
menghasilkan penanda-tanganan perdjandjian perdagangan jang 
luas. Menurut teks resmi perdjan djian jang disiarkan oleh kantor- 
berita RRT ,,Hsinhua” kedua be lah pihak akan mendjalankan bar 
ter barang2 seharga £ 30 djuta dalam waktu jang mulai pada sa- 
at penandatanganan perdjandjian sampai 31 Desember 1954. Ba- 
rang2 jang akan diekspor oleh R RT digolongkan dalam tiga kelas, 
jang meliputi besi, mangaan, batu bara dan kedele dalam kelas A 
dan berupa-rupa bahan seperti bauxit, asbest, rami, minjak tung, 
sutra kasar, kulit babi, bulu babi, rempah2, obat2an dan lain2 da 
lam kelas B dan €. 

     

  

Diantara barang2 jang disangzup- 
kan oleh Djepang disebut barang2 
industri metal (steel plates, steel pi 
pes and tubes, black steel  sheets, 
structural steel materials, perlengka 
pan kereta api, mesin2 berat, kapal2 

besar dan lain2) dalam kelas A, ba- 
rang2 industri kimia, listrik, optik, 
pharmaceutika dsb-nja dalam kelas 
B dan barang2 kelas C jang melipu 
ti mesin2 pertanian, mesin djahit, ar 
lodji, radio dan televisi rumah-iang- 
ga, hasil2 laut dan perikanan, kertas 

Orang” Lelaki 
Jang Kena 
Bom-A 

Keturunannja Akan Le- 

geri jang paling madju di Asia 
dan chususnja . dalam soal in- 

dustrialisasi paling terkemuka 

diantara negeri2 Asia. 

Soedarsono berkata, bahwa pen- 
dapatan nasional Djepang per capita 
adalah 3 kali lebih tinggi dari pada 
Indonesia dan ini adalah perbandi- 
ngan jang njata dalam hal kemakmu- 

in antara kedua bangsa, Sekalipun 
ta bentji kepada perasaan pembala- 

san dendam, akan tetapi kita anggap 
adil untuk menuntut pembajaran ke- 
rugian perang kepada Djepang, de- 
mikian Soedarsono. 

Bukan sadja pemimpin? Djepang 
'jang bertanggung djawab, akan'tetapi 
'djuga rakjat seluruhnja menginsafi 
| kesukaran2 Indonesia dalam meng- 
ihadapi bekas2 luka2 dalam perang 
'dunia baru? ini. Dia menerangkan, 
ibahwa Indonesia hanja ingin mem- 
pergunakan pembajaran kerugian itu 
untuk kemadjuan negara supaja dike- 
mudian hari ekonomis dapat merde- 
ka. Harapan saja ialah, bahwa ke- 
dua pihak dapat 
untuk keuntungan seluruh Asia. De- 
mikian Dr. Soedarsono. 

  
Perundingan 
Panmunjom 

Dimulai 

bekerdja sama Ju segera adanja usaha perbaikan na- 

1950, 
Bag. Pensiun tentang nasib penderita | 
tjatjat ex-TNI no. 25.241/K./Pens. 
Mil/29 punt 2 sub b. - 

Selandjutnja minta sefera diberikan 
atau dilaksanakan pensiun penuk berj 
dasarkan undang2 darurat no. 19 taf 
hun 1950 kepada penderita tjatjat 
pedjoang kemerdekaan angkatan pe 
rang dengan tidak diperhitungkan 
masa kerdja, waktu mendapat tjatjat 
nja dan tidak memperbedakan waktu 
pemberhentiannja. 

Permintaan atau tuntutan ini me- 
nurut delegasi didasarkan atas kenja 
taan bahwa para penderita tjatjat d 
seluruh Indonesia menderita akiba: 
pelaksanaan peraturan  pemerintak 
RIS no. 6 tahun 1950 tersebut. Dju 

ga dikatakan bahwa didaerah-daerah 
pelaksanaan peraturan itu tidak mem 
punjai persamaan. : 
Berhubung dengan kenjataan? jg 

dialaminja itu maka dipandang per-   
sib seluruh penderita tjatjat jang te 

lah njata berkorban untuk membela 
| Proklamasi 17 Agustus. 

Selandjutnja resolusi jang lainnya 
mendesak kepada pemerintah supaj2 
segera mengadakan undang2 rehab: 
bilitasi bagi penderita tjatjat jg. be- 
nar2 mendjamin dan melindungi selu 
ruh penderita tjatjat pedjoang kemer 

. dekaan jakni bekas angkatan perang bih Banjak Perempuan? dan lain2. 

ORANG2 TUA jang terkena 
oleh ledakan bom atom dapat 
mempunjai arak jang normal, 
tapi lebih sedikit anak laki2, de- 
mikian dikatakan oleh Dr. D. J. 
Mc. Donald, ketua Komisi bagian 
genetics hari Saptu. Ini adalah 
hasil penjelidikan2 terhadap kor- 
ban2 bom atom di Hiroshima 
dan Nagasaki. Sebagai diketahui 
orang2 tua korban bom atom 
dulu pernah dikabarkan bahwa 
anak2-nja lebih ketjil daripada 
biasanja. Demikian U.P. : 

  

Kapitalis Berte- 
tangga Kominis 

AGA KHAN, jang tersohor ke- 
kajaan dan pesta2nja itu serta 
Kapitalis besar jang kini tingoal 
disebuah villa dipantai Rivira Pa 
rantjis, hari Rabu jl. mendapat 
tetangga baru. Maurice Thorez, 
sekertaris Djendral partai Komi 
nis Perantfs......... He aa Yan sak 

Thorez masih setengah lumpuh 
hingga kini, sesudah ja dirawat di 
Moskow, dan untuk kesehatannja 
maka ia tinggali disebuah villa 
(la Gatouniere) di Riviera, jang 
mempunjai 20 ruangan besar 
(Antara). : 

   
    

Kalangan jang berkuasa di Djakar 
ta tertarik perhatiannja oleh kesang- 
gupan pihak Djepang untuk mendjan 
djikan barang2- industri metal jang 
termasuk daftar barang2 strategis U. 
'S. Battle Act. Pihak Djepang dalam 
perundingan ini diwakili oleh satu 
missi tidak resmi, sebagaimana per 

utusan dagang “United Kingdom pa 

da pertengahan tahun ini merupakan 
perutusan kalangan industri dan da 
gang partikelir Inggeris. 

Perdjandjian dagang Djepang- 
RRT ini masih harus “ditunggu 
pelaksanaannja,: tetapi perkemba 
ngan ini sudah dapat dipandang 
sebagai langkah pertama — untuk 
mengembalikan hubungan dagang 
historis dan jang sangat penting 
buat kedua negara itu. Adalah 
logis, bahwa dalam fase berikut 
nja akan berlangsung usaha utk. 
mengusahakan perdagangan inter- 
Asia sesuai dengan susunan poli 
tik baru di Asia. 

Buat Indonesia, demikian kala 
ngan berkuasa di Djakarta, sa- 
luran2 dagang baru seperti itu 
jakan merupakan tambahan jang 
logis pada saluran2 jang sudah 
ada dengan pusat2 perekonomian 
Barat. Terang, bahwa usaha Indo 
|nesia kedjurusan pembukaan pa 
saran baru di Asia seumumnja 

tidak dilakukan dengan mengor- 
bankan atau memungkiri perda 

gangan melalui saluran2 jang 

sudah ada. Demikian kalangan jg 
berkuasa di Djakarta. 

