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wanita dibawah pimpinan Perwari telah meng- 

resolusi kepada pemerintah. Dalam resolusi tersebut , 
permintaan kepada pemerintah untuk menarik kembali PP. No. 19 dalam 
miana termaktub idzin menikah lebih dari seorang perempuan. 

| Gambar: Wanita2 jang sedang berdemonstrasi didepan istana Merdeka. 

  

Merdeka, untuk mengadjukan suatu 
telah dinjatakan 
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5 Supaj
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a bekas menteri dalam negeri 
li oleh Mahkamah Agung, kare 

rlemah pemerintah Sovjet 

n2nja 
- a, jang sebagai menteri dalam 
saannja hanja kalah oleh mendia:, 

| 14 matjam dakwaan terha 

. -Dakwaan “pemerintah Soviet | 
ing dipimpin .oleh PM .Georgi | 

Sena Ba en Ta 
at t n2 tersebut diba- | 

: k 

   

| djadi agen modal. 
bermaksud 'melemah- 

t Uni. 2. Beria 

olan merebut kekuasaan. 
. 3: Mentjoba -melenjapkan peme- 

— .rintahan.jang sekarang, dengan 
maksud untuk memulihkan kapi- 

' talisme dan menghidupkan kem- 
"bali kaum bordjuis nasional. 4. 
Mulai kegiatan? chianatnja ber- 

“tahun-tahun jl. dan memperhe- 
“ batnja sesudah Stalin meninggal. 
“5. Mentjoba mengatjaukan sis- 
tim pertanian kolektif, untuk tim 
bulkan kesulitan2 bahan maka- 

6. Mentjoba mensabot usaha perta 
hanan Soviet. 7. Mentjoba mensabot 

' ekonomi dan kesedjahteraan rakjat 
- “Sovjet. 8. Mendasarkan perhitungan2 

“nja jang djahat itu atas sokongan da 
ekuatan2 imperialis  reaksioner 

2 “Juar negeri. 9. Mengadakan hu 
“bungan2 djahat jang rahasia dan lu 
1, as, dengan djawatan rahasia . asing 
“dan ,mendjual diri kepada djawatan 
rahasia asing”. 10. Melakukan pembu 

—.muhan2 dan terror untuk memperku 
“at kedudukannja. 11. Mengorbankan 
pekerdja2 polisi rahasia jang mem- 
'bangkang instruksi2nja. 12. Memper 
igunakan fitnah, intrige dan provoka 

- si2 terhadap buruh partai dan peme 
rintahan jang djudjur, jang merinta- 
nginja. 13. Memakai tjara2 djahat 
untuk memperoleh kedudukan2 jang 

|. bertanggung-djawab bagi. pengikut2- 
—nja di Transkaukasia dan Georgia. 
2 elakukan kedjahatan? lainnja, 

    

      
   
   

     

       

      
   

   

    

   

   
    

  

    

   

     

   

  

        

  

  

  

     

   
    

     
        

       

   
     

  

    
    
     

   
   
   

    

      

    
   

    

    

        

      

    

   
   

   
           
   

    

        

    

           

kata maklumat ta- 
kan diadili dengan. 

sun komplotan anti 
buatan2. terror 
ntang kelas bu 

ruh reyolusioner. 
. Tainnja, dipersa 

gchianatan ne 
| dalam gerakan 

s sebagaimana di 
m hukum — kriminil 
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  “ia telah bekerdja untuk se 
| organisasi jang bersahabat 
an Turki dan  Djerman: di- 
ya pula bahwa Beria dalam 

an 3 

lalaman 

enterian Penera- |      

    

  

Beria Didjatahi 
. Hukuman Mati 

Tuntutan Buruh Sovjet Rusia—Beria 
0... Dituduh Membantu Inggris Dan Kapi- 

talisme Asins Utk 
MENJAMBUNG  MAKLU MAT pemerintah Sovjet Uni, ba- 

# dinjatakan selandjutnja bahwa Beria didakwa melakukan 
tadi sedjak tahun 1919. Dengan demikian maka Be 

tak lama setelah Revolusi Oktober, jang membawa 
2an bagi Partai Komur's. 5 

Robohkan Rusia 

Sovjet Lavrenti Beria akan di- 
na ja didakwa berkomplot untuk 

dan menguntungkan modal 

negeri Sovjet Uni besar kekua- 
g Joscf Stalin, didakwa mutai 

  

lia menanam 

  

| York. Dalam pidatonja didey 

(untuk 

'Idiatas dasar jang sehat, kata Dr. 

Ta 

  

Ss. 

  

  fah Tjari Mo-| 
—| dal Asing 

| WAKIL-KETUA | lega In 

     
   

Sia untuk memperti 
bangak, €konomi, 
an 

    
  

   

'Djauh. Demikian UP. dari 

para anggota .,Young Presidents. 
Organisation” di Markas Besar 
PBB, Dr. Hanifah menjatakan, 
bahwa Indonesia adalah negeri jg 
membuka kesempatan besar ke 
pada penanam2 modal asing. 

sKekajaan kami jang besar be 
lum diexploitir, dan rakjat kami/ 
ingin sekali mendapat kesempa- 
tan untuk memperbaiki tingkatan 
penghidupannja. Jang diperlukan 

meninggikan — tingkatan 
penghidupan - itu jalah penana- | 
man modal asing”, katanja. 

Jang .menjebabkan — orang- 
orang Indongsia tadinja kurang 
menjukai enanaman — kapital 
asing, ialah pengalamannja dima- 
sa jang lalu, jakni selama negeri 
itu “didjadjah penanaman kapital 
itu hanja untuk menguntungkan 
para penanam modal, dan sedikit 
faedahnja bagi rakjat Indonesia 
sendiri. 

Dr. Hanifah lalu mengambil 
tjontoh dari perdjandjian dagang 
bilateral jang dibuat Indonesia 
dengan negeri-negeri Eropah, jg. 
memperluas perdagangannja  de- 
ngan Asia Tenggara, dan perse- 
tudjuan dengan India, Djepang 
dan Austria. Dan tingkatan ini 
diambil untuk menempatkan per- 
dagangan luar negeri Indonesia 

    

Hanifah menurut UP dari New 
York. (Antara) 1 

Rokok Ber-   
tahun2 achir2 ini, terutama sete- 
lah Stalin meninggal. mempergiat-: 
perbuatan? chianatnja. 3 

| Tentang diri 6 terdakwa lainnja ta 
di, dapat diberi beberapa keterangan 
(dibawah mi: 

1. V.N. Merkulov — bekas mente 
ri keamanan negara dan achir2 ini 
djadi menteri pengawasan negara So 

vjet: Uni... 
2. Kobulov — bekas wakil komisa 

ris rakjat urusan dalam negeri Geor 
gia dan kemudian wakil menteri da 
lam negeri Sovjet Uni. | 

3. A. Goglidze — bekas komisaris 
rakjat Georgia urusan dalam negeri 
dan achir2 ini kepala dari salah satu 
badan polisi rahasia. i 

4. P.Y. Meshik — bekas kepala sa 
lah satu badan polisi rahasia achir2, 
ini menteri dalam negeri Ukraine. 

5. L. Vlodzimirsky — bekas kepala 
departemen penjelidikan MVD (Ke 
menterian dalam negeri Sovjet), ia- 
lah bagian jang mengurus soal2 jg 
sangat penting. 1 

6. V. Dekanozov — bekas kepala 
salah satu badan polisi rahasia NK 
VD (sekarang MVD) dan achir2 jini 
menteri dalam negeri Georgia. Berita 
UP dari Moskow mengatakan bahwa 
pemerintah Sovjet Uni hari Kamis 
mengumumkan, bahwa Beria dan ke 
enam terdakwa lainnja sudah menga 
ku melakukan pengchianatan negara 
dan akan diadili oleh sidang sitimewa 
Mahkamah Tinggi Sovjet Uni. 

Sementara itu Radio Komunis” 
— demikianlah isitilah jang dipakai 
oleh United Press — Djum'at kema 
rin mulai membuka siaran2 jang me 
ngatakan bahwa kaum buruh Sovjet 
Uni menuntut supaja Lavrenti Beria, 
bekas menteri dalam negeri Sovjet 
jg. didakwa berkomplot untuk me- 
mulihkan kapitalisme asing dan mem 
perlemah negara Sovjet itu didjatuhi 
hukuman .mati. Maklumat dari biro 
penuntut negara Sovjet Uni jang di 
umumkan hari Kemis jl. .mengata- 
kan, bahwa pemeriksaan perkara Be 
ria cs akan dilakukan,, menurut pro 
sedur2 jang ditetapkan oleh undang 
undang 1 Desember 1934.” 

| Undang2 ini tidak menentukan 4 
“hal: 

1. ,,Penjelidikan tidak akan mema 

kan waktu lebih dari 10 hari. 
2. Sehari sebelum pemeriksaan di 

“ Siapa? terdakwa lainnja? dapat dilakukan sekarang untuk Siapa2 6 terdakwa lainnja mentjegah mendapat penjakit kan 

.Organ tsb. mengemukakan 

gaimanapun djuga Journal menjetu- 

bahaja? 
Katanja Bisa Menimbul- 
kan Penjakit Kanker 

TINDAKAN jang termudah 

ker ialah “penghapusan adanja 
rokok atau tidak ikut merokok, 
demikian dikemukakan oleh ,,The 
British Medical Jourpal” dalam 
penerbitannja pada hari Kemis. 

bah 
wa walaupun makin lama makin 
banjak ada pendapat bahwa me 
rokok adalah sebab utama dari 
bertambahnja diumlah orang jg 
menderita penjakit kanker paru2,. 
tetapi hingga kini masih belum 
lagi ditentukan zat mana dalam 
tembakan jg chusus menjebabkan 
penjakit isb. 

-Selandjutnja dikatakan bahwa ba- 

djui pendapat ,.tak usah menunggu 
sampai zat tadi diketemukan dan di 

odalnja di indon | | 

berikan kesanggupan untuk | 
| mendjadi faktor jang membikin | f 
Istabilnja keadaan di Ti 

  
2 Ur | 5 

bahwa pemerintah Belanda akan: 

Handa. tetapi 

katasiMrs-huns..— 

nerangkan, bahwa pembesar2 In- 

    

     

     

    
   
     
     

    

   
    

       
  

       
    jenderal Kementerian Penerangan 

dari Indonesia dan Dr. L. N. Palar (kiri), duta besar Indonesia untuk In 

dia, digambar bersama dengan perdana menteri India, — Shri- Jawaharlal 

Nehru, pada waktu kundjungan Ruslan Abdulgani kepada perdana mente 

ri India. Hah f 0 3 

Ruslan Abdulgani (kanar), sekretar 
   

  

B ubungan “Dengan Indonesia 

MENDJAWAB KRITIK beberapa anggota Tweede Kamer 
mengenai beleid politik pemerintah Belanda terhadap ,,Republik 
Mamuku Selatan”, Menteri Luar 1 eri Belanda, Mr. Luns, menja 
takan, bahwa ja berperang teguh kepada uraian baru2 ini dari 
Perdana Menteri Drees mengenai soal tersebut. Selandjutnja Men 
teri Luns mengatakan, bahwa keadaan itu djangan dilihat dari su- 
dut juridis sadja, tetapi terutama dari pendirian politik. Pemerin- 
tah Belanda tidak melihat satu djugd kemungkinan untuk mentja- 
pai hasil2 jang lebih baik See apatis jang lain. 

Dalam pada itu Menteri Luns 
1 : “3 

bimbang untuk mengikuti anggof | : 

ta-anggota Tweede Kamer jangf : Pembakar2 
mengenjam keadaan politik dif Cere d j ia 

Indonesia, karena dengan ber- 
: - 

2 Orang Sudah Ditang- 
buat begini ' orang2 “Indonesia 
akan lekas mendapat kesan, bah- 

» kap Di Donggala wa pemerintah Belanda mau 
mentjampuri urusan dalam nege- 
ri Indonesia. 5 | "MENGENAI pembakaran2 ge 

redja didaerah, dikatakan oleh 
kepala polisi Donggala bahwa 
'dua orang diantara jang melaku- 
'kan kedjahatan itu sudah tertang 
'kap dan telah mengaku perbua- 

». |tanhja. Dalam penjelidikan jang 
pe 'sedang” dilakukan polisi, ada tan- 

Dan Menteri. Luns berdjandji, 

berusaha memperbaiki perhubu- 
ngan antara Indonesia dan  Be- 

dikatakannja, bal 
wa berhasil atau tidaknja u 
ini bergantung kepada adanja 

     

da2 bahwa dibelakang gerakan 
rasaan serupa ini pada pihak In-| 2 5 8 
donesia. Karena sentimen itu bia 'pembakaran ini. berdiri) seorang 

sanja merinitangi kemungkinan2, pemimpin jang  setjara langsung 

an jang menamakan 
RII (Angkatan Pemuda Rakjat 
Islam Indonesia) dan ,,batalion 
Hasanuddin” dengan  mengata- 
kan seakan2 ada ,,gerilja Neder- 
land” di Palu. 

Kemudian Menteri Luns- me- 

donesia tidak tjukup. memperha- 
tikan kepentingan2 ekonomi Be- 
landa seperti pada lahirnja zake- 
ljk dapat. dipertanggung-djawab- 
kan. 5 

Mengenai  pengedjaran terha- 
dap kaum ' Kristen “di Sulawesi 
Selatan, Menteri mengatakan, ba- 
hwa pengedjaran itu dilakukan 
oleh gerombolan? illegal, jang 
oleh pemerintah Indonesia dibe- 
rantas sekeras-kerasnja. 

Tentang Biro Koordinasi un- 
tuk Irian dari Indonesia, Mr. 
Luns menjatakan, bahwa peme- 
rintah Belanda mengikuti dengan Je aa 

Menurut  rentjana, pembaka- 
ran2 akan dilakukan djuga pada 
mesdjid besar di Palu, tetapi se- 
mua rentjana itu sudah diketahui, 

Demikian a.l. keterangan ke- 
pala polisi Donggala, jang sete- 
rusnja menambahkan bahwa pa- 
da umumnja penduduk daerah 
Donggala tidak mau ' menerima 
gerakan2 jang mengatjaukan dae 
rah dan negaranja. (Antara)   pisahkan dari tembakau untuk meng 

adakan tindakan? menghentikan pe- 
naikan angka kematian oleh penja- 
skit tsb. atau tindakan2 guna menurun 

kan angka kematian itu”. Disamping 
itu, demikian Journal, masih merupa 
kan “pertanjaan “apakah bukti2 jang 
terkumpul sekarang, dapat menjakin 
kan industri tembakau tentang ada 
nja perhubungan antara tembakau 
dan penjakit kanker paru2. Journal ' 
engatakan bahwa angka "kematian 

oleh penjakitk anker paru2 di Ingge | 
ris dan Wales dalam tahun 1900 ia 
tah 8 orang mati dari setiap 1 djuta 
orang, sedangkan dalam tahun 1950 
ialah 278 orang dari setiap 1 diuta 
orang. Menurut Journal kenaikan 
'angka kematian ini a.l. djuga disebab 
kan bahwa para dokter sekarang da 
pat menentukan lebih tepat adanja 
penjakit tadi pada seorang pasien da 
ripada setengah abad jl. (Antara — 
UP). - , 

“ 

! 

1 

  

man Barat, bahwa kalangan2 Ba 
rat jang memperhatikannja, me- 
ngatakan disana bahwa pengumu 
man pemerintah Sovjet bahwa 
Beria dan 6 orang terdakwa lain- 
aja akan “diadili tak lama lagi, 
merupakan suatu petundjuk bah- 

. wa di Sovjet Uni sesudah perkara 
tadi akan diadili pula perkara2 

saksama perkembangan itu, dju- j 

RRT Djaal 
ga didalam ikatan internasonal. 

3 : (Antara) 

4 2 . Obligasi? 
Kepada Tionghoa 

Perantauan 

  

MR. SOEDJARWO TJONDRO- 
NEGARA SAMPAIKAN SUM- 

BANGAN 700 DOLLAR. 

Mr. Soedjarwo Tjondronegoro.: 
acting wakil delegasi Indonesia 
di PBB hari Rebo telah menjam- 
paikan check sebesar 700 dollar 
kepada Dana Kanak2 PBB atas 
pama penduduk kota Sudan, Te- 

  “HARIAN Hongkong ,,Sing 
| Tao” Kemis mengabarkan, bah- 
wa RRT akan mengirim apa jang 
disebutnja agen2 rahasia  kene- 
geri2 Asia, untuk mendjual obli- 

. gasi2 negara RRT kepada orang2 
Tionghoa perantauan dan penjo 
kong2 RRT. Kata harian tadi, 
untuk keperluan itu telah diben 
tuk dan dilatih suatu rombongan 
agen istimewa, untuk melakukan 
pekerdjaan tadi. ,,Sing Tao” me 
ngatakan bahwa keterangan me 
ngenai soal ini diperolehnja dari 
sumber2 di Kanton. Pemerintah 
RRT achir2 ini mengumumkan, 
bahwa obligasi2 baru ini akan 
bernilai sama dengan $-Amerika 

. 260.000.900, atau kira2 $ 100. 
Sahabat 000.000, lebih 'banjaks " daripada 

“ag obligasi2 jang dikeluarkan ketika 
Antara Amerika Dan 11980. (Antara-UP) 
Pakistan—Kata Ticha- Aa 

, ruddin 

A.S. tak akan dapat mendjadi sa- 

Penduduk Sudan telah memu- 
tuskan untuk memilih delegasi In 
doresia sebagai wakil mereka se- 
sudah delegssi tersebut mengun- 
diungi kota mereka dan berbitja- 
ra tentang Dana Kansk2 didalam 
sebudh rapat dewan kota. Demi- 
kian UP dari New York. 

Tak Bisa Djadi 

  

PABRIK REL TERMODERN 
IRR. T. 

tau tidak anonggktakan seroms 4D 

mulai, kepada terdakwa akan diper lain jang ,,merupakan tontonan2 
habat Pakistan, demikian. peringatan , 

MENTERI LUAR negeri In 
“nutup perdebatan sekitar politik 
dah, hari Kemis katakan bahwa 

ja pemerintah. Sovjet Uni akan 

mungkin akan berusaha supaja 
sil jang dikehendaki. 

Mengenai Mesir dikatakan oleh 

Eden, bahwa Inggeris tidak mau me 
Imutuskan rundingannja dengan Me 

sir. Dalam keadaan seperti sekarang, 
kata Eden, rundingan itu harus dite 

Truskan. Selandjutnja dikatakan, bah 
wa Inggeris kini tidak berusaha utk 
Ihnerobah konvensi Terusan Suez, te 
tapi jang diusahakan Inggeris adalah 
tjoba mengetahui apakah dalam prin 
sip terdapat tjukup persetudjuan un 
tuk merundingkan suatu perdjandji 

an guna menggantikan perdjandjian 
tahun 1936 jang akan berachir dalam 
tahun 1956. 

Menurut Eden, ada 2 soal penting 

dalam perundingan. dengan- Mesir. 
Kesatu mengenai soal pangkalan un 
tuk Inggris dalam keadaan darurat 
dan soal jang lainnja adalah menge 
nai pakaian seragam jang harus di 
pakai oleh pasukan? Inggris jang te 
rus- ditempatkan di pangkalan itu. 
Untuk kedua soal tadi, Inggris su- 
dah mendjelaskan pendiriannja ke- 
pada pemerintah Mesir. Djika da- 
lam soal2 ini pada achirnja tidak ter 
tjapai persetudjuan, maka Inggris 
berpendapat, hal itu akan  merupa- 
kan suatu ,.tjelaka”, sebab suatu per 
djandjian antara Inggris dan Mesir 
adalah suatu keuntungan bagi kedua 
negeri itu dan bagi perdamaian di 
Timur Tengah, demikian Eden. Dji 
ka Inggris tidak mentjapai persetu- 
djuan dengan Mesir, kata Eden se- 
landjutnja, maka Inggris akah me- 
nindjau kembali seluruh posisinja 
berdasarkan kebutuhan, . f kepenti- 

ngan dan kewadjiban Inggeris. Saja! 
dapat menjatakan kepada madielis, 
bahwa djika keadaan itu timbul, Ing 
geris akan menghadapi dengan hati 
tetap, demikian Eden. e 

Soal2 internasional lainnja jg. di 
kemukakan Eden dalam pidatonja 
itu adalah: 

Sudan. 
Tentang Sudan dikatakan oleh 

Eden, bahwa maksud Inggris ada | 
ai supaja rakjat Sudan “ setjara ' 
bebas menentukan nasibnja sendi 
T “bina: jika Hurt tidak 
mempunjai sangkut-paut dengan | 
persetudjuan mengenai Terusan | 
Suez.. Sambil menjatakan, bahwa | 
gerakan kebangsaan telah bangun 
di negara2 Arab, Eden menegas 
kan adalah tidak bidjaksana utk. 
menindas gerakan? tsb. atau me j 
naharinja dengan kekuatan sen- 
djata. - 

Korea. 
| Mengenai Korea diterangkan 
nja, bahwa Inggeris menghendaki 
nja tertjapainja suatu persetudju 
an untuk mengadakan suatu kon 
perensi politik jang merundingkan 
soal tawanan perang. Setelah ini. 
kata Eden. kita dapat berusaha 
terus untuk menjapai persetudju 
an dalam soal2 lainnja, termasuk 
soal Indo China. Tentang keada 
an internasional pada umumnja, 
Eden katakan bahwa politik Ing 

|gris bermaksud membangun ben : 
dungan terhadap agressi dan me 
njusun kekuatan untuk menjo- 
kong perundingan? js bertudjuan 
meredakan ketegangan dan djika 
mungkin mengadakan penjelesai- 
an dengan Sovjet Uni. 

Konperensi Berlin. 
Mengenai konperensi 4 negara jg 

hendak diadakan di Berlin itu, Eden. 
menerangkan kepada madijelis, bah- 
wa mungkin Sovjet Uni membutuh- 
kan lebih banjak djaminan bagi ke- 
amanannja. Djika demikian halnja 
dan perundingan di Berlin itu mem 
peroleh beberapa kemadjuan, kata 
Eden, maka menurut pendapat saja, 
kita mungkin akan sanggup membe 
rikan djaminan itu. Selandjutnja di 
katakan, bahwa Inggris dalam tahun 
jang baru akan pergi ke Berlin, dji- 
ka Sovjet bersedia mengadakan pe- 
rundingan, tidak dengan sikap ra- 
gu2, akan tetapi dengan hati tetap 
dan sungguh2, berusaha untuk men- 
tjapai suatu penjelesaian jang abadi 
dan perdamaian di Eropa seperti di 
kehendaki oleh semua bangsa di du 
nia. Achirnja dikatakan oleh Eden, 

bahwa Inggris masih tetap berharap 
masjarakat — pertahanan — Eropah, 
E.D.C., akan dapat dilaksanakan. 

(Antara—AFP). 

9 HARIAN IRAK DILARANG 

  

berada dalam masa jang kritik dan adalah penting djika pemerin- 
tah Sovjet Uni menjetudjui usul presiden Kisenhower guna meng 
adakan penjelesaian dalam pertentangan2 dewasa ini. Saja pertja- 

ngan itu, demikian Eden. Pemeriatah 

. Colt” bertanda : 
' malam telah ditangkap ditempat 

Hihatkan dakwaan2 terhadap dirinja. 
3. Pemeriksaan akan dilakukan 

tanpa ikut sertanja ,.pihak2”. (Di 
London, kalimat ini diartikan “bah- 
wa pemeriksaan akan dilakukan tan 

Iparikut sertanja terdakwa). 
4. Segera sesudah hukuman didja- 

Itubkan, maka orang jang kena huku 
man tadi akan mendjalaninja. 
Wartawan UP Kenneth Brodney 

' Itulis dari Moskow, bahwa hukuman 

jang menggemparkan pula”, 

Kemenangan Tentara atas 
Polisi Rahasia. 

( “Kalangan2 Barat tadi  seterusnja' 
| mengatakan bahwa maklumat Mos 
kow. tsb. tadi. merupakan petundjuk. 

'jg. djelas, bahwa Tentara Merah te- 
lah memperoleh kemenangan atas 
| Polisi Rahasia, ,,dalam suatu perebu 
|tan kekuasaan” sesudah  Stalin me 

pemimpin partai Azad Pakistan, Mi- 

an Tickaruddin, dalam pidato di Dac 
ca, Benggala Timur, pada tanggal 14 
Desember f$bl. Ticharuddin, jang dju 
ga mendjadi anggota madjelis kon- 
stituante Pakistan, dalam pidatonja 
menentang masuknja Pakistan dalam 
suatu persekutuan militer itu selan- 
djutnja mengemukakan sikap opposi 

si A.S. terhadap negara2 Islam seper 

  Radio Peking dalam siarannja hari TERBIT. 
Rebo jang ditangkap di Tokio menga! Menteri dalam negeri Irak Ouas- 

takan, bahwa paberik jang terbesar saz, mengumumkan pada hari Rebo 
dan termodern di RRT untuk mem- larangan terbit selama 1 tahun dari 
buat rel2 kereta “api dan alat2 dari 9 harian dengan tuduhan bahwa ha- 
badja lainnja hari Rebo telah “dise rian2 tadi telah menjiarkan berita2 
rahkan dengan resmi oleh para pem- jang tendenstieus tentang pemogokan 
bangunnja setjara resmi, sesudah se buruh .,Basra Petroleum Company” 

lama satu bulan diadakan pertjoba sehingga membahajakan Ketertiban 
an2 produksi. Dikatakan, bahwa Pa- umum. 
berik Anshan ini akan besar' sekali 

mati sudah dihapus di Soviet Uni, ke | ninggal. $ 

       
   

   
    

  

   

  

   

    

“Itjuali bagi pengchianatan terhadap 

“negara. 
h Diwartakannja bahwa Beria dan 6 

terdakwa lainnia, jang dituduh mela 

'kukan pengchianatan negara, didak- 

ya melanggar pasal 58 Bab 1 B da 
ti hukum" pidana RSFSR (Republik 
bagian Rusia). jang .menjatakan bah 

wa satu2nja hukuman jang ada bagi 

orang2 jang berada dalam dinas mi 

(liter jang melakukan pengchianatan, 

alah hukuman mati. 

ria mendjadi kepala dan terdakwa2 

lainnja mendjadi orang2 bawahannja, 

dalam pasukan2 keamanan MVD, ig 

Nidianggap sebagai satuan2 militer itu, 

stan Extra dengan se-'| (Antara — UP). 
| Sebagai permulaan' .,big 
show trials”. 1 

Wartawari UP W.A. Ryser Ka-   mis tulis dari Mtinchen, “ Djer- 

Sebagai menteri dalam negeri. Be- | 

|. Seterusnja mereka katakan, bahwa 
apabila terus dilakukan pembersihan 
dalam kepolisian rahasia, maka 'aki- 
batnja ialah . ..hantjurnja kekangan 
atas hidup atau mati, jang dahulu di 
pegang oleh polisi rahasia di Soviet 
polisian rahasia Sovjet Uni berdiri 
dibawah kementerian dalam negeri 
MVD. 

