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Saat waktu ' presiden Sukarno membuka selubung Patung “Pudjangga 
Ronggowarsito, jang terletak didepan museum Radya Pustaka dekat Sy i- 
wedari Solo, pada hari Rebo pagi jl. Patung ini dibuat oleh sdr. Su- 

madi Sumohardjo, bekas ahli pahat dari Mangkunegaran. 
(Foto: Suara Merdeka”)   

  

Amat Partai-istis 
Maksud Baik Pendirian Panitya2 Pe- 

milihan Umum Digagalkan Oleh 
Faktor2 Politis 

PANITYA PETISI Rakjat Pusat Djakarta Raya jg bersidang 
pada tgl. 9 Nopember dikantor Sekertariat Badan Pekerdjaan di 
djalan Geredja Theresia 30 Djakarta berhubung dengan akan di 
adakannja Pemilihan Umum di Indonesia menjatakan, bahwa 
maksud dan tudjuan baik daripa la pemerintah dengan memben- 
tuk satu Panitya Pemilihan Um um di Pusat dan di daerah2 seba 
gai apparaat tehnis guna penjelen eparaan Pemilihan Umum dengan 
sebaik2-nja telah digagalkan oleh faktor2 politis. 

Tegasnja: bahwa Panitya Pemi 
hhan Umum itu se-akan2 dimo- 

Aa AN an 
0. 

  

Tak Dapat Mengatasi Kec. 
salitan2 Kita Seluruhnja 

MASUKNJA Indonesia . keda 
I'am Plan Colombo. itu tidaklah 

pat mengatasi keperluan2 kita, se 

itu adalah diutamakan bagi ang 
gota2 Commonwealth Inggris dan 

dapat dikeluarkannja adalah ber 
sumber dari pihak Amerika Seri 
kat djuga, jang didalam memberi 
kan bantuan2-nja itu mempunjai 
saluran2-nja tertentu, seperti TCA 
dan sebagainja. Demikian  dite- 
rangkan oleh kalangan pemerin- 

mengatakan, bahwa walaupun de 
mikian ja tidaklah boleh diartikan 
tidak-berfaedah sama sekali. Se 
dang pengertian dan perhatian 
terhadap kepentingan? kita tju 
kup besar diperlihatkan oleh para 
pungota Plan Colombo . lainnja 
tu. 

Sampai sekarang didalam ling 
kungan Plan Colombo ini peme 
rintah telah menerima bantuan? 
berupa alat2 technis pertanian, 
perikanan, terutama dari Austra 
la dan New Zealand. Dan sete 
rusnja telah dikirimkan untuk 
menambah pengalamannja  dida 
lam berbagai lapangan. technis 
jang kita perlukan pegawai2 dan 
mahasiswa2 Indonesia  ke-India, 
Cevion, Inggris dan Canada. 

Pengiriman untuk menambah 
pengetahuan dan pengalaman ten 
tang soal2 perburuhan terutama 
dilakukan ke Australia jg ternjata 
didalam soal pimpinan perburu- 
han telah sangat teratur organisa 
sinja. 

. Dan didalam waktu jang dekat 
ini akan dibangunkan pula dgn 
bantuan? dari Plan Colombo ini 
pusat-latihan buruh di Malang 
serta. Kebajoran dan latihan pe 
kerdjaan2 tjetak-mentjetak di Ke 
majoran. 

Dalam pada itu oleh Kements 
rian Pekerdjaan Umum telah di 
terima pula. 86 buah truck, jang 
akan dibagi2-kan untuk daerah?   nopoli oleh beberapa partai ter 

tentu jang, karena kemudaannja 
demokrasi sering bersifat ,,terlalu 
amat partajistis”, dengan melupa 
kan kepentingan? jang njata dan 
langsung daripada negara dan ma 
sjarakat dan menutup pintu utk. 
masuknja wakil2 daripada  golo 
ngan2 .rakjat .jang .berdiri. diluar 
ikatan? partai politik. 

Serangan RMS? 
L Orang Anggauta Tenta- 

ra Gugur Di Piru 

BARU-BARU ini di Taman 
Pahlawan Tulehu di Ambon telah 

dimakamkan 4 orang anggota ten 
tara jang telah gugur dalam per 

djuangan kira-kira 18 km dari 
Piru (Ceram Barat). 

Selandjutnja dinjatakan, bahwa 
Panitya Pemilihan Umum dengan 
bentuk dan susunan sebagai jang 
telah diadakan sekarang ini me 
mudahkan berdjalan dan berlang 
sungnja kesalahan?2, kekeliruan2 
serta kekotoran2. politik jang se 
gala sesuatunja itu dapat merugi 
kan dan mermbahajakan negara 
dan masjarakat. 

Dan oleh karena itu, maka Pa 
nitya Petisi Rakjat Pusat Djakar 
ta Raya berpendirian tidak. dapat 

Menurut keterangan jang diper 
oleh, mereka gugur disebabkan 
serangan suatu gerombolan jai 
masih ada bersarang dihutan2. 
Selain daripada ini ada pula 7 
orang anggota tentara jang luka. 
Berapa pula kerugian djiwa dipi 
hak gerombolan belum dapat di 
ketahui. 

  

Colombo itu. (Antara) 

Sumatra, Kalimantan dan — Sula 
wesi. Diantaranja djuga 6 buah 
untuk daerah Djawa. 

Demikianlah penglaksanaan 
Plan Colombo 'pada garis2 -besar 
nja bagi Indonesia, sedjak telah 
hampir setahun memasuki Plan 

SMG., DIUMAT 13 NOP. "53. 

| harus dipandang akan telah -da- 

bab pertama untuk Plan Colembo | 

kedua karena capitalgoods jang | 

tah hari Kemis jang seterusnja 

  

  

  

Suatu zambap.jang menjedil kan $ 1 Ira hari Sabu malam Minggu Rhm 

  

“Akibat hudjan angin jang lebat, pada 
Of Tatim Mohammadijah “di Soto telah 

untuk. Untung. ketjelakaan matnsia tidak ada. Beberapa anak jatim 
seding mengaso setelah bekerdja me 

nge 
njingkirkan barang2 dari tumpukan 

(Foto: Hadisunarto-Solo) 

  

Ke 
PERUTUSAN DAGANG 

galkan Hongkong “ menudju ke 

RRT. Demikian dikabarkan oleh 

Menurut -berita Reuter. itu, Asma- 
un telah mengumumkan » sedjumlah 
91 matjam barang, termasuk. dida- 
lamnja karet, timah, minjak dan h4-- 
siI2 bumi Indonesia, jang dapat di- 
export oleh Indonesia ke Tiongkok. 
Sebaliknja Indonesia - menghendaki 
hasil2 dan barang2 Tiongkok, cetapi 

oleh Asmaun tidak diumumkan safa 
per satu barang? apa jang Gikehen- 

daki oleh Indonesia dari Tiongkok- 
Asmaun mengakui, bahwa beberapa | 
barang jang termasuk dalam rentja- 
na export Indonesia ke Tiongkok 
dan. jang hendak dibitjarakan di Pe 
king, adalah bersifat strategis. k 

4 

but diatas telah diumumkan oleh ketua 
Mr.R.A.Asmaun, dalam konpere nsi pers di Hongkong. 

      

“Indonesia banjak men- | 

Karet - Minjak - Timah 
Indon.Didjual PadaRRT 
Djuga Mungkin Akan Export Karet 

Rusia 
. Asmaun hari ini akan mening- 
Peking untuk mengadakan pem- 

bitjaraan2 dengan Pemerintah RRT guna memadjukan dan mem- 
pererat perhubungan ekonomi dan dagang diantara Indonesia dan 

'(Reuter dari Hongkong. Hal terse- 
perutusan dagang itu, 

Pertahanan 

Pasifik 
Inggris Siapkan Putusan2 

Konp. Rahasia Di 
n Singapura 

sUSUL-USUL untuk  mengga 
bungkan Australia dan New Zea- 
land dengan Inggris, Malaya dan 
Amerika Serikat dalam pertaha- 

di Pasifik dan Timur Djauh 
ni sedang dipersiapkan di Lon-   derita. : 

Atas pertanjaan, apakah ini bers 
arti pelanggaran pada. embar 
Amerika Serikat, - Asmaun menes   

AMERIKA BELUM MASAK 
UNTUK PIMPIN DUNIA. 

Senator Allen E'lender dari par 
tai Demokrat katakan di Washing- 
fon bahwa Inggeris telah menj'ar 
kan propaganda di Afrika dan 
tempat Jain jang menjatakan bah- 
wa Amerika Serikat masih terla- 
ju muda dan belum masak untuk 
mem'moin dun'a. Menurut Ellen- 
der. hal itu diketahuinia dalam 
nerdja'anannja di Afrika ketika 
fa menindiau verwakilan diploma- 
tik Amerika di 21 negara. 

  menerima dan membenarkan ben 
tukan dan susunan Panitya Pemi 
khan Umum termaksud diatas, 
demi kepentingan rakjat dan ne 
gara dan kepentingan perdamaian 
dan kesatuan nasional. 

Maka untuk memperbaiki dan 
menjempurnakan bentuk dan -su- 
sunan Panitya Pemilihan Umum 
termaksud, Panitya Petisi Rakjat 

Islam Tak 
Pemaksaan Agama 

Kemerdekaan Agama Di Indonesia 

Benarkan 

rangkan: ,Kita hendak memadjuka 

perhubungan. perdagangan 
setiap negeri didunia”. -Asmaun m 
ngatakan selandjutnya,: bahwa: bai 
dak tahu, barang? apa jang dapat. 

didatangkan . oleh Indonesia “dari 
Tiongkok, sebab ini tergantung ke- 

pada hasil penjelidikan dan. pembi- 
tjaraan perutusannja nanti. - 

Asmaun menegaskan,  vahwa In- 
donesia banjak menderita dari ada- 
nja embargo itu dan disebabkan ka- 
rena naik turunnja nilai uang 1uar 
negeri. Inilah sebabnja mengapa 1n- 
donesia harus memperkuat kedudu- 
kannja dan harus memadjukan per- 
hubungan perdagangan dengan ne- 
geri2 luaran dengan usaha kita sen- 
diri, kata Asmaun. 

Oleh Asmaun “diumumkan pula, 
bahwa selama perutusannja meagun 

djungi Australia, telah “ditanda-ta- 

ngani -perdjandjian dagang dengan 
negeri itu sebesar 4.865.600 pound 
Australia (kira2 3.892.060 pound ster- 
ling). 

   

Indonesia bersedia bekerdja-sama   ' dengan negeri manapun djuga dan 

  

dengan | POuT! 

Djakarta memadjukan petisi utk. 
mendudukkan wakil2 daripada 
golongan2 jang oleh Panitya' Peti 
si Rakjat Djakarta tsb. dikatakan 
non-partai politik, golongan2 alat 
alat negara dan lain2 dalam Pa- 
nitya Pemilihan Umum, jaitu 
Margono Djojehadikusumo (Dja- 
karta), Mr. Wilopo (Djakarta), 
Soeprapto- (Djaksa Agung Djakar 
ta), S. Soerowijono - (Djakarta). 
Sri Sultan  Hamengkubuwono 
(Jogja), R.B. Sabarudin (Djakar 
ta). Mr. Assaat (Djakarta), Hadji 
Zainal (Bukittinggi), . Hasjim 
Alang (Tandjung Balai), L. A. 
Naim (Djakarta), Mr. Soemanang 
(Djakarta). 

Dikatakan, bahwa maksud pe 
nempatan mereka itu ialah supaja 
Pemilihan Umum nanti dapat ber 
langsung dengan bersih dan dju- 
djur terhindar dari bahaja2 ko- 
rupsi politik teristimewa — dalam- 
perhitungan2 suara. 

Berkenaan dengan biaja dan 
ongkos2 guna Panitya Pemilihan 
Umum di Pusat dan di daerah2 
Ytentukan azas, bahwa pekerdja 

    

    

     
   
    

     

lam panitya2 tsb. adalah 
3 aan amal bakti sebagai 

0. degara, sehingga ongkos 

ja jang chusus bagi para 
a dapat diperketjilkan sam 
tjil-ketjilnja. 

.busan petisi tsb. disampai 

erdana Menteri, Parlemen 
n2. Demikian berita jang 
ikan kepada . ,,Antara” 

— gadan Pekerdja Panitya Pe- 
“ hkjat Pusat Djakarta Raya 

itandatangani oleh ketua 
D. Sjawal dan penulisnja 

oegenie. 

     

    

    

   

3 Ten kaa ATATURK DI- 
| PINDAH. 

fienazah Kemal Atatiirk, ,,Ba- 
“pk Bangsa Turki” modern, hari 
fasa pagi telah dipindahkan dari 

jakam sementara kemakam tetap. 
: Ankara, Rakjat berdjedial2 me- 
ijaksikan upatjara ini, — Diantara 
embesar2 jang hadlir, tampak 

  

Presiden Celal Bayar, bekas pre- 
siden Ismet Inonu dan perdana 

menteri Adnan Menderes. ... . 

' memberi sumbangan bagi kemadju- 

dan Islam disana diadakan perte 

Ed rg3 . . 

Paling Terdjamin : 
DJIKA BENAR terdjadi ad a orang jang memaksa orang laiv : 

meninggalkan agamanja, maka hal jang demikian tidak dibenar- | 
kan oleh peladjaran islam, demikian diterangkan oleh Prawoio ' 
Mangkusasmito dari P.B. Masjumi dalam konperensi persnja | 
Rebo pagi di Makassar dalam mendjawab pertanjaan berita2 se- 
kitar paksaan agama didaerah Luwu. Selandjutnja Fagih Usman 
jang hadir dalam konperensi ter sebut menambahkan bahwa jang 
penting bagirja ialah sampai dimana kebenaran berita2 itu. 

Kemerdekaan agama dinegara 
kita mungkin jang paling terdja- 

min bila dibandingkan dengan ne 

gara jang telah madju lainnja. 
Hal ini kata, Fagih Usman, bu- 
kan sadja didjamin dalam UUD 
kita, tetapi djuga karena pemba- 
waan dari rakjat kita. 

Hasil Sedikit 
#rinsip Persetudjuan Pe- 

ngangkatan Kapal2 
Tertjapai 

PRINSIP dari persetudjuan menge 
nai pengangkatan kapal2 telah ter- 
tjapai dan naskah persetudjuan diha 

$ $ rapkan akan selesai dalam beberapa 

Sen ak Kana NeNe Hear aa kat. Perundingan tentang per- 

s0gan Me Dena demikian likanan sampai sekarang belum dila 

dan dikjari kebenaran duduknja kukan. Selama perkundjungannja ini 

perkara. Hal Ta sukar djuga utk Png telah melakukan pembitjara 

dipertanggung-djawabkan kepada tan pendahuluan tentang ganti kerugi- 

pemerintah, karena tindakan2 itu ag perang. Hari Selasa missi mulai 

dilakukan oleh gerombolan2. Dan melakukan penindjauan ke industri2 
menghadapi kedjadian ini pernah | gi Osaka dan Kyoto, antaranja pabe 

oleh ummat Katholik, Protestan irik2 mesin, gelas, kertas, alat2  ke- 
' dokteran, dan sebagainja. 

Berita kedjadian2 di Luwu | 
(Palopo) menurut Fagih Usman 
berat dirasakannja di Djakarta. 

sada Presiden, Wakil Pre- 

'muan dimana mereka mengambil 
suatu pendirian jang menjatakan 
bahwa tidak ada - pertentangan 
agama dikalangan ummat Islam 
dan Kristen. Demikan Fagih Us- 
man jang selandjutnja menekan- 
kan bahwa tidak ada paksaan da 
lam agama Islam, Masjumi me- 
nentang setiap paksaan agama. 

(Antara). 

— Daud Beureueh dan Ma- 
sjumi, 

Ditanja tentang berita jang me- 
njatakan bahwa keanggotaan Daud 

Beureueh dalam Masjumi belum lagi 
ditjabut sesudah ia berontak.  Pra- 
woto menjatakan bahwa sampai se- 
karangpun Menteri Dalam Negeri 
belum lagi mendjatuhkan kedudu- 
kan Daud Beureueh sebagai Guber- 
nur Koordinator karena belum tju- 
kup mempunjai bahan2. Masjumi 
sendiri dengan sendirinja akan am- 
bil sikap jang sesuai kalau ternjata   sudah tjukup bahan2 jang dimak- 

sudkan, (Antara), 

Program dari penindjauan di Osa 
ka seminggu penuh lamanja dan 
minggu depan missi akan. kembali 

ke Tokio. Demikian diberitakan, dari 
Osaka oleh wartawan Antara jang 
turut dalam fact finding mission In 

an didalam suasana dan keadaan 
damai untuk kebaikan dan  keuntu- 
ngan semua pihak. Ketika ditanja, 

apakah djuga  perutusan dagangnja 
akan dikirim ke. Formosa, didjawab 
oleh Asmaun: ,,Kami hanja berda- 
gang dengan negeri2 jang telah. di- 
akui oleh Pemerintah kami”. 

Atas pertanjaan, apakah terikatnja 
Indonesia kepada Amerika Serikat. 
bercehir sebagai  kesuauhan -peru- 

      

     

   
       

n oleh kepala staf umum ang 
n perang Inggris, Field Mar- 
Sir John. Harding. Harding 
“kembali 3 hari jl. dari Mel- 

e dan Singapura dan ia kini 
"sedang menjelesaikan laporannja 

pen i putusan2: rahasia jang 
elah ditjapai dengan kepala2 staf 

lainnja selama perdjalanannja. Ia 
telah mengundjungi djuga tempat 
pertjobaan sendjata2 rocket di 
Woomera. 5 

Selama perdjalanannja itu ia 
telah mengadakan konperensi2, 
dalam mana dibitjarakan semua 
kepentingan? pertahanan bersama 
di Pasifik dan Timur Djauh. ter 
masuk pertahanan dalam negeri 
serta hubungan? dilaut dan udara 
antara Australia, New Zealand 
dan Malaya. Harding dalam wak 
tu singkat akan mengemukakan 
saran2-nja sekitar pertahanan tsb. 
kepada pemerintah Australia, Ing 
gris dan New Zealandia. 