  

dan badan2 perdjoangan, dengan da 
sar jg tjatjatnja dianggapnja mendjadi 
rintangan untuk kembali kemasjara 
kat. : 

Selain itu menghendaki agar peme 
rintah segera membuat  peraturan2 
chusus jang memberi djaminan kepa 
da para penderita tjatjat bekas ang 
gota badan? perdjoangan. Kepada pe- 
merintah diminta supaja memberi 
kesempatan kepada wakil penderita 
tjatjat untuk turut serta duduk dalam 
panitia perantjang undang2 rehabili- 
tatie penderita2 tjatjat dan untuk itu 
mengangkat saudara Hasan Basri 

PARA penasehat dari staf2 
diplomatik Amerika dan fihak 
Utara di Pan Mun Jom pada hari 
Sabtu telah mulai mengadakan 
perundingan2 untuk mengusaha- 
kan agar djalan buntu jang ditja 
pai dalam perundingan2 menge- 
nai persiapan2 guna mengadakan 
perundingan2 perdamaian ten- 
tang Korea dapat ditembus. 

Para penasehat ini merupakan pani 
tia ketjil. Sidang pertama dari pani- 
tia ini berlangsung selama 1 djam 
dan 40 menit. : dan saudara Muljono anggauta2 pen 

Sehabis perundingan, wakil serikat | derita tjatjat duduk dalam panitia 
Kenneth Young menerangkan bahwa tersebut. 
para penasehat2 tadi “dalam sidang 

itu hanja membitjarakan soal agenda ' Desakan kepada pemerintah ini se 
untuk perundingan2 perdamaian ten Jain didasarkan atas kenjataan pende 
tang Korea. Sidang pada hari Sabtu ritaan jang dialami oleh para pende 
itu dihadliri pula oleh Lee Soo rita tjatjat akibat pelaksanaan peratu 
Young, kolonel pada tentara Korea ran pemerintah RIS no. 6 tahun 
Selatan. (AFP). 1950, menurut delegasi disebabkan 

Mena ak angan karena kenjataan bahwa perlakuan 
— Menurut berita AFP dari.Roma, terhadap para penderita tjatjat bukan 
perdana menteri Italia Giuseppe Pel bekas TNI tidak semestinja disama 
la, pada hari Djum'at telah memang kan dengan fakir miskin. Dalam hu 
gil kembali duta besar Italia di Lon- bungan ini dikemukakannja belum 

'don, Manlio Brosio. adanja undang2 jang melindungi pen 
'— Menurut pengumuman jang dike derita tjatjat bekas pedjoang kemer 
luarkan oleh sekretariat Dewan Perda dekaan. Dari sebab itu dipandang 
maian Dunia di Praha pada hari Ke perlu adanja usaha perbaikan nasib 
mis jl. Biro Dewan Perdamaian Se- seluruh penderita tjatjat tersebut. 
luruh India dalam sidangnja baru2 6 
ini telah menerima baik suatu resolu Susunan pengurus pusat Ikatan 
si jang menjokong- tuntutan supaja- Penderita Tjatjat Indonesia jang ba 
India diberi kesempatan untuk ikut ru adalah sbb.: ketua — Hasan Ba- 

serta dalam konperensi politik menge sri, wakil ketua — A. Bachman, se- 
nai Korea. kretaris umum — Hoedhaya dan se 

  

  
  

Iran Pererat Kerdja-Sama Dengan Djepang 
PM IRAN FAZLOLLAH Zahedi 

telah meminta kepada Djepang un 
tuk mengadakan kerdja-sama teknis 
guna mengembangkan sumber2 keka 
jaan alam Iran, demikian menurut 

an, industri dan keuangan dan pen» 

.haman2 modal Djepang dalam lapa 

ngan2 ini, kata sumber2 pertanian, 

“industri dan keuangan dan penana- 

man2 modal Djepang dalam japan? 
sumber2 jang mengetahui di Tokyo.!'an2 ini, kata sumber2 tadi. Lain daj 
Surat Zahedi itu dibawa oleh Keisu ri pada itu djuga diminta bantuan 
ke Idemitsu, direktur Kongsi minjak | Djepang. 
Idemitsu jang baru2 ini telah kembal (1) untuk 'memadjukan  pertam- 
li di Djepang setelah mengadakan bangan dan eksport garam, bidjih 
perundingan2 untuk mempertinggi besi, bidjih tembaga, cobalt, alumi- 

import minjak dari Iran. Surat dari|nium, belirang dan kekajaan2 diba 
Iran itu minta bantuan Djepang gu |wah tanah lainnja. 
na mengembangkan sumber2 pertani! (2) untuk membangunkan pintu2 

air, penanaman teh dan perikanan dengan Inggeris. Mengenai perkun- 
di Teluk Persia. djungan Herbert Hoover Jr. utusan 

(3)untuk mendjual alat2 pertanian AS, Zahedi mengatakan bahwa ia 
dari Djepang. puas dengan misinja. 

Kongsi minjak Idemitsu mengim-| Kabar lain mewartakan — bahwa 
port minjak dari Iran sedjak bulan menteri luar negeri Iran, Abdollah 
April jl, meskipun terdapat protes2 Entezam, kepada pers telah mengata 
keras dari Inggeris. Ikan bahwa perundingan2 dengan So 

|viet Uni djuga dengan selekas mung 
Sementara itu Zahedi, PM Iran kin akan diadakan lagi. Iran meng: 

Penderita Tjatjad Tun- 

tut Pensiun Penuh 
ongres Penderita- 

Tjatjad Di Medan 

DALAM PERTJAKAPAN dengan PI. Aneta delegasi Ikatan 
Penderita 'Tjatjat Indonesia jang dipimpin oleh A. Bachran telah 
memberikan keterangan dan pendjelasan disekitar keputusan2 jg. 
diambil dalam . Kongres Ikatan Penderita 
Medan baru2 ini. Delegasi tersebut telah menemui 
men mr. Sartono untuk menjampaikan resolusi2 kongres terse- 
but. Selandjutnja delegasi bermaksud hendak menghadap menteri 
pertahanan dan presiden Soekarno dengan tudjuan jang sama. 

ndonesia di 
ketua parle- 

Tjatjat 

kretaris II — Soegiri. Sebagai pelin 
Bachnan menerangkan, hahwa kong dung — presiden Soekarno, ketua ke- 

hormatan — mr. Mochamad Roem, 
lusi. Resolusi jang pertama menghen angg. kehormatan — kol. Bambang 
daki supaja pemerintah segera meng Oetojo dan major Soerachman,. se- 
hapuskan semua peraturan2 jang me dangkan sebagai penasehat dr. Soe- 

harso dan major Kamdani. 
dkatan - Penderita Tjatjat Indone- 

aturan pemerintah RIS no. 6 tahun sia mempunjai 42 tjabang dan berang 
surat M.B.A.D. Adj. Djen.- |gota 10.000 orang. 

West: 
A.S. Bentuk Pertahanan 

p Kuat Sekali Di Korea 
DJENDRAL-MAJOR ML.A.R. 