Keputusan untuk mengadili Beria 
cs ini mereka pandang sebagai suatu 
Itindakan jang didesakkan — kepada 
PM Malenkov oleh “golongan jang 
mendjatuhkan Beria dari kedudukan 
nja — Tentara Merah. 

Seterusnja kalangan2 di Munchen 
tsb mengatakan bahwa diadilinja, Re 
ria ini akan ,.menghantam prestise 
dan kekuasaan polisi rahasia . dan 
akan menghebatkan serangan? Mos 
kow terhadap ,,kaum nasionalis bor 
djuis, (Antara —' UP),   

ti Tunisia dan. Marokko. Demikian 
disiarkan oleh Hsin Hua dengan me- |sumbangannja dalam rentjana perlu 
ngutip berita dari harian India ,,Hin |asan perhubungan dan perindsutriart 
dustani Times”. RR '   Harian2 jang dilarang terbit itu a.l. 

ialah harian2 terbesar di Baghdad 
ja'ni ,.Al Difaa”. ,,Al Jarida” dan ,,Al 

DuniaDlmKeadaanKri 
Sebaiknja Rusia Setudjui Usul2 | 

Kisenhower—Kata Eden 

ggeris, Anthony Eden, dalam me 
luar negeri dalam madjelis ren- 

keadaan internasional dewasa ini 

bersedia merundingkan pertenta- 
Inggeris sendiri sedapat 

perundingan2 itu mentjapai ha- 

  

Pistol Bertan. 

da D.I. 
Infikran2 D.I. Menjamaz 
Sebagai Tukang Betjak 

Di Djakarta 

SEORANG tukang betja jang 
padanja terdapat sebuah pistol 

sD.I.”, Kemis 

tinggalnja, Kp. Pisangan Lama, 
Kebon Sereh, Djatinegara. ,,Pe- 
ngendara betja” jang ditangkap 
itu, menurut keterangan jang di- 
peroleh ,,Antara”, berasal dari 
Tegal, bernama Saleh bin Nawa- 
wi, berumur 37 tahun, kabarnja 
sedjak beberapa lama tinggal di 
Djakarta. Pihak polisi kini masih 
terus melakukan penjelidikan un 
tuk mengetahui apakah benar S. 
bin N. semata2 memang mendja- 
di tukang betja, ataukah menja- 
mar sebagai tukang betja. 

Menurut keterangan S. bin N. 
kepada polisi, Pistol ,,Colt” jang 
dibeslah polisi dari dalam rumah- 
nja itu, bukan miliknja sendiri, 
tetapi milik kawannja, jang dika- 
takan kini sedang bepergian ke 
Djawa Tengah. 

Keterangan selandjutnja jang 
diperoleh dalam hubungan ini 
menjatakan, bahwa .,tukang be- 
tja” jang dituduh mendiadi. ang- 
gota D.I. ini, memang sedjak Ia- 
ma disinjalir termasuk dalam 
komplotan ,,tukang2 todong” di- 
dalam keta Djakarta, rol mana 
menurut keterangan, didjalankan   

|. ,Sapu- . 

  

| djagad” | 
'Mau Sapu Korupsi— 
| D.I, Di Kalimantan 

Selatan? 

Di Bandjarmasin terdapat pam 
plet2 dari gerombolan Kesatuan 
Rakjat Jang Tertindas (KRIT), 
divisi V/Brigade E jang ditanda 
tangani oleh komando keamanan 
kotabesar Bandjarmasin dan jang 
disiarkan didjalan Keramat, kam- 
»ung Sungai 'Bilu Bandjarmasin 
sada tanggal 16 Desember, ber- 
bunji, bahwa dalam kots Ban- 
Ijarmasin telah ada pasukan ,,Sa- 
nudjagat”, jang mengandjurkan 
agar ber-sama2 rakjat membasmi 
korupsi”. 

- 

Sementara itu lebih kurang 20 
orang berpakaian uniform pada 
anggal 14 Desember sekira pu- 
kul empat sore telah  mentjegat 
sebuah truck kepunjaan onderne- 
ming Tanah Ambungan, Plehari 
daerah. Kalimantan Selatan, di- 
sekitar kampung Udjung (Bati2). 
Mereka merampok “beberapa pu- 
tjuk pak rokok dan beberapa lu- 
in limun. Seorang anggota ge- 
rombolan itu mengatakan kepada 
salah seorang kerani onderneming 
'ang ikut dalam kendaraan terse- 
but, dalam bahasa Belanda, bah- 
wa mereka adalah ,,Darul Islam” 
iang -ber-tjita2 tidak akan keluar 
dari pedalaman sebelum terben- 
“uk Negara Islam seratus persen. 

  

sambil menarik betja, “bersama 
dengan lain2 kawannja jang dju- 
za mempergunakan  kendaraan2 
betja. 

Ketjuali “pistol ,,Colt”, kabar- 
ija #fas petundjuk dari ..tukang 
setja” ini polisi telah membeslah 
yula sendjata2 api lainnja seperti 
tengun, brouwning, berikut pe- 
'uru2nja dibeberapa tempat di- 
kota Djakarta. (Antara). 

  

Rapat? Rahasia Di So- . 
sitet Harmonie 

| Kaum Modal Monopoli Asing Mau 
Terus Menguasai Ekonomi Kita 

APABILA KITA tindjau keterangan Menteri Perekonomian 

Mr. Iskag didepan sidang pleno Parlemen tentang usaha2 Peme- 
rintah untuk merubah straktur ekonomi kolonial mendjadi nasio- 
nal, maka djelaslah bahwa untuk mentjapai tjita2 itu banjak terda 
pat rintangan, terutama dari golongan kaum modal monopoli asing 
jang bertahan mati-matian untuk tetap mentjengkeram 
kita. 

Masuk Islam 
20.C00 Orang Dajak 

BEBERAPA organisasi Islam 
di Bandjarmasin baru2 ini mene 
rima surat dari suku Dajak jang 
masih belum beragama di Kali- 
mantan Timur dan pedalaman 
kabupaten Kotawaringin  (Kali- 
manfan Selatan), agar Muballigh 
Islam berkundjung kesana. Dite 
rangkan, bahwa didaerah pedala 
man Kalimantan Timur sadja 
tidak kurang dari 15.000 orang 
Dajak jang akan memeluk Islam, 
sedang didaerah pedalaman Kota 
waringin tidak kurang dari 5.909 
orang. Sementara itu“ dikabupaten 
Bandiar dan dalam  kota-besar 
Bandjarmasin selama “dua bulan : 
jang achir ini sudah lebih 20 | 
orang Dajak jg memeluk Islam, 
antaranja terdapat guru2 sekolah ' 
rakjat. .” 

Kluar Dari KSP 
Putusan Parkindo Dan 

Demokrat 

  

DIDAPAT keterangan Kemis 
sore dengan surat Demokrat dan 
Parkindo telah minta keluar dari 
KSP jbitu gabungan dari bebera- 
pa partai jang diberi nama Ker- 
djasama Politik. Apa alasan ke- 
luarnja kedua partai itu menurut 
sekretaris K.S.P. akan didjelas- 
kan lebih landjut dalam state- 
ment menjusul. Seterusnja dapat 
dikabarkan, bahwa KSP Kemis 
sore mengadakan rapatnja untuk 
membitjarakan soal2 keadaan ter. 
achir ini dirumah Sutardjo Kar- | 
tohadikusamo, bekas ang. PIR. 
Dalam rapat tersebut wakil2 De- 
mokrat dan Parkindo sudah tidak 

  
  Akbar”. lagi turut sidang. 

  

. 

N/ GC ,. Nike 
ANGKATAN DARAT A.S. meng 'gunakan peluru2 tsb. jang mempu- 

umumkan pada malam Djum'at bah Injai 'ketjepatan lebih besar dari pada 
wa. kesatuan artileri Amerika jang | ketjepatan suara dan jang detail2-nja 
pertama diperlengkapi dgn peluru2 |kini masih diselimuti oleh kabut ra- 
»Nike” ja'ni peluru2 jang ..superte- | hasia. Dalam pengumuman itu selan 

pat” dapat dikendalikan dan chusus djutnja dikemukakan bhw. bataljon2 
ditudjukan terhadap  penghantjuran (jang diperlengkapi dgn. peluru? 

pesawat2 pembom jang terbang ting- | ,.Nike” akan ditempatkan disekitar 
gi, akan segera ditempatkan di Mea- kota2 besar dan pusat industri. 
de Maryland antara Washington dan | 

suh. Dengan demikian 2 : 

ialah kota jang pertama di A.S. jang hingga sekdrang sendjata   
Ban j dea 24 mn we F 

| 1. Tetes one Cagnea sada Teh Anna pa Wa aa 2 La ik "fu Makan asta ma: : 
sa in 

    

Angkatan darat A.S. menganggap 
Baltimore guna melindungi ibu kota sendjata baru ini tak sebagai sendja ' Kemenangan bangsa 
A.S. terhadap serangan? udara mu- ta anti serangan udara jang paling 

Washington sempurna, hanja mengatakan bahwa 
baru itu 

“Pein Jang Tak Bisa 
pada para wartawan dipertundjukkan 

  
pembom B-17 dihantjurkan oleh pe 
luru ,,Nike”, Jang mendjadi sasaran 
peluru tsb ialah sajap pesawat se- 
hingga bagian ini dari. pesawat jang 
pertama hantjur. 
Menurut keterangan kalangan ten 

tara A.S. ,,Nike” ialah nama Dewi 
Junani kuno. 

Peluru ,,Nike” ialah 

sebuah film dalam mana dapat Gili 
hat bagaimana jang sebuah pesawat | 

Meleset 
tan kira? 1500 mil sedjam.  Djarak 
jang dapat ditjapai ialah lebih dari 
20 mil, dan peluru dikemudikan dgn 

"sinar radar. 
Peluru2 itu akan ditembakan dgn 

meriam ,Skysweeper” jang diperleng 
kapi dgn. radar dan jang dapat me- 
lepaskan peluru dari 75 mm kearah 
pesawat2 jang terbang rendah dengan 
ketjepatan 45 peluru setiap menit. 

|sisetmn controle peluru ,,Nike” mem 
sebuah rocket ' punjai 1.500.000 onderdil. Menurut 

jang dapat meledak dalam 2 babak, |keterangan pembesar2 tentara kepa- 
a 33 1 2 sel pandjangnja kira2 20 kaki, mempu- rda Kongres A.S. dari setiap 100 tem | awas dan waspada terhadap politik 

akan MeNGapa penjagaan jg. mengiialah jang terbaik dilapangan tsb. Kej njai garis tengah 1 kaki dan ketjepa-Ibakan 65 ialah ,,mematikan”. (An- ' kaum modal monopoli asing itu, 

' kabinet 

| veringstermijn barang2 

ibahwa disuatu rapat tertutup 
. diadakan oleh beberapa anggota ter- 

ekonomi 

Sumber2 jang sangat boleh “di 
pertjaja dan telah diselidiki mem 
buka suatu ,,rahasia” dari rapat 
rahasia jang diselenggarakan oleh 
organisasi2 importir besar asing 
(VIGI) bertempat digedung Sosi- 
tet Harmonie (Djakarta) untuk 
melumpuhkan usaha2 perbaikan 
ekonomi kita dengan berbagai 
djalan jang kotor dan bersifat sa- 
botage?. 

Menurut sumber tersebut rapat 
organisasi2 importir2. besar asing 
(VIGI) itu dikundjungi oleh ka- 
um modal besar asing dan disitu 
dilakukan penindjauan mengenai 
situasi ekonomi/import dibawah: 
ka Sastroamidjojo - dewasa 
ini. 

Rapat rahasia. 
Rapat rahasia itu telah memutus- 

ikan untuk menghambat berputarnja 
'roda perekonomian kita dengan ber- 
bagai djalan jang merupakan rinta- 
ngan2, a.l. merintangi ketjepatan le- 

| dari" “Tuar 
negeri, mengurangi kwalitet dan me- 
naikkan hharga2 barang jang mesti 
di-import ke Indonesia. Demikian 
sumber tsb. jang selandjutnja — me- 
njatakan sbb.: 

Kaum modal monopoli asing itu 
dapat berbuat seperti diatas, karena 
mereka masih memegang sole agen- 
ceships beberapa matjam barang :jg. 
dibutuhkan. Indonesia. Dan disam- 
ping itu banjak pula import? kita 
(importir2 nasional) jang diluar ne- 
geri mempergunakan orang2 dari or- 
ganisasi importir2 modal besar asing 

litu untuk mengurus siga'a sesuatu 
urusan pembelian diluar negeri, 

Soal export, 
dikabarkan, 

jang 
Selandjutnja — dapat 

tentu dari OVEIP (fexportir2 asing) 
bertempat digedung Harmoni djuga 
telah diputuskan setjara rahasia un- 
tuk tidak mendjual produk perkebu- 
nan2 jang tergabung dalam ALS is. 
kwalitetnja tinggi i 
nasional kita, 

Politik mereka jalah: hasil2 perke- 
bunan jang bermutu tinggi harus di- 
export oleh exportir2 asing sendiri, 
sedang untuk exportir2 nasional ha- 
nja boleh didjual hasil2 perkebunan 
jang mutunja sangat rendah, misal 
nja RSS-III kebawah. 

Akibat daripada politik kaum mo- 
dal monopoli asing seperti diatas itu 
sudah tentu mengurangi keuntungan 
para exportir nasional kita dan 
memberi indruk tidak baik diluar ne- 
geri, seolah-olah hanja melever ba- 
rang2 . jang bermutu rendah sadja 
kepandaian bangsa kita dalam lapa- 

ngan export. Demikian, berita2 war- 
tawan Sulindo tang diachiri . de- 

ngan pengharapan  Supaja pemerins 
tah, masjarakat dan 'rakjat Indonesia 

kepada exportir2 

  

   

    

   
    

   
    
     

      

     
   
    
   

   
    

   

  

          

     
   

   

  

  



   

    

    

Djaminlah Hak Kaum 
Ibu Dan Bekukan PP19 

100 Wanita Berdemonstrasi Menu- 
dju Parlemen 

  

    Ii a ID Me Bnaiaa 
MENINDJAU 11 KELU- | GEDUNG WANITA DENGAN 

RAHAN. . ea BIAJA Rp. 3 DJUTA. ! 
Bupati Bojolali dengan rombo-! Dalam pers konperensi, ketua Pa 

ngannja baru2 ini telah mengadakan nitya Peringatan Seperempat Abad 
penindjauan di Kelurahan2 .daerah Nj. Sri Mangunsarkoro a.l. mene- 
Ketjamatan Temon jang letaknja Ik. rangkan, bahwa guna memperingati | 

l / perdjuangan kaum wanita Indonesia | 

BOOLALI 
HARI KEMIS pukul setengah 12 telah sampai rombongan 

demonstrasi wanita jang terdiri dari lebih 100 orang wanita dan 
dipimpin oleh njonja Kartowijono, ketua pusat Perwari, diparle- 
men. Rombongan demonstran tersebut telah disambut oleh ketua R 
parlemen, mr, Sartono jang memberi pendjelasan sebagai berikut: »PP. 19/1952 telah d ik 

  

  

Pesawat terbang baru —,,X-3”' Pesawat 

istimewa ebentuknja, karena sajapnja begitu pendek, hingga lebih pendek 
korskapal terbang biasa. Pesawat tersebut digerakkan 

: am dapat. muat 26 penumpang. 1s 
lah gambar jang pertama-tama, fing diumumkan oleh Angkatan Udara 
Amerika mengenai pesawat tersebut, 
2 pertjobaan-pertjobaan selama 4 tahun. 

darizada sajap 
oleh mesin jet 

.. Kabar Kota 
    

3 Mosi Diambil 
Soal KPKPKB — Otonomi Desa Dan 

Ujawatan 

t 

  

1 “ 

terbang ini sungguh orisinil dan 

Gambar diatas ada- 

sesudah diadakan -penjelidikan2 dan 

Kesehatan 

Isia Tjb. Pekalongan sedjak tgl 13 

(Tes. 

Ikan peresmian 

25 km. dari Bojolali. Adapun 1 
ditindjau ada 11 Kelurahan jala 

  

— IKelurahan2: Sumber, Wates, Bla- 
|gung, Kedun 3 ngkong, Teter, Simo, 
Talakbroto,. Gunung, Temon, Ben- 
dungan dan Pelem. Dalam penin- 
'djauan itu oleh | apa a.l. diandjur 
kan, agar ditiap desa mendirikan 
Badar Koperasi, dan dengan demi- 
kian penduduk tidak akan mengala 
mi kesukaran? untuk mendapatkan 
pindjaman uang. Karena Badan Ko 
perasi itu nanti djuga akan menda- 
pat sumbangan modal dari Pemerin 
tah, demikian a.l. andjuran Bupati 
dalam penindjauan itu: 

PEKALONGAN 
«USAHA Pk 

Atas usaha Peladjar Islam Indone 

Desember jl. dan selandjutnja pada 
tiap2 dua minggu sekali, di Pekalo- 
ngan diadakan tjeramah mengenai 
Agama Islam jang diberikan oleh | 
Ghafar Ismail. Disamping itu tiap 
seminggu sekali oleh P.L.I. ranting 
SMA djuga diadakan peladjaran me 
ngenai Agama Islam, diluar sekola- 
han, dan peladjaran djuga diberikan 
oleh Ghafar Ismail. 

  

PASAR MALAM 

Dengan disaksikan oleh para pem 
besar setempat dan para undangan, 

pada tgl. 15 Des. jbl. telah  dilaku- 
pembukaan Pasar | 

Malam Tegal dengan upatjara peng 
guntingan pita oleh Njonjah “Wali- 
kota. Tudjuan penjelenggaraan pa- 
sar malam ini jalah untuk mengum- 
pulkan uang guna mendirikan suatu 
Gedung Nasional di- Tegal, jang se- 
djak th, 1950 direntjanakan oleh 

1 

Irikan gambaran sampai dimana per 

jan Nj. Sri Mangunsarkoro. 

IWON 

jang telah seperempat abad ini, di 
Jogja akan didirikan gedung wanita 
jang akan memakan beaja Rp. 3 dju: 
ta dan menurut rentjana akan selesai 
kira2 dalam 2 tahun. Diterangkan, | 
bahwa peringatan kesatuan gerakan 
wanita Indonesia akan diadakan se- 
rentak di 150 tempat di Indonesia: 
dan beberapa tempat diluar negeri. 

Panitiapun telah menerima djuga 
undangan dari kaum. wanita Ameri- 
ka untuk mengadakan penindjauan 
di Amerika dan Eropa guna membe 

    

djuangan wanita Indonesia. Demiki 

SEKITAR KUNDJUNGAN 
$ PRESIDEN. ng 

Mengenai kundjungan Presiden ke| 
Jogja pada tgl. 19-12 lebih landjut 
dapat dikabarkan, bahwa  rentjana 

sasa di alun2 terpaksa dibatalkan 

Sebagai gantinja ialah rapat umum 
digedung negara. Perlu pula dikabar: 
kan, bahwa akan turut serta dalam 
rombongan Presiden a.l.  Menseri2 
Rooseno, Sunarjo, dan Prof Mr. Dr. 
Supomo. Menteri Penerangan akan di 
ba di Jogja hari Djum'at. 1 

OBIRI 
f PENERANGAN GERAK 
, - TJEPAT 
idapat keterangan, bahwa dalam 

achir bulan ini mobil Unit dari Ke- 
satuan Penerangan Kesatuan Mobil 
akan mengadakan penerangan gerak | 
tjepat selama 5 hari didaerah Kabul 
paten Wonogiri. Adapun “ atjaranja | 
diatur sbb: Di Nguntoronadi pada 
tgl. 26/27 Desember: di Wurjantoro 
tgl. 28/29 Des: di Purwantoro tgi. 
29/30 Des.: di Djatisrono tgl. 30/31 
Des. dan di Ngadiredjo pada tel. 
31 Des. malam. Gerakan ini di te- 

  

sh 

Pee usTak Ada Kemerdekaan 
atas: permintaan Presiden sendiri. I: 

merbungan setinggi 30 meter dalam 

hingga tertjapainja  penerbangan2 

  

Pada hari tanggal 17 Desember 1953 jang lalu, adalah tepat setengah 
abad usia ilmu penerbangan. Gambar diatas menundjukkan gambar se- 

buah pesawat terbang pertamu2 jang dapat , gerbang” 1 
17. Desember 1903 diatas dataran tinggi Kill Devil Hill, North Carolina 
di Amerika. Jang mula2 melakukan penerbangan ini ialah dua saudara, 
kakak “beradik Orville dan Wilbur Wright. Mula2 hanja tertjapai pe- 

pada tanggal 

tempo 12 detik. Kemudian diperbaiki 
lagi dapat terbang setinggi 852 kaki dan melajang selama 59 detik. Se- 
djak itu dunia penerbangan menijatat kemadjuan2 jang mengagumkan, 

jang bisa melebihi kerjepatan suara 
(760 mil sedjam). 

  

   Pers Di I 

jang baru2.ini berpidato didepan 

jang antara lain — sebagaimana 

nier” (Pelopor) namanja. 
2g 

Tak Benar 
Te. Priok Banjak Pen- 

X ris Sa'ud 

menulis sbb.: ,,Seorang Belanda di Hollandia 
mendistribucer surat kabar jang terdiri atas 4 halaman, ,,De Pio- 

rian Barat 
Keterangan Prof. Lemaire — Redaksi 
»De Pionier” Sering Digledah Polisi 

MENURUT PROF. LEMAIRE, anggauta Parlemen Belanda 
sidang Neving (Nedertandse 

| Vestiging in Nicuw Guinea?) fjabang Den Haag, di Irian tak ada 
kemerdekaan berbitjara. Dalam hubungan ini ,,/Neving Nieuws” 
mensitir karangan sebuah harian Australia ,,/Morning Herald” da- 
ri wartawannja jang baru2 ini mengadakan perdjalanan ke Irian, 

djuga pernah kita kabarkan — 
menerbitkan dan 

| Tetapi pertjetakan negara ti- 
'dak mau mentjetaknja, ketjuali 
| djika penerbit suka menjesuaikan 
|teksnja dengan peraturan? jang 
telah ditetapkan oleh pemerintah 
.baginja. Karena ini berarti bah- 

tjurian2 — Kata Komisa-' wa kemerdekaan pers akan ter- 
|tekan dan bahwa 
akan sangat terikat dalam hal me 

redakturnja 

han, urusan pegawai dan sosial) 

Kemudian soal 'ini tertunda 
al. karena demissionernja kabi- 
net Wilopo (dari tanggal 3-6-53 
sampai tanggal 31-7-1953). 

Dalam rapat biasa tanggal 9-7- | 
1953 mengenai soal PP 19 itu 
oleh mr. Sartono diterangkan se- 
landjutnja, bahwa telah dising- 
gung lagi oleh seksi F dan ditjan- 
tumkan dalam: atjara rapat ker- 
dja dengan kepala kantor urusan 
pegawai untuk tanggal 16-7-1953 
akan tetapi berhubung dengan 
masih . demissionernja kabinet 
jang dahulu itu, maka soal terse- 
but tidak djadi dirundingkan pa- 
da waktu jang ditentukan semula 
dan terpaksa diundurkan sampai 
rapat jang akan datang. 
Dalam pada itu sedjak diadakannja | 

PP. 19 kami telah menerima lebih | 
dari 30 buah mosi dan resolusi a.l. ' 
dari: Perwari Djakarta, Perwari Ke-' 
diri, Gab. Org. Wanita Sumenep, Ma-! 
dura, Perwari Karanganjar Solo, B.! 