(Antara-Reuter) 

  

daftar barang2 jang menurut ren 
tjana akan diexport oleh Indone- 
sia ker RRT itu, adalah barang2 

itu termasuk barang? strategis, 
tetapi tidak buat kami. Kami hen 
dak  memadjukan perekonom'an 
negeri kami”, kata Asmaun me- 
nurut berita AFP. 

Sementara koresponden ,,Singa 
pore Standard” di London menga 
barkan, bahwa: Pemerintah Indon   bahan jang terackir dalam politik 

dagang Pemerintah Indonesia, didja- 
wab oleh Asmaun, bahwa politik 
Indonesia untuk berdagang dengan 
setiap negeri didunia ini didasarkan 
pada pendiriaanja terhadap  masu- 
lah2 luar negeri jang telah dinjatu- 
kan oleh Pemerintah Indonesia de- 
ngan djelas. 

Indonesia Iharus berusaha sekuat 
tenaga "untuk memperkuat ' kedudu- 
kan ekonomi dan keuangannya, be- 
Las dari negeri manapun: djuga. De- 

mikian Mr. Asmaun, merurut Rew 
ker 

Dagang barang2 strategis. 
Dalam pada itu menurut AFP, 

Asmmaun menerangkan dalam kon 
perensi pers itu, bahwa Indone- 
sia sekarang sudah siap untuk 
berdagang dengan negeri mana- 
pun djuga jang telah diakui oleh 
Pemerintah ' Indonesia. Apakah 
hal ini menjangkut embargo atas 
pengiriman barang2 strategis ke- 
daerah2 komunis atau” tidak, 
tidak mendjadi soal. 

Atas pertanjaan, apakah bebe-   donesia di. Djepang. rapa barang jang termasuk dalam 

nesia telah .,.diam2 berunding” 
dengan Sovjet Rusia tentang ex- 
port karet jang bermutu rendah 
ke Rusia. Pihak Rusia memper- 
kuat kepertjajaan bahwa negeri 
itu mungkin ' mengadakan kon- 
trak djangka-pandjang buat men- 
datangkan karet mutu ' rendah 
dari Indonesia, demikian  kores- 
ponden Singapore Standard” di 
London. 

Koresponden itu  menambah- 
kan, ,,pihak Indonesia betul2 per- 
lu jang demikian, tetapi kuatir 
tentang pengaruh perdjandjian 

Amerika Serikat”. 
Kalau keadaan ekonomi ber- 

tambah buruk tanpa usaha apa- 
pun djuga dari nihak Amerika utk 
memungkinkan harga2 karet alam 
mendjadi lebih tinggi atau pen- 

PADA PUKUL 12.00 wak 
Elpidio Ouirino dengan resmi me 

saysay. Ou:rino berkata: 

kan sesuatu apa selain ufjapan 

lihan tahun ini ternjata, bahwa 
“bahan dalam pemerintahan dan 
ialah mudah2-an perubahan itu 

Angka? terachir jg diumumkan 
kantor pekabaran Pilipina menun 
djukkan seperti berikut: 

Magsaysay 1.815.185 suara 
Ouirino 798.022 Suara 
Pengikut2 Magsaysay mengha 

rapkan kelebihan lebih dari dua 
djuta suara. , 

Politik Magsaysay. 
Sementara itu  bakal-presiden 

Pilipina Ramon  Magsaysay hari 
Kemis mengatakan bahwa  diba 
wah kekuasaannja Pilipina akan 
diperintah setjara tegas. menudju 
kepolitik keamanan bersama, me 
nentang agressi komunis diselu 
ruh dunia. Bekas Menteri Perta 
hanan Magsaysay jang mengusir 
Hukbalahap dari pintu gerbang 

dia Manilla mengatakan bahwa 

  
akan meneruskan dgn tidak kenal 
ampun pembasmian komunisme 
dinegerinja, akan tetapi untuk 
korban2 dari tjita2 “komunisme 
harus ada kesabaran dan pembe 
rian kesempatan setjara lajak jg 
akan memungkinkan mereka kem. 
bali kepenghidupan jang damai 
dan demokrasi. 

Bakal presiden Magsaysay jang 
telah memperoleh suara dari ba 
gian jang terbesar dari para pemi 
lih akan mendjadi presiden repu 
blk jang ke-3 sedjak kemerdeka 
annja Filipina pada tel. 4 Djuli 
1946. Mendjawab pertanjaan ten 
tang sikapnja terhadap persekutu 
an pertahanan di Pasifik ia me 
ngatakan persekutuan antara 
bangsa2 kepulauan ini di Lautan 
Teduh Barat dalam — kenjataah 
adalah sudah terwudjud, jaitu per 
djandjian pertahanan bersama jg 
bilateral antara Amerika Serikat 
disatu fihak dan Australia, Selan 
dia Baru, Filipina dan Djepang 
dilain fihak. 

..Saja senantiasa suka.dan akan 
terus suka terhadap tiap2 usaha 
untuk mempertahankan perdamai : 
an dunia melalui keamanan ber |   'sama, akan tetapi, berhubung de strategis, didj « A Un: i : : 

tea mn, Ae ingan tentangan dari negeri2 An- 

:Djepang tidak akan 
'setjara materiil kepada keamanan 

serupa itu atas hubungannja dgn ' 

 Magsaysay 
la Akan Melakukan Gerakan Menen- 

tang Komunisme Dinegerinja 

  

    

  

  

Positip 

tu di Pilipina hari Kemis kemaren 
ngakui kekalahannja dalam pemi 

lihan presiden Pilipina dari tjalon partai Nacionalista, Ramon Mag 
»Keputusan rakjat diterima den 

untuk keselamatan persatuan nasional. Saja tidak dapat mengata 
baik 

selamat kepada pengganti saja 
dan tanah-air”. Dalam suatu keterangan singkat, jang dibatjakan 
oleh pembesar pers Ouirino mengatakan, bahwa dari hasil2 pemi 

rakjat banjak mengharapkan pero 
do'a saja pada saat sekarang ini 
membawa hasil. 

Pembebasan 

Mesdjid Agaha 
Siradjuadin Abbas Di- 
undang Ke Jerusalem 

DARI pihak Pengurus Perti 
didapat kabar, bahwa Ketua De- 
wan Politik Perti K. H. Siradjud 
din Abbas telah menerima unda- 
ngan untuk mengundjungi ,,Kon- 
gres Pembebasan Mesdjid Agaha” 
di Jerusalem jang akan diadakan 
mulai tg. 4 sampai 10 Desember 
jad., atas usaha ,,Kantor Isra dan 

Mrradj” di Palestina dan Komit6 
Pembebasan Palestina di Irag. 

Diterangkan pula, bahwa kon- 
gres tsb. diadakan berhubung 
dengan perkembangan politik di 
sekitar masalah Israel jang oleh 
pihak kongres tsb. dipandang se 
bagai suatu agressi terhadap ke 
pentingan agama Islam di Pales 
tina jang berpusat pada Mesdjid 
Agaha sebagai tempat-sutji. 

Lebih landjut diterangkan, bah 
wa seluruh pemimpin2 terkemuka 
dikalangan Islam didunia  diun- 
dang untuk mengundjungi kon- 
gres tsb. Undangan itu akan di- 
penuhi oleh K. H. Siradjuddin. 

(Antara) 

NANCY CARROLL KAWIN Di 
DJAKARTA. 

Nona Nancy Carroil, bintang 
film Hollywood ketika tahun 1930, 
kini sedang dalam perdjalanan me 
nudju ke Djakarta, dimana ia 
akan kawin dengan manager dari 
sebuah pabrik pemasang mobil jg 
besar, seorang Belanda. Nancy ha- 
ri Senin berangkat dengan kapal 
dari Australi. 

Menang! 
  

: DNatasan Main 
Politik Tegas 
bidaerah Main “- Bu- 

nuh?dan — Kata Residen 
Priangan 

WAKIL Residen Priangan Ateng 
Surapradja, jang baru kembali dari 
Tjiamis dan telah mengumpulkan ke- 
lerangan-keterangan disekitar ,,pem- 
bunuhan besar-besaran dipinggir 
kali  Tjitanduj” itu,  menerang- 

kan, bahwa pemeriksaan tentang 
Cuduknja perkara pembunuhan itu 
sekarang masih diteruskan dan ham- 
pir selesai, Diantara orang2 jang di- 
tuduh tersangkut dan mungkin turut 

tampur dalam perkara itu terdapat 
seorang bernama Sapaat dan Idi 
Prawira, jang sekarang masih dalam 
tahanan, disamping 7 orang pemuda 
»Organisasi Pertahanan Rakjat” jg. 
mendjadi algodjonja dalam pembunu- 
han itu. 

Selain dari pada itu wakil 
Residen memiftta perhatian dari 
para pemimpin  partai2 politik 

dikota2 besar supaja lebih ber- 
hati2 dalam - menundjukkan si- 
kapnja, karena sikap jang ta- 
djam itu diatasan, selalu mem- 

bawa akibat2 jang berachir de- 
1gan perkelahian atau dengan 
»unuh-membunuh dikalangan ba- 
wahan.  Didjelaskannja, pemim- 

Din2 politik dipusat bisa dengan 
enang dan dengan tegas mem- 
perlihatkan ' warna politiknja, 
api orang2 bawahannja teruta- 

na didaerah2 jang djauh dari 
pengawasan, keadaan jang te- 
ras itu sering disertai dengan 

sermusuhan2. Ateng Surapradja 

nenerangkan, bahwa keadaan 
sekarang didaerah Bandjar su- 
dah agak reda. Ia pun menge- 
rahui, bahwa keadaan. permusu- 

han2 karena perbedaan haluan 
politik terdapat pula disalah se- 
buah distrik dibagian selatan da- 
ri kabupaten Garut. Djuga disitu 
diatuh beberapa orang sebagai 
korban. Tetapi tentang duduknja 
perkara ia belum dapat mem- 
beri keterangan. 

KAWAT BELA SUNGKAWA 
ATAS WAFATNJA 

IBNU SAUD. 
Ketua Parlemen hari Selasa te- 

lah mengirim kawat bela sungka- 
wa atas wafatnja Ibnu Saud. 

Begitu djuga traksi Masjumi ha 
ri ita mengirimkan kawat bela   sungkawa. 

  

Selaruh 
tanggung Djawab 

jang tempatnja kini masih mondok 

Dalam  upatjara tsb. Presider 
dalam kata sambutannja mengatakan 
bahwa tiap2 perdjoangan jang besai 
mengalami ,,ups” and ,,downs'. Dan 
apa jang telah diusahakan didalam   zus dan kerurangan?2  perhubu- 

ngan kami dengan Djepang, ma, 
ka sedikit sekali ada kemungki- : 
nan untuk memperluas dihari de ' 
pan jang dekat susunan jang 

i sekarang ini. Mengenai Filipina 
saja berpendapat bahwa djaminan 
Amerika Serikat adalah sudah se 
demikian besarnja severti saja 
harapkan dalam lapangan bantu 
an militer luar negeri, persekutu 
an dengan negeri2 Anzus dan 

menambah 

kami. Saja tidak merasa bahwa 
tjukup ada kepentingan bersama 
untuk pada saat ini dapat mem 
pergunakan suatu organisasi jang 
meliputi negeri2 dibenua “Asia, 
seperti India, Muang Thai, Birma 
dan Indotjina. Akan tetapi alasan 
tidak ada sama sekali mengapa 
permulaan tidak dapat diadakan 
sekarang. Dalam politik kami ha 
rus mentjari dan membikin per 
hubungan2 persahabatan dengan 
setiap negeri bukan komunis di 
bagian dunia ini.” Demikian Mag 
saysay. (Antara-UP) 

DIVISI IRAO BERLATIH DE- 
KAT BATAS IRAN. 

Divisi ke-1 dari tentara Irag 
mulai Senin j.I. berlatih dekat per- 
Kn Iran, akan Mao 

. Na ama | mnggu. Latihan tsb. di- 
Dame gan ekonomi “diperkti Hadiiri ai. oleh Radja Frisal dan 
Aa Mn koresponden »Si- menteri pertahanan  Djenderal 
ngapore Standard” tsb. (Antara). Abbas al Mekki. 

djualan karet alam dalam djum- 
lah jang lebih besar, maka ke- 
tjondongan Indonesia kearah ne-   

  

Oposisi Masjumi Bukan SetjaraGrombolan Di Hutan? 
DALAM KONPERENSI Ma- 

sjumi. Kalimantan Selatan Sela- 

sa malam Natsir dan Mr. Rum 

berbitjara didepan puluhan ribu | 

ummat “Islam, Rapat dipimpin 
oleh Kyahi H.M. Hanafi Gobet, | 

Ketua Umum "Badan. Dakwatul ' 
Islam. Mr. Rum menerangkan 

kedudukan Masjumi sebagai par- 
tai oposisi. Menurut Rum djika 
beleid pemerintah dipandang baik 

Masjumi dapat menolong, tetapi 
djika dirasa merugikan rakjat   

| Masjumi siap pula menentang. 
Tetapi tentangan Masjumi bukan | 
seperti jang dilakukan oleh sau- ! 

dara2 kita dihutan2 jang sedang 

salah memilih djalan. 
Natsir menerangkan arti dji- 

had dalam Islam dan “arti sjukur 
serta. kufur nikmat Allah. Me- 
nurut Natsir kemerdekaan jang 
didapat ialah karena djihad dari 
ummat Islam dimana Islam me- 
mang bertentangan sangat de- 
ngan pendjadjahan. Dengan de- 
mikian kita harus  bersjukur 

kepada Allah atas kemeraexaan 
jang  diberikannja kepada kita 
dengan djalan. memelihara ne- 

'gara kita ini dari segenap gang- 
guan. Dan djika kita tidak ber- 

sjukur berarti kita kufur terha- 

dap nikmat Allah jang dalam 
hal ini tentu azab Tuhan akan 
menimpa kepada kita, demikian 
Natsir, 

Sebagai partai 

kan keluar konperensi dalam 
resolusinja ' 'memperotes keras 

.Isikap jang diambil pemerintah 
Ali-Wongso jang tidak memba- 
wa serta Masjumi duduk dalam 
Panitia Pemilihan Indonesia. 
Sikap pemerintah tadi dianggap- 
nja sangat tidak bidjaksana dan 
dikatakan satu permulaan jang 
kurang baik dalam pelaksanaan 
pemilihan umum dan tata-tjara 
demokrasi, serta sangat berten- 

tangan dengan maksud dan 

Oposisi, sedang- 

| Selasa. malam itu Natsir dan 
Rum berbitjara . djuga didepan 
puluhan . ribu kaum . muslimin 
dimesdjid Nur Pasar Baru dan 
Selasa siang Natsir: memberikan 
tjeramah kepada. peladjar2 se- 
kolah landjutan . jang diadakan 
oleh Sekolah Menengah Islam. 

Keputusan2 konperensi diam-   bil kebanjakan hanjalah menge- 

nai urusan dalam. Antara lain 
membenarkan  beleid  'Masjumi 

semangat  “indang2 pemilihan 
umum. Demikian resolusi itu, 
(Antara).   

R.C. Surakarta itu merupakan salal 
satu ,,ups” “itu, Usaha2 jang telak 
tertjapai didalam R.C, itu sangat me 
njegarkan kita punja djiwa, karen: 
disini - telah diamalkan salah sati 
tiang dari Pantjasila, jalah tiang pe 
rikemanusiaan. 

Dikatakan oleh Presiden, bahwe 
sebelum kedatangan agama Islam-dar 
Kristen ditanah air kita, kita menge 
nai semangat ,,Tat twam asi ', jan 
berarti ,,dia adalah aku”, dimana 
tidak “ada perlepasan “antara ,,dia 
dan aku". Dan setelah kedatangar 
agama Islam dan Kristen, bangsa In- 
donesia mengenal semangat ,,kifajah' 
jalah semangat tidak mementingkan 
diri sendiri. Djuga “agama Kristen 
mempunjai semanggt ,tjintailah satu 
sama lain”. 2 

Tatkala bangsa Indonesia ma- 

sih mempunjai semtngat ,,Tat 
twam "asi”, ,,kifajah” atau ,,me- 
njintai sesama”, maka bangsa 
Indonesia “mengalami  djamar 
kebesarannja. Tetapi dikala in- 
dividualisme memaksuki  djiwa 
bangsa Indonesia maka bangsa 
Indonesia “mengalami  djaman 
keruntuhan. 

Djika kita ingin kembali men- 

djadi bangsa jang besar, maka 
diandjurkan oleh Presiden supa- 
ja kita kembali kepada sema- 
ngat “sepi ing pamrih”  ,,Tat 

Twam asi” kifajah” atau jin 
ta sesama” itu atau kita harus 
kembali kepada disiplin terhadap 

hukum2 moreel, “seperti telah 
diandjurkan pula dalam pedato 
peringatan Hari Pahlawan. 

Dikatakan  seterusnja, bahwa 
tiap orang bangsa Indonesia 

moreel bertanggung djawab atas 
nasib para penderita tjatjad, 
dan “ wadjib membantu  usaha2 

R.C. itu, akan tetapi sebaliknja 
diadjurkan kepada para pende- 
rita tjatjad, djangan mereka itu 
hanja menggantungkan  dirinja 
kepada bantuan orang lain. Se- 
kalipun tjatjad dalam badanmu, 
tetapi djanganlah kamu tjatjad 
didalam djiwamu. 