West, komandan pasukan2 “Com- 
monwealth: di Korea jang kini 

| urkan diri, hari Sabtu 
dikota ry (Canada) menga 
takan bahwa pasukan2 A.S. di 
Korea kini sedang membuat garis 

pertahanan jang ,,paling kuat jg 
pernah saja lihat.” Ia lebih djauh 
mengatakan bahwa pembangunan 
3zaris pertahanan itu dewasa ini 
mendapat prioritet jang paling 
utama, sehingga pasukan2 PBB 
»tentu akan menang djika permu 
suhan2 timbul kembali.” Menge- 
nai pasukan2 Korea Selatan West 
mengatakan, bahwa Korea Sela 
tan kini ,,sedang membangunkan 
angkatan perang jang baik.” 

(Antara) 

Italia ,,/Mati" Se- 
lama 10 Menit 

Sebagai Protes Atas 
Tindakan? Inggris 

BERDJUTA2 orang Italia hari 
Senen menghentikan pekerdjaan- 
aja selama 10 menit untuk menjo 
kong pemerintahnja dalam protes 
terhadap pembunuhan orang2 
Italia di Triesta oleh polisi Ing- 
gris. Pemogokan protes tsb. di- 
organisasi oleh Serikat-buruh2 
Kristen Demokrat, Sosialis dan 
Komunis. Pemogokan tsb. di- 
ikuti pula oleh banjak pekerdja 
bukan-anggauta Serikatburuh se 
bagai tanda solidariteit dengan 
orang2 Italia di Triesta. 3 Serikat 
buruh jang besar tsb. meliputi 
6 djuta anggauta hanja dalam 
pabrik2 perindustrian sadja dan 
hingga kini belumlah ada tanda2 
untuk melanggar seruan tsb. 

Semua penduduk Italia 
bulat dibelakang Triesta 

Semua penduduk: Italia jang 
berdjumlah 48 djuta orang seka 
lipun mereka terbagi2 dalam 
menghadapi berbagai2 soal, na- 

ta mereka bulat bersatu. Peker- 
dja2 kantor menghentikan peker 
djaannja selama 10 menit. 
supir bis djuga menghentikan 
pekerdjaannja dan para 
djuga meletakkan walukunja. Di 
wartakan bahwa seluruh Italia 
sunji hari itu, sedangkan patroli2 
polisi jang berlipatganda banjak 
nja mendjaga alat2 Inggris dan 
Amerika Serikat jang penting2, 
demikian pula mendjaga tempat2 
dimana terdjadi kerusuhan2 jang 
hebat. , 

Jugoslavia mengadjukan 
usul baru tentang Triest 

Sementara itu pemerintah Jugo 
slavia telah mengadjukan usul 
baru tentang penjelesaian soal 
Triest dalam mana tidak dikemu 
kakan permintaan supaja kota 
Triest didjadikan daerah interna 
sional, demikian menurut ketera 
ngan kalangan A.S. di Roma 
pada hari Senen. 

Dikatakan bahwa Jugoslavia 
dalam usul baru .itu meminta di 
adakan plebisit di kota Triest dan   mengatakan bahwa segera sesudah | inginkan hubungan2 persaudaraan 

soal minjak dapat diselesaikan, Iran | dengan semua negara, dan terutama 
tidak berkeberatan untuk mengada- | dengan tetangga2-nja. 
kan hubungan2 diplomatik kembali | ' Demikian Entezam. (Antara), 

supaja perbatasan zone-A/zone-B 
daerah bebas 'Trieste ditindjau 
kembali, 

mun dalam.menghadapi soal Tries | 

Para 

petani ! 

Akan tetapkah kita sebagai seka- 
rang ini, setiap tahun datang me- 
ngundjungi taman pahlawan, mena- 

untuk jang terlebih dahulu mening 
galkan kita,  mempidatokan pidato 

jang tahun jang lalu telah kita utjao 
kan, dan menggoreskan pena kita 
dengan warna jang sama? Kebiasa 

an ini adalah kebiasaan jang luhur, 
sebab itu setiap tahun akan tetap 
.kita ulangi, akan tetapi dengan se- 

.Hlalu memberi isi jang lebin produc- 
tief pada arti upatjara2 peringatan 
jang setiap tahun kita ulangr itu. 

Untuk dapat meringankan pikiran 
kita dalam usaha kita memberi isi 
pada - arti kebiasaan2 melakukan 
upatjara memperingati peristiwa ber- 
sedjarah sebagai sekarang ini, ada 

baiknja kalau untuk sedjenak kita 
mengalihkan pandangan  sedjarah 
kita kembali kepertengahan abad ke 
XIX, pada waktu mana Alfred No- 
bel, seorang tjendekiawan Swedia jg. 
amat arief serta dalam tiliknja, 

mengumumkan pendapatannja mene- 
mukan sematjam alat peledak jang 

alat sederhana jang bernama dina- 
mit itu, ditjiptakan tenaga2 pengge- 
rak jang maha dahsjat untuk men- 
djalankan mesin2 pabrik jang ke- 
mudian sebagai tenung telah meru-. 

bah perikehidupan manusia didunia. 
Didalam  sedjarah perkembangan 

dunia, amat menarik hatilah bahwa 
saat diketemukannja dinamit itu me- 
rupakan batu tonggak jang mendja- 
di batas perubahan peradaban ma- 
nusia. Sedjak itu curve peri kehidu- 

pan bangsa Eropah mendjadi amat 
pesat sekali madjunja, sehingga da- 
pat mendudukkan bangsa Eropah 
itu sebagai pengendali kemadjuan du 
nia. 

Hari pahlawan jang kita peringati 
sekarang ini, delapan tahun jang lalu 
djuga merupakan ledakan jang telan 
mengagetkan — orang-orang Inggeris 
jang mendarat di Surabaja. Kemudi- 
an ternjata pula bahwa peristiwa ter 

sebut merupakan — sebuah peristivsu 

bersedjarah jang mengandung unsir- 

unsur berharga dan amat pening 
bagi kepastian hidup sedjarah bang- 
sa Indonesia bahkan terlalu berhar- 
ga dan terlalu penting untuk hanja 
diperingati setiap tahunna. 

Hal itu ternjaa pula mendjadi le- 
bih penting artinja, setelah kemudi- 
an ternjata pula, bahwasanja peristi- 
wa bersedjarah 10 Nopember 1945 

itu -adalah sebuah prototype dari ben- 
tuk. Pertahanan Rakjat jang pasa 
hakekatnja adalah dasar pertahanan 
Nasional kita, kepada sistim perta- 
hanan mana sebenarnja bangsa kita 
telah membuktikan kemampuannja 
untuk bertahan. 