P, Wanita Taman Siswa Jogjakarta, ! 
KKPDT Tijirebon, Pusat PBPNI Pur, 

  
Wanita Probolinggo, Kom. Wanita 
Demokrat Kediri, DPP Pers. Wani' 

ta Murba Tambun, PP Wanita Demo 
krat Djakarta, Gerwis rtg Batudja- 
mus, PB Sarbuksi Solo, Konperensi 
SBPP Solo, Gabungan Org. Wanita 

Magelang, Sibri Bandung. Wanita 
Demokrat Blitar, Gabungan Org. 
Wanita Blitar, Panitya Penentang PP. 
19/1952 Bondowoso, Gerwis Djawa 
Tengah, Panitya Peringatan Hari Ibu 
Babat, Gerakan Wanita Sedar ran- 

ibitjarakan dalam rapat2 seksi 

kokerto, PB Muslimat Djakarta, Org. i NA 

F (perburu- 
sedjak tahun 1953”, demikian 

Sartono. ,,Dalam rapat kerdja seksi tersebut dengan menteri uru- 
san pegawai jang dahulu, tanggal 10-7-1952, menteri telah mem- 
berikan djawaban atas beberapa pertanjaan dari anggota2 menge 
nai soal tersebut. Pada waktu itu menteri 
nja untuk mengadakan lagi pembitjaraan jangslebih luas menge- 
naj soal PP. 19 tersebut dalam rapat kerdja lain. 

menjatakan kesediaan- 

Gerwis So- 
kong Perwari 
Utk Mengabdi Kepen- 

tingan Wanita , 

BERHUBUNG dengan hari 
ulang tahun satu windu Persatu 
an Wanita Republik Indonesia 
(Perwari), pengurus besar Gerwis 
atas nama 80.600 anggota jang 
tergabung didalamnja, mengutjap 
kan selamat dan  selandjutnja 
mengharap agar Perwari tetap me 
landjutkan kegiatan2-nja dalam 
mengabdi kepada kepentingan wa 
nita, anak2 dan kemanusiaan. 
Terhadap mosi Perwari mengenai 
tuntutan adanja undang2 perka- 
winan jang disertai dengan  de- 
monstrasi, pengurus besar Gerwis 
menjatakan solidaritet sebesar2- 

Dalam menghadapi kenjataan ini, 
pengurus besar Gerwis, sesuai de- 
ngan keputusan kongresnja jang per- 
tama 17—23 Desemuer 1951 dan 
putusan bersama dari 19 organisasi 
wanita di Bandung dalam bulan No- 

pember 1952, memperkuat dan ikut 
serta dalam aksi Perwari untuk ::en- 
desak kepada pemerintah agar su- 
paja: ditjabutnja PP-19 dan segera 
dikeluarkannja undang2 perkawinan 

: pelbagai badan. .Ikankan pada pene ilih 3 : . a 2 i 2 cratis, jang men- —. SIDANG DPRDS Propinsi Djawa Tengah tg. 16/12 malam Pasar Malam jang kini diketuaif mum, Pe auuaa dan Pertanian TEESALA | Resena " Kiliminil ! milih berita2, maka dia bersedia |ting Geneng, Panitya Hari Ibu Wa- nana yan Aro Pu ame gap 2 tg. 17/12 sampai tengah hari telah menerima baik laporan oleh Dr. R. Sarwono akan berlang-Isejain itu akan diadakan hiburan Maikian Diakarta Wiva aan | memikul konsekwensi2 dan me- | tes, Pen Baja 3 Pe AN gam Mk2) dad adain perhodwopsri D jang meliputi pengeluaran2 keuangan, pelaksanaan peker- |sung sampai pada tgl. 4 Djanuari | dengan pemutaran film dari Gelora an NN Tea di. Deirimkan copy2nja ke Neder- | Wa Feringatan Hari Wanita Interna telaga kak dan Ab “Adu ada DI 
djaan2 dan soal2 kepegawaian. Dalam japoran pengeluaran ke- - 11954. Dalam pasar malam ini tidak Indonesia. 

siarkannja berita oleh ,,Singapo- 
Hand dimana korannja- ditjetak sional Kebumen, Panitya Peringatan 

Hari Wanita Internasional Purwoker sertai sjarat2 jang diperlukan untuk 
uangan antara lain dikemukakan pengeluaran sebesar Rp. 306. diadakan permainan perdjudian dan —. UDJIAN KPU/A. 5. e : | dan dikirimkan kembali ke Hol- ag 2 “1 memungkinkan pelaksanaan sepe- 
839.456,16 jang terdiri Rp. 232.564.000 untuk belandja pegawai naa Te, ada pin Pa Udjian KPU/A jang diselenggara Ba Ten 'Jandia. Tetapi hal ini tidak meng- Pena ah nya ak oa 5 Ah Duhnja. 3 pekerdja, pembelian barang2 dan beaja sisa2 pekerdjaan jl. Rp. |Par gelangan serta paseran.  Ada- kan pada achir bulan jl. bagi Ketja | M MINg : . 'hindarkan dia dari penggeleda- |.” Ter Mn 
74.275.456,16 untuk usaha2 pembangunan dilapangan pengairan, an Dena £ 3 - yan — matan Ngadiredjo jang di-ikuti Oia ak Kapan Tn. Lk aa ". jhan2 polisi dan  pembeslahan2 Ba n Achirnja pengurus besar Garwis 
djalan2 djembatan2 dan gedung2, soal2 pendidikan, - belandja2 | Natan al. Dagelan Mataram, Kron-|45 orang, menurut hasil pemeriksa- | 22 menjel n adanja Kegel” beberapa nomor ,,De Pionier”. 1 jab. B0g0T- I mengandjurkan kepada segenap tja- 
Gjawatan2 jang telah dioper Propinsi dan djawatan2 jang keuang- 

 annja diurus Propinsi, dan pengeluaran2 routine. 

AKAN MEMBANGUN GE- 
DUNG SEKOLAH DAN 

— ASRAMA. 

Mohammadijah Tjb. Semarang ki- 
ni telah direntjanakan untuk .mem- 

. bangun gedung2 sekolah dan asrama 
anak2 sekolah “Mohammadijah di 

"Semarang, jang akan. menelan beajat , aa A3 ae nu 
|. Jang.antara lain mendesak kepada” djutaan rupiah. Untuk keperluan 

pengumpulan uang guna pembangu- 
nan itu, telah dibentuk sebuah pa-! 

Meosi pertama : Soal K. P. 

tjong ,,Sri Mulat” dan lain?. 
- 

KERIS EMPU GANDRING.   K. P. K. B. 

Jang berisi tuntutan kepada Peme 
rintah Pusat, agar supaja penjeleng- 
garaan dan peralatan -K.P.K.P.K.B. 
disempurnakan, sehingga segera men 
djadi Sekolah Rakjat. 

Gun enjongsong peringatan Ha- 
tri Ibu, pada Sabtu malam besuk di 
' mulai djam 19.00 di aula Sukasari, 
Randusari Smg. akan diselenggara- 
kan .pertundjukan sandiwara 
peladjar2 dari S.P.K. Dalam pada 
itu akan diselingi djuga dengan nja- 
njian2? dan tarian oleh peladjar2 

Ihari. Mata peladjaran 

oleh 

an ternjata jang lulus ada 44 orang. 
Udjian ini dilakukan setjara tertulis 
selama 3 hari dan lesan selama 2t 

jang diudji- 
kan a.l. mengenai Bahasa Indonesia, 
Tata Negara, Sedjarah, Kesehatan, 
Ekonomi dll. 1 

KONPERENSI "AKBAR 
' MASJUMI. ' 

Masjumi bersama Muslimaat Tjb. 
Wonogiri baru2- ini telah mengada-| 

laa aan, : SGTK dan SGA. Tjeritera jang di- Kedua: Otonomi Desa. baikan dalami nona ea 

ris Empu 'Gandring, tjeritera drama 
dalam 3 babak. Tjeritera ini diam- Pemerintah Pusat dan Parlemen, utk ba aci baka Ken Titis dau" Kon 

selekas2nja melaksanakan Daerah De 

sahan dikalangan  pengusaha2 
asing, menerangkan kepada An- 
tara, bahwa berita jang demikian 
itu sama sekali tidak benar. 

Dari hasil laporan jang diteri- 
ma Komisaris' Sud dari polisi 
seksi I Tg. Periuk diketahui, bah- 
wa djumlah kedjahatan berupa 
pentjurian dsbnja didaerah pela- 

uhan Tg. Periuk sedjak bulan 
ktober s/d Nopember jbl., dja- 

    

  

  kan konperensi akbar jang menda-| 
pat kundjungan jang memuaskan da' 

lingnja. Hadlir dalam konperensi itu! 
pimpinan Masjumi wilajah Djateng 
Jan Koordinator Masjumi daerah 

iri ut 2 "Anak T Ran-ngan bulan 

Tingaia 3 Dan Komisaris Sa'ud dengan tegas. di- 

dibandingkan de- 
sebelumnja. Oleh 

njatakan, bahwa pihak polisi bah 
kan telah menerima pernjataan2 

Demikian surat kabar Axstralia 

, 

tersebut. 

  

Sepandjang pengetahuan kita be- 
lum ada surat kabar Belanda satu- 
pun jang membela ,,De Pionier”, de 
mikian ,,Neving Nieuws” menulis. 
Untuk mengadakan pembelaan bagi 
kita tidaklah mungkin, karena kita 
tidak mengetahuinja. Dan djika kita 
bertindak dalam hal jang demikian 
maka “kitapun akan  mendjalankan 
azas jang baik dengan mendengar-i 

-kan, keterangan: pihak lainnja. 
Kementerian Seberang Lautan da 

lam-hal ini memberi keterangan seba 

Panitya Penjelidik Hu- 
kum Perkawinan. 

1 

Mosi2 dan resolusi2 ini teran di 
sampaikan semuanja kepada seksi F 
tsb dan telah mendapat  perhatian- 
nja. | 

winan ketua parlemen  menerang- 
kan, bahwa oleh seksi E (PPK, aga- 
ma dan kesehatan) sedjak permu- 
laan tahun 1952 telah diadakan pem 

Itaranja 3 kali rapat kerdja 
menteri agama. 

Dalam  rapat2 kerdja tgl. 9-3-53 

Lebih djauh mengenai soal Parka 

bang2nja supaja bekerdja sama jang 
se-erat2nja dengan semua organisasi 
wanita dalam aksi2 bersama suntuk 
tingkat hidup jang lebih tinet bagi 

keluarga, kesedjahteraan anak2 dan 
untuk hak2 wanita sebagai manusia. 
(Pia). 

  

bitjaraan dalam 4 kali rapat, dian- | 
dengan ' KESUDAHAN PERTANDI- 

| NGAN ' BASKETBAAL. 

      

ai e Y a 57 Sel r | £ Ta Maa Pn “Tr He. , i berikut: ,,Pertjetakan Negara ti-|dan tgl. 16 Nopember '53 oleh seksi! Dalam pertandingan finale -bas- er “jang tonoom jang $ “dengan UU. Angrok tulisan Mr. Moh. Yamin. (Surakarta. Pada konperensi itu'djuga dari kalangan pengusaha? di Tg. £ai 3 : 2 ea aa Tuna p gan finale -bas Pe Ag Ke Petang Ie gnara . era 3 Pa ON U Bagi para peminat jang akan ine-! diadakan resepsi Peran pita Periuk, Ni Sinyingtkaa telah Sae ng ee kepada pe: 2 enakan Paparan perta- ketball untuk memperingati Hari l - Subardi. 5 $ PA 5 5 anter F F Ea Ku " Pak . Fe 5 2 : aa $ Es 5 a 5 KK emerintah mengen a £ 2 irini Be Ps diadakan panitya tetap jang susu-t- Apabila hal tsb. belum dapat dila- njaksikan prtundjukan ini dapat du usia Masjumi, jang dihadliri oleh berkurangnja pentjurian2, anta- nerbi & Pionier arena pertje 2 an Sa genat Ulang Tahun ke-6 berdirinja Seko- hi 

nannja sbb.: Ketua Dr." P.- Surjodi- kukan, DPRDS Propinsi: mempersi- membeli karljis didepan gedung aula .Kepala2 Djawatan dan organisasi2   ranja dari Veem  Combinatie, takan tersebut kapasitetnja adalah se lah Sin Chung jang berlangsung pa- 
: 6 . : 2but, sebel j di- 2 : iki: i hi idak bis: Pertanjaan2 ini oleh emerintah ari , AA par dam Subur, penis: R. Mirza Jahkan, kepada, Pemerintah, antik (ONRBW, alim perundjukan dr sempat, “0 gni nya KEB Bilon Loodt, vindonesian demikian mupa singa Udah bag, Peranaan Ini oleh. pemeritah da hari Kemis malam, dan diberi 

PAN en NN TA Ku ARSA | ANERRESAKAN 2 Datar Sana 2 Ada un pertundjukan untuk- para Papa asah "Tn Map bega Service Company” dan lain2. Di- dang untuk pesanan2 pemerintah safrapat kerdja tgl. 10-12-53, dimana sbb.: 1 “3 BN an 
mario dan Sutedjo, angauta2: Mr. | mengadakan DEra pu aan Nana dana “di Siopnecaka Jani Pa persi Hip 2 aka enalusi fe, njatakan, bahwa walaupun Pe ja tidak mentjukupi. Diakuinja, bahfa.l. diterangkan, bahwa Panitya Pe-| Chen Lih — Sin Hua Purwok 

Haa san Tanpa am ae te nada" 2 Djuryat sore ini. 5 2 Pn Ta aan Kepada djagaan dalam daerah pelabuhan wa memang ada pensitaan2. Itu me njelidik Hukum Perkawinan, jang to 36-17: Chun Lik eaja Tt Tks : PP jakmi Te iri ra. C : 'erinta usat atas tida uduk- 2 i Ea 2 Pria 2 . - : 2 Pia Naa : — Darsono, Kj. Asror. M.A. Arifaini, njaknja mereka jang menghadiri ra AKIBAT SETIR PUTUS. La Masipai fit Panitya Pemih, Tg. Periuk berada ditangan mili ngenai karangan jang menjebarkan|dibentuk oleh pemerintah, pada Pheng You Hui 36-17. Finale an. 
Hadji Soebono, Mas Roes dan R: 
Mochammad. Alamat sekretariat di 

aa ea 31 tilp. 2082 on sand tsb r Nan aer kentjangnja dari djurusan atas  Djl. Teng ap apa ana 2 (Antara): in, golongan Indo terhadap penduduk | da beberapa aa keagamaan, dan Chung Chung S'baja — Sin 3 . 'daerah2 jang berkepentingan diselu we ndr Kama” Smp” dengan menda , Ta # aseli Irian. wanita dan golongan adat jang di Chung Smg. 52-31. D la 
Dapat ditambahkan, bahwa pani- ruh Indonesia untuk menjetudjui. Labk djalonanya Semen dm Hanap Ne antar PPS.din | Djika duduk perkaranja memang|@nggap perlu untuk — mendapatkan Sein tadi, maka Aan una tya tsb. menerima sumbangan dari 

seorang jang tidak mau disebut na- 
manja sedjumlah Rp. 25.000.—. 

KONPERENSI KILAT. 

Peladjar Islam Indonesia Komisa- 
riat Daerah Smg. akan mengadakan 
konperensi kilat di Purwodadi Gro- isi, daerah2 Kabupaten Kota Besar rena setirnja pada waktu itu putus 

pat2 Desa dengan tiada mengurangi . 

yen maa baru? ini sedang berdjalan dengan 

Ketiga: Tentang penjera- rhikian ini mengakibatkan 2 orang 
han Djawatan Kesehatan. jang sedang berdjalan kaki telah ke- 

Mosi ini berisi tuntuan kepada Pe srempet dah mendapat luka2. 
merintah Pusat untuk mengusahakan tung tidak sampai” menimbulkan 

| agar supaja penjerahan Djawatan Ke lain2 korban, mobil epelet kemudi- 
sehatan jang njata dilaksanakan dgn an dapat dihentikan. Sebab djaian- 
segera jang meliputi Daerah Propin nja mobil itu tidak dapat tetap, ka- 

Sebuah mobil opelet H-13129 jg. 

.gelintjir ketepi djalan. Keadaan de-, 

Un-' 

ban Indonesia. Dan mosi jang meng 

# 

TJIREBON 
PERWARI BERDEMONSTRASI 

Pada tgl. 17. Des. '53, Perwari 
tjabang K.B. Tjirebon mengutus 10 
orang delegasi menghadap Walikota 

  

ter, tetapi dalam hal ini polisi tu- 
rut membantu bekerdja sama. 

  

SALATIGA 
UNTUK JAJASAN GEDUNG 

NASIONAL. ? 
Pasar-derma jang diselenggarakan 

dihalaman Balai-kota Salatiga untuk 
Jajasan Gedung Nasional selama 

  

kebentjian untuk menghasut pendu- 
duk golongan satu terhadap jang la- 

demikian, maka tak ada alasan utk 
membela ,,De Pionier”. Demikian 

tulis ,,Het Vaderland” menurut ,,An 
tara” Amsterdam. 

| 

  

achir tahun 1952 telah  menjampai- 
kan sebuah RUU Perkawinan kepa- 

pertimbangannja. 

Setelah diadakan hearing” dgn. 
beberapa badan, djuga jang berada 
di Djakarta, maka  panitya tsb me- 
njusun lagi RUU baru, dimana di 
muat hasil2 daripada hearing itu. 
RUU jang ke-II belum disampai- 

kan kepada pemerintah pusat, karena 

  
masih ada beberapa hal jang perlu' 

tara regu wanita  Chuin/Lik S'baja 
dan Pheng You Hui Smg. 2519 

regu Chuin Lik, 2. Pheng You Hui. 
Djuara 1 laki2 Chung Chung S'baja 
dan '2. Sin Chung Smg. Masing? 
Mana menerima piala? jang ter- 
sedia. : 

DJANGAN MAIN KAJU. 
Pemain2 basketball Singapura jang 

25 £ 
£ 

Aa 
3     

bogan pada nanti tgl. 31 Des. dan dan Ketiil de Mn e Ha “dan Bupati. Delegasi tsb menjam- Yua minggu kini telah selesai. Menu | ditanjakan dahulu kepada panitva ni Mewakili Singapura dalam pertandi- ata : 2 “da jil dalam waktu jang sama se MEMBERHENTIKAN 2 5 $ . rut d h | jakan ep: panity : Bi 3 
1 Djanuari 1954. Konperensi itu di suai dengan Peraturan Pemerintah KERETA-API. meta ge ea ok Sa Pare BD ea ag na aa kah, talak dan rudjuk. Dalam pada fax Ba pan Ba Tenggara jg adakan untuk menghadapi Konggres 

PII ke-IV di Kediri jang akan di- 
adakan pada bulan Pebruari tahun 
depan. Adapun atjara konperensi ki- 

“Hari ini Apotheek KOO HwlE 
. Pekodjan 99 dan SIK IANG Wot- 
gandul 16 dibuka hingga djam 20.00. 

CHUIN LIK SHE KE 
PEKALONGAN. 

Team Basketball jang terkuat 
di Surabaja Chuin Lik She jang 
baru-baru ini turut serta meramai 
kan Hari Ulang Taftun ke-6 dari 

'DAGELAN DJAPEN/DJAKAD 

No. 49 dan 50 th. 1952. Persoalan Seorang penduduk desa Ngemplak 

mengenai tuntutan penjerahan djawa Drono Smg. bernama pak S. jang 

tan Kesehatan tsb mendjadi perhati telah menderita kerugian kematian 

R.I. Pusat Semarang akan memper- 
ingati Hari Ulang Tahun jang ke- 
VUI dengan mengadakan pertundju- 

kan Wajang Kulit sambil merajakan 
2 orang angautanja jang telah lulus 
mengikuti Kursus Kader Koperasi. 

Segjak tgl. 14 s/d tgl. 31 De- 
sember jad.,- dagelan  Djapen 
Prop. Djateng gabungan dengan 
dagelan Djakad Terr. IV menga | 
dakan. pertundjukan keliling keda ERA AL 
erah Resimen2: 12, 13 dan .15 de BANK KOPERASI Nan 

Bertempat di Kantor ,,Banteng”, an atj i berikut: 
Lage tepar masa alatas, 16 utk baru2 ini telah dilangsungkan Rapat 

De » - p 

tjabutnja P.B. No. 19. Perwari In- 
dramaju djuga mengadakan demon- 
strasi sematjam tsb diatas pada 
waktu jang bersamaan. 2! 

  

terdiri — dari para utusan anggauta 
Perwari, tetapi djuga bersama2 de- 
ngan para utusan organisasi2 wanita 
lainnja di Smg. jang djumlah selu- 
“rubnja Ik. 100 orang. Demonstrasi 
dibagi dalam dua rombongan. 
Rombongan kesatu menghadap ke 
Pemerintah Daerah Propinsi “dan 
rombongan kedua menudju ke Pe- 
merintah Daerah K. B. Smg. Ada- 

ipatan seluruhnja dapat disumbang- 
kan kepada kas Jajasan. 
Waktu pasar-derma diperpandjang 

hak kepolisian atas terselenggaranja 
asrama itu. Kemudian para tamu 
dipersilahkan melihat-lihat semua 
ruangan. Selesai dengan upatjara Ja 
lu diadakan ramah-tamah sampai 
djauh siang. 

Asrama Polisi Perintis 'itu terdiri | 
dari 3 buah gedung jang masih ber 
sifat semi-permanent dan dapat me 
muat 48 kepala keluarga. Masing? 
keluarga dapat sebuah kamar. Bea- 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
| 

Semarang, 19 Des. 1953: 

"Pengasah fikiran: 20.30 Setengah 
djam dengan Teruna Kwartet: 21.20 

Manasuka gembira dengan R.O.S.: 
22.15 Manasuka gembira dengan 
R.O.S. (landjutan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 19 Des. 1953: 

06.40 Frankie Yancovic  merajtu: 
07.10 Imbauan Ping Astono: 07.36 
Menjongsong pagi 
Primo Scala: 

dengan rajuan2 | 

itu sedjak bulan Okteber tahun ini 
telah diterima pula oleh kami bebera 
pa buah mosi dan resolusi jang isi- 
nja mendesak kepada pemerintah, su 

  
telah mengadakan pertemuan dengan 
Gubernur Djawa Barat, 

la Kepolisian dan Kepala Kedjaksa- 
|an Djawa Barat. 

Menurut keterangannja, dalam per 
Djam - 06.10 Orkes Melachrino: temuan itu Mr. Wongsonegoro telah lam lapangan pertanian, supaja ke- 

|adaan pertanian didaerah tersebut membitjarakan soal2 tehnis penjele- 
saian keamanan. 

Mr. Wongsonegoro tiba di Ban- 

baru sedjumlah 8 orang, kini | 
disekors selama 2 bulan. Sebab2nja' 
mereka disekores adalah pada waktu € 
mereka mesti bertanding melawan 

  

KAN PRODUKSI BERAS. 
Panglima | 

T.T. NI Kolonel Kawilarang, Kepa- Baru2 ini “oleh djawatan pener. 
ngan setempat telah -dilakukan 
inindjauan diseluruh kabupaten  B 
tar guna memberi penerangan? 

| dapat diperbaiki t di dengan tjara 
chanisasi. ' 

        

i ilihan 31 sidang antara mana Dr. Marzuki seekor kerbaunja, kini terpaksa di- dengan satu minggu lagi.. Pendapa-' Djam 06.10 Tjiptaan Chopin: 06.45 JA team dari polisi 
Ie eh ena pal “pemilikan dir kbdniwosit Notojuwono dari pi tuntut djuga oleh jang berwadjib j , YIS, tan Tarih akan An atakan Menata Biduan. terkenal: 07.15 The Moder. baja naa Mean an ea reka an uenak Mean K : umum,e penjempurnaan organisasi 5 Hua ak d Eni “— RAPAT UMUM ORGANISASI : kan kep - : 07. kawinan, al. dari” jreka telah mendjalankan suatu per- 
di hak DPD menjatakan, bahwa dgn karena kurang hati2nja. Adapun du WANITA 2 OPR dan fonds sanatorium ” untuk naires: “07.30 Langgam dan Kron- 2 aa 23 mainan jang tidak sportip 
Ana nota $ |terlambatnja — penjerahan Ten duknja perkara sbb.: Pada hari Re- 2 5 Ya anggauta2 kepolisian. " tjong: 12.05 Musik Ballet: 12.30 An Ola 1 2) Ba Penjekoresan tsb diusulkan oleh ar j tsb berarti membiarkan kesulitan2 jg bo j.b.I. ketika ia sedang menggem- ganisasi2 wanita jang ada di Te 2 naa ea Ae J -Pare nitya ,,Hari Pe-!| : it : 
PERTANDINGAN TJATUR. dialami oleh rakjat banjak je. tidak balakan kerbaunja dilapangan Kali- K-B. Tjirebon, pada tgl. 22 Des. '53| ASRAMA POLISI PERINTIS Orkes Studio Surabaja: 1315 Piang jadjar Sedunia” daerah Babat, 4) Pa Seoree Lee, Direktur daripada hari 
Pada tel. d7 Des. jl. telah diada- puas dan merasa puas dengan pelaja banteng dekat ril kereta api, atas akan mengadakan rapat umum ber , Dengan disaksikan oleh beberapa tunggak 15. Dee tanggam, "UU. nitya ,,Hari Peladjar Sedunia” dae An Nanyang Siang Pao, suatu sprat. Ne area ia An Dn & F IA Na AA ATRE, tamu undangan pada tgl. 15 Desem Rajuan siang: 17.05 Taman Kusu- rah kabupaten Tuban dan 5S) Pusat Kabar jang banjak pengaruhnja dan kan pertandingan persahabatan Tia- nan jang ada sekarang ini berhubung kelalaiannja waktu kereta api ber- tempat di PARADISE THEATRE, berdktatah eno ara ma: 17.45 Penghibur minum teh: HA X Pp . jang mengutus ke-8 pemain basket 

tur antara ,,Pertjaka” melawan rom- keuangan dan tenaga kesehatan. djalan, ditempat tsb. telah menabrak rapat tsb di adakan guna memper- 1 telah diresyukan: pembukaan en MObrolia Pak paro Sin Is Pimpinan ,,Wanita Demokrat Indone ball itu bertandi di M Maan ( : - , Ha 1 : Tan Kan : : sadian Ingati Hari IBU ID serdoin asrama baru untuk anggauta2 Poli- 15: . Na MN ''2 sia” di Djakarta. Mosi2 dan resolusi2 | ” anding di Muang Thai. bongan Tjatur Widohardjo dan ber |. Untung sekarang ini wabah penja kerbaunja tadi. Dengan kedjadian ingati ping rapat 5 y Ng Hib Send bid OK. Ch aa : : | Berk d $ , Kena Ga tnan Delta NA TA AN Ta 1 2 x si Perintis di Salatiga. “Atas nama Hiburan sendja hid. O.K. Chung ini telah disampaikan semuanja ke- erkenaan dengan hal tersebut, ma kesudahan 5-4 untuk kemenangan xit pes di Djawa Tengah tidak keli- ini kereta api terpaksa berhenti hing djuga diadakan pameran keradjinan a : ES Wa Tang: TO1S P Da 1 p nj CT ka Cone bh tai 
Pertjaka. |hatan, demikian Dr. Marzuki, sehing ga beberapa menit lamanja, dan ker- tangan dsb. bertempat di PARADI- Kepala polisi karesidenan jang ber- Hwa Jazz, 19. an Gn pada seksi E' (PPK, agama dan.kese #1 UN all dari Singapura 

: $ ' ga keuangan untuk pembrantasan pe bau mati seketika itu djuga SE PARK. halangan datang Komisaris Singgih 19-30 Krontjong Aseli hidangan Tos- hatan) dan H (kehakiman dan kea- Sharlie Suan djuga telah “disekores 
DITABRAK DARI BELAKANG Rn kit itu dk at untuk menambah bea ULANG TAHUN KE-I!I: telah menjatakan asrama itu dibuka $ema: 20.30 Klenengan Patalon olen manan dalam negeri) untuk menda- Untuk waktu jang tidak ditentukan. 