Hanja kalau tidak  invalied 
didalam djiwamu, barulah kamu 

akan dapat  mendjadi manusia 
jang berdiri sendiri, sedjadjar 
dengan orang2 lain jang tidak 

tjatjad  badannja. Orang . jang   tjatjad 'badannja - tetapi tidak 
tjatjad djiwanja bisa mendjadi 

- Fat Uwam Asi” 
Bangsa Indonesia Moril Ber- 

Atas Nasib Para 
Invalid — Kata Presiden 

(Oieh : Wartawan Kita) 

DALAM RANGKAIAN atjaranja di Solo, Rebo sore Presiden telah 
meresmikan pembukaan suatu complex baru dari Rehabilitatie Centrum 
Surakarta, jalah jang dinamakan Paviljun 
tsb. akan diperuntukkan bagi para penderita 
djaja Djawa Timur, dan telah dibangun pula . dengan beaja dari Divisi 
Brawidjaja. Upatjara tsb. terdiri ata 
Kamar-operasi, dan pengguntingan pita dari paviljun jang baru jang ter- 
diri atas 3 buah ruang tidur dan sebuah recreatie-zaal, 

den telah berkenan pula menindjau Balai Pemeliharaan  Anak2 Tjatjad, 

Brawidjaja, karena paviljun 
tjatjad dari Divisi Brawi 

»penaikan blandar panuwun” dari 

itu Presi- 

pada R.C. di Djebres, 

Perbepbsi Sokong 
Pidato Presiden 
Panggilan Sutji Bagi 
Patriot2 Indonesia 

DALAM sambutannja terhadap 
2idato presiden Soekarno pada 
aari pahiawan 10 November '53 
DPP Persatuan Bekas Pedjuang 
Sersendjata menjatakan, bahwa 
pedato tersebut dengan tegas 
mengharapkan dari patriot2 dan 
pemuda2 Indonesia supaja seren- 
tak bangkit membela Repuplik 
Indonesia dari bahaja pengchia- 
natan D.I. Kartosuwirjo jang be 
serdja sama setjara erat dengan 
Belanda guna  menghantjurkan 
Republik Indonesia. 

Perbepbsi sebagai satu organi- 
sasi bekas pedjuang bersendjata 
diseluruh Indonesia dengan tegas 
menjokong "pidato presiden Soe- 
carno untuk membasmi segala 
matjam kekatjauan dan ganggu- 
an keamanan DI Kartosuwirjo jg 
makin lama makin buas menteror 
dan membunuh rakjat jang tidak 
oerdosa. 

Sudah sedjak beberapa waktu 
lamanja tjabang2 Petbepbsi me- 
njediakan tenaga untuk bataljon2 
sukarela guna bersama-sama dgn 
TNI dan alat kekuasaan pemerin- 
tah membasmi pengatjau2 jang 
bertudjuan merobohkan Republik 
indonesia kita ini. 

Kepada segenap lapisan rakjat 
Indonesia jg patriotik dan demo- 
kratis DPP. Perbepbsi menjerukan 
agar serentak madju merupakan 
Satu persatuan nasional jang ko- 
coh-bulat antara TNI dan rakjat 
banjak mendukung pidato presi- 
den Soekarno guna menghadapi 
kekedjaman teror ' jang makin 
menibuas dari DI Kartosuwirjo 
Cs itu. 

  

orang jang lebih tinggi marta- 
batnja daripada orang jang ti- 
dak  tjatjad badannja, tetapi 
tjatjad dalam  djiwanja. Demi- 
kian a.l. pedato Presiden. 
Malam itu Presiden berkenan 

pula mengundjungi Fancy fair, 
jang diselenggarakan oleh orga- 
nisasi2 wanita setempat, bertem- 
pat di Hotel Dana,  



  

A 

Kabar Kota 
PAMERAN PENTJAK. 

Selasa malam bertempat digedung rakan udjian penghabisan bertempat 
Gris Bodjong Semg. telah diseleng- 
£arakan pameran pentjak oleh orga 
nisasi2 pentjak jang ada di Semg. Se 
belum pameran dimulai, terlebih da | RESEPSI PEMUDA RAKJAT. 
hulu diadakan tjeramah tentang arti 
dan perkembangan pentjak, oleh sdr. iNop. Pemuda Rakjat akan menga- 

Kementerian P.P. & dakan resepsi ulang tahun dan psr-' 
K. seksi Pentjak Pusat Djogja. Da- ingatan 10 Nopember. Resepsi ber- 
lam pameran itu ikut mempertun- tempat digedung GRI, Gendong 1144 

Djumali dari 

djukkan djuga or: 
dari golongan Tionghoa. 

ganisasi2 pentjak Semg. dan dimulai djam 7 petang. 
3 i 

UDJIAN PENGHABISAN 
: KP U/0 

Pada tgl. 11, 12, 13 Nopember 
1953, K.P.U./C Semg. menjelengga 

di SMP Pandean Lamper Semg. Un 
tuk udjian lesan akan dilangsungkan 
pada tg. 25 dan 26 Nopember jad. 

Pada nanti hari Djum'at tgl. 13 

  

Mengundang : 

tanggal 15 NOVEMBER 

Darmawisata Victoria - Club 
a. Semua anggauta Victoria-Club. 
b. Semua p emilik 
motor Victoria jang belum mendjadi anggau- 
ta Victoria Club. 

Untuk mengadakan darmawisata ke Salatiga (Tingkir) pada 
1953. : 

DJAMINAN : Makanan dan Minuman DIDJAMIN. 
SERVICE : Didjamin (diikuti Truck dan Pick Up). 
BERKUMPUL : Di Kebon Laut No. 7 Semarang, djam 7.30 

BERANGKAT: Djam 8.00 pagi tepat. 
SOETRISNO (Secretaris). 

sepeda bermotos/sepeda 
« 

pagi.     

  

mengangkat : 

1, Mr. 

3—G. 

PENGUMUMAN 
Berhubung dengan berachirnja masa-kerdja DIREKSI- 

lama Bank Negara Indonesia, maka berdasarkan keputusan Tg 
DEWAN MENTERI tgl. 20 Oktober 
TAH telah menetapkan susunan 

ABDUL KARIM sebagai Acting PRESIDEN- 

2. R. M. GONDOSUWIRJO sebagai DIREKTUR: 

3. Mr. HABIONO KUSUMO UTOJO sebagai 

4. G. D. MASSIE sebagai Wakil-DIREKTUR., 

1953, PEMERIN- 
DIREKSl-baru, dengan 

DIREKTUR: 

DIREKTUR,     

umuman Kementerian Agama 
ngatakan, - 
tama-tama untuk naik hadji 
1954, ialah mereka jang pada tahun 
1953 sudah mendaftarkan, tetapi be 
lum. dapat. brangkat dan kini suka 
membaharui pendaftarannja. 

. Partai Bu ruh Tidak 
Ingin Ada Pemogokan? 

Keterangan Menteri Perburuhan 
Prof. Abidin : 

UNTUK TAMBAH menjempurnakan Undang2 Perburuhan 
jang sudah diterima oleh Parlemen, 
menghendaki supaja perusahaan 

Kementerian Perburuhan 
2 memberi laporan seperlunja jg. 

maksudnja untuk dapat mengawasi djalannja perusahaan2. Disam- 
ping tadi pun sekarang diadakan pendaftaran 
tindakan mana diambilaja untuk dapat 

Serekat2 Buruh, 
menghindari kesulitan2 

dan bisa didapatkannja perdamaian, demikian a.l. Prof. Abidin da 
:ri Dewan Partai Buruh jang djuga mendjadi menteri Perburuhan 
dalam pertjakapan dengan pers 
Wartawan Bodjong Semarang. Ditambahkan 

pada hari Rebo petang di Balai 
selandjutnja, bahwa 

semua itu dimaksudkan untuk dapat mengganti Undang2 no. 16 
jang sudah diterima oleh Kabinet jang lama. 
itu, maka ada 7 vakcentrale dan 

Berkenaan dengan 
pelbagai pengusaha jang diminta 

untuk memberi keterangan2 jang dimaksudkan. 

  

PENDAFTARAN HADJI 
TAHUN 1954. 

Perwakilan PHI  Djawa Tengah 
menjerukan kepada orang2 jang pa- 
da tahun 1953 sudah mendaftarkan 
diri untuk naik hadji, tetapi belum 
mendapat bahagian 
kat, hendaknja mulai sekarang sege- 
ra membaharui pendaftarannja 
ngan. menundjukkan 

"1953. “Hal ini dapat dilakukan ine- 
lalui Lurah2 
dan djika perlu 
bantuan kepada para pembantu per- 

untuk berang- 

de- 
surat2 tahun 

dimasing2  daerahnja 
pun dapat minia 

akilan PHI di Kabupaten2. Peng- 
me- 

bahwa jang berhak per- 
tahun 

PING-PONG. 
Kesudahannja pertandingan Ping 

Pong antara regu2 Tsing Sheng Solo 
dan Ta Chung Sze Smg. 

adakan pada tgl. 7 dan 8 Nopem- 
ber jbl. digedung TCS ialah 48—42 
untuk kemenangannja TCS. 

jang di- 

  

   

  

menikmati kemanfaatannja 

jang sedap dan seperti 

  

     

nja rambut. 

RENA 
  

  

  

    

menguatkan, 

hat 

KARENA 
  

# 

  
    

    

    

  
Palmboom mengandung baojak vitamin A dan 

D. Belilah hari ini djuga Palmboom dalam kaleng 

besar dan pakailah Palmboom untuk hidangan 

dan masakan?-dapur — keluarga Njonja akan 

dan kesedapannja. 

Lebih hemat bila memakai 

mengandung lebih banjak bahan' 

menambah kesehatan dan semangat. 

  

mn NN remann m— 4: 

BRvicREEMm 
KARENA BRYLCREEM P 

memberi tjahaja 
jang indah pada rambut 
dan mentjegah kering: 

BRYLCREEM 
mengandung mi- 

njak? jua murni 
am dan bahan? jang 

jang me- 
melihara rambut tadi se- 

BRYLCREEM 
memberi kesena- 

ngan berganda, sebab 
Yambut sehari-hari rapi € 

dan rambut sehat sela- 
manja - ialah obat ram- /S& 

N but jang sampurna. 

Miss Palmboom berkata: 

membuat roti 
roti untuk hari 

Paimboom 

Ini sebab 

jang 

krim 

Margarins jang dipakai isteri? jang bidjaksana 

AA 

dan 

SY BRYICREEM — OBAT RAMBUT JANG SAMPURNA - 
Kmganesasa 

lasan jang 
mena'djubkan” 

  
dan Baik 

Memang -margarine jang lem- 
but dan seperti krim ini benar? 

biasa serasa 
pestal 

$3 PA- MSP- 1/11 

  sa ai nan 7 OT pan smt mmtmwntsanan 

    

  
  

Selain dari pada itu, dimaksud 
kan pula, agar Undang? Perbu 
ruhan tadi dapat di-isi dengan 
bahan2 jang perlu, hingga buruh 
maupun pengusaha dapat mende 
kati Pemerintah. Keterangan se 
terusnja mengatakan, bahwa ke 
dudukan Pemerintah dalam me 
mutuskan sesuatu perselisihan 
pun dapat dianggap kurang adil, 
apabila didalam kedudukan tadi 
tidak ada duduk  wakil2 dari 
Serikat2 Buruh dan Pengusaha. 
Hal demikian tadi dapat dime- 
ngerti, sedangkan untuk merobah 
Undang2 no. 16 bahan2 tadi di 
butuhkan supaja dapat berdjalan 
lantjar. 

Memperbesar produksi. 

Selandjutnja Prof. Abidin menegas 
kan, bahwa kedudukan Kementerian 
Perburuhan sekarang ini adalah utk 
memperbesar hasil produksi atau 

mempertahankan kapasitet produksi 
jang ada dan mentjegah perselisihan 
antara buruh dan madjikan agar ti- 
dak sampai berachir dengan suatu pc 
mogokan. 
Mengenai kemungkinan di naikkan 

nja gadjih pegawai, Prof. Abidin me 
njatakan, bahwa kini ditjari djalan 

untuk dapat  menjalurkan barang? 
dengan harga  semurah-murahnja 
jang indirect berarti djuga menaikkan 
gadjih pegawai. Dalam pada itu, ka 
um buruh ketjil kedudukannja pun 
mendapat perhatian dari Kementeri 

an Perburuhan. Partai Buruh ingin 
merobah susunan ekonomi demiki- 
an rupa sampai keuntungan? besar 
tidak hanfa djatuh pada tangan im: 

portir, tetapi pada pemerintah. Un- 
tuk maksud tadi ditegaskan rentjana 
partai buruh mengenai Politik Ekono- 
mi, dimana dim Kabinet ini senantiasa 
dikemukakan.  Didjelaskan tentang 

-Ipendjualan barang2 ditoko2 jang da 

pat dikontrol. Singkatnja dapat dika 
takan. bahwa Partai Buruh ingin me 

robah sisteem ekonomi kolonial de- 
'mikian rupa sehingga menguntungkan 
Negara dan Rakjat. 

Pemogokan. 

Selandjutnja diterangkan, — bahwa 
Partai Buruh tidak ingin adanja pe 
mogokan. Tuntutan jang diadjukan 

oleh SB supaja dapat disalurkanvke 
pada suatu Badan jang dapat meng 
urus langsung perselisihan jang tim- 
bul. Dengan demikian, maka peker 
djaan akan berdjalan terus dan bari 
pun akan mendapat simpatinja fihak 
madjikan, hingga ada harapan jang 
tuntutannja mendapat hasil. Badan 
jang dimaksudkan tadi ialah P4 Pu- 
sat jang 'susinannja perlu dirobah 
demikian rupa sehingga didalamnja 
ada duduk kaum buruh dan madji- 

kan jang djumblahnja seimbang. 
Achirnja Prof. Abidin  mengata- 

kan, bahwa Partai Buruh kini bukan 
chusus memperhatikan kedudukan 
kaum buruh, tetapi djuga kalangan 
tani agar kesukaran2 jang dialami 
oleh kaum tani dapat diketahui. 

  
DARMAWISATA. 

Pada nanti tgl. 15 Nopember 1953, 
Victoria Club Semarang akan meng- 
adakan darmawisata ke Tingkiz (Sa- 
latiga) dan berkumpul di Kebonlaut 
no. 7 pada djam 07.30. Baik ans- 
gauta maupun tidak, diharapkan 
ikut serta berdarmawisata. Lebih 
djauh periksalah “iklan jang dimuat 
hari ini. 

RADIO 
SIARAN R.RJ. TRITUNGGAL 

Semarang, 14 Nop. 1953: 
Djam 06.10 Johnny Meter dan 

Jan Corduwener: 06.45 Irama lang- 
gam: 07.15 The Andrews Sisters dll.: 
07.30 Orkes Radio Jogjakarta: 12.05 
— 13.15 — 13.40 Klenengan Djang- 

kep: 17.05 Taman Kusuma: 17.45 
Penghantar minum th: 18.00 Obrol- 
an pak Besut: 18.15 Hidangan O.K. 
Bajangkari: 19.15 Siaran Penera- 
ngan: 19.30 Hidangan Kwartet Har- 
ry Hartono: 20.15 Ichtisar Pers: 
20.30 Atjara Sabtu Malam: 21.15 
Pilihan Pendengar (Klasik): 22.20 
Hiburan malam hid. O.K, Pantja 
Ragam Burung Kenari: - 23.00 Tu- 
tup. 

Surakarta, 14 Nop. 1953: 
Djam 06.03 Rajuan Dorothy Sgui- 

res: 06.15 Ruangan Gerak badan: 
06.45 Jimmy Leach: 07.15 Bing Sta- 
met meraju: 07.45 Django Rein- 
hardt dan Stephane Grappelli: 12.03 
Hidangan Suara Istana, 12.45 Bos- 
ton Promenade Orch.: 13.15 Musik 
swing: 13.45 Penghantar makan si- 
ang oleh O.K. Tjepaka Putih: 17.05 
Dunia kanak2: 17.45 Irama Indone- 
sia oleh Orkes Aneka Warna: 18.15 
Mimbar Pengetahuan, 18.30  Sete- 
ngah djam dengan O.R.J: 19.15 Kon 
tak dengan Pendengar: 19.30 Lagu2 
gembira oleh Dendang Teruna: 20.15 
Iehtisar Pers: 20.30 Wajang Kulit 
semalam suntuk tjer.: PREGIWA - 
PREGIWATI: 21.20 Wajang Kulit: 

22,15  Wajang Kulit (landjutan), 
05.00 Tutup. : 

Jogjakarta, 14 Nop. 1953: 
Djam 06.10 ..The Folk Dance Or- 

chestra”s 06.40 Pusa suara Gita 
gembala: 07.10 Ratna dan Bing Sla- 
met menjanji Krontjong: 07.20 Se- 

    

don siang oleh Djawa Studio: 13.40 
Gadon siang (landjutan): 17.00 Sa- 
rang Burung Ketilang: 17.40 Sambil 
minum teh oleh Kel. Meraju: 18.10 
Sendja tiba 
18.30 Dikala sendja: 19.15 Bingki- 
san malam Minggu: 19.30 Berita 
Regional: 19,40 Merdu meraju: 20.05 
Siaran Pemerintah, 20.15 Malam 

manasuka oleh ORJ: 21.15 Walam 
manasuka:, 22.15 Malam Minggon 

(batjaan buku: 23,30 Tutup. 
  

aan On kebia lat NE SELEMPANG ii. vi omar las 

tengah djam dengan duet: 12.05 Ga- | 

dengan musik Seriose: | 

DJUBIA 
Br5KUSI UMUM JEKITAR 

MASALAH PEMUDA 
Sebagian salah satu atjara da- 

lam rangkaian atjara peringatan 
Hari Pahlawan di Jogja, pada tg. 
7 dan $ Nopember jang lalu di: 
Jogja diadakan diskusi umum me 
ngenai masaalah pemuda pada de 
wasa ini. Titk berat dari pada dis 
kusi tersebut jalah mentjari dja- 
lan bagaimana tjara jang sebaik2 
nja mengatasi kesulitan? d.kalang 
an masjarakat pemuda jang tim- 
bul karena protes keadaan masa 
rakat Indonesia pada waktu seka 
rang. $ 

Diskusi itu bertempat d' Balai 
Kota dan mendapat kundjungan 
jang agak lumajan dari pelbryai 
organisasi pemuda dan Wali Kota 
Mr. S, Purwokusumo. : , 

Dalam pemandangan? jang di 
kemukakan oleh para pembitjara 
pada umumnja mereka menuntut 
agar supaja pemerintah lebih 
memperhatikan masaalah masja- 
rakat pemuda dengan memberi- 
kan bantuan sebesar?nja kepada 
organisasi2 pemuda dalam penie 
lenggaraan segala usahanya. 