Sekarang barulah agak djelas 
bagi kita, bahwa antara dinamit 
jang. diketemukan oleh Alfred 
Nobel dan peristiwa 10 Novem- 
ber 1945 jang diketemukan oleh 
bangsa Indonesia terdapat persa- 
maan sifat jang berasal dari un- 
sur jang berlainan. Bila dinamit 
dari Alfred Nobel itu merupakan 
sebuah alat peledak jang dibuat 
dari ramuan kebendaan, maka 
10 Nopember 1945 itu adalah 
peristiwa perledakan jang diwu- 
djudkan oleh unsur-unsur kedji 
waan bangsa Indonesia. Sekarang 
tinggallah kepada kita, apakah 
kita, akan dapat memetjahkah 
rahasia jang meliputi dan jang 
menjembunjikan tenaga dan ke- 
kuatan jang terpendam didalam- 
nja, selandjutnja  menguasainja 
agar dapat kita salurkan untuk 
bahan menjusun kekuatan perta- 
hanan kita ? Sampai sekarang ma 
'sihlah merupakan kenjataan, bah 
wa 10 November “adalah hari 
Pahlawan jang hanja dihargai 
  

Djuga Paris Ber- 
sihkan Pelatjur' 
POLISI PARIS malam Minggu jl. 

giat melakukan pembersihan, terha- 
dap pelatjuran. Serangan pertama di 
lakukan — terhadap daerah Champs 
Elysees dan sekitarnja: kupu2 ma- 
lam ditangkapi lalu dimasukkan per: 
djara. Serangan lainnja ditudjukan 
terhadap sebuah bar di Rue de 
Doua, dekat Plaze Pigalle, dimana 
banjak terdapat penari2 dan model2 
pelukis jang menganggur. Telah di- 
perintahkan pula penangkapan suatu 
gerombolan makelarnja, jang  de- 
ngan berbagai tjara mentjari mang- 

sanja dikalangan ' prempuan baik2. 
(Antara). 

Narriman 'Tun- 
tut Farouk 

BEKAS RATU MESIR, Narriman 
menuntut pertjeraian dari bekas ra- 
dja Farouk dan minta tundjangan 
perawatan setiap bulannja sebesar 
5000 pound Mesir (.k. 5125 ster- 
ling), demikian dikatakan oleh pe- 
ngatjara Narriman, Moharram Fa- 
him di Kairo hari Sabtu. Perkara itu 
akan diperiksa oleh Heliopolis Sha- 

pada tg. 28 Desember j.a.d. Menteri 

di Roma telah memberi tahu kepa- 
da Farouk tentang tuntutan Narri- 
man tersebut. 

kan program2 baru radio untuk pa 
Sukan2 pengawal India di Korea per 
dana menteri Shri Nehru menegas- 
kan, bahwa India menghendaki perda 
maian dan persahabatan dengan selu 
ruh bangsa2. Diterangkan, bhw ser   ke Korea 
melainkan suatu misi damai, 

burkan bunga tanda kasih serta do'a | 

bernama dinamit. Demikianlah, dari ' 

| 
dengan upatjara-upatjara, sedang 
kan “kulitnja belum dikupas dan 
isinja belum dinikmati. 

|. Jang penting sekarang ini, ada 
lah, bahwa Panitya Negara Peran 
tjang Undang-Undang Pokok Per 
tahanan beberapa bulan  berse- 
lang telah menjelesaikan peker- 
djaannja. Rentjina Undang-Un- 
dang Pokok Pertahanan kita itu 
telah diadjukan kepada Pemerin- 
tah, dan pada saat ini rentjana 
tersebut sedang dipeladjari dgn 
|seksama. Didalam rentjana Un- 
dang-Undang itu dikemukakan, 
bahwa dasar pertahanan kita ada 

jlah Pertahanan Rakjat. Dengan 
| demikan, peristiwa bersedjarah 
!10 November itu mendjadi terle- 
bih-lebih penting lagi artinja, se- 

(bab untuk menjusun kekuatan jg 
(teratur didalam rangka pertaha- 
(nan Rakjat itu, perlulah diketa- 
“hui lebih dahulu rahasia kekua- 
“tan dalam prototype Pertahanan 
| Bunga 10 November itu. 

Hal ini memerlukan kemampuan 
tenaga dan kegiatan. pemikir dar 
pentjipta kita, istimewa pemikir dan 

pentjipta kita dalam ketentaraan dan 
didalam masjarakat umum para pe- 
djoang untuk menjingkap tabir ra- 
hasia dan melihat kenjataan jang ter- 
pendam, untuk dapat dibentuk men- 

.djadi rumus-rumus keilmuan dalam 
rangka Pertahanan Rakjat kita. 

Sekarang dapatlah kita mengata- 
kan, bahwa akan sangat tergantung 

kepada kegiatan dan usaha “para 
pemikir dan pentjipta kitalah, apa- 
kah pada tahun depan kita akan te- 

tap mendjadi pengulang jang latah 
sebagai sekarang ini, apakah kita 
akan berhasil mengisi kebiasaan: me- 
lakukan upatjara peringatan 10 No- 
pember dengan tjara-tjara jang lebih 

productief, seperti djuga Alfred No- 
bel dan bangsa-bangsa Eropah Jain- 
nja dengan dinamitnja. 

tang mengulang. Kita dibangunkan dari keasjikan kita dalam kebi asaan2 kita jang tidak berwarna, 
untuk mengenangkan kembali peristiwa bersedjarah 10 Nopemb er 1945, dengan menarik lagu jg 
sama dengan lagu jang telah kita njanjikan ditahun jang lalu. War na jang berulang datang kedalam 
penghidupan kita jang tidak bertjorak ini dari tahun ketahun dalam suasanan jang tetap, memba- 
wa kita kepada kebiasaan-kebiasaan statisch, dan perikehidupan jang sedemikian itu hanjalah tjara 
melewatkan waktu jang tidak berarti sampai maut datang mendjemput. 

Taiwan Boleh 
Menjerbu RRT 
Keterangan Nixon di 

Taipeh 
WAKIL presiden Amerika Seri 

kat Richard Nixon pada hari Se- 
nen merjatakan sekali lagi bahwa 
Amerika Serikat mengakui peme 
r.ntah Tiongkok Nasionalis di 
Taiwan sebagai ,,satu2-nja peme 
rintah Tiongkok” dan bahwa ba 
dan2 perwakilan Nasionalis di 
Faiwan ",sungguh2 mewakili rak 
jat Tiongkok”. Nixon jang berbi 
tjara dimuka anggota2 dewan Ie- 
gislatif dan parlemen Tiongkok 
Nasionalis dalam pada itu mera 
malkan bahwa ,,pemerintahan to- 
taliter” RRT akan djatuh. 

la mendesak kepada para ang 
gota parlemen supaja mereka 
memberi. kontrast jang lebih ta- 
djam antara kemerdekaan dan 
demokrasi disatu pihak, dan tota 
literisme dan komunisme dilain 
pihak. Dalam pidato lainnja jang 
diutjapkan dalam  perdjamuan 
Rotary Club dan Junior Chamber 
of Commerce di Taipeh, Nixon 
menjatakan harapannja bahwa ka 
um Tiongkok Nasionalis akan 
segera dapat kembali kedaratan 
Tiongkok. (Antara—Reuter) 

Amerika setudju Kuo- 
mintang serang RRT. 