Ketika pak W. dengan sangat Ka- aa en Obaraan Pan lain jang dibebe : HWA YOE LN.P | - : dengan resmi. Dalam. pidatonja di Karawitan Studio: 21.15 Wajang Ku- patkan perhatiannja”, demikian Sar. ! Dari antara 8 pemain jang diseko..” 
ti-hatinja mekbng Betina di aa Basah terkatunp2 karena ku-| “Dikabarkan bahwa pada Saki tgl DEMONSTRASI WANITA kemukakan bahwa asrama baru jg lit tjer.: MADUSEKTI — Mn tono. : Hita itu terdapat 2 jang djuga meng “1 
LD 'Fjap Kad Ki Sg Rae Duren ini 'farienja. keuangan (Antara) 130 Das 1953 Evaue FSa Nisa “. keadaannja agak memuaskan itu ber SEDANA TAKEN BAPA: 22.20 Sebagaimana telah diberitakan se. uti sebagai wakil Tiongkok Nasio 4 

3 Tag hasi mna Hi ati TA E Bea “Pia “mk “peringati hari Ulang” Berkenaan dengan telah genap ber arti tidak sadja kemadjuan dalam Wajang Kulit (landjutan): 05.00 Tu-! mula, demonstrasi tersebut menun- "lis (Taiwan) pada Olympiade jang 8 
an Pns “ditubr E IN: s1 Entin se Pap ta 2 aihen Ten usia satu windu, maka Perwari Tjb. so'al perumahan bagi anggauta2 Po tup.. S tut supaja PP. 19 tanggal 20 Pebrua baru lalu. Walaupun. penjekoresan 5 

H-6056. - Dalam Ea se Aa k -— hp Sawah ha 2 aa bertempa T Semarang pada.tgl. 17 Desember jbl. lisi Perintis, akan tetapi djuga per- | Surakarta, 19 Des 1953: $ ri 1952, dibekukan dan supaja diada : 'ersebut tidak dilakukan oleh Perhim 
borsoniet "Wak Mg aan duatn - ena. WARTAW OTA , “pa 2 nak epaa '& telah mengadakan demonstrasi ke baikan dipandang dari sudut keama  Djam 06.03 Rajuan pagi: 06.15 kan undang? perkawinan jang men Punan Basketball Singapura, tetapi Setan aa 2 aa , 1 aa .. BALAIKOT . 1 2 Pn an Pa un Pemerintah Daerah untuk mengadju- nan, apabila di-ingat tugas mereka Ruangan gerak badan, 66.45 Orkes | dijamin hak2 kaum ibu sesuai dgn adalah tidak tepat untuk memperke : 

Pe Na ena Hari Djunyat sore di Stadion 19, dari - adi NG Entah kan mosi sekitar hukum perkawinan, sehari-hari. Komandan Polisi wila- Seruling dll.: 07.15 Will Giahe de- undang? dasar negara serta Pantja- nalkan mereka2 jang ' disekores 'itu 
aa Ai An Lt jang, - Semarang dimulai djam 16.30 telah minton. Selan jutnja inale home- kemudian mengadakan upatjara per- jah Salatiga Inspektur Djoko Pitojo ngan orkesnja, 07.45 Njanjian gem- sila (Pia). bermain dalam team Singapura jang k 

Sk rdjalayi Tn PAI an Na diadakan pertandingan sepakbola an tournament ema akan Sa ingatan' diantara para anggautanja di menjampaikan terima kasih kepada biras 12.03 Riang gemoira, 12.45 akan berhadapan dengan “ Harlem "19 
Ba ban Eka an ar eng tara kes. Wartawan Semarang  me- Sa Pa an Sa Se- gedung Gris Bodjong Smg. Dan se- pemborong Liem Ong San jang te- Klenengan gadon: 13.45 Klenengan Globe Trotters jang beberapa hari 

San Wanita Tadi Gjuga MenJa- “Tawan kes. dari Balaikota,” dalam Desember dilapangan Flampitan Se |landjutnja/ pada malam' hari ditem: lah ' menjelenggarakan bangunan? gadon (landjutan), 17.05 Rajuan Pu- lagi akan mengadakan pertandingan pat luka2. Kedua?nja diangkut ke : 2 marang, dimulai pada djam 6.30 ea Sea IA CE kn 5 ES : . Da 7 | MEMBITJARAKAN TEHNIK ! hibitie di g 
RSUP. Adapun kesalahan terletak Mana pak Walikota sendiri “akan ULANG TAHUN BANTENG Pat tersebut diadakan resepsi per- itu dalam tempo jang singkat dan tri oleh Burung Ketilang, 17.45 Va- PENJELESAIAN KEAMANAN, “ ibitie disana. s5 
Esi dx La 2. aan CE Ta si h ikut main. Pertandingan ini diseleng | : ,ingatan jang dikundjungi “oleh para memuaskan. Djuga kepada Aniem ria Djawa Tengah, 17.55 Rangkaian 
ho Dai Pa en ba San aga garakan berkenaan dengan peringa- | 2 : R.I. NE “pembesar setempat dan para unda- diutjapkan terima 'kasih atas bantu- lagu2 waltz, 18.05 Ruang Pengeta- Wakil Perdana Menteri 1 Mr. $ 

: an rijbewijs sja - |tan genap 3 tahun usia- DPRDS KB Dikabarkan bahwa nanti pada tg. ngan Jain2nja. annja. Atas nama D.P.D. sdr. H. huan: 18.15 Seni Karawitan, 19.15 j Wongsonegoro Rebo malam di Ban- Lg 
' APOTHEI PETANG RI ' Semarang. 31 Desember 1953, Pemuda Banteng Tentang demonstrasi tidak sadja Ismail mengutjap selamat kepada ti Kontak dengan pendengar, 19.30 dung bertempat dirumah Gubernur | USAHA. MELIPAT-GANDA- OTHEEK PET. HARI. | 

R.I. 13 di Magelang dengan da- Persiapan Pendirian Bank Koperasi pun isi mosi adalah sbb.: I.. Men- 12.05 Orkes Morton dung Rebo petang dengan pesawat Penerangan ini diberikan kep 

        

Sekolah Sin Chung Semarang pa- 
Ca tanggal 19 dan 20 Desember 

.1953, akan main di Pekalongan 
akan bertanding dengan Lan Ku- 
ang. 7» Ban $ 

RINGGIT PALSU. 

Oleh fihak jang berwadjib telah 
dilakukan pensitaan pada 2 helai 
uang ringgitan dari kertas jang ter- 
njata palsu. Uang ini semula diteri- 
ma oleh Bank Indonesia dari penje- 
torannja 2 orang jang tinggal 
Smg. Uang tsb. jalah mempunjai se- 
ti nomer C/39 — 238105 th. 1948 
dan C/24 — 32975 th. 1948. 

  
kEIEL SEDELA. 

di,keamanan dan Pe 

erah-daerahnja,  tgl.: 19 sampai | 
dengan 23 utk. R. I- 12 di Pur-j 
wokerto dengan daerah2-daerah- | 
nja, tgl: , 27 sampai dengan 31 | 
utk. R. L 15 di Solo dengan dae- 
rah-daerahnja. $ 

Tjeritera jang dipertundjukkan 
dalam dagelan itu jalah: ,,MU- 

gubahan - Sdr. ' 
Pandji Soekisno dengan bahan2 
peherangan mengenai: persatuan, 

milihan Umum, 
Adapun penjelenggaraan pertun 

djukan ini dilakukan oleh Resi- 
men2 setempat. 

: dapat perhatian besar. 
Kelurahan Pekunden dengan men- desak kepada Pemerintah Pusat un- 

Modal per- tuk segera mengeluarkan  Undang2 
tama di rentjanakan Rp. 25.000— Perkawinan jang mendjamin kaum 
dengan andil Rp. 25.— tiap ang- wanita, sesuai dengan Undang2 Da- 
gauta.  Tudjuan koperasi tersebut sar Sementara R.I. jang berazaskan 
untuk membrantas kaum lintah da- Pantjasila. II. Agar supaja Pemerin- 
rat jang kini meradja lela di kam- tah membekukan PP. 19 th. 1952. 
pung2, dan menolong “kepada pen-! Dalam resepsi pada malam hari- 
duduk jang memperlukan modal un- nja, oleh Njonjah. Surya Hadi di- 
tuk djualan. Susunan Pengurus se- uraikan tentang usaha2 Perwari se- 
mentara sdr. Tjipto sebagai Direk- lama 8 tahun ini. Dan kemudian 
tur, sdr. Suprapto dan sd. Tio Bok sambutan2 berturut2' diberikan oleh 
Sing selaku pembantu.  Direntjana- wakil Gubernur Djateng, Walikota 
kan mulai bulan Djanuari nanti Hadisubeno, Ketua DPRDS Dr, Rus 
Bank Koperasi tersebut sudah dapat tamadji dan wakil dari Konsulat Wa 
berdjalan. nita Semarang, 

ja pembikinan asrama tsb: dengan 
sebuah rumah untuk tahanan jang 
dibikin dari beton dan ditempati pa 
da hari itu djuga habis Rp 310.000. 

  

RAMAH  TAMAH. 
Pada nanti tgl. 20 Desember 

mulai djam 19:45 dan bertempat di 
pendapa Kabupaten Smg., Perdana" 
Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo 
akan beramah tamah dengan para 
undangan jang terdiri dari Djawatan2 
Niveau Djateng, wakil2 organisasi 
dan partai2. 

di- | 

Gould: 12.30  Njanjian Tionghba 
modern, 13.10 Mary Ford dan Les 
Paul: 13.40 Musik penghantar ma- 
kan: 14.00 Pelepas lelah oleh O.K. 
Suara Hiburan: 17.00 KRajuan Ha- 
waii: 17.45 Diwaktu ininum teh de- 
ngan Sarinas 18.15 Dari Suita Ber- 

gamasgues 18.30 Tjatatan dua Pe- 
kan R.R.I. Jogjakarta, 19.15 Bingki- 

san Malam Minggu: 19.40 Renungan 
oleh Kel. Ratna: 20.15 Krontjong 
Malam Minggu oleh O.K. Mustika 
Warna, 21.15 Dagelan Mataram lang 
sung dari Ngabean tjer.: KAPOK, 
22.15 Dagelan Mataram (landjutan), 

123,30 Tutup. 

terbang dan kembali pagi ini ke 
Djakarta. 

IL Pada hari Djum'at tanggal 18 
Desember Mr. Wongsonegoro pergi 
ke Djawa Tengah jang antara lain 

akan hadlir pula dalam Dies Natalis 
Gadjah Mada” di Jogja. 

Sementara itu, Menteri Kehakiman 
Mr. Djody Gondokusumo | hari Ke- 
mis djuga berada di Bandung dan 
antara lain mengadakan pertemuan 
dengan hakim2, djaksa2 dan lain2, 
sedang selandjutnja ia akan meng- 
adakan perdjalanan penindjauan ke 
daerah Garut, Tasikmalaja dan Tjia- 
mis. 

rakjat berdasarkan perhitungan, 
wa penduduk daerah Blitar jan 
wasa ini sebanjak 717.073 
membutuhkan k.l. 57.366 ton beras 
tiap2 tahun atau 80 kg. tiap2 orang 
sedangkan produksinja -hanja | 
56.700 ton sadja, sehingga kel 
ngannja terpaksa harus ditutup 
ngan beras jang didatangkan . 
luar negeri. : : 
Dengan djalan mechanisasi 

harapkan supaja pertanian did 
tersebut dapat diperbaiki sede 
rupa, sehingga daerah itu ac 
tidak perlu lagi mendatangkan 
dari luar negeri. 
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| Amerika Dan Eropa ilangnja laiwan 
2 . 21 Pas Berarti Kerugian Prestise Bagi Ameri- 

1 Sa “ | 8 ? side: , Gd , $ 

g ae | Punja Nasib Sama aa pen Ma LN 
NN Lookon. Amerika | Oa NN ena nga Pe Pa Sa ab: ka — Diusulkan.Adanja ,,2 Buah T'kok 

(Aa Kan La utan 4 Kun IBidault Mengandjurkan Persatuan Jg Lebih Erat an 3 
: KA Ne Mug Menu Ne Me an 3 A sub-panitya luar-nege| Din '“Masiara Jar pa | PERHIMPUNAN POLITIK Luar Negeri Amerika sebuah 

0000. PEMBESAR2 ANGKATAN laut Amerika Serikat Rabu |, NN Ann yaa neng MA . Dlm Masjarakat Pertahanan Atlantik organisasi tidak resmi jang mentjurahkan Naat nia dalam pe- £ 

E mengatakan bahwa Sovjet ng pe) hsjatnja” telah memper- | jauh, senator Alesan dai Smith, | Segi2 P olitik Menguasai Konp. Dewan Nato njefidikan masalah2 internasional, dalam sebuah laporan jang di- 

Doang motehel angkatan In ag peran ng era ana pada hari Selasa menjatakan bah |” MENTERI LUAR negeri Permntjis, | George. Bidaull, mene- n tinggi info Loebis gali tri bayam: ah cherufeag india Minta heg- M6. 
meughu - t Hitam. Terusan ini. | Wa menurut pendapatnja pasukan |rangkan kepada pers' setelah sidang Dewan Nato diachiri pada can Korea Sa ana aan aan apel To wo ti 

Hit ia Te £ dilajari pasukan Amerika barus ditarik 1. am Kemis, bahwa suatu hal jang nampak dengan njata da dakan inspeksi « nteng2 mis Hn T na sela ie Kai anne masi Ap? 1 

si 2 Dalan jan kembali dari Djepang segera |lam perdebatan? didalam sidang Dewan Atlantik ialah, bahwa |garis depan, dan 'memperingat- mur Djauh dikemukakan tiga djenis fatsal: 1) ,,/Keputusan menge- ' 

P 3 ta an aa dan selajaknja tindakan itu dapat persekutuan A Hlantik “perlu 'lebihmempererat lagi “persatuan anta Kan bahwa pasukan? PBB mung- ka eka akan pasti jang ter sulit, tetapi terpenting jang harus 

TA AA De Ya dilakukan,” Senator Smith an 1 ra benua2 Amerika Utara dan Eropa.  Ditegaskannja, — bahwa | kin akan San bar in lagi pepe- | Gilakukan dalam suatu konperensi umum tentang perdaman. 

mada ke-IV A. S. dilaut baru sadja kembali dari perdjala |orang2 Amerika Utara dan orang2 Eropa mempunjai nasib jang | rangan. Demikian Radio Peking| sik Amerika di Timur Dias Hokya ana 

Tengah?” “Ul Inan ke Timur Djauh atas perta (sama dan oleh karena itu harus menginsjafi, bahwa mereka ada | menjiarkan pada hari Rabu. PE Luk Tiru "menyatat bapWa da! x 
Ai njaan menjatakan bahwa menurut |lah anggota dari satu masswakat jang tidak dapat dipetjah-belah. | deral jang telah berusia 58 tahun | !T MU, Pn Daan da- 1 

Kemungkinan bahwa Sovjet (Perkiraannja penarikan mundur |  Seterusnja tentang sidang De- Pan ita, Ho Cung, mengatakan, bab- (Oi Sea au! Pembatasan 
jer U Unie sekarang dapat mengerah- pasukan2 Amerika itu tidak | wan Nato di Paris jang berachir Di wi Iwa ja sangat mengagumi sistim mk bag Kn Na 2 Vi an Ina 

musatkan kekuatan “anekatan laut- | can kapal? silam Han pernak dn | mungkin dilakukan didalam wak (pada hari Rabu, djuruwarta di: BAP OPO VE perbentengan dibawah tanah dat | ai, Unlam Soul potensi, cw | j/Kelalir: 
Sa an Pa kata. ahl2| -i laut Baltik dan lautan Arktik ('6 S tahun jg akan datang ini. |plomatik A.F.P., Edwin. Forte, | T $ o L |. Ipasukan2 Utara, jang. Tenereaka Han Ctaga Bat Da Cianiran 

Strate “An - celaut TE 223 5 2 “0 Jantara lain menuli i n Ha : atnja telah 1 ami per |. 5 Sera abu ketatag aa Ur On TA ta 

Te aa Ameria | “IU, Hitam tanpa meninggal | yang koperedi' pera en Jonatan mendi, banya sg) Kawan Kang Pe ame Haa?” |'am pemandangan Gadlukan pet | Pertjobaan Je Dilakukan 
Pekan, na An sulkan kegelisahan Na langan tor Smith selandjutnja menjata- (ternjata menguasai seluruh si- Pendapat Dr. Nobu ito| jo Lung memperingatkan, ba- SEN mpg, Di India Memuaskan 

| atas dugaan, bana Ma pg - mmgkatan laut Amerika, mengenai - 5 Moda dl Penang 2 Taun |dang itu. Hal ini menurut djuru- |( Tentang Pembajaran Ke |hwa Pasukan2 Sukarela ' Tiong: | xi, Memainkan Teen tiada Ta 

Tus memelihara 4 armada — di Lau cedudukan armada ke-IV A. S. ta Pe .pertentangan jang (waria itu telah nampak sewaktu | an p 3 hoa dan Tentara Rakjat Korea | percakuan atas RRT Perhimpu- PROFESSOR — Sweden Mein 
ban Uta Ot laa KENA Un bang berada dilaut Tengah itu. ag mengenai rentjana2 negeri |menteri luar negeri Perantjis, rugian Lerang Utara mampu untuk menghalau P Sa benak dapat no ena. Wahlund mengatakan pada hari 

Hitam dan di lautan Pasifik peri Kata seorang djurubitjara ang- tadi untuk kemudian hari Ma, Georges Bidault, mengutjapkan 1 7 2 Imusuh djika syaa aan lagi. kuan itu Iisainja ak an Si me. Rebo. balwa Ja Sangihenan ate 1 

'adanja djala2 terusan Yadi mena tatan laut A.S., ,,apabila kapal2 Menurut Smith pemimpin2 Dje panai pada hari pertama, jg. | 'SEORANG bekas djurubitjara Musuh jang Hata berada bebe- | eniapkan jua Aan an ngan perijobaan pengendalian ke- 

, musatan angkatan laut Soviet di du 50vjet berhasil menembus selatan Papa telah menjatakan kepadanja kemudian disusul dengan state- pemerintah Djepang dan komenta sapa kilometer dari pasukan2 | 4 Ban Pena 1 H3 K5 aa lahiran jang telah diselenggara- 

ga dapat di ,,streamline”  mendjadi | penghubung Laut Hitam dengan 2 2 dikalangan rakjat Djepang ment jang menggemparkan dari j tor dilapangan hukum internasio Takjat disepandjang garis demar- Saran Pal ena" serie oma kan olehaja di India dan jang ki- 

2 armada besar, jaitu 1. di Pasifik| -aut Tengah), maka angkatan it a ada perasaan anti-Amerika menteri luar negeri Amerika Se- nal pada hari Rebo mengusulkan, kasi tetap membuat pertahanan2 - Beta du Na Kana Kata ni djuga masih berdjalan. Kepada 

dan 2. di laut2 lainnja. € zut Amerika dapat mengalami jang membahajakan, tetapi rak Jrikat, John Foster Dulles. (|supaja diadakan konperensi Jeng dgan melakukan latihan2. Kare- Rr A8 an Na ln harian ,,Stockholms “Tidningen” 

Oa ae 0 Mn ah sanjak kesukaran”. jat Djepang ..sudah bosan dgn. Bidault kontra Dulles. |kap mengenai pembajaran kerugi ranja fihak Utara harus tetap | 7, en eh: Makasi wahlund menerangkan bahwa 

D0 »Sovjet menantang keung-| ”— / adanja pasukan2 Amerika dinege| Dikatakan, bahwa jang mendjadijan perang, dengan ikut sertanja berdi 2 terhadap serangan jang | Sita eneg Nisskinun de. (pertjobaan tadi dilakukan dika- 
Julan AB daan Ada 2 kekurangan besar ri mereka. 2 . Ipokok perdebatan jang terpenting da| negara2 fihak ke-3, guna mempe Pa dengan tiba2 oleh fi- na a An 2 aa PPA en langan2 golongan penduduk jang 

Diperoleh keterangan, “bahwa pada djala2 terusan Soviet Dalam pada itu dikemukakang/am sidang2 "itu ialah soal Masjara-|ladjari penjelesaian soal2 pemba jak musuh. (Antara-UP) Maen T 5. ani Ta na he 26 meliputi kira2 10.000 orang. 

penjempurnaan djale2 terdsan ing Na pula oleh Smith bahwa Djepang (kat Pertahanan Eropa  (E.D.C.).|jaran kerugian perang dan menor| SN ea sOn RON telah |” “nutehoand penduduk. tadi ia 

lah jang dibajangkan oleh Laksa- | Akan tetapi angkatan Jaut kini segan2 untuk mengadakan Thesis Bidault tentang hal ini menu| malisir hubungan Djepang dgn Ta pk aa 2 an Orange, Inggeris lah Na Gran sipil di New 

mana Robert B. Car ney, kepala Amerika melihat adanja 2 keku- suatu program persendjataan kem |rur djuruwarta itu ialah, bahwa pem | pegara2 Asia tetangganja. Komen SEA atas pengakuan itu dan Delhi daa petani2 pendudu se 

operasi angkatan laut Amerika, | angan besar pada djala2 terusan bali jang besar, dan tidak berpen (bentukan - Masjarakat Pertahanan |tator tsb., Dr. Nobu Ito menjata Filsafah Negara" Jatnnga mungkin GUE Ji lah desa. oei Ind asetat Mi 
ketika ia achir? ini memperin at. | 5ovjet Uni. dapat pula bahwa pasukan2 Ame |Eropa itu memerlukan diperluasnja| kan, bahwa konperensi sematjam ikan memutuskan untuk tidak TI Wablund LN baut 

aa bahwa Senin TA Pena rika gagah ditarik mundur ane ikonsepsi persekutuan Atlantik Uta?|itu akan memperlihatkan kepada Romul Oo memikul an Be RpanN ar Ke aa al 1 Naba 5 

keras untu Ka diri dar'l. Dibagian utara Sovjet Uni, sis- |lum Djepang membuat pertaha- ra.” : SN Pilipina, Indonesia dan lain Sat ma pemerintahan ' Peking belum |!" “4: menseluarkan onekds se- 

y bek Fa ag rr 3 im Ban ini Na 6 ata nan jg kuat sendiri. (Antara-UP) | Pendirian  Bidault ini disambut “rangga ig menuntut kerugian a memperlihatkan sikap jang lebih an, Kat mao aaaa an | 

daratan, dan ,,menantang keung- lalam satu tahun tertutup bagi Naa : Ten dgan pernjataan, bhw | perang, bahwa Djepang tak da- || BEKAS utusan Pilipina dalan PN 2 EA Tp Pan milih tjara pembatasan kelahi- ! 

gulan Amerika Serikat dilaut”. | Pelajaran kelaut Putih, karena es - (pat membajar semua jg diminta PBB, Carlos P, Romulo ' hari jnon- Pen ' Ha ran dengan mendjauhkan diri da- # 

Pr ": : 'ebal, demikian pula jang meng- KETJILAKAAN PESAWAT nja. Menurut pendapatnja, konpe Rebo menjatakan di New York, Hilangnja Taiwan rugi ' : perhubungan atur Telah 

" Laut Putih via Moskow rubungkannja dengan laut Balik UDARA, rensi itu akan menghasilkan suatu | .the cold war is Mena syok war”. : prestise A. 5. £ ' “periode kritik dari wanita”. Ia se 4 

ke Laut Hitam. tertutup es selama 3 bulan tiap 2 renfjana penjelesaian jang fair. Pang Ne ang dimuka sebuah | Satu kerugian jang dielas” dari f ndjutnja menerangkan bahwa “ 

f P Manan “. Hahun 16 Orang telah tewas dan 17 orang Ito mengatakan, bahwa negara pengusaha jang @ike- | pengakuan itu akan mengenai status AG Kk MEN naa ea x 5 

. Penghubung jang spaling achir |” lainnja mendapat luka2 pada hari ara S aa ter aksa nou- 'nal sebagai ,.Calvin Bullock Fo- (dari Taiwan, jang bila' bersatu dgn pertjobaan. tadi diselenggarakan 2 

diselesaikannja, dalam " rantaian Ma Naa 2 . Kemis ketika sebuah pesawat pem- An PAN aa Pe Na aahwa dunia IRRT akan merugikan banjak presti WES Nama pemerintah India dan bo 
Ss Na € Ketjuali itu,  terusan2 “ tadi 5 5 : rangi skala dari tuntutan2 pem rum", ketegangan dunia S s Say en ARA GT 3 antua srofessor. Chan- $ 

terusan dibagian barat Sovjet 2 Tai 23 naas. bom B-29 dari Angkatan: Udara A.S. bai k . derek ha telah berkurang, meskipun disana | se 4.5. dan akan mudah: mematah- Sengan bantuan professor. Chan | 

Uni, ialah terusan jang menghu- | "“mpunjai pintu-air2 jang dapat |djatuh ditengah2 daerah perumahan Lenjaran Kerugian mereka" terha “i Pa “kap harapan negara2 sahabat Ameri- Ira Sekaran'dari New Delhi. Pra i 
TT 5 lihantjurkan dari uadra, apabila : 2 C2 Aa dap Djerman setelah perang sini ada tempat2 jang membaha- (On Parapan Mearan Selang ta kya en ebi Kant . 3 

bungkan sungai Volga dengan . anggota2 angkatan udara. A.S. di : : : ka jang ,yerantjam oleh komunis- 'TESSOI Wahlund bermaksud un 5 | 

sungai Don. Terusan ini selesai | 'eYah perang. | Agana (Guam) setelah mentjoba |dunia kesatu, karena mereka ber jakan. me”, idg8. mungkin akan mengambil tuk dalam musim panas jad kem- £ 

ketika Mei 1952. Dengan adanja Demikianlah tulis wartakan UP | mengadakan pendaratan darurat. Di pendapat bahwa Djerman tak Tg oi kan rbedaan |sikap, ahwa bantuan Amerika tidak bali ke India. (Antara-AFP) 

beruamku met seka Moskow John A. Finney dari Washington. |antara orang2 jang teway terdapat 5 pat Menuann za jg amiegan mp2 Pakek kk MN NNna tnifuk memperoleh Ke at 

|... mempunjai perhubungan melalu: | Antara). orng, Maakan SN Man Die Sen d Ber An am "Maini, Eropa dan Asia, terhadap perda: 'menangan. Jang | sedemikian apa BURUH KERETA API INGGE- 
f air dengan laut2 Putih (sebuah te wat tsb. jang terdiri atas 9 orang. emiklan tulis Ito dalam ,, Mami ppa TN 7 memperlemah kedudukan militef “ig RIS TAK DJADI MOGOK n 

Juk dari laut “Arktik) Baltik, chi”, Amerika Serikat dan Ingge maian dunia. : : strategis di Pasifik Barat dari 'A.S. | Peniuna in be kereta 2 i $ 

Hitam dan Kaspia Angkatan kesat ris telah membuat fatsal 14 ten ,,Agaknja politik luar negeri AS. dengan aahabat?nia terutama  Dje- ae Ka ea hari Rabu deni T 

Atmeriks mangatalko beb Tar 13 5 nu tang pembajaran kerugian perang didasarkan kepada filsafat, aren pang dan Pilipina. Disamping soal Nda" baik anto” amonia 

kas2 laut jang berukuran-dalam 5 kd jalon | Pres. Peranfjis .1a MN Anas me Serma - On tan kekigarkan ane 2 Nan waktu suatu rentjana kompromi 

meter, dapat menempuh terusan? | : 1 z 5 : ana Le ada Ta Natan Gian Bros Pa an ane dan mengurungkan “pemosgkan 

tadi. Dari kenjataan ini ditarik ke| (Golongan Komuvis Akan Tjalonkan MP jan Preo pa pertala bahwa ketegangan Tbih Aa Den una daratan Fiona, Puruh kereta uni seluruh Ingge- 
simpulan, bahwa kapal2 perusak Mar 1 C h: Tiru, disebabkan oleh - ketentuan da- dahulu harus diredakan dan barulah pop pikatakannja, bahwa politik se. TS jang menurut renfjana hen- 

dan kapal2 silam . jang dipapah ce aca'n lam fatsal itu. Karenanja Ito meng dapat dipetjahkan soal2 besar. Kami werrikian akan berarti tjepatnja sua YAK diadakan pada tanggal 25 

, dengan ponton2, dengan mudah | 5 usulkan, supaja negara2 jang memun bangsa Asia pertjaja, bahwa sual2 s,, perang dunia ketiga”. Achirnja di dan 26 Desember jang akan da- P3 

: dapat berlajar dari lautan Arktik TJALON2 UNTUK pemilihan presiden Perantjis jang baru tut pembajaran kerugian perang da- besar dan ketegangan itu timbul aki- emukakan, bahwa djalan lain ialah tang Djenderal Sir Brian Robert- 3 E 

son sebagai ketvua Komisi Peng- | F bat peperangan ideologi antara A.S. 
awas Transport dalam pertemuan 

  

kelaut Hitam, tanpa meninggalkan ri Djepang berkumpul dalam suatu dengan mengadakan ,,dua buah Ti- 
ongkok”, sebagaimana telah  terdja 

bertambah mendjadi 7 orang pada malam Rabu, dan dengan de- 
Sovjet Uni. 
tadi tak ada, maka kapal2 

  

Andaikata terusan? 
tadi 

      

    
     

        

     

  

  

mikian sulit untuk meramalkan, siapa nanti jang akan keluar se- 
bagai presiden, menggantikan Vincent Auriol. Pemilihan akan di-   

  
    

  

  

   

konperensi dengan Djepang serta ne 
gara2 lainnja jang merupakan fihak 
ke-3, guna mempeladjari. masaalah 

dengan Sovjet Uni dan bahwa ma- 

sa. 2 tidak akan terpetjahkan, de- 

mikian pula ketegangan tidak akan | 

      

  

.di dalam sedjarah dengan  adanja 

keradjaan Taiwan dari Koxinga, da 

    

  

   
    
      

   

    

   
     
  

jang diselenggarakan dengan pe- 
mimpin2 bureh itu telah menga- 4 

  
  

  

  
  

    
  

   
   

                  

    

    

      

  
    

           

terpaksa mengelilingi benua Euro | angsungkan pada hari Kamis, dalam sidang bersama kedua ma 5 i 
pa sama sekali g djelis perwakilan Perantjis di Versailles. Nana — GEORGES BIDAULT — Pem an an kene sala a aa aa aus lam tahun 1661. (U.P.). | djukan 'esul manga tersebut. : 

2» : pe 3 , s elandjutnja ikatakan, ahwa antar 2 5 La | Menurut sumber2 jang menge- es 

5 “5. Tjalon2 jang menjatakan diri se- : 3 Sae ipa , .. Isisteem jang kini di ikuti oleh Die- ada. |tabui, Brian telah mendjandjikan : 
5 pi jang menjatakan e | 3 5 jang) 

, i Pp k me :bagai candidaat dalam pemilihan : ep agar 1 ah Tebar, ae pang dengan mengadakan . perundi-! Romulo mengatakan bahwa sikap| PPTI AKAN BERFUSI DE- 'tindjruan kembali dari segala 

5 -n t Militer presiden itu pada malam Rebo jalah, R l 2» B dineriko Tarik Lakah MEN ngan2 tersendiri dengan tiap2 nega- Rusia ,,menghabiskan” kesabaran NGAN N.U.? upah, jang akan mengakibatkan . 