  

Rentjana Sociale 
Instelling Peme- 

rintah 
Memerlukan Uang 

2,5 Miljard 

”Djanganlah Konggres ini nan 
ti membikin resolusi2 jang mu- 
luk2, jang melampau batas ke- 
mungkinan kekuatan Pemerintah. 
Dan saja sendiripun mengakui, 
bahwaresolusi2 itu 1007c tentu 
benarnja”, demikian a.l. sambu- 
tan Menteri Perhubungan Ir. 
Roeseno jang diutjapkan dalam 
malam resepsi bembukaan kong- 
gres S.B.Postel seluruh Indonesia 
jang berlangsung pada Rebo ma- 
lam jbl. bertempat digedung Shin 
Jou She, Semg. dan mendapat 
perhatian besar sekali dari para 
undangan. Ketjuali Ir. Rooseno 
tampak djuga Menteri Perburuh- 
an. Prof. Abidin, Direktur Djen- 
dral PTT Pusat dan para pem- 
besar setempat. 

Selandjutnja oleh Menteri Perhu- 
bungan dikemukakan tentang angka? 
.devisen Pemerintah kita, jang makin 

Rp. 

  

KNGAH 
SOLO 
PSSI AKAN MENGADAKAN 
EKSPOSISI ALAT2 OLAH- 

RAGA SEPAKBOLA. 
Diperoleh kabar, bahwa berbareng 

an dengan kongres PSSI jang akan 
diadakan mulai dari tg 3 hingga tg 

7-12 jad. di Solo, akun diadakan pula 
eksposisi alat2 olahraga sepakbola 
buatan dalam negeri. Maksud Pengu 
rus Besar PSSI mengadakan pame- 
ran dari alat2 olahraga sepakbola jg 
dibikin di Indonesia seperti bola, 
bladder bola, sepatu-bola, ,,scheen- 

dekker”, .enkeldekker”, ,kniedek: 
ker”, dil. ialah untuk memperkenal 

kan alat2 produksi dalam negeri itu 
kepada penggemar2 sepakbola, supa 
ja mereka itu djangan selalu menggu 
nakan alat? olahraga buatan luar ne 
geri jang kini harganja sudah sangat 
meningkat. Kepada perusahaan2 jang 
memprodusir alat2 olahraga sepakbo 
la diminta bantuan supaja mengirim 
kan barang2 buatan perusahaannja 

sehingga dapat dipertundjukkan nan 
ti dalam pameran PSSI di Solo itu. 
Dalam hal itu para pengusaha dapat 
berhubungan dengan Panitia Kong- 
res PSSI dengan alamat Djl. Kepra 
bon Kulon No.3 Solo. 

KONPERENSI KERDJA 
PARTAI KATHOLIK. 

Sabtu malam jl. digedung S.M.K. 
Kusumojudan Solo telah dilangsung 
kan Konperensi Kerdja Partai Katho 
liek Daerah Surakarta, jang selain di 
hadliri oleh Tjabang2 Partai Katho 
lik seluruh Daerah Sugakarta djuga 

dihadliri oleh utusan2 dari Sema- 
rang, Ambarawa, Purwodadi, Pati 
dil. 

Dim. konperensi tsb. oleh LJ. Ka- 
simo dan Sutarto, masing2 Ketua 
Umum dan Sekdjen D.P.P. Partai 
Katholik, telah dibentangkan situasi 
politik dewasa ini, serta sebab2nja 
Partai Katholik tidak duduk dalam 
kabinet serta tidak memberi kesem 
patan bekerdja kepada kabinet. 
GAMELAN SEKATEN DIBU- 
NJIKAN 12 NOPEMBER. 
Dari fihak jang berdekatan de 

ngan kraton Surakarta PI. Aneta 
mendapat kabar, bahwa gamelan 
»Sekaten” akan mulai dibunjikan 
pada tanggal 12 Nopember. 

Djam 12.00 para utusan susu- 
hunan jang dipimpin oleh bubati 
anom K.R.M.T.  Brotodiningrat 
dan bupati anom K.M.T.H. Judo 
ningrat menjampaikan titah su- 
suhunan kepada penghulu K.R.T. 
Tafsiranom di -Mesdjid Besar su 
paja gamelan ,,Sekaten” dibunji- 
kan. 

  

  tahun makin merosot djumlahnja. 
Pemerintah -kini telah menjusun ' 

suatu rentjana sociale instellingen : 
jang baru. Tetapi apabila rentjana | 
ini dilaksanakan, Pemerintah harus 
menambah  djumlah pengeluaran 
uang sedjumlah Rp. 2,5 miljard jang 

iberarti akan menambah djuga be- 
isdrnja deficit jang dialami Pemerin-: 
'tah kita. Dalam hubungan mengenai 
kesedjahteraan bangsa, Menteri me-! 
negaskan, bahwa Pemerintah kini: 
memberikan prioriteitnja jang perta- 
ma kepada soal2 keamanan dan 
emberantasan buta huruf. Menteri 
enjokong sepenuhnja kepada usa-' 

ha2 organisasi buruh, asalkan orga- | 
nisasi2 ini bertindak redelijk. Demi- 
kian a.l: pidato -Menteri Perhubung- 
an, 

     

Sambutan menteri perbu- 
5 ruhan. 
Menteri Perburuhan Prof. Abidin 

dalam kata sambutannia  member- 

tangkan dengan pandjang lebar akan 
kewadjiban2 organisasi2 buruh, baik 
kewadjiban “jang ditudjukan keluar 
maupun jang kedalam. Kedua ke- 
wadjiban itu adalah sama? penting- 
nja. Djanganlah perdjoangan Orga- 
nisasi2 buruh itu hanja ditudjukan 

keluar sadja, padahal kekuatan di- 
dalamnja masih rapuh, dan kekuat- 
annja hanja mengharapkan bantuan? 
dari luar organisasinja. Apabila ke- 
kuatan kedalam dari suatu organisa- 
si buruh telah dapat terdjamin, ma- 
ka Pemerintah - tidak akan ragu? 
untuk memberikan bantuan seper!u- 
nja, demikian a.l. pesan dari Men- 
teri Perburuhan. 

Pidato dari kedua Menteri itu di- 
dahului dengan pidato dari Ketua 
Umum SB. Postel jang membentang 
kan sedjarah perdjoangannja SB. 
Postel selama 8 tahun, dan pidato 
dari Direktur Djenderal PTT Pusat 
dari Djakarta. Kemudian diadakan 
sambutan2. 

papat ditambahkan, bahwa kong- 
gres ini dikundjungi oleh 250 orang 
utusan dan penindjau dari seluruh 
Indonesia. SB. Postel beranggauta 
12.000 orang, 5096 terdiri dari para 
technisi, dan mempunjai 107 tjabang 
serta 6 ranting. 

USAHA UNTUK FUSI. 
Ketua Umum P.B. SB. P.T.T. 

Sumrah jg berkedudukan di Ban- 
dung dim pertemuan dgn pers di 
Semarang . menjatakan, bahwa 
kedatangannja disini jalah untuk 
memenuhi undangan konggres S. 
B. Postel jang akan mengadakan 
fusi dengan SB. PTT. Diterang- 
kan” tentang adanja 2 Serikat 
Buruh dalam Djawatan P. T. T. 
dan dengan pandjang lebar 
diuraikan usaha2 jang telah dila- 
kukan untuk menjatukan 2 orga- 
nisasi itu. Usaha itu selalu me- 
ngalami kegagalan, dan jang men 
djadi perintang jalah soal peneta- 
pan vaksentral. Dalam hal ini SB 
PTT telah keluar dari vaksentral 
Gabungan Serikat2 Buruh Peme- 
rintah, dan hingga kini SB.PTT 
masih non vaksentral. “Tentang 
usaha untuk fusi dalam konggres 
SB. Postel ini nanti fihak SB. P 
TT sangat optimis, asalkan fihak 
SB. Postel sendiri bersedia mele- 
paskan diri dari vaksentral SOB- 
SI. Adapun untuk menetapkan 
akan masuk dalam vaksentral ma 
na nantinja, dapat ditetapkan Je- 
bih landjut setelah dapat tertja- 
pai persetudjuan fusi itu. 

Atas pertanjaan djumlah ang 
gauta SB. PTT, sdr. Soemrah me 
nerangkan, bahwa djumlah ang- 
gautanja tidak kurang dari 8000 
“orang dan sebagian besar terdiri 
dari pegawai2 menengah “ dan 

,atas, jang telah mempunjai pen- 
“didikan vak dalam dinas PTT, 
Dari fihak SB.PTT jang datang 
kekonggres Postel ini berdjumlah 

!9 orang dari Pengurus Besar, dan 
|telah mendapat mandat penuh un 
tuk membitjarakan soal fusi, agar 
terdapat hanja satu organisasi da 
lam Djiwt. PTT seluruh Indone- 
sia, 

  

Djam 16.00 gamelan tersebut 
mulai berbunji jang akan baru 
berhenti setelah Gerebeg Maulud 
nanti. 

Seperti telah diketahui, di Solo 
keramaian ,Sekaten” jang tradi- 
sionil tidak lagi diadakan karena 
ditentang oleh sebagian daripada 
masjarakat jang anti feodalisme, 
tetapi na'uri menabuh gamelan 
«Sekaten” tetap diadakan tanpa 
ada rintangan.- 

HARGA BUKU AKAN 
DITURUNKAN. 

Pada achir rapat antara pemuda/ 

pemudi peladjar di Stadion Sriwe- 
dari Solo pada hari Kemis pagi, Pre- 

siden Sukarno mengumumkan, bah- 
wa Insja Allah sebentar lagi harga 

buku2 untuk ' mahasiswa dan pela- 
djar2 menengah akan diturunkan 

50960, sedang bagi sekolah  rakiat 
harga buku akan diturunkan mulai 
tahun depan. 

TJIREBON 
WALIKOTA VERLOF KA- 

RENA SAKIT. 
Gubernur Djawa Barat, jang 

baru kembali dari Tjirebon, me- 
nerangkan, bahwa Walikota Tji- 
rebon Suriadi sekarang mengam- 
bil verlof karena sakit dan seka- 
rang seorang Bupati diperbantu- 
kan mendjadi pendjabat Waliko- 
ta itu. 

Tentang wanbeheer keuangan 
dalam Kota besar Tjirebon jang 
menurut kabar meliputi k.I. Rp. 
| djuta itu, Gubernur menerang- 
kan, bahwa djumlah sebanjak itu 
belum bisa ditetapkan, karena 
pemeriksaan masih berdjalan. Di 
tegaskannja, bahwa  wanbeheer 
itu mungkin bukan merupakan 
suatu perbuatan frauduleus, tapi 
mungkin karena tjara bekerdja 
jang gegabah sadja. Dikatakan- 
nja pula, bahwa wanbeheer itu 
telah berlangsung Ik. 3 tahun. 

KEBUMEN TA 
PEMBANGUNAN GEDUNG 

B.R.I. 
Pembangunan Gedung Bank 

Rakjat Indonesia Kebumen jang 
telah dimulai beberapa bulan jg. 
lalu, kini telah mendekati selesai- 
nja. Dari pihak jang bersangku- 
tan, pembangunan Gedung terse- 
but mempergunakan biaja sekitar 
Rp. 350.000. Kira2 dalam tempo 
2 bulan lagi Gedung tersebut se- 
lesai seluruhnja. 

KAPAL SIAPA ? 
Kabar interlokaal jang disampai- 

kan oleh fihak resmi dari Pekalo- 
ngan menjatakan, bahwa pada tgl. 
7 Nop. jbl. antara djam 4 — 6 sore, 

dipantai Wonokerto, daerah Peka- 
longan, telah tampak iring-iringan 
kapal api jang belum diketahui ke- 
bangsaannja. Iring-iringan kapal itu 
djauhnja Lk. 2 mil dari pantai, dan 
datang dari djurusan Timur. Kapal 
api tsb. berlajar berkelompok2 ter- 
diri dari 15 buah, dan djumlah se- 
muanja diduga ada 50 buah. Fihak 
pendjaga douane ditempat tsb. keti- 
ka diminta keterangannja, tidak me- 
ngerti adanja kapal2 itu. 

HARUS ADA IDZIN. 
Untuk mengirimkan dan memba- 

wa andjing, kutjing dan kera dari dac 
rah2 jang dinjatakan berdjangkit gila 
andjing (rabies) dengan kereta api, 

  

  

mobil dil, harus ada idzin dari Ke- it 
menterian Pertanian di Djakarta dan 
Surat keterangan tentang kesehatan 
dari Dokter Hewan setempat. Idzin 
tersebut harus diminta melalui Dja- 
watan Kehewanan setempat, dgn mc 
njebitkan keterangan2 jang lengkap 
dan dilampiri sehelai kertas meterai 
Rp. 3.— buat surat idzinnja. Jang ki 

ni dinjatakan terdjangkit penjakit gi 
la-andjing didaerah — Djawa Tengah 
jalah Kota Semarang, — Kabupaten? 
Semarang, Rembang Magelang, Ba- 
njumas, Purbolinggo, Tjilatjap dan 
Kota Solo.   

    

  

  

Ae SN « 

Pada tgl. 11 Nopember 1953 bertempat di Gedung Sekolah Sin You She 
Semarang telah diadakan malam resepsi kongres S. B. Postel ke-Vl serta 
malam peringatan 8 tahun dibangunnja S. B. Postel. Gambar nampak 

waktu Asrarudin, ketua S. B. Postel sedang berpidato. 
(PPHOS”) 

  

Mimbar Djum at: 

Berbudilah Luhur 
(Oleh: H. Munawar Chalil) 
  

.Sesungguhnja aku diutus ini untuk menjempurnakan  keluhu- 

ran budi-pekert?”. (H.R. Ibnu S@ad dari s. Abu Hurairah r.a). 

  

mengerti, bahwa memperingati 

akan didewa-dewakan. 

Memperingati jang  sebe- 
narnja. 

Kalau orang hendak memperi- 
ngati pribadi Nabi Muhammad 
dengan arti jang sebenarnja, hen 
daknja diingati benar2 akan buah 
pimpinan beliau dikala itu, pula 
gerak dan- langkah beliau ketika 
menggerakkan kebenaran dan me 
negakkan pimpinan TUHAN se- 
mesta alam. 

Sepandjang riwajat jang hing 
ga kini masih tertjatat dalam bu- 
ku2 tarich, langkah pertama jang 
ditempuh beliau dalam menegak- 
kan pimpinan TUHAN ditengah? 
masjarakat ummat jang sedang 
dalam kesesatan dan kebiadaban, 
jang menjerukan, jalah menjeru 
kan seruan TUHAN kepada 
orang ramai jang diiringi dengan 
seruan jang berupa perbuatan. 
Antara lain jang diserukan oleh 
beliau ketika itu: Orang supaja 
benar2 kembali ingat kepada TU 
HANnja, ber'ibadat dan berdar- 
ma bakti kepadaNja djua! 

Disamping itu, beliau. menjata- 
kan pula kepada masjarakat ra- 
mai: ,,Bahwa sesungguhnja aku 
diutus oleh TUHAN, adalah un- 
tuk menjempurnakan keluhuran 
budi pekerti.” 

Disarhping .itu, beliau menjata- 
kan pula dengan sebdanja, jang 
artinja: ,,Agama itu budi pekerti 
jang baik.” 

Nabi Muhammad s.a.w. meme 
rintahkan dan mengadjak orang 
lain supaja bertauhid dan bera- 
chlag jang luhur, tidaklah dengan 
perkataan sadja, tetapi telah di- 
njatakan pula dengan perbuatan. 
Sekali-kali beliau tidak pernah 
memerintahkan kepada  ummat- 
nja supaja bertauhid dan mengan 
djurkan kepada para. pengikutnja 
supaja berachlag baik dan berbu 
di luhur, melainkan lebih dulu te 
lah bertauhid dengan sebenarnja 
dan telah berachlag utama. 

Budi pekerti luhur. 

Tentang keluhuran budi peker 
ti Nabi kita s.a.w., oleh Al-Our- 
'an sendiri telah. dinjatakan: ,,Se- 
sungguhnja engkau itu benar2 
berbudi: pekerti luhur.” (O.s. Al- 
Oalam ajat 3). 

Dari antara budi luhur dan pe 
rangai utama Nabi s.a.w. jang ha 
rus kita ingati benar2 dewasa ini 
dan selandjutnja, jalah beliau sa- 
ngat memperhatikan nasib kaum 
lemah, golongan orang jang bia 
sa dikatakan ,,rendahan” dan ka- 
um fakir-miskin. Hingga dari ka- 
renanja beliau terkenal sebagai se 
orang pentjinta golongan fakir- 
miskin, pembela nasib kaum le- 
mah. 

Beliau s.a.w. pernah bersabda, 
jang artinja: ,,Bagaimana  AL- 
LAH akan mensutjikan suatu um 
mat jang orang-lemahnja tidak 
dapat mengambil haknja dari 
orang kuatnja dengan tidak susah 
pajah.”  (H.R.Al-Baijagy dari s. 
Buraidah r.a.). 

Selandjutnja beliau pernah dju 
ga bersabda, jang artinja: ,,Se- 
sungguhnja ALLAH tidak akan 
mensutjikan suatu ummat jang 
orang-lemahnja tidak diberi hak- 
nja daripada mereka (jang  ku- 
at)” (H.R. At-Thabarany dari s. 
Ibnu Mas'ud r.a.). 

Dua hadits ini adalah mengan- 
dung pimpinan jang menundjuk- 
kan, bahwa suatu ummat atau se 
golongan orang atau suatu bang- 
sa tidak akan sutjikan dari segala 
matjam kekotoran, tidak akan di 
bersihkan dari keonaran dan ke- 
katjauan oleh ALLAH S.w.T., 
selama orang2 lemah jang dalam 
lingkungan ummat itu tidak bisa 
mengambil hak-haknja dengan ti- 
dak susah-pajah, atau tidak dibe- 
ri hak-haknja sebagai golongan 
lemah dari orang2 kuat jang ber- 
tanggung djawab dalam ummat 

u. 
Oleh sebab itu, kalau kita ma- 

sing-masing dewasa ini hendak 
memperingati pribadi Nabi Mu- 
hammad s.a.w., marilah budi lu- 
hur beliau itu kita peringati be- 
nar-benar, antara lain perhatikan 
lah dan belalah kepentingan  ka- 

(um lemah, golongan fakir-miskin 
dan para orang jang hidupnja se 
latu dirundung malang ! 