Lain dari pada itu Richard 
Nixon, malam Senen menerang- 
kan di Taipeh, bahwa rakjat RRT 
tidak bisa menderita untuk sela- 
ma-lamanja. Keterangan itu meru 
pakan pernjataan setjara samar2 
bahwa maksud Taiwan mengada 
kan serangan balasan terhadap 
Yiongkok Darat dapat disetudjui 
oleh pemerintah Amerika. (UP) 

  

Kedudukan Negara? Mer. 
deka' Ditetapkan Oleh 
Kekuatan Ekonomi : 

« Negaranja - Masing” 
Mangunsarkoro Chawatirkan PBB Akan Djadi 

Alat - Kekuasaan Amerika 

BEBERAPA HARI jang lalu telah tiba kembali di Djakarta, 
S. Mangunsarkoro, setelah ikut serta dengan delegasi Indonesia dalam si 
dang Madjelis Umum PBB ke-8 sekarang ini. Dalam pertjakapan dengan 
»Antara” S. Mangunsarkoro menjatakan, bahwa selain Amerika Serikat 
dan Canada, dalam perdjalanannja kembali ia telah berkesempatan pula 
mengundjungi Inggeris, Nederland, Perantjis, Italia, Yugoslavia dan Me- 
sir. Tentang kesan2nja, ditjeritakan oleh Mangunsarkoro, bahwa jang 
pertama2 menarik hatinja ialah, bahwa tempat kedudukan ,,negara2 
merdeka” ditetapkan oleh kekuatan ekonomi negara2 itu, 

Dan karena dimana2 orang 

setelah mendengar nama Indo- 
nesia, lalu menjatakan, bahwa 

Indonesia adalah negeri jang 
kaja, maka sangat mendalam 
saja rasakan, betapa miskin ne- 
gara dan rakjat kita, kalau di- 
ingati, bahwa negeri kita djauh 
lebih kaja daripada kebanjakan 
negeri lain tersebut diatas, kata 

Mangunsarkoro. 
Di Amerika, Inggeris, Yugo- 

slavia dan Mesir Mangunsarko- 
ro telah bertemu dengan kaum 

buh di Indonesia, jang dinama- 

kan ,/Mmarhaenisme” olehnja. 
Tentang kundjungannja ke 

Yugoslavia diterangkan oleh Ma- 
ngunsarkoro, bahwa “ia - telah 
mengundjungi kantor pusat Par- 

tai Komunis Yugoslavia, teruta- 
ma untuk  memperbandingkan 
,marhaeinisme” dengan komu- 
nisme jang bertjorak nasional” 

di Yugoslavia itu. Ia melihat 
banjak. persamaan persoalan 
pembangunan dengan  Indone- 

sia. Karena keadaan Yugosla- 

ai
 

ria (mahkamah Islam di Heliopo!is). 

politisi negara2 itu. Di Amerika 
ia terutama telah berusaha me- 
njelami suasana politik UNO. 
Kesannja ialah bahwa kedudu- 

ngat berpengaruh, hingga tidak 
dapat ia lepaskan dari pikiran, 
djangan2 UNO itu nanti perta- 
ma2 hanja mendjadi satu badar 
internasional jang menguntung- 

kan Amerika. 
Pertempuran siasat. politi! 

Amerika dan siasat politik Rus: 

sia terdjadi setjara terang2an 
dan bersenbunji. Dari kedua be: 
lah fihak dilakukan setjara he- 

bat dan tertudju kepada kepen- 

tingan sendiris 

belaka. 
saja lihat. Baik din 
PBB untuk negara2 ketjil ada- 
lah bergantung kepada sikap 

kedua negara raksasa itu. 
Di Inggeris Mangunsarkoro | 

kantor pusat Labour Party. Ia 
telah “mengadakan pertukaran 
fikiran mengenai socialisme dan 
disamping itu ia telah memper- 
kenalkan 

Tiap2 Bung Karno mengadakan   
kan politik Amerika Serikat sa- 

via belum madju seperti negara2 
Bropah lainnja, banjak hal jang 
sesuai dengan jang diperlukan 
»leh Indonesia. 

Atas pertanjaan mengenai 

soal  'Tries, diterangkan oleh 
Mangunsarkoro, bahwa suasana 

dikedua pihak mengenai Triest 
ydalah panas. Pada pendapatnja, 
tuntutan  Yugoslavil mengenai 

Triest itu didukung oleh rakjat 
seluruhnja. Terutama dikalangan 
sartisan orang ingin lekas me- 
ijerbu saji   

hingga negara2 | 
ketjil hanja dapat membontjeng | 

Begitulah tendens jang | 
tidaknja | 

ja. Demikian Mangun- 
jarkoro. (Antara). 

INISIATIP NAHDATUL 
: ULAMA. 
Menurut harian ,,Merdeka” 

Nahdatul Ulama akan mengam- 
|bil inisiatif untuk mengadakan 
| kongres alim ulama seluruh Indo 
nesia untuk menentukan sikap 

selama dua hari berkundjung ke- terhadap pemberontakan jang di 
lakukan oleh Daud Beureueh di 
Atjeh. . 

Pada waktu ini sedang diada- 
kan persiapan2 untuk menjeleng 

socialisme jang tum- garakan kongres tsb. 
AAMIR 

Josepetle? Sadjal! 
BUNG KARNO & PERBAIKAN DIALAN, 

kundjungan kedaerah2, djalan2 jg 
akan dilalui jang buruk pasti dng ,,sekediap” diperbaiki, Misalnja keti 
ka berkundjung ke Purwodadi, Borobudur dll. tempat. Dan kali ini ber 
hubung Bung Karno jang berkundjung ke Solo, akan istirahat di Ta: 
wangmangu hanja untuk SATU MALAM sadja, djalan ,pating brotjel” 
Solo — Tawangmangu pun diperbaiki djuga dengan sekonjong-konjong 

Saja. mengerti, itu maksudnja baik sekali. Tetapi, keadaan dear 

  

rap2 agar djalan2 lekas diperbaiki, 
rakjat. Tetapi, apakah rakjat. tjuma 

lan? 

luar negeri Mesir telah mengirim su-' an memperingatkan pada dijaman jl, Misalnja tiap2 Gubernur Djenderal 
rat kepada mahkamah, jang mem- | keliling, djalan2 diperbaiki, pagar2 dikapur, Djuga ketika djaman Dje- 
beri tahukan bahwa kedutaan Mesir | pang, kaiau Saiko Sikikan akan melalui sesuatu djalan, lebih dulu diba- 

sahi, sampai AJAM2 HARUS DIKURUNG. 
Djalan diperbaiki, memang bagus. Rakjatpun sebenarnja  mengha- 

supaja melantjarkan perekonomian 
bisa mengharap perbaikan djalan jg 

— Dalam pidatonja untuk meresmi akan dilalui Presiden sadja? Bagaimanakah halnja dengan lain2 dja- 

| Pertjajalah, bahwa Bung Karno sendiri tidak menghendaki segala 
| sesuatu jang ,,Enak” bagi pribaainja. Melainkan lebih suka melihat rak- 
jat hidup senang, daripada hanja dirinja senang rakjatnja 
menderita. 

Perbaikilah segera djalan2 jang rusak, biarpun bung 

sedangkan 

Karno tidak 
dadu2 India telah pergi begitu djauh | lalu disiu! Kelantjaran ekeromi rakjat mengharuskannja! 

bukan untuk bertempur, Ki Bloko Suto, 
MAAN YAAA RAMAN 
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Baru terima lagi 

  

  

6 
S 

mengapa menjendiri dimalam sunji? 9 
Mengapa bermenung. beriba hati? s 

Kenangkan kekasih nan ta” kundjung tiba? S9 

"Oh... dara, « 

djangan tuan berputus asal P 

Djangan tuan menjerah kalah! G9 

Tahukah “dara? Colibrita. daja asmaral 2 

KVA : 
COLIBRITA 9 

FT TOKER TU SOAP W ki PA £ 
Da » : 

NAN 

  

SETRIKA LISTRIK (Djerman) merk "NEUMARKER” 
dari 250W dan 450W, 110/125V. 