Me perdana menteri Joseph Laniel, men- €eEsSOlusi aru litiknja terhadap soal ini Bor a jang bersangkutan telah mengala A.S. dalam setiap hal. Bila batas ke-| Ketua umum PPTI Bukittinggi perbaikan upah dengan kenaikan 

Pakistan-Iran . luar negeri Georges Bidault dan 5 Ratio statement Dulles. |» Ken Denaan par sabaran obeng maka Rusia (sjech Hadji Djalaluddin mene- 4 shilling seminggunja. : 

ia Pa ekas menteri luar negeri sebelum. ar : NN aan #nja. satu fi mengatakan, wa sedikit mundur, sebagaimana ternja-| yangkan kepada k den PI. 3 5 : 

Akan Segera. Dirunding. (perang Yvon Delbos. Bidault menja-! Tentang Israel panernjataan Dulles ini menurit | jepang tak dapat membajar dan fi ta dalam bonjak hal belakangan 'Ancta, bahwa dewasa ini sedany | PARTER DJEPANG RRT. 
er C0: S (takan diri sebagai tjalon dari MRP, Dikemukakan Ne ea ana 1s nampaX- Ihuk lainnja. bilang. Djepang dapat ini”. Sebagai tjontoh disebutnja ke- | giadak: i p ensumur jang dikeluarkan p: 

kan Pembentukannja 5 pd ongoeman Republicain. Pokana en emakakan Oleh 8 be Tebal oleh 2 pertimba- rena : 3 “setudjuan Rusia untuk mengadakan — menara recrsa-ara na an Hn Ne enabaan bahan 3 

z : dan Yvon Delbos dari Partai Radi-j : . -K. 3 ih Sa # Karenanja, kata Ito, konperensi pertemuan Empat Besar di Berlin : : - Jantara Djepang dan RRT telah diada : 2 

KALANGAN jg dekat dengan |kal, sedangkan Laniel sendiri mewa- : 1. Pernjataan Perantjis, bahwa (seperti «diatas akan menghatsilkan dalam bulan depan, sedang sebelum- Banana nian Pk Ona kan "kontrak barter jang baru jang ” : 
kementerian luar negeri Iran me 'kili golongan? merdeka (konserva-| 3 BESAR BARAT telah meng- kemungkinan Amerika Serikat suatu rentjana penjelesaian jang fair. nja Rusia menolaknja mentah2. IN, Perun dingan  selandjutnja | meliputi djumlah kira2 $ 322.000. 2 

njatakan pada hari Rebo, bahwa 2 Tjalon2 lainnja jalah: Marcel adjukan kepada Dewan Keama- Mer kembali politik- (Antara—UP). (UP). mengenai soal ini akan diadakan | Diepang akan mengekspor  100:000 

menteri luar negeri Pakistan, Sir | Edmond Naegelen, bekas gupernur nan PBB suatu resolusi, jang me nja adalah lebih baik dari pada ita k k PPTI di Me (pound Rayon dan sebagai pengganti- 

Mohammad Zafrullah Khan, da |Sienderal Aldjazairiah dan penentang minta kepada pemimpin Komisi (bila Amerika Serikat dengan ti- 2 Na Ka 1 Me aja akan memperoleh 44:000 pound t 

lam kundjungannja ke Iran nanti 'Pakt Tentara Eropah jang kiri se- PBB Penindjau Perletakan Sen- ba2 menghentikan bantuannja ke 2 . | A T U R 1 n 21eeng | Pamen Yan tang sutera Tiongkok. Kontrak tersebut 

mungkin akan membitjarakan ke | Sang menunggukan ratifikasi Fcran- djata Palestina, djenderal Vagn pada Eropa tanpa lebih dahulu 3 gal 28 sampai 31 Desember jad. |. G.kan antara kongsi ,Taiyo Ku- 

mungkinan digalangnja suatu per tis, M. Jacgues Fourcade (konser | Bennike, supaja berusaha mene- memberitahukan alasan2nja kepa NDONESIA ! 5 Bea Ke ia .n Ha Ban shan” dan, korperasi cksboteimportsna 
sekutuan pertahanan militer dgu vatif), R. Cornu dan Jean Medicin. mukan kepentingan Israel de- | 12 pendapat umum di Eropa: Ket : Problim N ec. 35 2 Ten Ip bag 1 ViaSjKUr GATI (RRT,d an diluar persetudjuan semen 

pembesar2 Iran. Kalangan “sb. Partai Komunis belum lagi Ae ngan kepentingan Syria dalam 2. Dengan pernjataan itu Dui- Djakarta, demikian Djalaluddin. | sara jang telah tertjapai antara kor- 

en bag as me P9- fumumkan tjalonnja, tetapi dapat di- : . . Iles bermaksud mendjawab kritik2 Me R aa Dan TS perasi RRT dan missi dagang parle 
dalam pada itu menjatakan, bah: tikan bah ag Mega SAN .soal project merobah aliran su- | : . : : 
'wa rentjana kundjungan Zafrul- PA ahwa Haa akan mere” | ngai Jordan. Resolusi ini diadju- senator Joseph  McCarthy, bah- 5. |men Diepang di Peking pada achir 

i lah Khan ke Iran itu tidak dida | Masa ema VEETAN TNCISSA kan pada hari Rebo petang keti- Pn Mn Kutu Air (pevbin Oktober i 

: ai dengan aa persiapan | Pilihan golongan de Gaule untuk ea Tag Keamanan ' bersidang gus” ke Eropa. 2 KOMBINASI eksema kamar mandi USA TOLAK WK. DJERMAN DN 

ig dapat memberikan gambaran |tjalon presiden itu djatuh pada be- | Kem untuk membitjarakan pe pssi dkinariba Pp dapat disembuhkan TIMUR TE 

- tentang sifat pembitjaraan2 jang (kas panglima besar Perantjis di Djer- ngaduan Syria terhadap Israel | .. Ne na Ana Be Tapa d ditiegah dengan Djurubitiar keme te ian 1 

akan diadakan selama ia ada di (man, djenderal Pierre Koenig bertalian dengan soal project tsb. |UiS ini rupanja dapat diatasi da- No. 35 ee : ee AS Henri Sandar Kar DNAN 

(0 Meheran nanti. # Tjalon2 tak resmi jang mungkin! Resolusi jang dikemukakan - Sana meta bar Pasi, di 3 l BEDAK DAN BALSEM | Sa ea 

: Pi : , akan memadjukan diri dalam pemi- oleh A.S., Inggeris dan Perantjis |- Ta ad : aga 2 Ni Djawaban ditunggu selam- |Ihariannia. bahwa ia menolak usul se 

: Kalangan tersebut menambah- |lihan tersebut jalah 2 orang dari g0- j emi k NN na kaan ART Me PENA : “gmin. ii r Uu R L (orang wakil dari pemerintah Di 
Ga 1 « G 20- itu meminta kepada Vagn Ben  konbinika jang ” dikeluarkan bat-lambatnja tgl. 28-12- | Porang wakil dari pemerintah Djerman 

kan, wa adalah sukar sekali jlongan moderat konservatif, M. ke supaja dalam usaha  menda- : “Dirumah obat & Toke || Timur mengadiri pertemuan Empat : 
pada penutupan sidang Dewan 1953 Dirumah obat & Toko | 

untuk meramalkan persekutuan | Louis Jacguinot, menteri urusan dae- maikan kedua pihak memperha- | Arantik | teen Ia 5 an 5 — |Besar di Berlin bersama-sama | dgn. 5 

apa sekiranja jg akan dimaksud |rah2 seberangglautan, dan M. Pier- sikan hak2 irrigasi dalam zone faenuK Jang Mengurangi Tee wakil dari Djerman Barat 2 
oleh Zafrullah dalam pembitjara- |re Montel, bekas menteri angkatan jang di Aa sada Sy: Bidault tentang pembentukan Nilai 3. La 2 : 

an2nja dengan ' pembesar2 Iran (udara. tut sefama minggu jang Tia dan Israel dan kemungkinan2 | am rangka  kelangjutan perkem, Putih djalan dulu dan te-|| A AMAT TUAN UNTUK 
nanti, jaitu suatu pakt antara Pa|  PartaiZ politik selama minggu jang tan ae : 3 2 : 

kistan dan Iran  sadja “ataukah |lalu berusaha memadjukan satu kan- per) alam di dherah tob.—”—— |bangan masjarakat Atlantik. Be CARROSERIEBOUW 
. 1 2 A. Lan s Bea . €r- 3 : . ... : 1 

suatu pakt Timur Tengah . jang didat resmi untuk tiap2 golongan, Pemerintah kedua negara jang - 5 Segi2 aa ' ai 

lebih luas. Akan tetapi bagaima- tetapi mentjapai hatsil. ET alan Tentang segi2 militernja,  djuru - 
: as. Akan tetapi bagaima-j “5: Sa : 's | bersangkutan oleh resolusi djuga 1 | 

manapun djuga, kundjungan Zaf- Pemilihan akan dilakukan setjarai -. : 5 warta tsb mentjatat.2 keputusan pen | Bus2 

lah ke Iran itu nanti pada rahasia, karenanja tiap2 anggauta , diminta supaja mengadakan ker- sing, jaitu harapan dari negara2 : | 5 

Ti aa Pas ar (parlemen mungkin akan memberikan dja-sama dengan Vagn Bennike gnggota Nato supaja pemerintah aa an : . Plang two | Bus? untuk Picknie, 3 2 

aa art 1 dalah -Dagai SUALU | sharanja menurut keinginannja sen- dan supaja djangan -mengambil Eisenhower mengusahakan peroba- Peraturan Tjatur Inter- ? — zet (langkah) bu | O'setlett 

kontak pendahuluan jang dimak- | diri, dan tak perlu memilih tjalon|tindakan unilateral jang dapat han undang2 McMahon mengenai |. masiomal (3) Be PI @tunden) ape? 2 
sudkan untuk mempersiapkan da dari partainja sendiri. : merugikan tugas Vagn Bennike. rahasia atom, agar pertukaran kere! M: — makan. 99 — zet buruk sekali (blunder KR eklamewagens, 

sar bagi pembitjaraan2 lebih lan-| Karena diantara tjalon2 itu terda-| Achirnja resolusi meminta ke- rangan2 tentang atom dapat dilakug sch atau #- — memberi makan : (Ber anna 32: 1. Bcb | Bestelwasens » F5 

| djut. Demikian kalangan itu. — |pat orang2 jang kurang begitu terke-! pada Vagn Bennike untuk mem- kan dengan lebih leluasa, dan stan-. mat atau -- — bikin mat. " Djawaban Prodi, - “B2 Pp? | TP bat 5 : 

Seperti telah kita kabarkan, 'nal baik didalam negeri maupun di berikan laporan dalam waktu 90 darsisasi peluru untuk sendjata2 ri-| 4. Setjara aldjabar /(algebrai- —eb Pa tah NA Lb | Ambulance wagens, 

Ab anba na Na Ba pasang luar, mungkin akan dilakukan hari kepada Dewan Keamanan ngan. Menurut para penindjau di Pa Te Na an Pn |. Pick Ups 
mengundjungi Iran dalam perdja | beberapa kali pemungutan suara, se- | tentan tindakan2 jang diambil ris, sidang2 Dewan Atlantik dihari- uah-buah tjatur ketjuali pion, | Sae 1 Su p « 2 : et 

lanannja kembali ke Pakistan (belum ada seorang tjalon jang: da-| guna Hisakangakan resolusi ini. hari jang akan datang akan lebih | disebut dengan huruf erenja, Pe PA PA ana 'Dikerdja | Laadbak- untuk Truck, Harga 

dari PBB. (Antara-AFP), pat memperoleh suatu kelebihan sua-|” Atas saran wakil2 Israel, Syria berpusat kepada  segi2 politik darilPion (bidak) sama sekali tidak di Sh apa je ag Tn Bag putih kan oleh |. Reparutie-reparatie dll M elawan, 

aa “Ira jang diperlukan. Dan oleh karena j Jni w Ceama- Inasjarakat Atlantik. (Antara-AFP). Aberi sebutan... - man Pg5 x h6) dan s : dl pata pat : 1 Ba 

g 1 “Itiap2 kali untuk pemungutan suara An ne “ na 4 8 Gari 2 k4 d pa PSAANK Achli2” Tjepat, 

2 PM nba an ae aa 0 kemudian enunda sidan ag f aris tegak-lurus, dari kiri Ha . ajak : 

GROTWOHL (DITERIMA Jitu memakan waktu 6 atau 7 djam, | na Kr Katie petang 2 BURMA DAN KUOMINTANG |ke kanan bagi putih, diberi sebu Bae 22 dan K. dan tanggung memuaskan. - 

» MALENKOV. | 'pemilihan mungkin akan berdjalan | memberikan kepada para anggo: BERSEPAKAT UTK. MENGA- Itan dengan huruf a s/d h, dan |33 dari: SEMARANG: R.M. Soe- 

“Perdana menteri Sovjet Uni, Geor beberapa hari. |” ta dan wakil2 negara2 Pera ber- — DAKAN PERTUKARAN 18 garis datar dari bawah ke atas, Ikarno Soeriokoesoemo,  Diojosoe- Toko CALIFORNI A 1 

si. Mass mROYa pas 4 hari Rabu md Ton pa P 2 ena Har WA . sangkutan waktu untuk mempe- 5 »TAWANAN PERANG” Ag dihitung dari tempat pemain pu- wignjo, 'R. Soebardjo, Mashoeri, 1 $ Ki 

ser “Dierman: ng Pa Mata KAK tak Mpok im” bahwa kedua Jadjari resolusi | baru itu dan un- ta ara T. ine ema ag ap ba Hn dengan.angka 1 sam |Soetandar, Soepaat, SOLO: M. Sen- BODJONG 53 — SEMARANG. at 5 

Pa Sa Sa an Ata aga : : 2 Ae k mempersiapkan  amande- tang telah bersepakat untuk meng jpai 8. Dengan demikian setia i in, Srijoso, S. Mitro- 
Mo an dan kan Na Na Ka obati Tere Na an (Antara- AFP) adakan penukaran ,,tawanan pe |lapang disebut dengan djelas Oka Nata, PEKALONGAN: H.A. 

or Di Sovjet ,,Tass” dalam sia- - 1 1 “3 2 Yeh AAA rang”, demikian menurut ketera satu huruf digandeng d satu 'D'aelanie. ' MAGELANG: Sarno, $ 

Hama Pe aa 3 | dili aa Senagat Bnpden. en AMERIKA LEBIH BANJAK "ngan suatu sumber jang dapat di Jangka. Huruf SeAsnja bil jg LASEM: Soejoso, KENDAL: A.K. : 

ati “oleh tuasaia pemihahafin jim. ——— | “BELI ALAT2 PERANG. — Pertjaja pada hari Rebo di Bang |kita djalankan ditambah sebutan |Ni'am, Purwodadi: R. Moh. Herat, PATAN BAR 
Hihadiiri pula oleh menteri luar ne! HAK2 KONSTITUTI RAKJAT | Menteri keuangan Inggris, Richard kok. Diterangkan  selandjutnja |lapang asalnja (dipindahkan), la- |PATI: Moeksan, Purworedjo: R. p ENDA 21 U 
geri Vyacheslav Molotov, Ba 33 MESIR. Butler menerangkan pada Selasa ma bahwa lebih dari 1000 orang ser joang baru jang ia duduki. Pada Istanto, Sri Hariadini, Koetoardjo: : 5 1 

pertama Sentrak Komite Partai Ko-| Presiden djendral Mohammad Na lam, bahwa Amerika Serikat selama dadu Kuomintang kini ditahan tjatatan singkat sebutan lapang |R. Potrwoto, Blora: Tjie Pe Dalam 1 D jam Muda Kembali Z 

munis Sovjet Uni, N. Roushchev, dan! djib dari Mesir hari Rebo menjata-|12 bulan belakangan ini tlh. menge- oleh Burma, tetapi hingga seka jasalnja ditiadakan. Untuk No. 32: Semarang: A. Nja- Black Hair Oil 

komisaris tinggi Sovjet di Djerman, kan, bahwa hak2 konstitusionil akan luarkan sedjumlah 380.000.000 dol- rang tak terdanat keterangan mel  Ump. Mcl — f4 — Menteri | man, Liem Boen Kwan, Mn ( an rana. 9 

V: Sernionov” ATA diberikan kembali kepada rakjat Me Jar untuk pembelian alat2 perang da mgena' djumlah serdadu Burma di cl dimainkan ke f4 (singkat: | Nur Hidajat, Salim Supradi, Sa (3 Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 

Apa jang mendjadi po 1 sir sebelum berachir masa peralihan ri Inggris, diantaranja tank, pesawat2 jang ditawan oleh pihak Kuomin | Mf4). | Chisban Ismail, Fr. Ng Na rambutnja dlm 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 

tjaraan tidak dikabarkan. -- sementara dari tiga tahun. terbang-perang dan sendjata2 lainnja. tang di Burma. e €7 — e5 — pion di e7 djalan Soeparman,| PM de Fatim, ! dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang , 

| Mae ane £ 5 , : Ha e5. (singkat: e5). Ne na Irjirebon: ” Masdukj I pakai 10096 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 

2 Letnan se : . 5 Tg ? an : . « Spesial Obat unt i j 

| Tour ,The Harlem Glob s- Mahal Arabia ada dun buah je ama (Meh, O, Wistmpatiy, Ak oem |. HI uap sdh Kera dan Kentang, hara Rp, Sp. Daan 
2 Nia ep om 5 tt an dapat menempati lapang jg sama '« Nb 'Sani, Sardjimin, II MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 2 . 

n: M3 uk : ni e ar em O etro eTrs al a pula, Te tjatatan singkat di Pa kata” BS. Hadi, rawat Kukul na "ea Nian dan Muka bikin Tjantik, AN 

: na 3 an tambah sbb.: Umpamanja ada wasana, Purwodawung, Pekal f Laki2 Perempuan boleh pakai MOONINGHT Cream 
EA tah , : LA 3 , g, Pekalongan: 

ROMBONGAN basketball Ameri rapa pertandingan. Pada tanggal 5 ban jang definitif dari rombongan kat, maka menurut maksud rombo- dua Kuda, di gl dan d2, jang Wfoch. Oentoeng, Tjomal: Saheru, harga Rp. 15.— 

2 ka jang terdiri dari 31 pemain dan Djanuari 1954 rombongan akan ber | tersebut. Kesukaran terbesar jang ha ngan Globetrotters tsb akan meng- dua-duanja dapat djalan ke f3, Magelang: R. Soerosewoko, S. Wah- RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 

$ 2 official, the Harlem Globetrot- tolak ke Djakarta dengan pesawat |rus diatasi, ialah dilapangan keuang- adakan demonstrasi permainan bas- maka tjatatannja harus Klf3 dan jana, Roesbijakto, Rembang: Pa- ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEET antara 

ters”, bulan depan akan mengadakan terbang GIA. 6 (januari tigabelas |an. Rombongan The Harlem.Globe- ketball, sebagaimana jang dilakukan | K2f3. 5 , moedji Rahardjo, Sukohardjo, Solo: “Laki-laki din Wanita harga Rp. Om Peri Botol (Persediaan 

undjungan di Djakarta. Rombongan anggota dari rombongan itu “akan trotters itu adalah rombongan profes di Amerika.  Selandjutnja mereka . Umpamanja ada dua Kuda, di Kasdiopranoto, Kendal: R. Sunardi terbatas. Porto tambah Rp. 2.50. 

tersebut mena Suatu perdja- meneruskan perdjalanan Ap Ara Tn Oleh pagi nan ba Pan NG, ik Te Na Gee Ma dapat Maton, Ba basa Manufactured by : | 

2 lanan jang melalui Singapura, Kual d' lainnja akan berangkat pada| keuangan jg. akan diadjukannja akan mainan tersebut. Begitu pula. € , , ma jatatannja- sim, Nurhasim, Purwodadi: : « 

KA ta “utabe, Mentan Keoitin teosel 7 Djanuari. ! berat. Usul Medan, supaja regu tsh dapat dilihat tjontoh2. dari kontrole (singkat harus Kcd5 dan Ked5. Gubug: Soenarto, Jogja: Fat Hud- PENWAR MEDICAL HALL, Singapore, 

P3 kong, Taipeh, Tokio dan San Frans Oleh Perbasi — toporganisasi un-|djuga datang Pe na K Sma jang diperlukan didalam ke- spa “hn Dea t3 Pa etek ae Se Bisa Dapat Beli Pada : 3 

cisco. Pada tanggal 21 Pebruari 1954 tuk basketball — kini sedang diusa- dipenuhi, oleh karena Medan tidak olahragaan ini. Singkatan2: 0-0 — rokade dengan irosari: S. isabroto, Kutoardjo: " $ 

regu oat akna berada kembali di 'hakan untuk menjelenggarakan be-| dapat mentjukupi tjarat2nja. Diharap Apabila dapat dilangsungkan, de- Bhl (rokade pendek), 0-0-0 — roka- Notopawiro, Sragen: R. Soetadi, Dje World Famous Tabih Faehr udin 

“. Portland. k13 D0 berapas pertandingan selama rombo- Ikan, agar untuk Djakarta “beban ke monstrasi itu akan bertempat di Prin de dengan Bal (rokade pandjang). para: Soetojo Mardjono. Ungaran: 4 Sawah Diak e£ Ph 3gaa G 4 

LT Tn ngan jang terkenal itu singgah di Djaluangan itu tidak akan dapat berat' senpark. Tempat ini memberikan | : atau x — makan. | RS. Hadiparnoto, — Temanggung: , 14 Sawah Besar Djakarta Phone : Gambir. 

€ “The Globetrotters akan tiba di Si' karta. Untuk keperluan itu ketua Perjoleh karena rombongan tersebut ti- tempat untuk 5.000 orang penonton.|  : 4- — makan dan beri schaak. Moerjoto. Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 

: gapura pada tanggal 29 Desember. hasi Tony Wen, telah mengadakan dak urung akan bersinggah di Djakar Pada saat kedatarigan the Globetrot| -- — bikin mat. Untuk No. 33: Tjirebon:  Mach- kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81-82 Telp. S. 4207. 

sta tersebut dan di Kuala Lum- pembitjaraan-pembitjaraan di Singa- ta djuga. - ters itu sporthall di Ikada belum da-1 Singkatan umum: fud, Solo: Wisnu Barata, Magelang: na r Pee YR: aren ' 

5 r, mereka akan menggkakah bebe pura. Perbasi kini menunggu djawa- — Apabila dapat ditjapai kata sepa- pat dipergunakan, an ne tipu Ne, Goenadhi, NN SAN On na Te Ea BN Beban man | 

3 4 4 PP t "25 4 1 
| 

SA “ | : 

 



           

NERENMAKER — — 1/8” t/m 5/8” 
| VERENSTAALDRAAD — 114 mm 2 mm. 

   
     

   
   

| BOORHOUDERS —— 0 — 13 mim4 0 — 16 mm, MN Kg en MD dan 5 — 20 mm. | STALEN BORSTEL — — bundar 6? di. PN et Beng aU ikan. AU aa La po dan 50 — 75 mm. 