Demikianlah kalau kita hendak 
memperingati Nabi s.a.w. dengan 

Larti kata jang sebenarnia ! 

  

SETIAP MENDJELANG bulan Rabr'ulawal 
dengan bulan Maulid, pada umumnja ummat Islam Indonesia si- 
buk menjambut dan menjongsong bulan enga 
-katanja- hendak memperingati hari kelahiran pribadi Nabi Mu- 
hammad s.a.w. Kiranja tidak perlu didjelaskan lagi bagaimana se- 
harusnja orang jang memperingati Nabi Muhammad S.a.w.: bagi 
orang jang tak buta agama Islam jang sebenarnja tentulah 

lah seharusnja kalau diramaikan dan dirajakan, 

jang terkenal 

itu, dengan  tudjuan 

telah 
pribadi Nabi Muhammad itu tidak 

hingga seakan- 

    

KOMPETISI PELTI. 

Kesudahan kompetisi PELTI 
jang berlangsung pada tgl. 8-11 
Sans SPO Ve“ PICO 3-—2: 
DBC I — PT Kendal 3—2: STC 
( — TTC JI tidak dimainkan. 
Atjara tgl. 15 Nop. sbb.: PTKBS 
IU — PIS LI: PTG — DBC Il, 
PTKBS I — STIC V. 
PERTANDINGAN SEPAKBO- 
LA BESAR UNTUK AMAL. 
Untuk meramaikan Kongres Seri- 

kat Buruh Postel Seluruh Indonesia 

ke VI di Semarang, maka besok 
tgl. 13-14,15 Nopember 1953 mulai 

diam 4.45 sore di Setadion Sema- 

rang” akan diadakan - pertandingan 
sepak-bola sebagai berikut: 

Djumat, tgl. 13 Postel Indonesia 
— M.C.S, Saptu, tgl. 14 Postel In- 

donesia P.O.M.M. . Surabaja 
Minggu, tgl. 15 P.O.M.M. Surabaja 
— T.C.S. Semarang. 

Mengenai Kesebelasan Postel 
(PTT) Indonesia dapat diterangkan 
disini bahwa tahun jang lalu di 
Bandung telah dapat mengalahkan 
Kesebelasan Polisi Djawa-Barat de- 

ngan 42 dan Persib B. Bandung 
dengan 4—1. 

Kesebelasan P.O.M.M.  Surabaja 
pada ini waktu kedudukannja paling 

atas dalam kompetisi tahun ini dan 
dapat mengalahkan Kes. Tionghoa 
Surabaja. Sebagai tambahan pertan 
dingan2 tersebut diatas diadakan 
pertandingan djago-kapuk antara 
T.C.S., S.S.S. dan Union. Untuk 
pertandingan tersebut diatas disedia 
kan beker dari J.M. Menteri Perbu- 
ruhan, Menteri Perburuhan dan Ke 
pala Pusat Djawatan PTT Bandung. 

Pendapatan — bersih  seluruhnja: 
5096 diserahkan kepada P.MLI. tja- 
bang Semarang dan 5096 diserah- 
kan kepada Rumah-Sakit Tiong 
Hwa I Wan. 

BALAPAN BURUNG 
MERPATI. 

Perkumpulan pemelihara burung 
merpati ,,Alap” Minggu jang baru la 
lu telah mengadakan perlombaan ter 
bang burung merpati jg disebut per 
lombaan ,,Derby-vlucht”.  Burung2 
itu dilepaskan di Bekasi pukul 06.30 
pagi dan harus menempuh djarak 
100 km. sampai ke Bandung. 

Burung merpati pertama tiba di 
Bandung kira2 pukul 08.00 lebih 1 
menit 59 detik. Burung merpati ini 
adalah kepunjaan  Tjong Kan Kie 
dan menempuh djarak itu rata2 dgn 
ketjepatan.1141,5 meter dalam i me 
nit. ! 

A TJONG PUKUL K. 0. 
ESTERHUIZEN., 

Minggu malam jang lalu di Stadion 
Sriwedari Solo telah dilangsungkan 
pertandingan tindju, jang seharusnja 
diadakan pada Sabtu malam jang Ia 
lu tetapi tdrpaksa ditunda karena 
hudjan lebat. Pertandingan tsb terdi 
ri atas: 3 pertandingan voorpartij dan 
| pertandingan bijpartij jang masing2 
lamanja 6 ronde a menit dan I per- 
tandingan hoofdpartij jang lamanja 
10 ronde a 2 menit. Adapun kesudah 
an pertandingan tersebut adalah sbb: 

Pertandingan Hoofdpartij antara 
A Tjong djuara Indonesia berat 61 
kg melawan Esterhuizen, djago tin 
dju Belanda dari Afrika, berat 78 kg, 
telah dimenangkan oleh A Tjong da 
lam babak kesembilan, dengan puku 
lan knockout atas diri Esterhuizen, 
Dalam ronde pertama Esterhuiz 

telah kena pukulan A Tjong padi 
kat keningnja, hingga ia m 
tak, tetapi sebelum 10 hitu 1 
bangun kembali, utk. kemudi, 
nerima pukulan lagi disisinja “ 
njebabkan ia djatuh menggele 
tuk kedua kalinja. Tetapi ia 

ngun lagi. Dan achirnja pad: 
kesembilan ia kena pukulan 
pada tempat jang sama, iala 
sisinja, hingga ia djatuh lagit 
geletak dan tidak berdiri lag 
10 hitungan hingga ia dinjat 
lah (knockout). Bagi A Tjo 
Esterhuizen pertandingan te 
adalah suatu pertandingan r 

| karena Esterhuizen pernah di 
kan oleh A Tjong dalam tahun 
SEPAKBOLA D 

Pada tgl. 8 Nopember jl.) 
Ambarawa telah dilangsung 
pertandingan sepakbola ang 
Kes. Ambarawa Kombinasi me 
wan  Perbepbsi Semarang Pa 
berachir 2-— 1   untuk kemena 
an Ambarawa. Tanggal 10 Nc 
(pember antara Polisi Ambarawa 
diperkuat dan Perbepbsi berachi 

|. ki 

  

Ken 
a
a
 a

a 
ia
 

sa 
E
N
 

BN
 
P
a
 

aa
 

ba
na
 
e
t
 

b
i
 

Da 
P
D
 

  

      

     
   

    

     

  

   
   
    

   

        

    

     

     

   

      

     

   

        

     

  

   

                                

   

  

   

    

    

   
   

      

   
   

   

   

  

   

    

   
   
   

   



    

f 

  

Djalan 
Karet 

Akan Dibuat Di Malaya 

lah memesan 7 ton 

bahwa ia sedang merentjanakan 
untuk membuat eksperimen ten- 
tang djalan2 jang dibuat 

ret dan aspal akan dipergunakan 
untuk membuat djalan2 dengan 
lembaran2 karet jang pandjang 
di Singapura, demikian katanja 
lebih landjut. 
Dalam pada itu diduga bahwa da- 

lam beberapa bulan setiap negara 
bagian di Malaya akan memulai de 
ngan pembuatan djalan dari karet 
ini. Lebih djauh Wear mengatakan 
bahwa hasil2 eksperimen djalan ka- 
ret ini di AS dan negara2 lain me- 
nundjukkan bahwa karet dapat mem 
buat djalan2 itu lebih tahan lama 
Akan tetapi ia menambahkan .,sebe 
lum 15 atau 20 tahun orang belum 
dapat dengan pasti mengatakan apa 
kah lembaran? karet jang pandjang 
untuk djalan itu memuaskan dan eko 
mis atau tidak.” (Antara — UP). 

  

PERUTUSAN ASMAUN 
ACHIR MINGGU INI KE 

PEKING. 
Delegasi dagang Indonesia jang 

terdiri dari 6 orang dan tiba di 
Hongkong pada achir minggu jang 
lalu, mengumumkan hari Selasa. 
bahwa mereka akan berangkat kel 
Peking pada achir minggu ini. De-! 
mikian kabar Reuter 
kong. 

Seperti diketahui delegasi dagang 
Indonesia itu dipimpin oleh Mr. 
Asmaun, Kepala Hubungan Ekono- 
mi Luar Negeri Kementerian Per- 
ekonomian. 

Seorang pembesar Konsulat Djen 
deral Indonesia di Hongkong menga 
takan, bahwa delegasi dagang In- 

donesia itu merupakan ' satu fact 
finding mission. Demikian Reuter. 

dari Hong- 

karet. Tjampuran dari bubuk ka 

  

  

seagaan jan 

agadilan 
””, Mossadeg 

an Mossadeg memalingkan muka 

  

Bao Dai Minta 
Terus Didja- 

djah ? 

MENURUT sumber2 jang ber 

kuasa di Saigon suatu. perdamai 
an dalam “front politik” jang ke- 
ruh di Indo China itu tidak lama 
'agi mungkin akan tertjapai, sete 
'ah pemerintah Vietnam Bao Dai 
kabarkan memutuskan djawaban- 
aja terhadap nota jang terus  te- 

| sang dari perdana menteri Peran- 
tjis Joseph Laniel supaja Viet- 
nam memberitahukan  maksud- 

aja akan tetap tinggal dalam Uni 
| Perantjis atau tidak. 

Menurut sumber2 tersebut persc- 
tudjuan jang baru2 ini tertjapai an- 
tara radja Bao Dai dan perdana 
menteri Vietnam Nguyen Van Tam 
menghendaki supaja Vietnam tetap 
berada didalam lingkungan Perantjis. 

Dikatakan bahwa persetudjuan baru 
ini akan didasarkan pada seruan pe- 
merintah Vietnam  supaja Perantjis 
memberi djaminan jang serupa de- 
-ngan suatu gabungan: antara nega- 
ra2 jang merdeka, berdaulat dan sa- 
ma deradjat. (Antara-UP). 

  
  

  

  

Kamon Magsaysay jang .sebagaimana -hasil2 pemilihan. umum -di 
Piipina terachir ini, mendapat harapan terbesar untuk dipilih men- 
diadi Presiden, tampak mengendarai seekor .carabao” (kerbau) 
dalam salah satu. kampanje pemilihannja di suatu dusun 
djarh dari Manilla. 

karcna sifatnja jang sederhana, djlidjur dan berani. 

Magsaysay berhasil mendapat sympati rakjar 

jang   
Kenalkan: R. Magsaysay 
Anak Orang Miskin— Pemimpin Gerilja— 

Pemberantas Gerakan Huk 
RAMON MAGSAYSAY, tjalon koalisi partai2 Nacionalista 

dan Demokrat dalam pemilihan presiden Filipina, dilahirkan keti- 
ka tgl. 31 Agustus 1907, di Iba, sebuah kota ketjil diprovinsi Zam 
bales, pulau Luzon. Ia anak orang2 miskin. Sesudah tamat dari se- 
kolah menengah di Zambales, ia masuk ke »colege of Liberal 
Arts” dari Universitet Filipina (1927—1931) dan disamping itu 
djuga mengikuti kuliah2 fakultet 
lam tahun 1932, ia mendapat idjazah ,,Bachelor 
Commerce”, 

Karena mengalami kesulitan? 
keuangan, maka ia terpaksa be- 
kerdja pada sebuah perusahaan 
pengangkutan. Mula2 ia bekerdja 
sebagai mekanisien, lama-kelama- 
an meningkat mendjadi pemimpin 
umum perusahaan tadi. Pekerdja 
an inilah jg dilakukannja, keti- 
ka petjah perang Pasifik. k 
. Ketika semenandjung Bataan dja 
tuh ketangan tentara Djepang, Mag- 

saysay termasuk orang2 jang perta- 

ma jang menggabungkan diri dalam 
pasukan gerilja anti-Djepang, dipu- 
lau Luzon. 

Tehnik dari universitet tadi. Da 
of Science and 

luntjurkan perang psychologi. 
Magsaysay adalah seorang jang 

iat, effisien, djudjur. Mungkin 
inilah jang menjebabkan perten- 
tangan jang pertama kalinja an 
tara Magsaysay dan Presiden 
Ouirino, jang mendjadi sangat 
irihat?” karena. menteri pertaha- 
nannja dipudja-pudja. 

Sikap Magsaysay jang berterus-te 
rang itu makin lama makin tidak di 
sukai oleh pemerintahan Ouirino, ia 
lah pemerintahan Partai Liberal. Per 
tentangan ini mendjadi lebih hangat 
lagi ketika dalam tahun 1951 Mag- 
saysay memerintahkan tentara supa 

»Anak andjing. Kau bukan pem belaku”, 

| Bukan Pembelaku.... 
| Pemeriksaan Mossadegh Jang Dramatisch 

PEMERINTAH Singapura te- | : LIA 

dari ,,Devel Baar di ri Development Board” d 

Kualalumpur, dan sedjak seka 
rang karet akan dipergunakan 
untuk membuat sebagian terbesar 
djalan2 baru. A. Wear, direktur 
pekerdjaan umum - mengatakan 

DJUGA PADA HARI ketiga dalam proses terhadap bekas 
Ia eri- Iran, dr. Mossadeg, ia menimbulkan beberapa 

dramatis @alam mana ia menjebut pembelanja seba- 
ing” hari Selasa memasuki ruangan pe- 

dengan berdjalan lebih pintjang. daripada jang sudah2. 
en pengadilan mempersilahkan pembela, 

|mehr angkat bitjara, tetapi Mossadeg -bangun 
sekuat tenaga sambil berkata: ,,saja ingin. membela diri sendiri. 
Pembela saja tidak mengetahui sesualu apapun djuga. Ia tidak 
'akan bitjara karena saja tidak memilih dia. Ia dipaksakan kepada 
saja.oleh pengadilan, Bunuhlah saja sekarang ini djuga. Kemudi- 

kolonel Bozorg- 
dari kursi dengan 

kepada pembela dan berkata: 

Kemudian djatuh terduduk di 
kursi dan mulai meregung regung 
dan mapasnja sesak. 

wa selama dua hari itu Mossadeg 
telah menghina setiap orang, bah 
kan pembelanja sendiri. “ Tetapi 
ketika pembela ingin angkat bitja 
ra lagi, Mossadeg pun bangun 
pula dan berkata kepada djaksa 
agung: ,,Tuan lebih kedjam dari 
pada pembunuh Hossein” (tjutju 
Mossadeg). Pada permulaan si- 
dang pembela Mossadeg  menge 
luh, bahwa orang jang hendak di 
belanja tidak pertjaja terhadap 

tidak mau memberikan  bahan2 
untuk  pembelaannja. Pembela 
minta kepada ketua sidang supaja 
mempersilahkan Mossadeg” atau 
orang lainnja membatjakan pem 
belaan terdakwa jang terdiri dari 
26 halaman. 

Setelah sidang ditunda dan kemu- 
dian dibuka kembali ketua sidang 
mempersilahkan Mossadeg  berbitjci- 
ra, tetapi bekas perdana menteri itu 
membalikkan diri dan melemparkan 
lembaran2 pembelaannja kepada para 
wartawan. Tindakan Mossadeg ini 
menimbulkan kembali keributan da- 
lam ruangan pengadilan. Ketika sua 
sana tenteram kembali Mossadeg mu 
lai membatja pembelaannja setelah 

lembaran jang tersebar disana-sini itu 
Idikumpulkan oleh: pesuruh ruangan 
pengadilan. Mossadeg mentjela apa 

jang dinamakan olehnja intervensi 
Inggeris selama 50 tahun di Iran. De 
ngan terang2an ia mengatakan, bah 
wa fihak Inggeris telah menaikkan 
Sjah ketachta keradjaan dan menjang- 
kal bahwa ia anti Sjah. Dikatakan- 
nja, bahwa ia hanja tidak “menjetu 

djui turut tiampurnja mahkota dalam 
urusan legislatif dan eksekutif nega- 
ra. 

Sementara itu Pemerintah Iran 
hari Rebo menjiapkan pasukan2nja 
untuk menghadapi antjaman2 de- 

saan pengadilan atas bekas perdana 

menteri Mossadegh jang tidur ber- 
ganti menangis dimuka hakim2nja, 
sehingga air matanja meleleh kehi- 
dungnja. Surat? selebaran jang di- 

siarkan di Teheran pada hari Rebo 
mengandjurkan kepada rakjat mantuk 
melakukan pemogokan umum pada 
hari Kemis untuk menjokong Mos- 
sadeg. 

Pembesar2 pemerintah dalam pa- 
da itu mengeluarkan - peringatan, 
bahwa setiap orang jang turut da- 
lam pemogokan. serupa itu akan di- 
hukum berat. Para pembesar pada 
waktu ..bersamaan mengumumkan 
bahwa penduduk. jang meluap-luap 
amarahnja di Tabli. telah mengiris 
kuping orang? komunis, jang dalam 
tiga hari belakangan ini mentjoba 
menimbulkan kerusuhan? dengan 
menuntut supaja Mossadeg dibebas- 
kan. (UP): 

Menteri luar negeri Inggeris 
Anthony Eden menerangkan hari 
Rebo dalam madjelis rendah, ba- 
hwa pemerintah Inggeris tidak 
bermaksud memindahkan kedu- 
taan besarnja di Israel dari Tel 
Aviv ke Darussalam. Eden me- 
nambahkan, bahwa pemerintah 
Inggeris tidak mengakui kedaula- 
tan Israel atas sektor Darussalam 
jang kini dikuasai oleh Israel. 