HARGA Rp. 145.— : 
Pesanan untuk Tuar kota tambah ongkos kirim Rp. 

Persediaan terbatas ! 

Super Radio Company N.V. 
TJB. SEMARANG : DJL. SETERAN (DUWET) 5 3 

MODE VAKSCHOOL 

SSTIAUW« 
GANG BARU 100 SEMARANG. 

Telah Julus sebagai Costumisre-Costuumyak dan 
Lingerie-Mantelvak,: 
29 s. d. tanggal 31 October 1953, ! 
pengawasannja Nj.: Kwee Tiong Giem dari Mode Vakschool 
»ORCHIDEE” Semarang dan Nj.: Ting Oen Hiang dari 

Pa Mona C . ie 3 

1. Nn. Go Moei Hiang 1. Nn. Oei Kwie Tien 
2. « Fung Tjing Niang- 2. ,, Lauw Sioe Ieng 
3. , Gei Sam Nio 3... 5. Oei Erna 
4. , Ong Gien Nio 4.» Kasrini , 
5. , The Kiem Hwa 5. . Kho Giok Nio 

(Weleri) 6. » Liem Enny 
6. » S. N. Chilijah Tn Fientje Tjan (Demak) 

Chamin 8. ,, Siauw Enny 
TI. » Bang Ging Nio 
8. ,, Pauw Sioe Lan £ 

(Weleri) : 
9. , Tjang Djoen Lan 

telah diadakan ketika Jang - 
dibawah pimpinan 

AMBARAWA. «4 1 

LERARES: 

Masih menerima murid2 baharu 
Pemimpin Nj. : Siauw Tjing Siet, 
Gang Baru 100 Semarang. 

$ 

Lerares 
tanggal 

5. — 
| 

dan 

  

    

$ » 29 Mode vakschool ,.Siauw 
GANG BARU 100SEMARANG. : 

Memberi peladjaran potong memotong pakaian laki 
wanita sampai mendapat Diploma 

: 
: 

7 

peuse dan Lerares Lingerie-Mantelvak. 

(Corsage bloemen). 

model2nja jang paling baharu . hingga 

Djuga sampai mendapat Diploma. 
Menjewakan pakaian penganten perempuan Compleet 

mentjotjokin 
penjewa serta memberi riasan dengan tjuma-tjuma. 
Menerima djahitan pakaian Wanita dan anak2 untuk tahun 
baharu jang Akan datang. 
Pemimpin dan Pemilik : Nj. 

- 

  CKEKKEKKKKKK KK KKR KK 

SIAUW TJING SIET 

dan 
untuk Costumi€re-Cou- 

Memberi peladjaran membuat kembang dari matjam2 kain 

dgn 
para 

2 Gang Baru 100, Semarang. 

  

  

  

St 
Ss 
RELEASE 

Selalu Sediaj 
Mesin Motor Compleet: Short Block : Radiator: Kruk As: 
Roda Velg: Veer2 dil. 
JEEP dil. 

Toko ,SELECTA 
DJONG '80-5 TELP. 594 - SEMARANG 

(dTeh.) DJAGALAN 10.- pagi 

    

Film Malaya jang pertama dengan TARIAN2 BERWARNA. 

| 

  l | 

| 
| 

    

    

D 
THEATRE "9 V 

    

Yanggat: G-«/d 12 Nopember "53 

Johnny TARZAN Weissmuller bergulat dgn. 
Singa buas dan orang liar dim. 

OODOO TIGER" 
EXTRA : Terus Monerus Ketawta dga. Buster Keaton | 

|. Niap pagi main djam 9.30 
   

  

dari DODGE — CHEVROLET — 

   
era 

PREMIERE HARI KEBO PAGI DAN MALAM BERBARENG 
METROPOLE 4.-6.30-9.- 

Paruan yaaa dan njanjuan 

6.-8.30 

       

   | 

    

|Rallye Jajasan 17 Agustus — 22 Nopember 1953 

IR. V. Soedjito | 

       

Pemenang-pemenang KLM-Bloemenrit 1952 dan 1953, 

Dengan sehelai lot seharga Rp. 

(SENTRAL PENDJUAL : 

Hadiah2 dapat dilihat 
(P.M.C., Bodjong 71 Semarang. 

       

    
    
    

   

      

140 MOBIL 
Diselenggarakan oleh IKATAN MOTOR SEMARANG IMS, per- 
IKATAN MOTOR INDONESIA 
oleh federasi-federasi internasional. 

Kn 2 1” tt: A Semua Djuara-djuara Ikut Serta ! 
PON II- Rallye Djakarta, PON Yi-Rallye Djawa Tengah, JAVA-BODE- Rit 1952 dan 1953, Betrouwbaarheidsrit dan High-Class Rallye 

Djawa Timur, 
berdjumpa dalam IMS-Rallye finale jang maha hebat untuk me- ngedjar kemenangan dalam suatu perlombaan ringan jang mem- beri kesempatan bagi peserta-peserta ,,baharu” merebut kedjua- raan untuk tahun 1953! 

IMI, organisasi jang diakui 

5.— (Lima Rupiah) 
ngan, para pembeli lot dapat pula mendjadi : 

Djuara SWEEPSTAKE ! 
3 Kemungkinan mendapat 3 hadiah utama : “ HILLMAN MINX SALOON — mobil (Pemenang uuuu 1) “ VELOCETTE 350 CC — sepedamotor (Pemenang 

umum 2) “ ZUNDAPP 200 CC — sepedamotor (Pemenang 
umum 3) 

Serta barang-barang lainnja jang berharga. 
» Pendapatan untuk : 

Jajasan 17 Agustus — Palang Merah Indonesia — R.S. Tiong Hoa le Wan — Jajasan “Gedung-gedu ng Sekolah Kudus. $ 

dalam ta- 

Panitya Sweepstake IMS, Bodjong 140, 
Semarang (d.a. M.N. Verberkt, Biro 

ya Tehnik). 
iPemesanan per poswesel ditambah Rp. 0,50 untuk tiap lot. IDIDJUAL PULA PADA : Kantor Harian ini. 

di Showroom Pacific Motors Comp. — 
IMS - Prop. 

ae MN APN Kehilangan 
1. Sehelai Controle-kaart 1 
2. Uang kontan sebanjak Fa 

Rp. 400.— 
3. Sebuah amplop jang berisi 

3 helai surat-surat penting, 
Hari Sabtu malam tg. 7/11253 
djam 21.060 digedung Bioscoop 
Indra Solo. 

Mereka jang menemukan ba- 
rang2 tersebut dgn lengkap, harap 
suka mengembalikannja kepada : 
Kepala Statiun K. A. SOLO- 

: DJEBRES. 
Ketjuali uang tersebut, untuk ha- 
diah mereka jang menemukan dan 
ditambah uang contan Rp. 25.— 
SLIM 

Dokter 

  

Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil : 
Menolong wanita bersalin dan | 
Praktek umum. 