Wu INGTRAC 
' BODJONG 27 — 

     
TELF.”264 — SEMARANG. 

F       
       
       PERPANDJANGLAH 

UMUR PENA TUAN! 
   

  

Parker Guink 
SATU2?NJA TINTA JANG 

MEMAKAI 

solvx 
Pakai dan gantilah sekarang 
djuga dengan Parker @uink, 
-satu2nja tinta jang memakai 
Solv-X, sebagai pelindung- 
pena Tuan. Ini menghindar- 1 : kan gumpaland-tinta 'dan “ - 1 lengketnja bagian2: menta Pt 
sihkan "pena Tuan selagi 
Tuan menulis. Si 
@uink menentukan tulisan $, 
lantjar dan teratur. Bisa di- “ 
beli dalam warna2 jang tetap 
dan luntur. 

5336-I 

  

   

  

Bt Perwakilan: Pabrik : 
Mn LAWSIM ZECHA & Co. N:V. 
E & Nusantara 9 (atas) DIAKARTA 

PENGUMUMAN 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

I. Bagi para pemuda warga-negara Indonesia jang berhasrat 
mendjadi PEGAWAI PEMERINTAHAN DAN ADMINI- 
STRASI DALAM LINGKUNGAN. KEMENTERIAN DA- 
LAM NEGERI diseluruh Indonesia ada kesempatan untuk 
diterimanja, dengan mendjadi peladjar pada Kursus-dinas 
Bagian C angkatan V di Malang. 

HI. Permulaan kursus: tanggal 1 Maret 1954. 
HI. Lamanja kursus: 1 tahun. 
IV. Banjaknja jang akan diterima: 40 orang. 
V. Sjarat-sjarat penerimaan: : 

a. Beridjazah S.M.A.-Negeri (A, B atau C) atau lulus udji- 
. an SMA-Negeri dengan mendapat idjazah, dengan rata2 

angka-udjian penghabisan 6 (enam), 
b. berumur antara 18 dan 23 tahun dan belum kawin: - 
c. berbadan sehat dan berkelakuan baik. 

VI. Tjara melamar: Lamaran dengans surat tertulis dapat di- 
alamatkan kepada Gubernur2 di-tiap2 ibu-kota Propinsi, 
kepada Biro Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Ne- 
geri, Dj. Melati No. 7, Jogjakarta dan kepada Kementerian 
Dalam Negeri, Djalan Segara No. 7 Djakarta, disertai: 

ca. salinan idjazah serta daftar angka — udjian penghabisan 
jang disjahkan oleh Direktur Sekolah jang bersangkutan . 
dan/atau oleh instansi Pengadjaran jg. berhak untuk itu: 

b. surat pernjataan kesediaan untuk ditempatkan dikantor- 
kantor pemerintahan daerah dalam lingkungan Kemen- 

2 terian. Dalam Negeri diseluruh Indonesia setelah menje- 
Jesaikan peladjarannja dan untuk mengadakan ikatan- 
dinas dengan Kementerian Dalam Negeri selama 3 tahun: 

C. surat keterangan dokter-negeri mengenai kesehatan ba- 
1 dannjas j 
'd. surat: keterangan Polisi dan/atau - Kepala Pemerintahan - 

setempat, perihal kelakuan. 
Udjian-penjaringan: mereka jang memenuhi sjarat2 tersebut 
pada V dan VI akan mendapat panggilan dan sebelum di 
terima harus menempuh dahulu udjian-penjaringan di-kantor 
pemerintahan daerah jang akan ditetapkan pada surat pang- 

| gilan. L 5 
. Penerimaan: Mereka jang dinjatakan lulus oleh ,Panitya 
Udjian-penjaringan tersebut, akan segera diterima mendjadi 
pegawai-peladjar pada Kursus-dinas Bagian C dimaksud da- 
lam golongan IV/a P.G.P. 1948. 

  

      
  

  
VI. 

g@Wwai-peladjar akan diberi penggantian kerugian untuk bia- 
ja-perdjalanan dari tempat-tinggalnja ke-tempat Kursus-dinas 
Bagian C menurut golongannja sebagai pegawai negeri, sebagai 
mana ditetapkan dalam Peraturan perdjalanan-dinas pega- 

| wai-neferi sipil: jang berlaku. 
X. Kedudukan setelah tammat beladjar: Setelah, menamatkan 

peladjaran, akan: ditempatkan dalam golongan IV/b P.G.P. 
. 1948, di-kantor2 pemerintahan daerah dalam lingkungan 

: Kementerian Dalam "Negeri diseluruh Indonesia. 5 
Mereka jang pada achir kursus, ternjata pandai, begitu pula 
mereka jang telah menjelesaikan ikatan-dinasnja dan menun 
djukkan ketjakapan dan kesungguhan bekerdj# selama waktu 
ikatan-dinas, dapat dipertimbangkan untuk diberi tugas- 
beladjar guna melandjutkan  peladjaranhja “di Universitet 
-Gadjah-Mada” di Jogjakarta, menurut ketentuan2 jg akan 
ditetapkan lebih landjut. - 1 

XI. Di Malang disediakan asrama dengan dipungut pembajaran 
Rp. 150.— sebulan. : 

  

  

  

  

  

XII. Kesempatan melamar ditutup pada tanggal 15 Djanuari 1954. 

Tua “rD pa kar ka, 1S Desember 1953 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

xp - “TNI MALAM PREMIERE 

ORION Ea 
Gary Cooper — Phyilis “Thaxter 

.Springfield Rifles 
Bea Warner Color. sn 

REX Ba AA 
Montgomery Clift — Anne Baxter 

in Alfred Hitchcock's 

BESOK MALAM PREMIFRE 

DJAGALAN (7-9.-17 th.) 
Cho Man Hua —.Lo Ie 

»Chang Fu Re Chi” 
| Film Tiongkok paling baru, 

  

  

        

  

  
3 i .Bob Hope, pelawak jang hebat! 

Ini malam pengab.: 7.-9.-(seg. um.) 'gadis2 dan wanita2 tua tjinta pada-   
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| AMIRODOL. Sakit keputian (Pekthai) 

IX. Penggantian. kerugian: Mereka jang diterima mendjadi pe- 

METROPOLE 5.-7.-9.- (17 th). 

  

  

  

Terdapat pada dealer-dealer setempat. 

  

The Rambler Cycle Co. Ltd. Ashford. Kent. England     

  

"PORTLAND-CEMENT ONODA 
1 dapat pesan pada : 

MERCURY N.V. 
Purwodinatan IV/9 Semarang. 

  

   

  

  

  

    
“UNTUK WANITA: LAKI? 
AMIROSOL Paling berharga Dan tjepat bagi Mereka jang Ter- ganggu kesehatan. Ea 
AMIROSOL paling Mudjarab dan tjepat kembalikan bagi tenaga- nja jang sudah Hilang. Orang lelaki jang sudah tua maupun mu: da. Seperti mani entjer. Pelo (Impotensi) kurang shawat. Inilah satu tenaga kalau sudah hilang bisa Timbulkan rupa2 penjakit. Misalnja BUAH pinggang, hati berdebar2, muka putjat Lekas 

- | marah, Suka lupa, Kurang makan, kurang tidur, Muka putjat, 
Dan Lain2. 

AMIROSOL bisa djuga tolong orang wanita. 
| Seperti kain kotor tidak tjotjok pinggang brasa sakit, kurang da- 

rah, tidak Punja anak, Dan lain-lain, LARANG MAKAN INI: OBAT WANITA JANG HAMIL, F AMIROSOL harga ... Rp. 25.— 
Rp. 25.— 

AMIRO OLI, Obat Luar Buat orang lelaki, tambah kuat Rp. 20,— 
TRANG BULAN. Hilangkan kukul (Djerawat) dan : 
muka bikin bersih ... 5 “ #o.ococ”cococ.ooocaWmoerasungnasonesusannananaa 5 Rp. 25.— 

Tjatjap rambut Bikin, pandjang dan gemuk 
Rp- 20.— dan Rp. 10,— 

Tambah ongkos kirim 1076. . 

Agen: Ngupasan 12 Jogjakarta. 
KASIM DADA — Kp. Melaju 30 Semarang 

?.HOK AN . Patjinan Magelang 
ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang 
Toko Obat ENG TJE HOO Djl..Nanking 17 Madiun. 
Universal Stores s Bodjong 6B Semarang. 
Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang.,, 
Toko Tiap KENDI Klaten : : 
Toko Obat Po Ning Tong Djl. Pemotongan 9 Salatiga. 

Terbikin oleh tabih AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo, 

  

SUDAH LENGKAPKAH PERSEDIAAN KERST-ARTI- 
KELEN  TUAN - TUAN DAN NJONJAH - NJONJAH .? 
BARU TERIMA: 5 
Sedjumlah besar Kerst-artikelen buatan luar negeri jang ser- 
ba lengkap a. 1. terdapat : 
KERSTBOOM — KERSTKLOKKEN — KERSTLAMPEN 
SLINGERS — ZILVER-GOUD . EN GEKLEURDE BOL- : 
LEN DAN LAIN2 PERHIASAN CHUSUS UTK. KERST- 
BOOM. 

SELANDJUTNJA tah 

UNTUK HADIAH NATAL DATANGLAH . PADA 
KITA: NANTI PASTI AKAN MENDAPAT BARANG2 
JANG SESUAI UNTUK MEREKA JANG AKAN 
MENERIMANJA ? 

ACHIRNJA......... 

APAKAH SCOOTER — BROMFIETS — RADIO 
KOMFOOR DAN TEXTIEL JG. KITA SEDIAKAN 
SEBAGAI HADIAH2, AKAN TUAN2, NJONJAH2 
DAN NONA2 SIA - SIAKAN SADJA ? 

RADJA MURAH 
TOKO ,HIEN“ & Co. 

BODJONG 25 — TILP. 1577 &... 

SEMARANG.      

  

    

  

     
aulks, mari sini. Saja us mendjumpai engkau. 

dulu, Whitey. Ini adalah urusan bagi saja sendiri.   4 S AN M AO" (Tekst Ind.) pa Fata NS tawa un 

  

sena     

Hari Natal Hampir Tiba | | 

  

    

obat gosok - 

  

  

NAPAS SEGAR 
SEPANDJANG HARI 

sebuah tube besar!, Nistjaja tertawan 
hati Tuan akan warna jang 

hidjau-halus dan rasa chu- 
“sus dari Mentasol. 

£ murnian alam. Berkar penjelidikan jang be   

  

5 

Buat Barang? jang Istimewa 

   

  

   

          

dan Menarik 

Mode- ' PH Bodjong 
magazija 23 
sal aa Telefoon 

Tailors 2 
KENANG-KENANGAN BUAT KERSTMIS 
“ Mainan Anak2 keluaran dari Eropa, bagus dan istimewa 
“ Kain2 keluaran jang paling baru 
“ Dames dan Heren Mode - Artikelen 
“ Max-Factor MAKE UP Holiywood Artikelen 

Compleet buat segala kleur. 
" Kerst- Artikelen dan Kerst - Versierselen 

Dan masih banjak Matjam - matjam barang baru.       

  

  

Ura- jg 
Patria 

TEIEATRE — SOLO 

Tg. 15 s/d 18 Dec 

BAWALAH SAPU: 
TANGAN 

Djika menjaksikan 9 
film ini. 4 

Karena saudara | 
pasti akan mena-| NS 

ngis ..- cowsramer 
  

  

    Roy Rosers 23 
i 

WHATS AILIN' YOU, STUMPY |1 HAD tol 1 Mi SOMEBODY SPOTTED YOUNG 
CANE? YOU OUGHTA KNOW / dllsT CAME LARUE, TH' COMPANY BIG-SHOT, BETTER'N TO COME FROM TOWN AN' | DIN TOWN TWO Days AGo/ HERE! YOU WANT INE GOT BIG NEWS!| | WENE GOT TO GET THAT PINES TO RUIN ENERY- PROPERT RK VER KN THNGg Zn Ba BinU 

  

  
    Be SO // 25. sos 

— Ada seorang jang me- 
ngenal Larue mudh, kepala 
bandit perusahaan, dikota 2 
hari'jang lalu. Kita harus me- 
rebut hak milik keluarga Pi- 
nes setjepat "mungkin, - kalau 
tidak djatuhlah kita. 

— Ada apa Stumpy Cane?  Eng- 
kau seharusnja lebih mengerti untuk 
djangan datang disini. Apakah eng- . 
kau akan menggagalkan segala ren- 
tjana2? 

— Saja harus datang. Saja telah 
kembali dari kota dan ' mempunjai 
kabar .penting. 

  

    

     

     

  

   

| para ahli kimta dari laboratorium kami berhasil mewudjuda S8 

kan obat posok-gigi dengan chlorophyll. Karena itulah. maka 
sbluropbyll dapat dipergunakan untuk pemeliharaan mulut 

  

gigi chlorophyll : 

: jang hidjau 

entasol 

  

       Untuk mentjegah 
kebusukan gigi. 

  

     

   

  

“ Mentasol menimbulkan perubahan? jang menggemparkan dalam lapangan kesehatan mulut. 

Karena chlorophyll adalah zat hidjau daun jang merubah daja pemberi hidup dari mata: 
hari mendjadi kesehatan, kemurnian dan kesegaran. Chlorophyil mentjegah zat" asam jang 

merusak gigi. Lagi pula memperkuat gusi dan membuatnja terpelihara dari serangan 
kuman?. Dan pemakaian Mentasol serjara teratur 

“menjegarkan napas sepandjang hari. Mintalah 

  

Untuk pemeliharaan mus 

8 lut jang sempurna. 

MENTASOL menjegarkan napas se 
pandjang hari, 
Chlorophyil meniadakan -sama.ses 
kali sebab-sebab bau mulut (Ump, 
karena merokok, makananatau mis 
numan). 

MENTASOL melindungi gigi-dari ke 
busukan. 
Chlorophyil menghilangkan rat 

. asam jang membahajakan email-gigis 

Pula memerangi kuman" jang me 
rusak. 

MENTASOL menambah kesehatan 
usi, 

Ehlorophy! memperkuat gusi dan 
memperbesar daja melawan Inpeksi, 

000000580 
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KODRAT ALAM 
| | | | e | Telah belia dari 
  

  

  

      
  

sebuah Sandiwara. 
jang dramatis. " 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian “hari, pilihanmu atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berdasar- 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana “kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

M.S. RAHAT 
OCCULTEST 

Seteran 199 — Semarang, 

  

     

  

—. CITY CONCERN CINEMAS — 
  

INI MALAM D:M.B. (u. 13 tah) 

RICHARD CRANE — MARSHALL REED 

»MYSTERIOUS 

ROYAL ISLAND” I : 
545 -7.15 - 9.15 Captain Harding's fabolous adventure! 

Coiumbia Super — Serial terbesar — penuh sensatie — Gempar! 
t " 

GRAND Ini Malam d.m.b. fa. 13 «th. 
5.00 7.00 9.00. AMRAH — MIMI MARIANI — MIEN SONDAKH 

M. ARIEF — PAULINA ROBOT — KUNTIUNG 
K Ass AN Jang PUTERA MAHKOTA 

JANG TEKTJURI : 
Dongengan 1001 Malam penuh sensatie dengan lagu2 dan Tarian jang 

1 merdu dan indah! 

BUX 
4145 - 6.45 - 8.45 

  

berbareng 

  

  

INDRA INI MALAM D.M.B. Mu. 17 tah) 
5.-1—9.—  MISLIA —MUSTAPHA — NURSIAH — M. SABRI 

BUNGA PERTJINTAAN" 
Satu romance drama jang memikat 'dan. mengharukan! 

  

ROXY 
5.00 7.00 9.00 

INI MALAM PREMIERE '(u. segala umur) 
JOHN WAYNE — RUTH HALL — 

JACK MULHALL — NOAN BEERY Jr. 

Dalam Alexander Dumas Modern Version 

The, Three Musketeers” I 
(TIGA SEKAWAN) Pradjurit2 dari'pasukan istimewa melawan kornplo- 
tan pendjahat ,.Lingkaran Badja” jg. tidak mengenal perikemanusiaan, di- 
kepalai Oleh orang jang disebut El Shaitan”, Siapakah BI Shaitan?” itu? 

Penuh 'sensatie jang menggemparkan! 
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— terpenting 

3 

    

en ini sengadja kita 
“a (Terutama sebagai persemb 

Air kita pada umumnja, Jogja 
“mempertahankan kemerdekaan 

kembali Republik Indonesia 

    
   
   
   
   
   

    

    

el mg 

    

  

   
   

     

sia Dr. Ir. Soekarno akan k 
ja mengikuti peringatan. 
hun ke-5 Jogjakarta 
oleh tentara Belan 
seperti dikatakan 

  

   

   

   

  

no sendiri, bahwa kota Jogja | 
-  termasjhur dj karena djiwa- 

Nner kai . tu nj ib PP P3 Maa 5 Ka 4 : kota ea n Pn ja: Ke bimbang. Semuanja' mempunjai ala- 

    

    

  

Belanda mempu arti bahwa Tiga Ne 5 i Wi: 
da empunj Bea Da ga Negara (KLT.N.) sebagai Wa- Republik Indo esia jang Giprokla kil Dunia Internasional Bana ber- masikan pada tanggal 17 Agustus | aga di Kaliurang, sehingga hAt ini 1945 di Pegangsaan Timur Dj 

karta akan lenjap dari sedjarah. dak mungkin Belanda berani mela- Akan tetapi, sekalipun 
Belanda itu dilakuk 

  

    

diun, tidak menjeb 
krutnja-Republik Indonesia. 

ditawan oleh Belanda. 
djiwa kemerdekaan 

alat2 Negara, pemimpin? dan par- 
tai2, 

jang kokoh sekali bagi Republik In- 
donesia pada -ketika itu. #8. 

Saat djatuhnja 
pada waktu itu tidak akan dilupa- 
kan oleh sedjarah Indonesia. Ituiah 
sebabnja, bertepatan dengan hari 
ulang tahunnja jang ke-5 “ini, selain 
di Jogja dilangsungkan peringatan. 
dalam ruangan -ini kita tjatat bebe- 
rapa hal jang pantas ditjatat, jang 
dalam garis besarnja menundukkan 

menjalanja djiwa kemerdekaan bang- 
sa Indonesia. " 

HARI AHAD LEGI tanggal 
19 Desember. 1948 waktu 
Subuh, dikala orang baru sadja 
dibangunkan oleh kokok ajam 

“ja djantan jang bersaut-sautan dise 
“ing dengan margasatwa jg hen- 
dak meninggalkan sarangnja utk. 
mrentjari mangsanja, pada ketika 

“itulah diatas Ibu-kota Republik 
Indonesia — Jogjakarta — 
terdengar suara pesawat terbang 
jang menderu-deru. Deru pesawat 
jang memetjahkan kesunjian pagi 
(ita mendjadi pusat perhatian | 
orang, terutama pedagang2 dari 

«. Iuar kota jang hendak memperda 

berseri-seri melihat pesawat ter 

1 makin terang . 
       

  

pagi hari itu, makin tampak.bah. 
wa | Imel £ Z GL i Kota 

landa. Padahal, pada mulanja di 
kira bahwa pagi itu Jatihan dari 
angkatan perang ig sudah bebera 

kita waktu Belan 

ingan menghidangkan kissah2 kepahlawanan dalam mempertahankan “dosja itu, kembali bangsa kita bulat tekadnja. 
Lumuk mengabdi pada Negara, B lan T 

     
   

   

TANGGAL 19 DESEMBER INI | 
Kepala Negara Republik Indone- 

Boag Kas | 

   

e 5 na pada. saat 
Pee Pn naa Mo... sadja menjelesaikan aa Dan Tanda dan dilapangan terbang Ma- 

MEREKA NG ena 

ahan kita terhadap pedjoang2' Tanah 
chususnja "jang telah bertekad bulat 

| hendak mengga- | 
pada tgl. 19 Des r 1948. Semoga 

tekad jang mulia 
ir. Semogalah! 

mena an 

2     

    

   

  

san jang kuat. “Dalam hat ini teruta- 
ma karena adanja anggauta2 Komisi 

Idapat mendjadikan alasan bahwa. ti- 

kukan kekerasan “dengan sendjata. 
' Setelah diatas kota Jogjakarta tam 

pak" 75 pesawat terbang dengan tjiri 

guwo diturunkan sedjumlah- tentara 
Ipajung, orang. hilang bimbangnja. 
insjaf bahwa benar2 Belanda menje-' 

hidangkan kepada para pembarja 2 0 | 

1 
| 

SMG., SAPTU 19 DI 

Kissah Kepaklawanan Pedjoang2 K - Flet Jang Lutju2. Mah asis wa Pisan 

Pe Patah Tumbuh 
" (Tjatatan: Wartaw Ti 

  

   

   

    
  
  

     

  

TA Pedjoang2 Kita - 

  

    

am Kita) 

    

ks 9 : 8 s 

Kepala Negara, wakil Presiden 
dan lain? pemimpin Republik bisa| 

Akan tetapi 
selalu dimiliki 

oleh sebagian besar' bangsa Indone-| 
sia, jang tidak bisa ditjabut dengan? — 
udjung bajonet. Salah-satu faktor jg. 

adalah bersatu-padunja 

sehingga merupakan benting 

ibukota Republik: 

kota diundurkan keluar kota 
konsolidasi pertahanan diatur 
rapi2nja. 

2 

Presiden. 

| tragiek itu Sri Sultan Hamengku 
buwono ke IX, Menteri Negara 
Coordinator Keamanan sedang 
gering. Tidak keluar dari istana, 

' berada dalam rawatan dr. Sim Ki 
| Ay. Namun demikian, pada pagi 
hari ita djam 08.00 Sri Sultanlah 
Orang pertama jang datang “ke 
istana Presiden. Kalimat JANG 
PERTAMA kita ketengahkan. Se 
bab tidak untuk pertama kalinja 
Sri Sultan datang ke-istana seba 
gai orang jg pertama kalinja djika 
terdjadi hal-hal jang menjulitkan 
Negara. Peristiwa Madiun ketika 
peijah, . pun Sri Sultan adalah 
Orang pertama jg datang ke-istana 
Presiden. Pada peristiwa 19 De- 
sember itupun lain2 menteri da 
tang. belakangan. i . 

Jang mendjadi. persoalan 
lah, Bung Hatta berada di Kali- 
urang. Siapa jang mesti mendjem 
put. Sekalipun gering, Sri Sultan 
segera duduk dibelakang stuur 
untuk mendjemput Bung Hatta. 
Lehih dulu Sri Sultan singoah di 
kantor. kepatihan, menjampaikan 
instruksi2 kilat. Tidak sampai di 
Kalisrang, Bang Hatta sudah ber 
papasan didjalan, kemudian ber 
sama2 menudiu istana Presiden. 
MAAN aa LAIN 2 MAA ANA MN DN ME BINA an A 

Mobiel "jang 
:Sultan. dalam keadaan sudah mulai 
P,hudjan gerimis peluru” itu adalah 
Buick hidjau cabriolet: nomornja 
“HB-2. : : 

  
pa hari lebih dulu diumumkan! Sidang istimewa kabinet pada pa- 
sedang berlangsung. 

- Njata,” Belanda melakukan penje- 
rangan. Ketegangan dalam perundi- 
ngan antara Indonesia-Belanda jang 
terasa sedjak. bulan Nopember 1948 
sudah mentjetus mendjadi pertsmpu- 
ran. Kaliurang sebagai temvat pe- 

| gi hari itu membitjarakan soal2 jang 
| terdjadi pada pagi hari itu pula. Jang 
agak mendjadi perdebatan adalah 
“kedudukan” Bung Karno dan Bung 
Harta. Haruskah Dwitunggal itu ke- 
luar kota? Dalam 'hal ini ada dua 

| pendirian. Jang satu menghendaki 

agar Dwitunggal turut keluar kota: 
rundingan jang bersedjarah itu, kini Ikut gerilja. Pendirian fihak jang 
minjaksikan tragedie. Bukan lagi li- 
dah jang bersilat, melainkan disznti 
dengan bom, peluru dam udjung va- 
jonet. 

LE 4 £ 

Radio Republik Indonesia di Jogja 

lain: Tetap di ibukota. “ Kalau ikut 
gerilja dan berakibat “tewas, siapa 
lagi jang djadi lambang perdjoangan? 

| Bung Karno dan Bung Hatta tetap 
diibu kotas 

Si 

karta jang menjiarkan dengan Tel Sementara itt kabinet mengirim- 
lombang 27 meter (siaran untuk Iu- 
ar negeri) dan gelombang 53 meter 
serta 144 meter (siaran untuk dalam 
negeri) pada djam 06.00 pagi masih 
menjiarkan afjara biasa. Setelah di-t 

.ketahui bahwa Belanda meluntjur- 
— kan penjerangannja, maka siaran? 
jang biasanja dihabisi pada diam 
08.00: diperpandjang sehingga detik 

.jang terachir. Jakni pada djam 11.06 
hari Minggu siang. 

—. Ja, siaran baru dihentikan pada 
.djam 11.00 siang, sebenarnja su 

dah luar biasa. AP 
djam 10.00 benteng Vredeburg 
jang letaknja di-utara Sta. PARI 

ah dibombardir oleh musuh. 
Berkat keberanian rekan2 jang be 

   

    

kerdja di RRI itulah didaerah2 — | 
djuga diluar negeri — dapat me 
n Ii bahwa Belanda sudah 

naskah jang sedang di 
an, sudah menghan- 

      
             

   

        

   

in BNN lengan “ 
— waktu dja mengaso dari 
peristiwa Madiun. 

Ti KENA Nat KAN 

m ublik Indonesia jg 
idu pentjinta2 

1 oleh suasa 
da biasanja. 
Orang2 jang 

gas dan 
ng enai ke- 

  

   
        TA EA NN 6 2 

Disamping itu, rasa bimbang me- 

mang terdapat didalam hatinja tiap2 ' 
orang. Adakah kemungkinan Belan- 
da berani melakukan penjerangao? 
Apakah mungkin latihan angkatan 
perang kita mempergunakan tanda2 
dari fihak musuh? Ja, bimbang dan 

  

     

kan perintah kepada Mr. Sjafruddin- 
Prawiranegara, dr. Soedarsono, L.N. 
Palar dan Mr. A. Maramis. Masing2 
kawatnja berbunji sbb.: 

ai Kami Presiden Republik In- 

rang. Pokok pertahanan diatur, dari 
dan 
se- 

Kesibukan di Istana! - 

“Sudah beberapa hari” sebelum |- 
terdjadinja peristiwa jang penuh | . 

ada | 

  

  

      
     
   

| ANGGAUTA S5. P.S. 
me games maan, Oneeepen yana ata mana ena NT ANN TA 

Perang Pam. 
gka Dukun-Fekad: 

Thang Dengan 1 

ga Menteri Penerangan M. Nat- 
sir,” dikala itu sedang dirawat di 
rumah sakit. Walaupun kedua2 
|orang pengemudi Kementerian 

| IPenerangan itu sedang berbaring 
Idi balai2 dalam rumah sakit, na- 
Imun pegawai2 Kementerian Pene | 

“.|rangan meneruskan tugasnja. 
Tidak usah diherankan, betapa 

|keadaannja dikantor Kementerian 
-pada waktu itu. Karena terdjadi 
inja peristiwa pada hari Minggu. 
Kantor tutup. Sekalipun tanpa 
.rentjana lebih dulu, orang2 Kem 

“pen dapat melakukan pembagian 

dipergunakan Sri | Presiden dan “adjundannja, major Sugandi tampak meninggalkan Istana 
Negara di Jogja, menudju ke lapangan Maguwo untuk seterusnja diangkut 
ke tempat tawanan di Brastagi, kemudian ke Bangka. 
  