Casey Tak 
. & 

. Setudjui 
Bila Djepang Dipersen- 

djatai Terlalu Berat 
MENTERI Luar Negeri Aus 

tralia,: R. G. Casey, hari Kemis 
mengatakan bahwa tidaklah ada 
dasar untuk laporan2 bahwa Dje 
pang hendak menambah angka 
tan perangnja mendjadi 250.000 
orang dan pula sedang memba- 
ngunkan kapal2 induk.  Mendja 
wab pertanjaan2 dalam Parlemen 
Australia Casey mengatakan bah 
wa Australia selajaknja sangat 

“Ketika komando gerilja Luzon ke ja mendjaga keamanan dalam pemikmenaruh perhatian terhadap per 
mudian diorganisasi oleh  kolonet 
Amerika Gvles Merril,  Magsaysay 
diangkat mendjadi komandan gerilja 

distrik militer Zambales. g 
Karena djasa2nja dalam peperang 

an gerilja, maka Magsaysay diang- 
kat mendjadi gupernur militer Zam: 
bales, ketika pasukan2 Amerika Se- 
rikat membebaskan Filipina. 

a Anggota Kongres. 
Tahun berikutnja, Magsaysay 

dipilih sebagai wakil provinsi 
Zambales dalam Kongres (parle- 
men) Filipina, dengan  kemena- 
ngan besar. Tahun 1949 ia dipilih 
kembali. 

Pemerintah Filipina 2 kali te- , 
lah memberi tugas istimewa kej 
Amerika Serikat kepada Magsay 
say. Dibawah presiden Roxas, 
Magsaysay berusaha supaja ren 
tjana undang2 Roger disetudjui: 
rentjana undang2 tadi mengenai 
pemberian tundjangan kepada ve 
teran2 perang Filipina. — Dalam 
tahun 1950, Ouirino menugaskan 
nja lagi dengan tundjangan2 ke 
pada veteran2. : 

Sebagai menteri perta- 
hanan. "4 

Magsaysay diangkat Presiden 
Ovirino mendjadi menteri perta- 
hanan, pada tg. 1 September '50, 
pada saat gerakan Hukbong Ma- 
pagpalaya ng Bayan (HMB — 
Huk) sedang kuat2-nja pada 
waktu itu Huk berhasil merebut 
inisiatif dari tangan angkatan pe 
rang dan sudah mengantjam akan | 
merobohkan Republik Filipina, 

Dalam tempo beberapa bulan 
sadja Magsaysay memutar-halik- 
kan keadaan, tentara diperkuat- 

| mereka tinggal ketjil sadia. 

lihan2. Hasil pemilihan2 tadi: ber- 
sih dan djudjur. Pihak Liberal ber 
teriak: »Sabot!” 

Sudah djelas bahwa hal demikian 
ini tidak bisa berlangsung lama2 dan 
pada tgl. 28 Pebruari 1953 Magsay 
say meletakkan djabatannja sebagai 
menteri pertahanan. Perbuatan ini Ie 
bih mempertinggi lagi  prestisenja, 
dan Partai Nacionalista, jang dengan 
telitinja memperhatikan keadaan ini, 

minta supaja Magsaysay mau ditja 
lonkan  Jalam pemilihan presiden 
ini, sesudah ia keluar dari Partai Li 
beral. 
Dengan sokongan pemimpin Nacio 

nalista Jose P. Laurel, Magsaysay di 
pilih oleh pihak oposisi sebagai tja 
lon mereka dalam pemilihan presi- 
den baru. 
'Magsaysay beristeri dan beranak 

3 orang, Teresita, Milagros dan Ra- 
mon Jr. 

luasan angkatan perang Djepang 
jang tidak pada saaftnja. 

Selandjutnja Casey  mengata- 
kan bahwa sikap Australia ma- 
suk akal ialah bilamana Djepang 
memperluas persendjataanfja pu 
la setjara lajak, sehingga Djepang 
dapat mempertahankan dan mem 
beladiri sendiri, akan tetapi ter 
hadap persendjataan jg berkaliber 
lebih. berat, baik berupa kapal 
induk dsb.-nja, maka Australia 
akan mengambil sikap jang lain. 

| Casey menambahkan bahwa sikap 
Australia telah dikemukakan pula 
di Tokyo. London dan Washing 
ton mengenai persendjataan Dje 
pang. ,.Kami tidak usah — takut 
sama sekali akan usul2 Diepang 
jang baru2 ini tentang perluasan 
angkatan. perangnja”, kata Men- 
teri Luar Negeri Australia Casey. 

. (Antara-UP)   

Kemudian | 
djaksa agung bangun dari kursi | - 
dan dengan marah berkata, bah | 

dia dan senantiasa menghina serta. 

monstrasi guna memprotes pemerik- | 

Z 

  

ti 

  

“Misi Indonesia 

Di Djepang 

(paling kanan) wakil menteri luar 
cocktail party penjambuta 

  

Sdr. Djawoto (pakai pitjis) penulis karangan disebelah ini, bersama2 
| dengan .sdr.2 Rahman. Tamin dan Masminar dari anggauta2 Fact Finding 
Mission.ke Djepang tampak sedang bertjakap2 dengan Katsuzo Okumura 

  

    

negeri Djepang dalam salah satu 
n jang diadakan di Tokio. K 

  

nja berlomba pada Asian Games: 

Rombongan jang akan dikirimkan 
itu akan terdiri dari : 
1. Kesebelasan Nasional jang dipilih: 

dari pemain2 terbaik. dari: top-or- 
...ganisasi P.S.S.L.., : $ 
2. Atlit2 Nasional jang “terbaik. jang 

dipilih dari pemain2- P.A.S.I. 

3. Demikian djuga regu Polo-Air 
akan dipilih bersama2 perenang2- 
nja dari pemain2 terbaik dari P.B. 
Sl. : : 

4. Rombongan angkat besi akan di- 
Pilih dari pemain2 terbaik dari 1. 
AW.L.A. 

Seterusnja akan diperhatikan dgn 
saksama, bahwa pemain2 jang terpi 

lih itu sedapat2nja diambil dari se- 
mua daerah Indonesia, agar supaja 
dengan demikian pengalaman2 jang 
akan didapat di gelanggang interna- 
sional itu, dapat tersebar diseluruh 
Indonesia pula. 

nal” ini menurut keterangan ialah pe 
main2 Warga Negara. Tetapi disam 

ping dasar2 spreiding pemilihan pe-' 
main “dan harus Warga Negara "itu, 
amat diutamakan djuga djiwa: serta 

sportiviteitnja. setiap pemain jang 
mungkitb terpilih tadi ee 

Mengenai latihan? pada pokok 
Inja masing2 toporganisasi meng- 
giatkan terlebih dahulu bagian2- 
nja masing2, kemudian dari me- 
reka jang terpilih nanti akan ma 
suk dalam Training-centre di 
Djakarta untuk kira2 selama 14 
hari. Latihan2 dalam Training- 
centre ini kira2 akan dilangsung- 
kan dalam bulan April, sebentar 
sebelum mereka meninggalkan 
Djawa, sebab kira2 pada perte- 

:ngahan bulan April mereka ha- 
rus sudah berangkat. Sedapat 
mungkin akan diberangkatkan 
dengan pesawat terbang, sebab 
diharapkan seminggu. sebelum 
bertanding, perutusan kita harus 
sudah di Manila, agar supaja da- 
pat menjesuaikan diri dengan ha- 
wa, suasana dan mengadakan Ia- 
tihan2. Sebagai diketahui ' Asian 
Games ke II ini akan dimulai pa 
ep 1 Mei sampai tgl. 9 Mei 

Beaja Rp 25: djuta. 
Untuk keperluan training di 

Indonesia, seleksi, training-centre, 
perlengkapan2, bekal2, kostum2, 
transport d.I.I. ongkos di Indone- 
sia dan di Manila diperkirakan 

rupiah. Ini kalau semuanja dgn 
plane: Bagi mereka jang bertjuti 

. (verlof) diduga semuanja akan 
memakan waktu dua bulan, ini- 
pun djika pulang-perginja  Dja- 
karta—Manila dapat naik pesa- 
wat terbang. 

Biaja sebesar itu sedapat mung 
kin harus dikumpulkan. dari. ke- 
dermawaan. masjarakat sendiri. 
Sudah tentu pertandingan2  se- 
pakbola, penerbitan2 K.O.I. akan 
dapat mengumpul uang, akan 
tetapi apabila dari pihak masjara- 
kat sendiri tidak timbul inisiatif 
dan kerelaan menjumbang diduga 

  
uang sebesar itu djuga. akan su-' 
kar terkumpul. Padahal apabila 
setiap pegawai, setiap buruh, suka. 
menjumbangkan satu rupiah sadja-j 
dan hanja sekali sadja,  kiranja 

' biaja itu akan mudah tertutup. 
Maka dengan .ini pula, diseru- 

kan supaja segenap masjarakat 
ikut membantunja. 

Sebagai patokan untuk memi- 
lih pemain,  atlit2 jang 
akan dapat membawa nama baik 

Seleksi Djago-djago Kita 
Untuk. ,,Asian. Games 
Biaja Rp. 2”, Djuta — 'Latihan-latihan 
Terachir Akan Dilakukan Di Djakarta — 
Paling Tjepat Perlawatan 2 Bl. Di Manila 

(Oleh : Wartawan Kita) 

DIWAKTU RAPAT K.O.I. di Medan bulan September 1953 
ibl sudah di putuskan bahwa Indonesia akan mengirimkan atlit2- 

waktu tinggal sedikit untuk mempersiapkan suatu rombonyan jg 
sempurna dan tidak ketjil djumblahnja. “Guna mengedjar waktu 
jang selalu mendesak itu, kini sudah dapat: dipastikan bahwa ma- 
sing2 toporganisasi sama bergiat mengadakan latihan2, penjaring- 
an untuk kemudian penetapan. Prinsip2 ' jang sudah diputuskan 
dalam sidang2 K.O.I. dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Mengenai keterangan hal ,,Nasio-4 

'(hngadakan” seleksi. 

biaja sebesar dua setengah djuta- 

sekira- 

ke.II di:Manila. Sebenarnja kini 

'bagis- Indonesia, K.Ol. sudah 
memberi: pertimbangan kepada 
segenap 'toporganisasi. Jakni bah- 
was sedikit:dikitnja harus diperha- 
tikan “prestasi2 dari negara2 di 
Asia, sukur dapat dipakai sebagai 
“perbandingan prestasi2 dari 
'Olympiade: di Helsinki. Tetapi 
“kiranja"prestasi2 di Asia itu-sadja 
sudah tjukup sebagai perbandi- 
ngan, sebab dalam Asian Games 
nanti memang lawan2 kita akan 
terdiri dari pemain2 dari Asia. 
Melihat Pprestasi2 di Asia, mitsal 
nja dari India, Djepang, Filipina, 
diduga “ kesebelasan kita,  atlit2 
kita, perenang2 kita, pemain2 ang 
kat besi kita, tidak akan mengetje 
wakannja. Adapun keterituan2 
waktu latihan, seleksi dan penen- 
tuan pemain jang diadakan oleh 
masing2 toporganisasi akan ber- 
djalan sebagai berikut : 

Pi Sh 
P.S.S.h- akan melangsungkan 

Kongresnja 'di Solo mulai tg. 3 
Desember:j.a.d. Dalam Kongres 
tersebut akan sudah dimulai me- 

ie Keuntungan 
dari P.S.SF, djuga dari lain2 top- 
organisasi, ialah bahwa rs:reka 
sudah dapat melihat hatsil PON 
II di Medan jang ternjata dapat 
memberi gambaran pemain2 ter- 
baik dari seluruh Indonesia. 

Pada Kongres di Solo nanti di 
kumpulkan 42 orang pemain se- 
pakbola -dari seluruh Indonesia 
dan dari .djumlah ini disusun 3 
pasang kesebelasan jang akan di- 
pertandingkan di Solo nanti se- 
tjara halve competitie. Dari per- 
tandingan2. di Solo nanti sudah 
dapat dipilih antara 28 orang pe- 
main terabaik dari seluruh Indo- 
nesia. 

-untuk mengadakan 

di Yokohama. Baik menurut apa 

pun baru jang di Yokohama jang 

takan produksi perusahaan besar 
sebelum perang. 

Produksinja. 
| Jang mengherankan sementara 
anggota missi ialah ini, bahwa 
Djepang jang baru pada tahun 
1871 menghapuskan sistim feodal 
(Hoken Seiji) dan  mengindjak 
masa modernisasinja, kini mentja 
pai tingkatan industri jg setinggi 
itu, sekalipun (terutama seka- 
rang) sebagai negeri hanja sedikit 
sekali dapat menghasilkan bahan 
bahan jg sangat penting bagi in- 
dustrinja, seperti arang-batu, besi, 
minjak, bauxite (jang perlu utk. 
membuat aluminium), timah, ka- 
ret dsb.-nja. Berbeda dgn  Djer 
man jang kini masih mempunjai 
daerah Ruhr, Djepang sehabis 
perang tidak lagi mempunjai Man 
tjuria dan daerah (djadjahan) 
lainnja. Bahkan kapas utk. tekstil 
harus di-import. 

Tetapi sebaliknja Diepang  mem- 
'punjai kekajaan, ini: kapasitet tena- 
ga listrik jang lebih dari 10.000 kw.. 
jang ditahun 1951 dapat mentjukup: 
konsumpsi lebih dari 47.000 djutc 
kwh, jang penting sekali bagi indus 
tri. Jang terang bagi rakjat : transport 
(tram listrik) banjak dan murah, dar 
giliran penggelapan” rumah tidak 
perlu ada. Selain itu ada kekajaan 

lain jang penting : berlimpah-limpah 
tenaga buruh-terlatih, dengan upah 
jang umumnja rendah sekali. 

Di Djepang sekarang dilapangan 

industri ada lebih dari 100.000  pa- 
brik, jang memakai lebih dari 3 dju 
ta buruh, jang-ditahun 1949 meng- 
hasilkan barang seharga 

Buat suatu negeri dengan rakjat jg 
85 djuta banjaknja, dengan daerah 

jang sekarang hania Lk. 1/5 luas In 
donesia, dan diantaranja hanja 515 
djuta ha. atau 16f9o-nja jang dapat 
ditanami untuk pertanian, industriali 
sasi adalah soal hidup atau mati. 
Djuga ini. sekarang jang mendjadi 
soal terpenting bagi Djepang. Hanja 

sadja terdengar "suara sampai dima- 
na dalam usaha ini Djepang akan 

  

kan 7 orang perenang dengan 2 
orang. tjadangan. Dalam hal re- 
nang ini lawan2 kita jang terbaik 
ialah dari Djepang dan Hong- 
kong. 5 

Dalam bulan Februari 1954 
nanti akan diadakan pertandingan 
kedjuaraan renang - di Bandung 

seleksi ter- 
achir tetapi sebelum itu di dae- 
rah2 sudah mengadakan lebih 
dahulu seleksi para perenang2- 
nja. 

Adapun latihan sentral akan di 
langsungkan dalam bulan Desem 
ber 1953 nanti di Djakarta. Da- 
lam bulan Desember pada latihan 
sentral itu djuga akan dipilih regu 
untuk Polo-Airnja dan dalam bu- 
lan Februari di Bandung akan di   Dua kesebelasan. jang disusun da 

ri 26 orang pemain itu nanti dalam 
bulan Pebruari dan Maret 1954 akan ' 
melakukan 'pertandingan2 seleksi is! 
kedua kalinja, Sehabis itu dari djum 
lah 26 pemain “tadi 'akan disaring” 
lagi untuk diambil" 18: sampai 20 
orang” pengin terpilih, untuk: disu- : 
sun sebagai, KESEBELASAN '..NA-' 
SIONAL. " Kesebelasan inilah jang ' 
'dalam ' bulan APRIL . 1954. akan 
mengadakan “pertandindan2, masuk 
dalam training-centre dan seterusnja. 

Untuk menentukan 42 pemain dan 
'seterusnja Panah pemain2 terbaik 
itu menurut fase2-nja maka dibentuk 
lah ' KOMISI PERTIMBANGAN. 
Komisi ini ana memadjukan 
pendapatnja kepada Komisi Kesebe 
lasan dari P.S.S.I. jang dapat menen 
tukan jang terachir. Sudah tentu di- 
samping 42 pemain tadi, andaikata 
ada jang tidak dapat datang sudah 
tentu Komisi Kesebelasan P.S.S.I. 

“berhak "menambah,  merobah dan 
mengambil ldin2 pemain jang baik 
dari PSS. - 
-Kira2 pertandingan2 dalam bulan 

Maret dan: April itu akan dilang- 
sungkan di Djakarta. $ 

  
ne . Renang: 

Sudah 'djelas. bahwa kita akan 
dapat .mengirimkan perenang? 
dan -regin polo-air.. Kira-kira kita 
Pang dapat ikut. dalam perlomba 
Ale AN . 

400 meter gaja bebas putera, 
100 meter gaja- punggung: putera, 
200: meter gaja dada putera, 100 
meter gaja bebas puteri, 4 Xx 200 

: meter esfafette gaja bebas putera. 
Djago2 kita untuk 400 meter ada 
1 orang, untuk 100 m. putera 2 
orang, 200 meter 2- orang, puteri 
seGrang. Untuk Polo-Air dibutuh 

  
  

KOMANDO T.T. 1 mengu- 
mumkan, bahwa djikalau diper- 
'batikan suasana — dikabupaten 
Atjeh Tengah pada dewasa ini, 
maka djelas kelihatan, bahwa mo 
reel pihak gerombolan Daud Beu 
reueh didaerah tersebut sudah 
merosot, berhubung tenaga mere 
ka itu telah terpentjar-pentjar ti- 
dak keruan sedangkan na 

Ya 

mimpin2 mereka itu terbukti ti- 
Jak djudjur sama sekali dan hal 
ini mengakibatkan rakjat banjak   nja dan anasir2 tidak djudjar di 

petjatnjas dengan effektif ia me 
kembali kekampung2, karena te- 
rasa ditipu oleh para pemimpin 

itu. Ternjata mereka jang mena- 
mai dirinja pemimpin itu hanja 
tahu memberikan  djandji2 jang 
muluk2. 