Djam bitjara : 

Rumah: djam 7.00— 9.30 
djam . 4.30— 6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

NA LL LK 

  

Metropole Ini malam d.m.b. (17 th) | 
Orion 445 — 645 — 845 

HARGA    £ 

TEcHNicoLor 

  

ha Umustan Ami 3 eepa 
sah @& 

|. INI MALAM PREMIERE 
REX 

  

“si lagi atas surat? 

kumpulan jang terkemuka di Djawa-Tengah, dibawah pengawasan 

Alam at-alamat setempat jang terkenal.   
TA LL LT Tn IL 

me SES 

““BERSUAMI-ISTERI dengan MEMBATJA. 

    
1 Kn 

Na 

N 

Djalan Bitingan Lama 36/Sd. Kudus. 

         
      

          
     

UNDIAN UANG 
SEBESAR Rp. 4.000.000. 

terbagi atas 400.000 surat undian A Rp. 10—. jang bernomor 10.001 sampai dengan 410.000 dan selembar surat undian terba. 
undian seperempat 4 Rp. 2.50 guna 

PENGURUS JAJASAN 

»Dana Bantuan“ Di Djakarta 
  

    

Djumlah hadiah  besarnja Rp.2.000.000,— jaitu 
1 hadiah dari Rp. 125.000.— MP3 129 000:—5 
1 33 5 ». 100.000.— ,, 100.000.— 
1 ai Aa 3... 75.000.— ', 75.000.— 
2 F5 13 ». 50.000.— ,, 100.000.— 
2 Ha 2 125.000. , 125-000.—— 

25 35 33 es 10.000.— ,, 250.000.— 
50 1 5 : 3.000.— ,, 250.000.— 
100 1 ss 5 1.000.— ,, 100.000.— 
750 Ja 35 5 500.— 375.000.-— 

2000 ah Ka ea 250.— 500.000, — 

- Djumlah 2935 hadiah Rp. 2.000.000.—       

Surat? undian dapat diperoleh: , 
1. pada kas" dan bank? jang tersebut dibawah ini, 

contant dengan uang jang sah: 
ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Nusantara 25 (di Djakar- ta-kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Makassar, Me- dan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, Sibolga, Suraba ja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
BANK INDONESIA di Bandjarmasin, Malang, Pontianak. Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 10 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pe- 

ngiriman poswesel kepada Escomptobank N.- V,. Djakarta, 
(Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Medan, Menado, Pa- 
dang, Palembang, Semarang, Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok 
Betong dan Tjirebon. 
Untuk tiap? satu surat-undian penuh atau bahagian dari satu 
surat undian penuh harus dibubuhi Rp. I.— guna bea admi- 
nistrasi dan pengiriman. . 
PEMESANAN HANJA MELULU PADA KANTOR? ES- 
COMPTOBANK N.V. 
Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim te- 
lah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim sesudah 
itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikutnja, tetapi 
“demikian ini dilakukan menurut pertimbangan Escomptobank N.V 

PENARIKAN di DJAKARTA PADA 29, 30 dan 31 Des. 1953 

pembajaran 

vw
 

dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika 
tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial, 
Djikalau surat? undian tidak terdjual habis, maka hadiah? akan dikurangkan menurut perimbangan. 
Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat? ka- bar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar” penarikan jang resmi dapat dikirim oleh Escompto- 
bank N.V. dengan pertjuma atas permintaan.       MULAI  PENDJUALAN PADA 1 Desember 1953. 

  

»ADJI WIDJP 
(Primbon Seni : 

Asmaragama) 
SOPAN SANTUN PERKAWINAK BERDASARKAN pE- 
NGETAHUAN BARAT DISELINGI IRADAT TIMUR 

Inilah penerbitan pertama-tama jang menguraikan pelbagai hal mengenai . KEHIDU- 
PAN SUAMI-ISTERI berdasarkan 2 sudut, jaitu PENGETAHUAN MODERN 
digabung dengan ILMU GAIB (mystik Timur), 
menarik dan fjotjok bagi orang Timur. 
Menguraikan pelbagai soal mengenai : 
SIA dan KEHAMILAN, KEHIDUPAN KELAMIN JANG SEMPURNA (supaja antara 
suami-isteri saling menjinta), ADJI WIDJI (ilmu menanam benih, ASMARA GAMA, 
ASMARA SABDA, ASMARA WANITA, rahasianja kelahiran dan watak manusia, WA- 
TAK WANITA dilihat dari bentuk tubuh, kulit, rambut, 
ADJI WIDJI : supaja memperoleh anak jang bidjaksana, mulia, luhur peribadinja, supaja 
isteri menjinta sehidup-semati, dan masih banjak rahasia2 tersembunji. 

: HARGA SEMENTARA WAKTU HANJA Rp. 19.— sebuah buku, tambah 1074 
untuk ongkos kiriman tertjatat. 

(Barat) 
sehingga merupakan suatu kombinasi jg. 

PERHUBUNGAN KELAMIN, BENIH MANU- 

gerak-gerik sbg., MANTRA 

ISTIMEWA INI HANJA DAPAT BELI PADA PENERBITNJA : 

Usaha Penerbitan 

»MURIA 
  

PERABUT 

  

MERKAKUKAKA NAK KRREKK KK 

  
  

Kursus Lesan Bahaka Belanda 
Tuan akan nangis karena tertawa! 
Sebuah film amat lutju juag akan 
membawa ke puntjak kegembiraan 

untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn 
harga pantas. Djuga djual: BAN 

Rombongan 5 Nop. '53 tIh penuh dalam tempo 1 minggu. Atas desakan dari fihak peminat, maka terpaksa dibuka lagi rom- bongan baru tgl. 9 NOPEMBER 1953 dj, 

Sedikit We: MG. M6 

TAL, GULING & KASUR. 
  

jang hebat! : 

Ini malam d.m.b. 
Dagelan ag aim 
George Montgomery — P. Corday 

The Sword of Monte Gristo” | : 
Super Cine Color ak 1 sn Wasserij ,,ASIA“ 

Blaxang Kebon 3 Telf. 1554 BE OKALN nLOVE C Tjepat. Bersih, Murah (Mabuk Tjiota) 
William Powell —Myrna Loy   Toko Djohar 

Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 

    

  

  

17.00.. (Hari peladja- 
P. 5.— dan Uang Kur- 
11 peladjar, tinggal 13 

ran Senin/ Rabu/ Djum'at). Uang pangkal 
sus Rp. 12.50 per bulan. Kini sudah ada 
tempat. : , Kepada Saudara2 jang dulu kami tolak pendaftarannja, djika masih berkeinginan mengikuti peladjaran, diharap segera datang kemba li untuk mendaftarkan. 
Pendaftaran: di INSTITUTE THE HOPrr, 6 , Randusari Gang I No. 305 diantara djam 8 — LL pagi & 15.00 — 20.00. 

Pemimpin Umum 
R. C. J. SOEMARDJO 

Roy Rogers 4 
    

| MIDAS JONES'5 HANNIBAL, LOOKS     
  

— Hannibal itu seperti Rogers — , 5 — 
kurangadjar! 

— Bekas djedjaknia Midas Jones 

ce — Haw! 

rupa2nja sampai disini, 
mengapa? 

tetapi — 

     

  

  

  

   (Ye pAD-BLAMED,       
     
   

      

     
   

  

      
    

    

    

ALL RIGHT, MIPAS!II Me4aWwAkE, M1 ricurep mipas N 
LOP-EARED IDIOT! J come OuT or KOCK YANE | WOULO BE KEKE BY 

THOSE ROCKS!|I Wa/7s Ar NOw! IF HE DON'T     

   

  

   
ROAKING 
FALLS... 