“Pada. saat kabinet  bersidang 
(aimarhum) Panglima Sudirman- 
pun datang keistana. Pak Dirman 
pun sedang gering. Datang hanja 
dengan pijama. -Untuk Presiden 
disediakan 2 kompi pengawal, ka 
laa hendak pergi keluar kota. Te- 
tapi ternjata kabinet sudah me- 
mutuskan Presiden dan wakil 
Presiden tetap diibukota. 

Segera Pak Dirman mendjalan 
kan tugasnja. Keluar kota, jang 
diikuti djuga oleh segenap ang- 
gauta Angkatan Perang. 

Pada saat itu sudah . djam 11 
siang. Bom sudah didjatuhkan. 
Gimana2, bahkan benteng Vrede- 
burg jang letaknja persis didepan 
istana pun sudah dibom. Rente- 
tan peluru senapan mesin bagai- 
kan dihambur2kan. Sidang kabi- 
net jang berlangsung pada saat 

Hakekatnja, 

Suasana lebih memilukan 
hati Jagi adalah sesudah se- 
minggu Belanda berada diko 
ta “Jogjakarta. Jakni 
tanggal 27 Desember 1948 
pemimpin2 Republik 
berada di Jogjakarta dibawa 
ketempat pengasingan diluar 
Djawa. 

Presiden Soekarno, Sutan 
Sjahrir, Agus Salim ditawan 
di Brestagi. Wakil Presiden 
Moh. Hatta dan Mr. Assaat 
di Bangka. (Tg. 

« ber 1948 Presiden Soekarno 
St. Sjahrir 
dipindahkan dari Brestagi ke 
Prapat, penulis). 

pada 

jang 

31 Desem- 

dan Agus Salim 

sedjak - Belanda: 
dapat sampai ke Jogja dan disu 
sul dengan penawanan Kepala 

Inistjaja dia akan bersenjum, 

Ipamflet jg bertulisan: 

setia kepada Sri Sultan. 
“I mentjoba 

Karena pada | 

|“donesia memberitakan, bahwa 
— pada hari Minggu 19-12-1948, 

djam 6 pagi Belanda telah mulai 
LL Serangannja atas ibukota Jogja- 

karta stop djika dalam keadaan 
Pemerintah tidak dapat mendja-| - « 
lankan kewadjibannja lagi, kami 
.menguasakan kepada Mr. Sjaf 
ruddin Prawiranegara, . Menteri: 
Kemakmuran Republik Indonesia 
untuk membentuk Pemerintah 
Republik Darurat di 
stop Jogjakarta 

    
Lain kawat lagi adalah sbb.: 
Pro dr. Sudarsono  — 'Palar | 

— Mr. Maramis New Delhi. f 

Kami Presiden Republik Indo- 
nesia memberitakan bahwa pada 
hari Minggu tanggal 19-12-1948 
djam 6 pagi Belanda telah mu- 
Jai seranganrja atas Ibukota Jogja 
karta titik Djika ichtiar Sjafrud- 
din Prawiranegara ni 
bentuk pemerintah Darurat di Slan. 

“Sumatera tidak berhasil kepada 
saudara2 dikuasakan untuk mem 
bentuk ' exile Government Repu- 
blik Indonesia di India titik Ha- 

rap dim. hal ini hubungan de- 

ngan Sjafrudin di Sumatera titik 

Djika hubungan tidak mungkin, 

harap diambil tindakan2 seperlu- 

nja. Jogjakarta 19 Desember 

1948,  (tertanda) wakil presiden 

, Moh. Hatta. Menteri Luar Nege- 
ri Hadji Agus Salim. 

karta   

itu bolehlah dikatakan suatu 
dang jang berlangsung dibawah 
hudjan peluru. 

Ibu-kota lengang seperti 
rumah kematian. 

Tentara sudah keluar kota. Si- 
dang kabinet sudah selesai, 
Sultan kembali dari istana Presi- 
den ke Kraton dengan berdjalan 

Sumatera | kaki. Sementara itu diudara ma- 
19 Desember sih mendengung2 pesawat udara 

1948 (tertanda) Presiden: Soekar- musuh. Pendaratan di Maguwo 
no. Wakil Presiden: Moh. Hatta. sudah dimulai. 

|. Djam 1.30 siang tentara Belan 
|da mulai masuk. kota. 

Penduduk bingung. Apa jang 
| mesti, diperbuat. Ibukota lengang, 
| sunji-sepi seperti rumah 
ten”, Orang pergi berdujun2 ke 
luar kota. Sebagian “ada pula jg 
mentjari perlindungan di Kraton. 
Bangsal Keben dan Magangan (di 
kraton Kasultanan) oleh Sri Sul 

untuk mem: | tan diperkenankan untuk pengung 

Sedjak pagi2, Walikota Jogja- 
Mr, K.R.T.S.. Purwokusu- 

mo dengan sementara orang ang 
gauta stafnja dan Staf. Djawatan 
Pradja Daerah sudah menjiapkan 
diri dikantor Kepatihan. Di Ke- 
patihan itulah Sri Sultan menjam 
paikan instruksi kilatnja. Honggo 
wongso diperintahkan untuk me 
njiapkan Gunung Kidul buat me 
mindahkan pemerintahan pusat. 

si-|Negara, maka fihak Belanda 
lebih leluasa mempengaruhi pen 
dapat umum, lebih2..dgn surat2- 
kabarnja dan radionja. Bagaima 
na orang2 diluar Jogja pada 
waktu itu jang selalu mendapat 
penerangan2 tidak sewadjarnja 
dari R.V.D., tidak usah diperpan 
djang lagi. Bahkan kita atjapkali 
mendjumpai kalimat2 jang tidak 
enak dibatja, jang dimaksudkan: 
untuk menodai nama pemimpin2 
Republik. 

Bagi penduduk jang masih ting 
gal dikota Jogja sendiri lebih sulit 
lagi. Koran tidak ada. Kadang2 
radio dirampas oleh tentara Be- 
landa. Untuk mempertjajai surat 

Sri 

»kepa- | janda, tidak mungkin! 

Sulit, ja bahkan lebih dari itu. 
Seakan-akan buta rasanja. Kemudian 
bisa didapat berita dengan sangat 
sukar. Jakni di Paku Alaman ada 
orang jang mendengarkan radio, ke- 
mudian diketik sebanjak2nja. Lantas 
disiarkan dari' tangan ketangan. Se- 
kalipun- demikian  sulitnja, tetapi 
achirnja bisa didengar berita2 “ dari 
Lake Success jang betapapun djuga 
keadaannja mendjadikan lega djuga. 

Bitjara soal buta kepada berita, 
banjak terdjadi soal2 jang lutju dan 
sangat menjedihkan.  Antaranja' ter- 
djadi beberapa orang jang bimbang, 
karena . selalu menelan “propaganda 
Belanda. Ada jang berpendaput, bah- 
wa tidak mungkin lagi Republile da 
pat kembali. Ada "jang berswuapah, 

kabar jang disebarkan fihak Be- | 

nan 3 

    

ung Karno, bung Hatta, H.A. 

iwat terbang Belanda ketempat    

  

1 diperlengkapi 

/( Pemerintahan 

   

' jang berbitjara. 

Setelah Belanda masuk kota, 
segera mengadakan penggeleda- 
han. Rumah demi. rumah. Saat 
itu masih bersikap manis terha- 
dap orang preman.  Mobiel jang 

dengan . pengeras 
suara segera berkeliling kota. Di- 
andjurkan agar semua anggauta 
Tentara menjerah. 

tergelintjir 

Kalau bisa dipaksakan mem- 
pergunakan perkataan ,Josja di- 
duduki atau Jogja  djatuh keta- 
ngan Belanda”, memang saat itu 
lah didudukinja “atau djatuhnja. 
Tetapi njatanja Belanda tidak bi- 
sa semudah rentjananja semula. 

ntahan tidak bisa diben- 
tuk, Djadi praktisnja, Jogja men 
djadi medan perang. Tiada peme 
rintahan, tiada keamanan, Peluru   

     Dikala Belanda memasuki kota 
Jogjakarta, sekretaris djendral Ke: 
menterian Penerangan : 
Abdulgani, atau jg lebih populair 
dengan panggilan ,,Mas Roeslan” 
dikalangan wartawan2, tangan ka 
nannja kena peluru musuh. Bebe 
rapa djarinja hilang. Perlu dira- 
wat dirumah sakit. Demikian dju 

| bersedia memotong ibu djarin'a ka- 
lau R.I. bisa. kembali. 
dapat menjalahkan mereka. Saot itu 
tertutup matanja- Dan tidak usah di 
pungkiri, pada waktu hari ulang ta- 
hun djatuhnja Jogja ini, orang2 jang 

propaganda. Belanda itu 
pasti akan. sangat menjesal. 
njesalan perasaan hatinya barangka- 
li tidak bisa terbeli 
uang betapapun banjaknja. 

Kita tidak 

Keme- 

dengan mata- 

Penjakit Pest 

Roesian 

  

  

   
Oa Bata 

“Lembaga Kedua ocean 
£ 

    

    

pekerdjaan. Perang pamfletpun 
"didjalankan. Disebarkannja pam 
flet2 jang menjangkal berita2- 
hasutan bikinan Belanda. Disam 
ping itu disebarkan djuga pamflet 
pamflet jg mengantjam Belanda. 

Diantara sekian banjak peker- 
Ez djaan perang pamflet, kalau tuan 

“kebetulan berbitjara dgn orang2 
Kempen jang pada waktu a4tu tu- 
rat giat menjebarkan pamflet, 

ter 
ingat pamflet jang lutju. Ja, tutju! 
Dibeberapa kampung terdapat 

AWAS... 
PENJAKIT PEST!!! Dengan 
pamflet itu ketika tentara Belan 
da akan membersihkan kampung 
tsb., terpaksa urung. 
wabah pest tidak ada. 

Selain itu, dari daerah gerilja 
dengan bersama2 wartawan jang 
tidak suka tinggal dikota, diterbit 
kan sematjam surat-kabar jang di 
roneo. Ada jang bernama ,,Ge- 
rilja Rakjat” ada pula jang bex 

Padahal, 

“Inama , Suara Gerilja.” 

Sri Sultan mendjadi pe- 
mimpin rakjat Mataram. 

DAJA-UPAJA - Belanda — untuk 
membe pemerintahan daerah 

agal. Sebab Sultan tidak suka ker- 
jasama sedangkan pegawai? lain 

Belanda 
mendatangkan pegawai2 

dari Semarang, Rukun Kampong di 
tjobanja dipikat agar membantu, te- 
tapi djawabannja selalu sama de- 
ngan pegawai2 jang setia kepada Sri 

.| Sultan. 
Pernah ditjoba oleh General Meyer 

dan Recomba Angenent, disertai pu- 
la oleh Sultan Hamid !I, Husein Dja 
jadiningrat dll. untuk memikat Sri 
Sultan. Djangankah berhasil memi- 
kat, sedang menemuipun tidak: bisa. 
Dan apa jang ditjoba kepada Sri 
Sultan, ditjobakan djuga kepada S.P. 
Paku Alam, tetapi S.P, Paku Alam 
jang sudah bersatu hati dengan Sri 
Sultan djuga menolak. 

Sikap Sri Sultan “jang demikian 
diimbangi dengan hubungan jang 
baik dengan gerilja rakjat, makin 
menjulitkan kedudukan Belanda. 
Kemudian pada tgl. 1 Djanuari 

1949 Sri Sultan dan S.P. Paku Alam 
memberitahukan kepada tentara pen- 
dudukan, bahwa kedua Sri Paduka 
tsb. sangat marah terhadap tindakan| 
Belanda jang memaksa pegawai2 wa- 
terleiding untuk bekerdja. Oleh se- 
bab itu, sedjak waktu itu beliau me- 
letakkan djabatan selaku Kepala dan 
wakil Kepala daerah istimewa Jogja 
karta. Jang berarti tidak menang 
gung djawab keamanan “didaerah. 

Begitulah, dengan pelbagai djalan 
rakjat menjampaikan resolusi, jang 
maksudnja mengangkat 
Paduka itu sebagai Pemimpin Rak: 
jat Mataram. 
“Ratusan surat? resolusi sematjam 
ini disampaikan kepada kedua Sri 
Paduka tsb. 

kedua - Sr: 

Sang Merah Putih disa- 
|. | rungkan...... andjing. 

" Pada tgl..21 Pebruari 1949, Prof. 
Husein Djajadiningrat jang mewakili 
H.V.K. — jakni selama H.V.K. dr 
Beel kenegeri Belanda — menjam- 
paikan surat kepada S.P. Sultan dan 
S.P. Paku- Alam jang maksudnja me- 
nanja apakah beliau2 bersedia untuk 
diundang HYVK. Surat tsb. ditolak- 
nja. Mungkin karena penolakan jang   
(menganggap tidak berhalangan lagi 
| menggeledah kantor2 pemerintahan) . 
di Jogja. L 
Penggledahan terdjadi “di Kepati: 

han jang dipimpin sendiri oleh- Ko- 
imandan LV.G. dan residen Stock. 
Seperti biasanja, tiap2 penggeledahan 
ada barang2 jang diangkut dan be- 
berapa orang ditangkap. 

- Tetapi ada jang lebih melukai pe- 
rasaan bangsa Indonesia. Jakni se 
lain ada Sang Merah Putih jang di- 
robek2, . maka terdapat djuga Sang 
Merah Putih jang disarongkan -ke- 
pada :seekor andjing. Segera peristi- 
wa itu didengar oleh gerilja, dan 
peristiwa mana ' malah merupakan 
angin jang meniup bara jang sedang 
menjala-njala. 

Suasana dikota Jogja demikian ru- 
pa. Kalau malam Belanda tidak be- 
rani tidur ditempatnja. Harta benda 
Belanda menghadapi siasat -.pember- 
sihan”, Djiwa Belanda tidak aman. 
' Pengosongan kota Jogja . dimulai 
oleh Fihak Belanda. Orang dan ba- 

kut keluar kota Jogjakarta. Sebagi- 
an penduduk Tionghoa mempan pro: 
paganda Belanda. Sehingga tidak se- 
dikit djumlah mereka jang karena 
budjukan dan antjaman Belanda per- 
gi meninggalkan kota Jogja. Siasat 
pengosongan kota Jogjakarta itu le- 
bih dipergiat lagi pada waktu tertja 

da 7 Mei 1949, 

Senjum dim. prihatin. 
Sukar benar rasanja mentjari pers 

kataan dalam bahasa Indonesia jang 
tepat untuk” menjalin — perkutaan   

demikian itu tentara pendudukan 
bertambah djengkel. Dan pada tg. 
22 Pebruari tentara pendudukan F 

rang2 jang dianggap penting dians- | 

painja persetudjuan Rum-Royen pa- 

     
Belanda 

kalimat berikutnja ini, penulis akan 
berbahagia djika pembatja dapat nie 
nangkap maksudnja. 

Melainkan 
Begitulah, dalam "suasana priharim 
ada kalanja mendjumpai soal2 
lutju. 

Sedjak peristiwa Madiun 
Mahasiswa 

perdjoangan, 

Makan nasi tjampur singkong 
ngan kobis-pager. Tidur dekaf kan 

ka mengalami kehidupan jang butja. 

Misalnja, dapat menjembuhkan 

kampung dimana terdjadi anak ping- 
san, dia dianggap orang jang kere- 
mat. Djika lain mahasiswa lagi da- 
pat menjembuhkan orang sakit, s0- 
gera mendapat kiriman makanan je. 
istimewa. 

Ada lain peristiwa lagi. Ba 
rangkali tidak lutju, tetapi me 
rupakan satu hal jang menarik. 
Ketika terdjadi clash kedua 
itu, prof. Sardjito bapaknja 
universiteit ,Gadjahmada” jg 
sudah tua, rambutnja sudah 

putih semua, dengan penuh se 
mangat menjelamatkan — alat2 
jang dipergunakan pada fakul- 
teit kedokteran di Klaten. Alat 
alat “jang diselamatkan itu, 
hingga 'achir2 ini masih diper 

- gunakan. 

“Lain fjatatan lagi adalah, orang 
orang jang ditawan Belanda jang 
mengeram diantara empat din- 
ding tebal dalam pendjara Wiro 
gunan, anfaranja terdapat banjak 
wartawan. Diantara mereka terda 
pat . wartawan2 ulung, didalam 
ftawahan itu mereka ,,menerbit- 
kan” surat-kabar jg diberi nama 
Suara Tapa”. Koran bukan 
nja difjetak, -melainkan ditulis 
dengan tangan, membatjanja ber 

giliran. 2 

Korban selama Jogja diduduki 
Belanda. Jang meninggal dunia: 
dalam haminte Jogja 519 orang, 
kab. Bantul 1055 orang, kabupa 
ten Sleman 923 orang, kab. Gu- 
mangkidul 157 orang, kab. Kulon 
:progo 37 orang dan. kab. Adikar 
to 7 orang. Jang luka2: Haminte 
Jogja 119 (jg hilang 90 orang), 
kab. Bantul 160 orang (jg hilang 
221 orang), Sleman 399 orang (jg 
hilang 224), Gunungkidul 30 
orang (jg hilang 1 orang), Kulon 
progo 24 orang (jg hilang 3), Adi 
karto 4 orang (tiada jg hilang). 

Ditjatat djuga-ada 131 orang 
wanita jang diperkosa tentara Be 
landa. 

Demikianlah, ibukota Republik 
Indonesia ' Jogjakarta diduduki 
oleh tentara Belanda selama enam 
bulan. Dari 19 Desember 1948 
sampai 29/30 Djuni 1949. Tidak 
pernah Belanda merasa aman. Di 
dudukinja Jogjakarta tidak me 
njebabkan Republik gulung tikar. 
Melainkan dunia internasional 
mendjadi gontjang karenanja. De 
wan Keamanan bersidang. 

Perdjoangan jg ulet, sehingga 
Republik dapat kembali lagi ke 
Jogja. 

Pada waktu Presiden Sukarno 
pindah dari Jogjakarta ke Diakar 
ta telah menulis diatas setjarik 
kertas jang berbunj: ,/Djokja- 
karta mendjadi termasjhur oleh 
karena djiwa  kemerdekaannja. 
Hidupkanlah terus djiwa-kemerde 
kaan itu! Tertanda: Sukarno. 

Dan pada tsi. 19 Desember '53 
ini di Jogjakarta dilangsungkan 
peringatan ulang tahun sedjarah 
jang sedih, jakni ketika Jogja di 
duduki oleh Belanda. Peringatan 
jang akan disaksikan oleh Kepala 

egara Presiden Sukarno djuga. 

  

  
Mendjulang indah Tiandi Prambanan 
jang sudah selesai diperbaiki. Tanpa 
tiang2 bambu jang mengelilingi, 
Tjandi Prambanan tampak lebih mo- 

|lek, menandakan betapa tinggi 

budajaan bangsa kita dimasa silam:   prihatin”, Tetapi dengan susunan (Foto: Djapendi Jogja) 

Begitulah, para pedjoang jang ber- 
ada diluar. kota dengan sepenuh te- 
naga berusaha merebut kembali koti 
Jogjakarta. Mereka tidak selalu se- 

: dih, tidak pula gembira jang berle- 

“ Pbih-lebihan. sprihatin 

jang 

banjak 
jang turut melantjarkan 
Mereka hidup. sehari? 

dengan rakjat djelata, begitulah “ja- 
tatan mereka selama Jogja diduduki: 

de- 

dang kerbau. Ada diantara mereka 
jang menjembunjikan kemaha-siswa- 
annja. Tetapi djustru menjembunji- 
kan kemahasiswa-annja itulah mere- 

anak jang pingsan, oleh orang2 di 

   
  

Lembaran - 
»19 Desembers 

   
    

    

  

  

   
   
    

   
    

       

  

  
Tiandi Prambanan. Tampak rangka2 dari bambu jang digunakan “untuk 
memperbaiki tjandi tersebut, Usaha memperbaiki tjandi ini sudah di: 

djalankan ddlam tempo 68 tahun, 
     

  

  
  

Tjandi P 

  Lama nja 

USAHA MEMPERBAIKI (res 
taureren) tjandi Prambanan jang 
letaknja tepat diperbatasan antara 
Jogjakarta-Surakarta, praktis baru 
sadja dapat diselesaikan. Soal 
upatjaranja baru akan. dilakukan 
pada tgl. 20 Desember '53 dengan 
dihadliri oleh Presiden Sukarno. 
Hadlirnja Presiden itu adalah 
memenuhi djandjinja pada bebe 
rapa tahun jg lalu, disamping itu 
djuga sambil menghadliri peringa 
tan djatuhnja kota Jogjakarta di 
tangan - tentara Belanda pada 
clash kedua dan dies natalis ,,Ga 
djah Mada”, “jang tepat dilang- 
sungkan pada tgl. 19 Desember 
itu djuga. 

Mengenai restaureren 
Prambanan itu berapa ' djumlah 
uang jang sudah dikeluarkan, 
wartawan tuan tidak berhasil me 
ngumpulkan angka-angkanja. 

tjandi 

Akan tetapi dapat dikemuka: 
kan, bahwa puluhan tahun jang 
lalu tjandi Prambanan diketemu 
kan rusak. Bangunan jang sangat 
megah itu diketemukan sudah 
berupa puing berantakan dan hi- 
lang musna bentuknja jang aseli 
lagi. Mengapa bangunan jang me 
gah itu bisa hantjur? Tiada se- 
erangpun jang dapat memberi 
keterangan. Ada jang mengatakan 
bahwa ,,mungkin” disebabkan 
adanja gempa bumi jang hebat, 
sehingga beberapa bagian tjandi 
itu rusak. 

Kita akui, bahwa sebenarnja 
mengetahui tahun ' pembikinan 
fjandi dan sebab-sebab kerusakan 
nja penting sekali bagi sedjarah. 
Tetapi untuk mendapatkan tjata 
tan itu tidak berhasil. Namun 
demikian, tulisan jini tidak akan 
hilang harganja, djika kita mulai 
sadja permulaan dibangun kemba 
linja tjandi tsb. 

Yzerman memelopori 
restauratie. 

Begitulah, seorang bernama Ir. 
Yzerman jang sangat tertarik 
akan barang2 purbakala mentjoba 
hendak mernbangun kembali  tjandi 
jang rusak itu. Pada tahun 1885, 
rentjana. Yzerman itu dimulzi, dan. 
mengumpulkan “batu2 jang terserak 
ditepinja sungai Opak.  Penjelidikan 
dan pembangunan kembali. jang dgn 

| begitu sadja, zonder. gambar jang 
laseli, adalah sukar sekali. Batu2 jg 
'terserak dikumpulkan,  ditjarinia di 
mana tempatnja jang aseli. 
| Pekerdjaan Ir. Yzerman terhenti 

(ditengah djalan, kemudian dilandjut 
kan oleh Grongman, jang memulai 
pekerdjaannja pada tahun 1889. 

Kedua orang ahli tsh adalah: jang 
memelopori pembangunan tjandi. Se 
kalipun bukan mereka jang . dapat 

mewudjudkan bentuknja jang baik, 
tetapi karena  daja-upaja 
itulah, dapat terkumpul batu2 jang 
terserak dimana-mana. 

Pada tahun 1938, pekerdjaan 
pembangunan diteruskan oleh Ir. 
R. Roermondt. Pada mulanja su 
dah direntjanakan, bahwa pem 
bangunan itu akan bisa diselesai 
kan pada tahun 1945. Tetapi di 
Juar perhitungannja, perang du- 
nia kedua petjah. Sehingga ter 
hentilah pekerdjaan itu untuk se 
mentara. Disusul pada  djaman 
pendudukan Djepang, pembangu 
nan itu berdjalan pula, sekalipun 
sangat pelan-pelan. 

Sesudah Republik Indonesia 
berdiri dengan Kementerian2-nja 
dan disusul dengan adanja Djawa 
tan Purbakala, maka pekerdjaan 
pembangunan dikerdjakan. setjara 

  
giat. 

Melihat angka-angka tahunnja, se 
akan-akan pembangunan tjandi 
Prambanan dilakukan hanja sambil 
lalu sadja. Tetapi kenjataannja tidak 
lah demikian. 1 

Kita katakan demikian, karena 
menurut keterangan2 jang dapat Lki- 
ta kumpulkan ternjata, bahwa peker 
djiaan pembangunan itu mula-mula 

mentjari bentuk jang aseli, kemu 
dian menjelidiki batu2 jang bertabu 
ran untuk - menempatkan kembali 
pada tempat jang sesungguhnja. Dja 

di, batu2 itu disusun pada tempat- 
nja, kemudian jang ukir-ukirannja 

ke- hampir hilang lantas diperbaiki. Dju pu halaman, 
ga tentunja ada bagian2 ketjil. jan” 
hilang sama sekali, inipun harus di 

Usaha Memperbaikinja Sudah 68 Th. 
Romantiek D.bawah Kaki 

Rara Djongerang 
(Oleh : Wartawan Kita) " 

mereka2 

    
     

ram banan 

tambal. Tetapi semuanja tidak meng 
kan sifat2 aselinja. 

Selandjutnja diperoleh ketera- 
ingan2, bahwa batu2 “jang hilang 
dan tidak dapat diketemukan. itu 
merupakan suatu kesukaran jang ha 
rus dengan segala kesabaran menga: 
tasinja. Hilangnja batu2 itu tidak ha : 
nja satu atau dua gumpal, “melain- 
kan banjak. Djuga artja2 jang pada " 
mulanja terdapat didalam tjandi itu 
sudah banjak jang hilang, ada dian 
taranja jang sekarang ini terdapat 
disalah satu museum diluar negeri. 