Umpamanja 
njarankan - kepada  pasukannja 
dan kepada rakjat. jang mau tu- 
rut akan mengadakan serangan 
ke Kota Tjane, bahwa kawan2- 
nja terdjadi dari pemuda2 jang te 
lah  menunggu-nunggu mereka 
untuk sama2 menjerbu Kota Tja 
ne,   Katanja ,,musuh” tidak kuat 
lagi dan tinggal menjerah sadja. 

Datuk Sere me- | 

Djandji Grombolan: ,Nanti Dapat Djam Tangan'.. 
Rakjat jg turut menjerang Kota 

|Tjane akan diberikan pakaian, 
|djam2 tangan dan lain2, menurut 
| keperluan masing2. 

Tetapi sewaktu pasukan tentara 
' mengadakan gerakan, maka me: 
reka itulah jang lari kutjar-katjir, 
'bahkan Datuk Sere-lah jang ter- 
|ajata lebih dahulu melarikan diri. 

Rakjat kini insjaf, bahwa jang 
mereka lawan bukanlah Belanda, 
seperti jang disarankan — pemim- 
pin2 itu, tetapi Tentara Nasional 
Indonesia. Saranan palsu jang di 
tebarkan dikalangan rakjat: ialah 

  

Belanda telah menjerang Indone- 
sia dan presiden Soekarno serta 
pemerintah dengan tentaranja te 
lah menjerah. : 

Oleh karena mengalami temba 
kan2 dahsjat dari tentara, maka 
pihak gerombolan tersebut kehi- 
langan semangat bertempur sama 
sekali. Terlebih-lebih peristiwa 
pertempuran “di Rumah Bundar 
sangat mengedjutkan mereka dan 
mematahkan semangatnja, sehing 

ambil ketentuannja, .membentuk 
regu Polo Air nasional. 

PASI 
Dari pihaknja PASI, mengenai 

atletik, latihan2 akan diadakan dalam 

4 gelombang. Jang pertama mulai 
bulan Oktober sampai Desember iri 
ditiap daerah dan tiap perkumpulan 
mehentukan pemain2nja jg. terbaik. 
menggiatkan latihan2nja sendiri utk 
Dalam bulan Djanuari 1954 akan 
@kdakan persiapan latihan sentrat 
di Djakarta dan seleksi jang bersifat 

sentral akan dilangsungkan pada bu 
lan Februari 1954 di Djakarta. Da- 
lam seleksi sentral ini djuga akan di 
lakukan peperiksaan badan. Dalam 
bulan Maret dan April sudah akan 
dapat ditentukan atlit2 jang memenu 
hi sjarat2 untuk dimasukkan keda- 
lam training-centre. Jang dimaksud- 

kan dengan sjarat2 ialah prestasi, 
physik, mental dan moreel. Dalam 
training-centre "nanti “djuga akan di 
tentukan para trainersnja dan djuga 

team-managersnja. Didalam Asian 

Games nanti jang berat kita hadapi 
ialah atlit2 dari Djepang, India dan 
Filipina, meskipun demikian ,,kans” 

selalu ada pada kita dan besar. Seti- 
dak-tidaknja pasti akan ikut keluar 
dalam finalenja. Atlit2 wanita kita 

jang paling berat menghadapi atlit2 
wanita Djepang, tetapi melihat pres 
tasinja dibanding dengan wanita2 In 
dia dan Filipina, kita tidak akan ketje 
Wa. 

Angkat besi: 
Dalam kelas ringan kiranja 

akan dapat diadjukan dua orang 
lifters jakni Thio Ging Swie dan 
Sie Ping 'Tjiang masing2 dari 
Djakarta dan Indramaju. 

Disamping untuk kelas ringan, 
(mungkin Sie Ping Tjiang dapat 
diadjukan pula untuk kelas bulu 
dan sebagai tjadangan dapat di- 
adjukan Liem Kiem Leng dari 
Pekalongan jg djuga sudah 
mempunjai pengalaman2 banjak 
dalam perlombaan2 besar, 
« Untuk kelas menengah dapat 
diadjukan. kiranja Giam' Djie 
Kwie dari Bandung. Untuk kelas 
berat dapatlah diadjukan  djago 
dari Bandung djuga 
Tjan Soen Keng jg dalam PON 
IN dapat menfjapai angkatan 335 
kg atau 737 Ihs. Djuga angkat 
besi ini akan mengadakan latikan 
latihan dan seleksi2-nja dalan 
bulan2 jang akan datang ini. 

Sajang sekali dikalangan sport   ga gerombolan jang lari lintang- 
pukang- meninggaikan 15 orang 
majat, (Pia) 

  angkat besi di Indonesia ini amat 
terasa sekali kekurangan alat-alat 

anggota missi Indonesia ke Djepang untuk urusan 
kerugian perang, maupun ig tampak pada wadjah mereka, 
'umumnja anggota2 missi mengagumi industri raksasa ini, sekali- 

buat dan membetulkan kapal2 rusak, mempunjai 
besar2, dapat membuat mesin2 diesel dan berbagai matjam 
lengkapan berat lainnja. Sebagai diketahui, (dilain tempat?) Mitsu 

Ibishi djuga membuat berbagai matjam barang keperluan hidup 
hari2, seperti mesin djahit, sepeda, pesawat radio dll. Boleh dika 

Lk. 1.500 j 
miljard Yen (Lk. 50 miljard rupiah). | 

sdr, Eddy | 

aaf, Kami Tak Bisa Me- 
njuguhkan Nasi 

Djepang Obral Barang2 Industri—Tap: 
Mahal Beras: Tevaga Buruh Murah 

| (Oleh: Djawoto—Wartawan Jg Ikut Rombo- 
ngan Fact Finding Mission Ke Djepang) 

GAMBARAN PERTAMA ,sepintas-lalu” mengenai industri 
Djepang didapat dalam perkundjungan pada pabrik2 1 Mitsubishi 

jang dikatakan oleh sementara 
pembajaran 

pada 

dilihatnja. Pabrik ini dapat mem 
tiga buah 

per 

se- 

ini kini sudah kembali seperti 

.mendjadi ,work-shop” Amerika Se 
'rikat untuk seluruh Asia sebagai d 
'kewatirkan oleh penulis 
Owen Lattimore jang belum lamu 
berselang dituduh ,,komunis” 
golongan Mac Carthy? 

Mitsubishi. 
Sudarsono dan rombongannja 

dipabrik Mitsubishi diterima oleh 
direkturnja, Hideshima, jg dalam 
suatu pertemuan jang diadakan 
memberi keterangan2 dan men- 
djawab pertanjaan2 sekitar mas- 
Kapainja, jang setahunnja mem- 
punjai kapasitet membuat kapal 
sedjumlah 66.000 gross ton, mem 
betulkan kapal sebanjak 6.000.000 
gross ton, membuat mesin2 diesel 
sebanjak 60.000 PK dan melaku 
kan pekerdjaan2 lain sampai se 
harga 214 miljard Yen. 

Atas pertanjaan ketua  missi. 
Hideshima terangkan, bahwa be 
ban belasting jang dipikulnja be- 
rat sekali, jaitu 5046, dan djika 
ditambah dengan lain2-nja sam 
pai 621276 dari keuntungan. 

Ditanja berapa penjusutan jang 
lilakukannja atas perlengkapan- 
1ja (sebagai diketahui, penjusutan 
itau afschrijving masuk ongkos 
»xploitasi sehingga tidak masuk 
keuntungan jang dipadjaki). Hide 
shima mendjawab, -Lk. 106. 

Sehabis pertemuan ini, rombo- 
ngan misi diantar melihat-lihat 
pabrik2 dan dok2. Kepala Sudar- 
sono didjandjikan bahan2 jang 
lebih lengkap dari maskapai ini, 
antaranja laporan  tahunannja. 
Dapat diduga, bahwa  penjelidi- 
kan misi ini akan dilandjutkan 
pula dibanjak lapangan lainnja. 
misalnja pertanian, perikanan. 
pertenunan, peternakan, perdaga- 
ngan, perkapalan, industri lain? 
nja, dsb.-nja. Mengingat, bahwa 
sesudah 5 hari di Djepang baru 
sadja industri jang ditindjau, da- 
pat disangsikan waktu pendek 'jg 
sebulan itu akan tjukup untuk 
memperoleh gambar jang  sebe- 
narnja tentang segala sesuatunja. 
Dalam pada itu dapat ditjatat, 
bahwa berbagai negeri penuntut 
pembajaran kerugian perang su- 
dah. lebih dulu mengadakan: pe- 
nindjauan fact finding, jang hasil 
nja tentunja dapat digunakan dju 
ga oleh pemerintah Indonesia. Se- 
lain itu dapat dipikirkan pula, 
bahwa perwakilan kita di Tokio 
sudah mempunjai bahan2 menge 
nai segala sesuatu, tetapi harus di 
sesalkan, bahwa sampai tulisan 
ini dibuat, sekalipun sudah dimin 
ta, tidak ada satupun jang diberi- 
kan kepada para wartawan jang 
turut serta, jang terpaksa mentja 
ri sea sesuatunja dengan ba- 
han2 pengetahuannja sendiri jang 
sedikit jang dibawa dari Djakar- 
ta. 

Upah buruh di Djepang rendah. 
Atas pertanjaan kita Hideshima te- 
rangkan, bhw pabriknja hanja meng 

gunakan buruh-terlatih, dan ini rata2 
mendapat upah 16.000 Yen sebulan, 
atau Rp. 500 kita. Sebagai tjontoh 
dikemukakannja anaknja sendiri, jg. 
dua tahun jang lalu lulus dari uni- 
versitet, dan sekarang bekerdja dipa 

berik dengan "upah 8.000 Yen sebu- 
lannja, atau Lk. Rp. 265.-— kita. Se- 
orang guru-besar muisalnja,  bajarnja 
hanja antara 20 dan 30.000 Yen 
Anak2 wanita pelajan jang bekerdja 
dihotel tempat kita bermalam men- 

dapat Ik. 7.000 Yen sebulan, dengan 
tidak mendapat makan. 

Bagaimana harga recelnja? 
Mahal beras. 

Rakjat Djepang umumnia ma- 
kan nasi. Harga beras pembagi- 
an per kg. adalah Ik. 70 Yen, 
atau kira2 Rp. 2,30 uang kita. 
Tetapi pembagian ini, terutama 
sekarang, tidak tjukup.  Hanja 
tjukup untuk kira2 setengah bu- 
lan, sehingga jang bisa dibeli ter- 
paksa beli dipasar gelap, dengan 
harga I.k. 200,Yen atau I.k. Rp. 
5,65. Jang tidak bisa beli, harus 
mentjari tambah makanan lain, 
sebangsa lobak dsb.-8ja. Ketika 
rombongan Sudarsono 

mobil terhambat lama sekali oleh 
demonstrasi  berjbu-ribu 
kotapradja Tokios- Dalam pada 
tu harus dikatakan, bahwa teks- 
il djauh lebih murah dari di In- 
donesia, terutama produksi Dje- 
sang -sendiri, sekalipun kapasnja 
harus diimport, dan sekalipun" da 
ri djumlah spindles pembuat be- 
nang kapas sebelum perang jang 
13 djuta buah itu, kini hanja se- 

dok , 

Amerika 

oleh 

  

| " 
Matjet Lagi 

Birma Yuntut Dihen- 
tikannja Evakuasi 
Gerilia2 KMT 

BIRMA hari Rebo menuntut di 
hentikannja pengungsian kira-kira 
2.000 pasukan Tiongkok Nasio- 
'alis ke Taiwan dan pembesar2 
penerbangan melaporkan, bahwa 
jampai kini belum ada petundjuk 
petundjuk kapan pengangkutan 
tkan dilandjutkan. Repatrjasi 
ukan2 TiongKbk Nasionalis jang 
perada di- wilaiah Birma 5 tahun 
'erselang sebelum RRT berkuasa, 
limulai pada hari Sabtu. 

Tetapi gerakan pengungsian ter 
tahan pada hari Minggu, ketika 
pasukan perbatasan Birma . meng 
lak idzin berangkat kepada 358 
orang serdadu melewati  perba- 
tasan ke Muang-Thai untuk di 
ungsikan. 

Pembesar2 Birma - menuduh 
bahwa ke 38 orang serdadu tadi 
bukanlah orang2 Tiongnoa, tetapi 
kaum pemberontak sukubangsa 

Shan. Fihak “Tiongkok Nasionalis 
bersitegang, bahwa serdadu2 tadi 

      

adalah orang2 Tionghoa dari 
propinsi Yunnan. : 

Persetudjuan mengenai. pe- 
hgungsian pasukan2 gerilja Kuo 
mintang dari Birma ke Taiwan 
melalui Muang Thai tertjapai sc 

telah lama sekali diadakan perun 

lingan “antara tiga pemerintah jg 
memberikan djasa2 baik  da'lam 

hubungan PBB. (UP) 
  

DIERMAN AKAN MADIU- 
KAN EXPORT KE NE- 

GERI2 ASIA. 
Kantor: berita Djerman Barat 

D.P-A. mengabarkan, bahwa 
Die Deutsche Studengesellschaft” 
di Neurnberg dengan  kerdja-sa- 
na dengan para exportur Djer- 
man telah bersiap2 untuk menga- 
Jakan perdjalanan keliling dunia 
mulai achir bulan Pebruari sam- 
sai permulaan April tahun depan 
antuk memadjukan perdagangan 
sXport di-negeri2 Asia, mulai 
Turki sampai - Djepang. Dalam 
serdjalanan tersebut antara lain 
ikan dikundjungi djuga Djakarta 

lan kembalinja rombongan terse- 
5ut akan melalui Amerika Seri- 
kat. Tiap. exportur jang ikut 

   

  

   

  

      

  

da- 

am perdjalanan tersebut diharus 

kan membajar 17.000 Mark. De- 

mikian kawat ,,Antara” Amster- 
  

HARI SELASA malam presi- 
Ien Sukarno berpidato di Hotel 
Dana, ,,menggembleng semangat 
rakjats mengingatkan kembali ki- 
ta akan hikmah hari pahlawan. 
Hari Kebangkitan. dan Kebangu- 
nan Rakjat. Serentak seia sekata, 
bahu membahu melawan niat2 
pendjadjah. 

Puluhan ribu orang jang men- 
dengarkan pidato melalui radio 
atau jang membandjir ditepi dja- 
an muka Hotel Dana,- ikut ter- 
bangun djiwanja, tergugah sema- 
ngatnjas semangat Pahlawan In- 
Ionesia. 

Tapi aneh, diantara tetamu2 

an chusus untuk ikut menghadili- 
ri resepsi di Hotel Dana tadi ,ig 
duduknja belum lagi ada 8 me- 
ter dari tempat bung Karno ber- 
pidato berapi2, ada seorang jang 
enak2 sadja...... tidur njenjak 
sambil mendengkur. Untung sege 
ra ja dibangunkan oleh tetamu2 
lainnj2, hingga tamu istimewa ini 
dengan gragaban bangun djuga 
achirnja. Tapi terang djiwanja 
masih tidur pulessssss......... 

  Snorag 

paroh lebih sedikit jang berdjal 
an, dan dari-pertenunan serat ba 
ru Lk. 3040 jang ada. 

Mengenai beras, karena sempitnja 
lapangan tanah pertanian utk. pen- 
duduk jang 85 djuta itu, maka tiap 

tahunnja. harus “diimport beras sehar 

ga Lk. $ 450 djuta, sehingga sebagi 
an besar dari harga export Djepang 
ditelan oleh keperluan import beras 

ini. Kesukaran ini diperhebat oleh 

bentjana alam jang merusak pertani 
an baru2 ini. Ketika diadakan per- 
djamuan digedung parlemen, ketua 
madjelis rendah Tsutsumi minta ma 
af tidak “dapat: megjadjikan "hasi ka 
rena rakjat kekurangan  bwsas, Se- 
mua ini sekedar gambaran mengenai 
harga recel dari upah Isuruh Djepang   

kembali 
dari Yokohama di Tokio, djalan 

buruh / 

Djumlah naga buruh Djepang 

menurut angka tahun 1952 adalah 
Lk. 38 djuta, ig bekerdja dilapangan 

pertanian, perikanan, pertambangan, 

pembangunan, pabrik, perdagangan, 
keuangan transport d.LI- 1096 dari 
penduduk Djepang tinggal dikota To 

kio, dan entah berapa persen lagi da 
ri sisanja tinggal dikota2 lainnja, se 
hingga pasaran buruh besar sekali, 
maka murah. 

Disamping hebatnja . kemadjuan 

pembangunan sesudah perang disega 
la lapangan, di Tokio tampak besar 
nja kemiskinan terutama dikalangan 

rakjat djelata, antaranja banjak jang 
mentjari sesuap nasi dengan tjara2 

jang tidak dapat terpikirkan di Indo 
nesia. Diantara 38 dijuta tenaga bu 

ruh “itu menurut keterangan tidak 
ada 2590 jang tergabung dalam or- 
ganisasi buruh. Sebagai diketahui, ba 
ru sehabis perang organisasi buruh 
dihidupkan kembali. (Antara). 

  

  

berniat menikah dengan 5       Christine Bertunangan?—— 
CHRISTINE JORGENSON 

persahabatannja dengan seorang pelukis potret dari Washington 

DC, mungkin akan mendiadi suatu pertunangan. Nona Jorgenson 
jang setciah mengalami sedjumlah pembedahan di Dennrark jang 

merobah kelaminnja mendjadi wanita, selandjutnja menerangkan 
bahwa scuman Patrick Flanigan (29 th.) djuga telah meyberi 
kepadanja sebuah tjintjin. Ja menerangkan bahwa ijintjin it tidak 
"1 pakai, Karena: Flanigan masih mempunjai isteri, meskipun tidak 
hidup bersdina dengan isterinja. Nona Jorgenson kini berada di 
Las Vegas untuk main disebuah night-club. Ia menjatakan bahwa 
Flanigan telah melukis dua buah potret dari padania dan bahwa 

ta-bermaksud menemuinja kalau tidak di New York, 
ton dalam bulan Desember j.a.d. Christine menjangkal bahwa ia 

gera, Ketika ditanja apakah ia mem 
pertimbangkan suatu perkawinan, ia mendiawab: 
saja tetap bekerdia untuk suatu pertundiukan baru" 

mengatakan bahwa menurut rentjana 1a akan main dimuka un 
di Kanada, di Toronto dan Montreal, sesudah di Las Ve, 

“ siak ll Yadi 

hari Rebo menjatakan bahwa 

di Washing- 

SO Ta: saot iri 

. Achirnia ia 

    

gas.   
ag PN Ke NN an an 

  

istimewa jang mendapat undang- . 
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 SAJEMBARA TAHUN BARU 

Untuk menjongsong Tahun Baru 1954 maka PERBEPBSI 
Kota Besar Semarang mengadakan Sajembara dengan hadiah 
biasa dan hadiah Istimewa sebagai berikut : 

    

No. hadiah 

  

  

an 
BE

A 
Gan

 H
A 

sapi 
ye 

  

: c. Mengenai sajembara tidak diadakan surat” menjurat. 