SHOW UP SOON, LL 
HAYE TO TAKE A CHANCE 
AND GO GUNNING FOR 
HIM BACK IN ORETOWN! 

R1        

   

  
(3 GS   

  

— Gila engkau si. ,,kuping pan- 
djang”, 

— Baik, Midas! Keluarlah dari 
batu padas itu, 

Sementara itu Rock Vane me- 
nunggu di gerodjogan besar......... 
— Saja rasa Midas akan beroda 

disini sekarang.  Djika dia tidak 
segera nampak, saja harus mengs 
ambil kesempatan menembak dia 
sekembalinja di Oretown. 

    
Wat an tagkaY Ae ha 

  
  

   

    

    

socoveseken 

Pekan Lalu-Lintas Kota Semarang 
Ketua : Johnny Anwar, Kom. Polisi II, Kepala Bag. 
Organ. dalam kota/ Public Relations. 
Sekretariat: d/a N.V. Perdass,  Purwodinatan 

ngah 26, Semarang. 5 

Minggu 29 Nopember 1953 s/d Minggu 6 Des. 1953. (Op 

PEMIMPIN UMUM: IKATAN MOTOR SMG. IMS. ah 
2 AN - SANTUN $ A. PERLOMBAAN SOP LALU - LINTAS. 

I. UNTUK 100 SEPEDA 
Senin 30 Nopember 1953, bila hudjan: Selasa 1 De- 

ber 1953, 
Pendaf Sekretariat2 IMS, PPSS, MCCS, SOLEX tri Pendaftaran : 

Te- 

CLUB, VICTORIA CLUB. 

UH. UNTUK 100 BETJAK. 
Rabu 2 Desember 1953, bila hudjan: Kamis 3 Desem- 

“1953. 
Mn : IMS, BETJAK 
BOND. 

II. UNTUK 100 SEPEDA BER MOTOR 

Djum'at 4 Desember 1953, bila hudjan: Sabtu 5 De- 
sember 1953. : 
Pendaftaran : Sekretariat2. IMS, MCGCS, 
CLUB, VICTORIA CLUB. 

AO B. PERLOMBAAN KETANGKASAN 
(BEHENDIGHEIDS - WEDSTR JD). 

UNTUK 150 SEPEDA MOTOR 

Sabtu 5 Desember 1953, bila hudjan: Minggu 6 De- 
sember 1953. 
pendaftaran :” Sekretatiat2 IMS, PPSS. 

PENDAFTARAN 
a. Perlombaan2 tersebut terbuka untuk umum. 

Sekretariat2 PPSS: 

SOLEX G R
O
M
F
I
E
K
E
S
 

pg 

Oo 
-d 

Karangtempel 

uv 

tri 

b. Tanggal nendaftaran: 11 Nop. ne 25 Nop. 1953. 
. Uang daftaran tak dipungut. 

d aa Pontjol 188 dan Toko Larees, Smg. rm 
e. Alamat PPSS: Bodjong 10 (Agen Djamu Djago), 

Semarang. - Ag 

f. Alamat MCCS : Karangsaru 17, Semarang. 
8. Alamat SOLEX CLUB: Karangtempel 232 (Cen- 

, Semarang. 
h. Na VICTORIA CLUB : Purwodinatan Tengah ah 

26 (N.V. Perdass), Semarang. : 

i. Alamat BETJAK BOND: 10a — 
(Melaten), Semarang. 

HADIAH - HADIAH 

PERLOMBAAN SEPEDA: sedikit2nja 3 hadiah be- 
rupa piala2 dan/atau barang2. aa ka 
PERLOMBAAN BROMFIETS : sedikit2nja 3 hadiah 
berupa piala2 dan/atau barang2. 
PERLOMBAAN BETJAK : 

adi: 1: Uang Rp. 50.— ditambah barang2. 
Lea 2: Uang Rp. 30.— ditambah barang2. rd 

adiah 3: Uang Rp. 20.— ditambah barang2. 
0. hadiah hiburan : Rp. 5.— ditambah barang2. — 

PERLOMBAAN SEPEDA MOTOR: sedikit2nja 3 

s
E
R
E
D
A
—
B
E
T
 

J
A
 

ah a 'piala2 dan/atau barang2. 
| ra agen Pdipertundjukan di Toko Larees, Bo- 
djong 21, Semarang). 

A.n, Panitya Pekan Lalu-Lintas Kota Semarang 
IKATAN MOTOR SEMARANG IMS, 

Pemimpin Umum.   
  

Saudara Iagin Lekas Dapat Pensiun 

BELILAH LEKAS BUKU: aa "5 

HENDAK MINTA PENSIUN/ TUNDJANGAN 
5 oleh K. Di. Loebis 

dengan kata pengantar oleh Mr. Marsoro 

  

  Kepala Kantor Urusan Pegawai 
Harga Rp. 4— : 1 | 

ditambah ongkos kirim tertjatat Rp. 1.50, beli banjak dapat | 

potongan. 

aa Pertjetakan ,,KILAT MADJU" 
bag. Penerbitan SM. 

Dj, Raya Timur 124 - Bandung.       

  

    

  

| City Concern Cinemas |) 
L U X JAMES MASON —  MARGARET LOCKWOOD 
5-75 0.—. PHYELLIS CALVERT —. STEWART GRANGER 

.THE MAN IN GREY” 
(LELAKI BERBADJU KELABU) 

Satu romance jang memikat dan Menggetarkan! 

I N DRA TINGGAL INI MALAM DAN BESOK MALAM 
Sit OT RAY 3 : (untuk 17 tahun) 

ROBERT NEWION — LINDA DARNELL —.WILLIAM BENDIX 

sBlackbeard The Pirates 
— Color by Technicolor 

BADIAK LUT SI DJIENGGOT HITAM. 
Heioat! — Serem! — Gempar! 

Akan datang: P. RAMLEE — ROKIAH — MUSALMAH 

INDRA ,PUTUS HARAPAN“ 
Film Malaya baru jang memikat dengan 8 lagu2 merdu! 

INI MALAM 'PREMIERE (untuk 17 th) 

  

  

TANDJONG 
TRADING C2”, 

ja 13 
Jinggal ini 
malam dan 

besok malam 

GRAND 
445 — 6015 — 8.5 

BERBARENG 

ROYAL 
5.15 7.15-9.15 

  

  

Kotjak  Lutju! 

Serem | 

Menakuti | 

Gembira!   
  

Akan datang CHARLES MCGRAW — MARIE WINDSOR 
,  . eh GRAND ,Narrow Margin 

Two mysiery woman en a speeding train! Thrilling Suspence, 

ROXY INI MALAM PREMIFRE (a13 th) 
: —. JOHNN MILLS — DOUGLAS MONTGOMERY 

3.—7,-0.— MICHAEL RED GRAVE — TREVOR HOWARD 

»T he Way To The Siar 

keajadian — 

  

Tjerita jang betul2 — penuh kegemparan, 
Bak : sa " e 

Type Pertjetakan SEMARANG”     

       

  

ik
al

 

 