& d- Djika djumlah penebak jang benar menebaknja melebihi djum- 
2 lah hadiah jang disediakan, maka terpaksa diadakan DJURI 
: untuk mengundi. 
6 e. Hak2 keputusan dipegang oleh djuri jang ditundjuk oleh PER- 
E BEPBSI Dewan tjabang Kota Besar Semarang. 
P f. Hatsil pengundian sajembara akan diumumkan didalam surat 
2 kabar ini. 
Tg g. Sajembara ini akan dibuka didepan umum di kantor PER- 

& BEPBSI Dewan tjabang Kota Besar Semarang (djin. Bodjong 
No. 163b. Semarang) besuk pada tg. 1 Djanuari 1954 djam 
10 pagi. 

h. Bila mengirimkan formulier kembali harap disampul diberi 
tanda SAJEMBARA TAHUN BARU. 

i. Hadiah akan segera dikirim sesudah 15 hari dari pembukaan, 
dgn. perantaraan pogtwessel. 

SEP LA ee BE NAM KIA 

£ | PENEBAK : 

£ Se an apn SES hng RL NT 

| ARE NE SR na Kito pos «inna 
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Hadiah Banjaknja uang — Djumlah uang, 

& Uang tunai Rp. 1750— Rp. 1750,—. 
2. 5» » 33 750,—. 23 750,—, 
3. 5 ” 2 250,—, 33 250,—. 
4. ” 2 ” ,. 100,—. 5». 100,—. 

5. » . » 50,—, » 50, —, 
6—10. » 5. 5. 25,—, P Aga 125,—, 

11—80. ” 3 5 ,. 20,—, »  1400,—, 

. Djumlah Rp: 4425,—, 
  

ak 

ru 

Rp. 100,—. (seratus rupijah). 

dj 
rupijah). 

100 mendapat uang tunai sebesar Rp. 75,—, (tudju puluh lima ru: 
pi 

200 mendapat uang tunai sebesar Rp. 50,—. (lima puluh rupijah). 

mendapat uang tunai sebesar Rp. 25,—. (dua puluh lima rupijah). 

mendapat uang tunai Rp. 20,—. (dua puluh rupijah). 

  

  

memenuhi sjarat-sjaratnja baik benar maupun salah meneba 

| Djika dibatja huruf ke 1 2 3 4 58 berarti nama wajang 
| jg. setia kpd. Pandawa. | 

Djika dibatja huruf ke 4 1 6 5 berarti nama waktu 
, bersjolat. | 

Djika dibatja huruf ke 1 2 5 6.7 8 berarti menjerbu mu- | 
suh. 

HADIAH ISTIMEWA 
Kepada mereka jang memasukan formulier kembali dengan 

LL ratnj: knja an mendapat hadiah ISTIMEWA seperti berikut : TN 
Pemasukan formulier pertama dari daerah Semarang menu- 

t buku agenda Sajembara akan mendapat uang tunai sebesar 

Pemasukan formulier pertama dari luar daerah Semarang " uga mendapat hadiah uang tunai sebesar . Rp. 100,—, (seratus 

Pemasukan formulier menurut buku agenda Sajembara No. 

ah). 
Pemasukan formulier menurut buku agenda Sajembara No. 

Pemasukan formulier menurut agenda Sajembara No. 300 

Selandjutnja pemasukan formulier pada tiap2 nomer ratusan 

Keterangan misalnja nomer 400, 500, 600, 700, dsb. 

SAJEMBARA 
Tjarilah nama sebuah kota di Indonesia jang terdiri dari de- 
lapan huruf. 

  

  
berarti nama ular jang 
besar. 

Djika dibatja huruf ke 7 6 8 4   
PERATURAN SAJEMBARA. 

Sajembara ini disediakan untuk umum berarti siapa sadja bo- 
leh menebak. 

Sajembara ini dianggap sjah djika disertai pembelian bingki- 
san PERBEPBSI berisi buku Primbon dan 10 gambar para 
Pahlawan dan Pemimpin di Indonesia, jang diusahakan oleh 
PERBERBSI Dewan tjabang Kota Besar Semarang, harga 
Rp. 17,50, (tudju belas 50/100 rupijah). 

  

Memenuhi peraturan sub b. bersama ini kami mengirimkan teba- 

kan dengan uang sebesar Rp....... oo 5 

Harap segera dikirim bingkisan Perbepbsi. 

Iran EB Tias Ka Tanda tangan penebak. 

  

    

  

     

       

    

  

  

-——- 

  

BE DETANI TETAD RAWIN 
Lg DAN SEHAT, GJIKA 

: » SELAMANJA MAKAN. 

dalam masjarakat. 

Sa NW Ah 
3 

MALAS TIDAK BERNAFSU 
2— BEKERDIA, PINGGANG 

BERASA SAKIT 
OLES KIDNEYING TABLET 

DAPAT MENOLOMSAJA 

  

    

Kesehatan lebih berguna dari pada kekajaan dan sangat: penting kepada manusia! Orang jang ber- 

2 TA badan sehat dan kuat serta mempunjai tjukup tenaga itulah orang jang bisa hidup dengan senang 

| santosa, dan djuga jang boleh mentjapai segala tjita2-nja. Ingatlah pepatah: ,,Mens sana in cor- 

|.pore sano”, (artinja: Djiwa jang sehat itu ada didalam tubuh sehat), jaitu djika ingin memperoleh 

: . djiwa jang sehat, djanganlah melupakan tubuh jang sehat dan kuat: kalau inginkan tubuh jang se- 

hat dan kuat, djanganlah melupakan GOLES KIDNEYING TABLETS, dan untuk Wanita: GO- 

LES SISTERING TABLETS buah fikiran Tabib2 jang terkenal dalam kalangan perobatan, ialah 

obat2 kuat dan amat adjaib chasiatnja buat menghilangkan penjakit2 serta menjehatkan dan me- 

nguatkan tubuh oleh chasiatnja jang adjaib. obat? kuat ini telah terkenal 

dunia sebagai obat jang sangat berguna kepada semua orang tua dan muda dari segenap deradjat 

Laki dan Wanita 
Memakai lebih dari ', doos dan buktikan tjepatnja 

  

dan tersebar diseluruh 

sk 

obat ini bekerdja   
    

  

  Agen: FIE MIN YOK FONG 
Gg. Warung No. 10 Semarang 

Goles Lupuliner Tablets . 
(Obat Manik! Botjor) 

(Nama Bahasa Tionghoa ,Ngu Lu Si Wie Tjing Pian?) 

Mengeluarkan air mani karena mimpi melihat perempuan tjantik 
atau laki2 adalah penjakit jang berbahaja bagi kedua belah pi- 
hak. Lan K3 
Djagalah dengan baik mutiara itu! Karena penjakit demikian 
dapat mengurangkan darah dan badan mendjadi, lemah. 
GOLES LUPULINER TABLETS dengan sekedjab mata dapat 
menghilangkan kebiasaan itu. 

  

(Obat Batuk) 

Batuk ada kalanja berbahaja dan selalu 

  

Goles Coughing Tablets 

(Nama dalam bahasa Tionghoa ,,Ngu Lu Si Chee Kek Pian”) 

did jumpai 

sebab kumannja merebak dengan pantas. Bila ibu dan bapa di- 

hinggapi oleh kuman2 ini akan berpenjakit pula kepada anak2 

nja atau kawan jang lain. Makanlah GOLES COUGHING TA- 

BLETS menjembuhkan penjakit2 ini sekedjap mata. 

HWAY AN TONG - Gg. Warung No. 3 Semarang 

Bisa dapat beli pada Toko2 Obat Tionghoa di seluruh Indonesia, 

Obat ,Sweet Friend” 
(Obat Luar) 

Banjak orang jang bersuami-isteri dapat hidup beriang-riangan, te- 
tapi ada jang bersuami-isteri tidak dapat berbuat sedemikian, dise- 
babkan napsu bekerdja sudah lemah, terutama bagi si-lsteri. 

Untuk mempertjukupi napsu mereka itu, lekaslah pakai ,SWEET 
FRIEND”, jang berchidmat memuaskan mereka itu, dalam seke- 
djap waktu sadja. Orang jang Peang an harap perhatikan. 

| Goles Purifyer Tablets 
: (Obat Bersihkan Darah) 
| (Nama Bahasa Tionghoa »Ngu Lu Si Siek Tok Pian”) 

| 

  

  
J f i SPP AN AAN 2 

Darah ialah sangat diperlukan dalam tubuh manusia, kalau darah 
ada mengandung kotor, lama kelamaan kotornja itu mendjadi pel- 
bagai penjakit, bukan sadja membinasakan badan, tetapi bisa dju- 
ga memutuskan keturunannja. : 
»GOLES PURIFYER TABLETS” jang berdaja menghilangkan 
kotor2-an didalam darah dan membasmikan kuman2, malahan bi- 
sa mengembalikan darah jang bersih. Penjakit2 seperti: koreng2ye 
uulit gatal, bisul dll., sesudah makan ini obat dapat dihilangkandalam waktu jang singkat. Ke 

berdjangkit, 

    

    
  

ENG TAY HO — Pekodjan No. 101 Semarang NGO HOK TONG — 

Gg. Pinggir No. 1 Semarang     

    
  

  

  

K Tnisis 
the story of 

a flame named — TREAJ ER 
SOLO 

   
     

Man by 

  

    

    

Pakailah Erasmic Rril- 
liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap:rapi 

dan menarik. Lagi pula 
Erasmic sedap baunja dan 
tidak membuat rambut 

djadi lekar, 

BRILLIANTINE   
  

  

KELUAR KOTA 
A. WAHID 

Plampitan 39— Semarang. 

Astroloog | 

Mulai tg. 12 Nov. '53 

Semarang,   
    

Dengan ini diberitahukan, bahwa penarikan Sweeps- . 

take GONG TJATUR jang diselenggarakan oleh  Panitya | 

PASAR MALAM SEMARANG 1953, akan dilakukan pada 

hari SAPTU tanggal 14 NOPEMBER 1953 djam 19 ma- 
lam, bertempat di Hotel Du Pavillon Bodjong Semarang, di- 

bawah pengawasan Notaris R. M. Soeprapto. — ? 

Oleh sebab itu masing-masing jang berkepentingan di- 

harap menghadliri penarikan sweepstake tersebut diatas. — 

Panitya PASAR MALAM SEMARANG 

      

  

      

  

   
     

  

BESOK 

MALAM Sekolah Kleermaker 
PREMIERE 2 

5.00 Kp: Kelengan-Ketjil No. 686, Semarang 
7.00 “Berdiri sedjak tahun 1940 ! 
0t “ Peladjaran: Theorie - Prakiijk dan Praktik Umum : 00 

“ Systeem: Frans - Amerikaans 
5 (17 th.| Ye : " Pimpinan seorang Ahli jang ber'djazah dan puluhan 

S2 Djika orang mabuk tjinta di waktu tahun berpengalaman dalam usaha kleermcker 
Ken Be akan kehilangan besar dan ketjil. Lebih landjut mintalah keterangan 

akal, pikiran dan bingung dalam se- i 
gala-galanja! : : 
Film M.G.M. jang mengharukan. . 3 

Ini malam pengab. 445 — 6.45 Minta Berkenalan | 

Alan Ladd — Virginia May 17 th : 
IRoe MISI RESS" Mai “ P SEORANG TERPELADJAR, suku Djawa, umur 40 th. 3 

1 : Ke gemar pada motor-sport, didalam segala hal serba seder- : 
REX Ini malam d.m.b. : hana, minta berkenalan dengan seorang wanita bangsa Indo 1 

5.00-7.00 - 9.00 (13 th) nesia asli/turunan asing jang ' sehaluan, — untuk kemudian 5    dengan persetudjuan kedua belah fihak hidup bersama. 
Surat2 disertai riwajat hidup (dengan keterangan umur dan 
keadaan sekarang) dan foto (jang akan segera dikombali- 
kan sesudah dilihat) kepada administratie harian ini dengan 
tanda Advertentie No. 4/3264. 

ng HOpE 
“2 | su 
  

    

  

Sebuah fin jang akan membawa | City Concern Cinemas h 
tuan2 ke puntjak kegembiraan jang 5 2 enam 

sehat! INI MALAM PREMIERE (u. 13 tan.) 
  

LUX 
Bam Ot 

ROOSTIJATI — DJONI SUNDAWA — 

M. ARIEF — KUNTJUNG — A. HARRIS 

AKAN DATANG 

5 20th Century-Fox presents 

  

  

  

  

v d R 0 Sa I | As Penuh aksi 

La ” 99 & dan sensasie! 

Cowsimo ( Pertempuran jang dahsjat- Lelutjon2 don Njanjian2 
vih RICHARD ” 

TON, GRAND @WIMALAM PENGHABISAN (0. 13 bh) 
57,29  TITIEN SUMARNI — BONO — M. SONDAKH 

4 — . 

NI MALAM DM. ”oj”“Twul sAsam di Gunung — 
METROPOLE 4.30-- 7.00 - 9.15 
DJAGALAN ' 6.30 — 9.00 

it 
hy Perhatikan djam mainnja! | 

Garam di Laut" 

Besok Malam FRANKIE LANE — JEROME COURTLAND 
Premiere: BOB CROSBY — The MILLS BROTHERS 

»When Yow're Smiling« : 
A Big Cast of Stars in one big- hot- Swingin musical ! 

  

12 Nopember 1953. 

1953,   
      

  

    

: Hanja untuk - Man... TIDAK TERIMA 
p orang dewasa at Ca TAMU. 

:? Mn kasa 'Bapindo-Semara 
mainan Karo JOKE CHARLTON HESTON Kat muse. : en (Bapi ng) 

BuBy ci -.pa se ag 200 Bencana Ag ng Ta - An Yan tncta Lag r 

sea Roy Roger 5 99 xxl 
: « 3 : V 3 ? 

e AE ON.DOWN, ROGERS! N F Ir ME's WiTHIN TEN MILES PLT THAT GUN Y BE SENSIBLE! T'M THAT'S RIGHT, ROGERS — CLOSE 
i £TOLD YO! KOCK VANE HE CAN KEAK TMAT LAWAY! THEKE'S JJUST PLAYING SAFE Ml | ENOUGH TO PLUG YOU Ie YOU MAKE 

WASN'T HIDIN! AROUND ci IN CASE VANE 15 x$ ONE WRONG MOVE! : beta 5 KL CLOSER THAN YOU K3) 
Ht THINKS 

: 

Pe
 S
a
n
 

Ban 
TG 

  
"katakan, 

      

  

  

-— Djika dia berada 10 — Mari turun kesini, Rogers. Saja 
bahwa Rock. Vane tidak 

bersembunji disekitar ini. 

mil, . dia dapat mendengar 
itu suara menguak. 

- 

  
  

— Masukkanlah kembali repol- 
permu itu. Tak ada orang diseke- 
liling ini. 

— Berlakulah jang tjerdik, Saja 
akan siap menembak, djika Rock 
Vane berada lebih dekat daripada 
apa jang engkau kira2kan itu. 

— Itu betul" Rogers. Saja. ber- 
diri dekat sekali “untuk menghans 

tam engkau  djika engkau berge- 
rak. 

Suatu  penjelidikan pada tabeat 
dan peribadimu akan menerang- 
kan kehidupanmu, tjara bagaima 
na kau dapat memperbaiki kedu- 
dukan persoonlijk dan penghidu- 
pan seluruhnja. Segala hal diraha 
siakan. 

M. S. Rahat 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 
Djam bitjara:  9—12 Pagi 

| , 5—7J. Sore 
Ian sman pemer 

Mudah Tuan dapatkan, 

CURSUS 

heeren kleding, systeem 
Keterangan seliwatnja   no. 25, Semarang.   

Rp. 1000.— 
Coupeur Kleermaker kelas J, 

Dipimpin oleh J. Kwee Gwan Siok, deskundige in 

  
  

Film Malaya pertama dengan tari- 
tarian dalami Tata Warna (Color).   ME ra 

Gadjib atau pengha- 
silan sebulan. 

bilamana Tuan mendjadi 

COUPEUR 

Doetinchem Holland. 
djarn 5 sore di Bugangan     

  

    
INT MALAM PREMITERE (17 th) 

P. RAMLEE — ROKIAH — MUSALMAH 

sPUTUS 
TARAPAN? 

Siapa jang tak duka-nestapa kalau ,,Putus Ha- 

INDRA 
5.00. - 7.00 - 9.00 

barbareng 
“amonmomoon—nan 

ROXY 
Ilde 715-019 

  

     

   

rapan” — Siapa jang tak sedih berlinang air 
mata kalau ,,Putus. Harapan”, 

Disamping segala penderitaan dan kesusahan itu — ,,Putus Harapan” 
dihiasi dengan 8 lagu2 jg. menggetarkan sukma pula! — Film Malaya 
baru! «.. , 

Ini Malam .. SYNDICATE KILLERS TERRORIZE TRAINI 
d. m. b. 43 Big suspense-thrill avery mile ot 40 

(17 th) ' 

ROYAL 
De A5 

Suspense ! 
Heibat dan 

Gempar! : OR 
MACOUEUNE WHITE    

Type Pertjetakan SEMARANG” 

aan Jul, 

   