Keadaannja sekarang menundjuk- 
kan, bahwa pembangunan “ kembali e 
itu tidak mengetjewakan. Hal ini 
terutama sekali karena uletnja 
orang2 jang mengerdjakan, — teruta- 
ma tukang2 pahat disekitar daerah 
tsb jang dengan  ketelitiannja me- 
ngerdjakan segala sesuatu. 

       

   
   
   

    

  

  Bukannja akan menda- 
wa-dewakan, tetapi Tjam 
di adalah suatu dokumen- 
tasi. 2 Na 

Pada waktu upatjara pemasa- 
ngan stupha Sjiwa jg dilakukan 
oleh Mr. Wongsonegoro (16 Dja 
nuari 1952), antara Jain mengata 
kan bahwa pembangunan ' tjandi 
Hu bukan berar& kita akan men 
dewa-dewakan tjandi, melainkan 
tjandi2 itu Adalah merupakan 
suatu dokumentasi jang tidak bisa - 
dibantah. Menundjukkan “bahwa 
bangsa Indonesia adalah bangsa 
jang. berkebudajaan dan bere 
arsitektur tinggi. S2 

Begitulah, mengapa P.P. & K. : 
Djawatan Purbakala terus giat 
membangun kembali tjandi2 itu. 

Dengan selesainja stupha Sji- 
wa itu, maka tingginja fjandi itu 
sudah dapat ditentukan mendjadi 
47 meter. 

  

        
    

      
       

         

        
         

      

                  

          
          
       

         

           
           

             
    

       
    

    

    

   
Kissah Romantik 

Kita jang hidup sesudah Tarut: 
nja djaman . Hindu-Indonesia, su- 
kar sekali “memperoleh “tjatatan 
jang bisa didjadikan pedoman un 
tuk mengetahui asal mula tjandi 
Prambanan. Akan tetapi dari'ka- 
jangan rakjat disekitar 'tjandi “itu 
akan kita peroleh tjerita2 jang sa 
ngat menarik “ mengenai, “tjandi2 
itu. Djika jang mentjeritakan itu 
orang jang agak landjut, “dalam ' 
mentjeritakan  kissahnja akan — 
tampak pada wadjahnja, “bahwa 
orang itu Senar2  mempertjajai ' 
apa jang ditjeritakan. Sekalipun 
semuanja itu masih merupakan « 
satu "dongengan” atau da- 
lam: istilah karang-mengarang di- 
sebut sage, jakni suatu susunan 

      
      
     

     
     

  

   

  

    

      

    
    

     
   

        

        

   

        
                  

    

     
             

   
   

   

   
         
         
       
   

   

tjerita jang termasuk golongan 
epiek. Ta 

Pada djaman dahulu kala....')des    

  

mikian umumnja orang mulai meng 
kisahkan “tjardi Prambanan “tanpa 
menjebut angka tahi atant abadi 

terdapat seorang pemuda 
ahli memahat. Pandai membikin pa 

| tung. Dia bernama Djaka Bandhung, 
'tinggalnja didesa Bondowoso: “ Pada" 
'suatu hari, Djaka Bandhung bertemu 
. dengan seorang gadis tjantik “djelita | 
puteri Radja Baka namanju RARA 
DJIONGGRANG. Bandhung tertusuk. 
panah asmara sedangkan Rara Djong 
grang sebenarnja tidak menjintai. Te 
tapi utk menolak begitu sadja “akan 

. mengakibatkan rikiso jang tidak ri- 
'ngan, lebih2 bagi keradjaan ajahnja 
Oleh sebab itu, pada suatu hari Ra 
ra Djonggrang berkata kepada Djaka 

| Bandhung: Hai “Djaka Bandhung, 
aku suka mandjadi isterimn, djika 
engkau dapat membikin 1000: bimili 
patung dan diselesaikan dalam tempo 
sehari-semalam, sebelum 'ajam djan 
tan berkokok pada waktu pagi”, 

Dalam perhitungan «Rara Djorg- 
grang, tidak mungkin permintaannia 
itu dapat dilaksanakan, Tetapi dilus 
ar dugaannja, Djaka Bandhung me- 
njanggupi dan dimulailah pembiki- 
nan seribu patung dalam waktu 48 
djam. 

Begitulah, pada pagi? benar sebe- 
lum ajam djantan berkekok, Rara 
Dionggrang mengetihut bahwa Ban 
dhung sudah membikin 999 patung. 
Djadi akan dapat tertjapai djumlah 
jang dimintanja. 

|. Demikianlah, maka Rara Djong- 
grang segera memerintahkan kepada 
hamba-sahajanja agar waktu itu dju 
ga orang menumbuk padi dan menja 

    

  
   

          
          

     

    

             
   

     
     
       
           

     

    

    
            

        
           

   
         

        
       

              

        
               
        
     

    

   
   

  

   
     

        

    
   

   
(Disambung halaman 6 kol. 8) 

 



  

    

      

    
      

   
   

  

    
    

   
   

  
   

  

      

    

     

    

   

   

   r : Belanda Serbu Jogja" Tanpa Ultimatum — Ra 
Latihan g- : 

   
   

    

      

      

    

penderitaan, . hinaa 
hari jang penuh den: 
banan, tidak sadja ' 

“tetapi djuga darah di 
Peristiwa Madiun ja kan pada tgl. 18 Sept 

tahun itu, Lk. sebi 
' bisa diselesaikan, ber 
kasan TNI jang dibantu 

selesai 

beres, sebab masih banjak soal? 
. jang masih harus diurus: Angka 
— tan Darat kita masih belum men , Gis SA TONP 
dapat kesempatan untuk bernapas | lari mentjari selamat  keda- 
longgar, dan-baru sadja orang 
memikirkan soal2 jg berkenaan 
dengan perundingan Kaliurang. 
sebagai kelandjutan Naskah Ren- 
ville, malahan diwaki 
Orang anggauta KTN, C 
(dari Australia) dan  Hermans 
(dari Belgia), masih ada di Kali 
urang, demikian djuga Mr. Mah. 
Roem, jang mendjadi Ketua De- 
legasi kita. 

Beberapa hari sebelum: itu, Dr. 
Beel telah memberi sangkalan ten- 
tang adanja kabar2 bahwa , Tentara 

akan menjerang Ibu- 
kota Rd: jang telah disiarkan oleh 
beberapa surat' kabar Luar Negeri. 

itu bisa diterima 
oleh kaum Politisi kita, karena me- 
njangka bahwa Belanda tentu tidak 
akan berani main gila, bila di Ka- 
liurang masih ada anggauta2 KTN. 

Tetapi kenjataan bahwa semua jg 
mendjadi dugaan orang, telah mele 

Keradjaan” 

Sangkalan 

set. 

Tgl. 18 Desember malam hari, di 
atas kota Jogjakarta telah diganggu 

udara jang sangat 
seram, tetapi djuga orang masih be 
lum menjangka tentang 
djadian jang sebetulnja, sebab oleh 
Angkatan Perang kita telah dirumum 

“kan, bahwa dalam waktu seminggu, 
mengadakan Jatihan 

. Ibukota. Dan karena ini, maka se- 
.. mua kapal - udara jang 

permulaan serangan Belanda itu, di 
:sangkanja A-U.R.I. 

suaranja kapal? 

Pada.pagi hari orang2 
mempunjai radio, dan kebetulan 
mengambil siaran Djakarta telah 
mendjadi terkedjut, karena orang 
tidak mendengar kata? Djakarta 
sebagai biasanja, 
dan terutama jang sangat menu 
suk perasaan, Dr. Beel sendiri te 
lah mengumumkan, bahwa sedjak 
semalam djam 
ngan terbang Mz 

leh Tentara 
dan mulai itu sdat djuga ia telah 

emerintahkan supaja Angkatan 
Belandz mem 

ihkan segala' matjam 4.terror”, 
jang sama mengganggu :« keama- 
ea umum. Meskipun demikian, 
pada umumnja rakjat masih be- 

.- Jum mengetahui apa jg sebenar 
(. nja telah terdjadi, karena 

| dua kali kelihatan tentara pajung 
diturunkan, tetapi kenjataan bu- 
kan oranglah jang  diluntjurkan 

“5 itu, hanja boneka2 biasa, 
| Ss menguatkan anggapan “bahwa se- 

kaliannja itu benar? latihan. 
Makin siang 

duduki 

     

bah 

UR.I., 

    

  

   

, Idak sedikit kurban2nja......... 

  

wa. Jberlari-lari kesana sini karena ke 

ing imut dd 

  

kemudian fngetahui kemana jang harus ditu 
| Wunja 

ata hidup kita, . menjaksikan kedja- 
p|dian2 serupa ini kali. 
| Pada kira-kira djam 9 lewat 

jat seluruhnja. “Apa 

1 

(|zonder ditanja ini atau itu, terus 
Idisapu dengan tembakan. Semen 

tara itu, tembakan2 bren dan re-. 

imenudju kesebelah Barat-Laut dan 

“Itrottoire sangat seram dan memilu 
ikan, karena disana sini nampak ma 

NX 

| rpelui Uu menembaki “setiap kelihatan 
' berdjalan, kendaraan, sepeda, 

n bisa dilihat dari udara, dan ti- 

- Mulaj itu, penduduk mendjadi 
paniek, bapa, ibu, isteri, suami, 
kanak2 ketjil sama bergolong2-an 

“takutan, dengan djeritan, tangis 
tereakan memanggil2, tidak me 

Seram! Belum pernah selama 

sedikit, penduduk desa jang ada 
disebelah Timur kota telah berlari 

lam. kota, karena desanja te- 
lah diserang musuh, Rumah2-nja 
Wenjak jang dibakar, tiap2 orang 

aki2 jang diketemukan, dengan 

volver mulai kedengaran. 
Barulah orang pertjaja bahwa 

Belanda telah menjerang ibu-kota 
Rx , 5 

Djalan? jang masih terbuka untuk 
menjelamatkan diri, adalah djalan2 
jang menudju kesebelah Barat-Daja, 
sebab djalan2 jang ke Timur, telah 
ditutup semua, demikian djuga jang 

ke Utara: 

Pemandangan  didjalan? raja dap 

jit2 orang laki2, perempuan, anak2 
jang sama sekali tidak berdosa dan 
tidak bersendjata, semuanja berlu- 
muran darah, diantaranja ada jang 

masih belum menghembuskan napas 
nja jang penghabisan, hingga meng- 

gelisah kesana sini. untuk. menahan: 
kam sakitnja:....... 

Tuhan sadja jang mengetahuinja! 
Perlawanan dari fihak kita jang 

paling hebat, ada dikanan kiri kam 
pung Mergangsan dan Surokarsan. 
dan djustru karena ini, maka pendu   

:jang mendjadi kurban......... pem- 
. bersihan. 

'lah menduduki tempat2 jang pen- 

Agung, dimana Presiden, Wakil Pre 
|siden Hatta, para Menteri dan Ang 

'gauta2 Madijelis Pertimbangan 
Agung, termasuk Ki Hadjar Dewan- 

toro, masih berkumpul, karena baru 
'sadja sidang Kabinet selesai, telah 
idikurung oleh Tentara Belanda, di 
bawah pimpinannja Kaptein Nix. 

    

tetapi Batavia, 

O. telah di- 

g .Keradja 

ya kapal2 pemburu ..tjotior me- 
"jang menjamber-njamber diatas 

Keradjaan Belanda, tetapi dju- 
orang masih 
asi ,.tjotjar merah” itupun mi 

jang sengadja. di. pa- 
bendera musuh, supaja dalam 
nampak benar2 sebagai ',,pe 

tanding”. 

duk dua kampung ini sangat banjak 

Presis pada djam 13, Belanda te- 

ting, dan pada “diam 15 Gedung 

# 

  

  

     Tembak 
Ternjata sebelum ia meninggalkan | 

kota terlalu' djauh, mobilnja telah 
bertemu dengan mobil Hatta jang 
meluntjur dengan tjepat dari Utara 
dalam keadaan hudjan peluru. Hat- 
ta berhenti, dan pindah djadi satu 
dalam mobil Hamengku Buwono. 

Demikianlah dua orang besar ini | 
menudju kesidang Dewan Menteri, 
dengan selamat. 

Sidang 'itu jang terutama, meng- 
ambil sikap terhadap Belanda, mem | 
buat statement, dan memberikan in-| 
struksi kepada Menteri  Kemakmu-: | 
ran, Mr. Sjafruddin Prawira Nega- 
ra, jang kebetulan ada didaerah Su| 
matera, supaja membentuk Pemerin 
tahan R.I. darurat. Djuga memberi 
instruksi kepada Menteri — Maramis |- 
jang sedang ada diluar Negeri, dan | 
Dr. Soedarsono jang ada di India. | 

Pada tgl. 22 Desember, Presiden 
Soekarno es. termasuk Kiai Hadji 
Agus Salim dan Mr. Moh. Roem, 
jang ditangkap di Kaliurang, dan 
dibawa ke Kota bersama-sama dgn. 
Anggauta K.T.N. Critschley dan 
Hermans, oleh Belanda diasingkan 
ke Prapat, dekat danau Toba, se- 
dang Wk. Presiden Hatta dipertem- 
patkan di Manumbing, Bangka. Be- 
lakangan Presiden Soekarno es. di 
kumpulkan djuga dengan Wk. Pre- 
siden Hatta. 

Dalam . kepungannja di Gedung 
Agung, hampir semua jang meag- 
ambil bagian dalam sidang Kabinet 
itu, termasuk djuga Penasehat Pre- 
siden, Sutan Sjahrir, Anggauta1 Ma 
djelis Pertimbangan. Agung, djuga 

Baswedan, jang tidak diasingkan 
bersama-sama dengan wakil dan Kz 

pala Negara tsb, sama mendapat 
huisarrest, sedang Menteri2 jang bi 
sa meloloskan diri adalah Menteri 
Supeno, jang kemudian- dibunuh 
Belanda didesa Sawahan,  Ngari- 
djuk, Menteri Sukiman, Menteri Su 
santo Tirtoprodjo dan Menteri Ka- 
simo. 

Dr. Satyabudi marhum, telah di 
tangkap di Kaliurang, dan selandjut 
nja dimasukkan - didalam pendjara, 
dalam mana ia hampir setiap hari ta'atan 
mendapat edjekan dan hinaan 'jang 
sangat melukai perasaan. 

Bisa dikata dalam beberapa hari 

Oj kjat Mengirar 
Perang —..Tjotjor Merah“ Main 

—..— Djasa Sri Sultan Jang Besar 
(Oleh: Darmosugito — Wartawan Kita) — 

  

  
sadja, rumah pendjara Jogjakarta, | Patannja sebagai Kepala daerah, 

  

  

  

Babagia Kelu- 
arga Presiden 

Bagi setiap ummat manusia jang dilekati rasa kasih sajang, terasa benar 
kenikmatan jang memantjar dari wadjah presiden sekeluarga waktu bisa 
berkumpul kembali, setelah terpisah kurang lebih 6 bulan lamanja. Tam- 
pak Bu Karno, meski badannja agak mendjadi kurus, mungil tersenjum 

gembira. 

  

Djuga untuk mengisi kekosongandan N.I.T. telah meletakkan dja 
desa Tjebongan jang ditinggalkan batannja. , 
oleh Kepala desanja, Belanda telah 
mengangkat seorang bekas sopirnja 
(didjaman sebelum Djepang datang), 
tetapi beberapa hari kemudian, Pak 
Kromo, demikian namanja, tahu? 
telah mati. ' 

Hamengku Buwono 
mulai beraksi. 

Untuk melihat bagaimana ke 
rakjatnja, beliau telah 

mengumumkan setjara ,,getok 
tular”, - bahwa ia mulai tanggal 
1 Djanuari 1949 meletakkan dja 

jang pada waktu datangnja Belan. | hingga segala keganasan dan ke 
da, orang2 hukuman dan tahanan2 | kedjaman' Belanda, harus ditang 

politik (peristiwa Madiun) di lepas-/ Sung oleh Belanda sendiri. Kepa   
Djasanja Hamengku 
Buwono IX. 

Pada hari itu, di Gedung Agung 
“djustru mengadakan sidang Kabinet, ' 
tetapi Perdana Menteri Harta ada ! 

Idi Kaliurang: Djustruk ae 
"kalau karena si ,tjotjor merah? 
ta tidak gampang meninggalkan. Ka 
liurang, sidang tidak langsung, pada 
hal dalam saat2 sebagai itu, sidang 

“itu harus berdjalan, karena perlu 
menentukan sikap, - membuat state- 

ment keluar dan kedalam Negeri, 
djuga amanat Presiden kepada rak-t. 
PE 3 

» 

$ ag i 
kan semua, hingga mendjadi ko- | da rakjatnja beliau na 2hatkan, 

song sama sekali, telah mendjadi pe Peliau hanja mau kalau Gn 
nuh berisi tangkapan2: Pulisi, Per- rakjatnja sebagai kepala dari Per 
wira, pemuda2, para Mahasiswa, di Gjuangan rakjat Mataram. 

,antaranja termasuk Astuti Darmo-j 
sugito dan Etty Soemardjito, dua2- 

'nja dipersalahkan mendjadi penghu- ' 
bung antara gerilja jang ada di da- 
lam dan luar kota. 

. Penderitaan penduduk. 
Kita dapat membajangkan  bagai- 

.mana penderitaan penduduk di ma- 
sa itu, karena sampai beberapa hari 
Belanda menduduki Ibukota R.L, 
dalam kota -sama sekali tidak ada 
orang berdjualan beras, hingga dgn. 
mendadak harga beras mendjadi Rp 
1.000 (seribu rupiah) tiap kwintal. 

Masarakat bisa dikata mendjadi 
mati sama sekali. Sementara itu, 

Sudah sediak seminggu sebelum- |koers uang Uri mendjadi sepertiga- 

nator keamanan Hamengku Buwono rah. 
sakit jang agak keras. 
demikian, melihat suasana dalam tidak mau bertekuk lutut. 
saat2 itu, dia berangkat djuga “kesi-! 

dang Dewan Menteri, dan ketika 
mengetahui kesulitan2 di sekitar so- , 

cal kedatangan Hatta, maka dengan 
tidak -banjak bitjara, dalam keadaan 
hudjan peluru itu, ia berangkat dgn 
motor hidjau jang terkenal, dengan 
lebih dahulu singgah di Kapatihan, 
untuk memberi instruksi kepada ang 
gauta2 Dewan Pertahanan daerah, 

jang diketuai oleh Paku Alam. 
  

   

    

     

          

   

    
   

      

    

   
   
    

  

   

  

   

     
   
   

    
    

    

   

  

   

Hari2 mendjelang kembalinja pemerintahan Republik di Jogja, setelah : 

6 bulan ,digagahi” oleh Belanda. Tampak Sri.Sultan, sebagai Koordinator 

Keamanan memberikan instruksi kepada Komisaris polisi Djen Mohamad. 

Disebelahnja tampak wakil kepala polisi negara Sumarto. | Penarikan 

tentara Belanda jang terachir terdjadi pada tanggal 29 Djuni 1949. 
: Ss a 

Sungguhpun ' SS 5 

nja, Menteri Negara tevens Koordi- ratus tudjuhpuluh -limanja uang me 

Meskipun demikian, rakjat tetap 

Jang sangat menarik, disana sini 
nampak ,,pedagang2 baru, diantara- 

nja beberapa pemuda jang sebetulnja 
selalu mengawaskan siasat Belanda, 
untuk kepentingan penjerangan pada 
hari malamnja. Demikian djuga de- 
ngan halnja pedagang rokok Nji Ha 
djar Dewantoro, tukang djual stroop 
Nj. Mangunsarkoro, dan pabrik tem 
bako Virginia jang dipimpin oleh ke 
luarga Darmosugito, jang mendapat 
'bahan2 tembako “dari Fonds Nasio- 
nal dan kertas rokok dari orang2 
Tionghoa jang membantu  perdjua- 
ngan kita. 

Zonder pemerintahan. 
Sedjak masuknia Belanda, semua 

Pamongpradja, djuga Pulisi Negara 
sama keluar kota semua. Dengan 
demikian keadaan mendjadi  va- 
cuum, karena tawarannja Residen 
Stok untuk membentuk  Civiel Be- 
Stuur, sama sekali tidak  diperduli- 
kan oleh Pegawai? Negeri jang ma- 
sih ada didalam kota. Djuga bebera 

Ipa kali, baik Kaptein Nix, maupun 
Majoor de Lange untuk mendjum- 
pai Sri Sultan, tidak berhasil. Seka. 
li mereka -bisa menghadap Paku 
Alam, tetapi mendapat djawaban, 
bahwa ia hanja wakil kepala dae- 
rah, sama sekali tidak berkuasa, 
dan hanja akan menurut segala jang 
diperintahkan oleh Kepala” daerah. 
Karenanja, maka tamu2 asing itu di 
persilahkan berunding sendiri dgn. 
Hamengku Buwono...... £ 

Diantara pegawai2 Negeri seluruh   Jogjakarta, hanja seorang Pamong- 
pradja jang mentjoba menjeberang, 

Berita ini tersiar dengan tjepat 
sekali, dan reaksinja ternjata sa 
ngat bagus, sebab Semua rukun 
kampung, rukun desa dan petani2 
jang desa atau kampungnja masih 
belum. dikuasai Belanda, terus 
menerus. membuat rapat: untuk 
menetapkan sikap, serentak men 
djadi anggauta Perdjuangan rak- 
jat Mataram, dan. minta supaja 
"Hamengku Buwono mendjadi pe 
mimpinnja. 

. Demikianlah, maka setiap ma- 
lam ribuan mosi dan resolusi dari 

ke Keraton- dgn melalui pagar? 
rudji besi. 

Dengan melihat kenjataan ke- 
ta'atan rakjatnja ini, maka Ha- 
mengku Buwono mulai bergerak. 
Bupati Honggowongso mendjadi 
kuriernja, sedang Mr. Purwokusu 
mo mendapat tugas menerima 
laporan2 dari sana sini. Achirnja 
didalam seluruh tembok Kraton 
dan gedung2-nja para Pangeran, 
mendjadi ,.sarangnja” para Geril 
ja pada siang hari, dan pada ma 
lam hari mereka melakukan se 
rangan disemua post2-nja Belan- 
da. Dan djustru karena ini, kalau 
Belanda dahulunja merasa menda 
pat succes dalam serangannja ke 
Ibukota R.I., adalah pelahan2 ia 
mulai mengerti, bahwa siang hari 
malam hidupnja selalu di-ikuti 
.TNI dan badan2 perdjuangan jg 
bergerilja. “Tidak djarang  djuga 
dalam siang-siangan Opsir2 Belan 
da mendapat serangan dgn tem 
bakan atau dengan tikaman blati. 
Dan karena inilah maka setiap 
matahari sudah terbenam, mereka 
sama meninggalkan kota, sama 

ditinggalkan didalam kota hanja 

terdiri dari kaum Indo dan Inlan 
der. : — 

djahanam. Y 

Negeri. - Nak,   tetapi...... tamatlah tjeriteranja. 

  
desa2 dan kampung2 jg dikirim/ 

bermalam di Meguwo, sedang jg 

para serdadu2 krotjo2 sadja, jang 

Makin lama kedudukan Belan 
da makin sebagai dialam Neraka. 

Reaksi luar dan dalam 

Sehari setelah Belanda mendu 
duki Ibukota R.L, untuk menun 
djukkan rasa tidak senangnja, Ka 

Berhubung dengan laporan 
KTN jang ditanda tangani oleh 
M. Cochran kepada PBB, Dr. 
Evatt, Menteri Luar. Negeri Aus 
tralia telah melahirkan kritiknja 
jang sangat tadjam atas ketidak 
djudjurannja Belanda. Sedang Se 
nator Brewster memberikan soko 
ngan besar sekali kepada R.I, 
sebaliknja mengupat tjatii perbua 
tan Belanda jang telah melanggar 
putusan PBB datam gentjatan sen 
djata. Dan karena itu pula, ia 
telah mengandjurkan,-spj. Ameri 
ka menghentikan sokongannja ke 
pada Belanda. 

- Hampir semua surat2 kabar di 
Amerika, memberikan sokongan 
jang sangat besar sekali, untuk 
membela kedudukan Indonesia. 
“ Djuga di India, rakjat dan se 
mua pers disana telah menjatakan 
kesediaannja untuk memberikan 
bantuan apa sadja jang bisa, ke 
pada R.I., disamping itu Shri Neh 
ru telah mengandjurkan — supaja 
Natar di Asia mengadakan kon 
perensi, untuk membela kepenti- 
ngan Indonesia. Ternjata konpe 
rensi telah berlangsung pada tgl. 
20,,Djanuari 1949. 

.. Belanda mulai menggigil. 
- Karena dalam dunia Internasional 
sama sekali tidak ada suara2 jang 
berdiri disebelahnja, sebaliknja se- 
muanja sama mengupat tjatji, maka 
pelahan2 Belanda mulai s@iar. hing 
ga ia menawarkan supaja soal2 jang 
“berkenaan — dengan itu dfbitjarakan 
dalam konperensi Medja Bundar, di 

' bawah pengawasan KTN. 
Achirnja, setelah diadakan perun- 

dingan di Djakarta beberapa kali,.pa 
da tgl. 7 Mei 1949 telah didapat sua 
tu persetudjuan, bahwa R.I. berse- 
dia turut dalam Konperensi Medja 
Bundar, tetapi dengan sarat2: 

1. pada tgl. 24 Djuni 1949 semua 
tentara Belanda harus ditarik « dari 
Ibukota RI. 

2. pada 1 Djuli 1949 . Pemerinta- 
han Republik Indonesia harus sudah 
kembali untuk mendjalankan tugas- 
nja. t 3 

3. berhenti bermusuhan. , 
4. sebelum achir tahun 1949, pe- 

njerahan kedaulatan harus sudah di 
dJeksanakan. 

Berhubung dengan perundingan? 
di Djakarta itu, maka pada tgi. 1 
Mei 1949 Hamengku Buwono telah 
diangkat sebagai wakil R.I. “ untuk 

Imeleksanakan segala sesuatu jang 
berhubungan dengan Naskah keputu 
san perundingan. : 

Berhubung dengan itu, maka pada 

bulan Djuni 1949, Hamengku Buwo 
no telah mengadakan perundingan 
dengan Residen Lycklama untuk me 
nentukan procedure dari penarikan 
tentara Belanda dari Jogjakarta. 

Demikianlah semua berdjalan me 
nurut rentjana, ialah pada tgl. 6 Dju 
li 1949 Presiden Soekarno cs. kem- 
bali ke Jogjakarta, dan achirnja pa 
da tgi. 27 Desember 1949 Belanda 
menjerahkan kedaulatan di Djakarta.   binet Negara bagian Pasundan ke Ibukota R.I. baru, Djakarta. 1 
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uan - 
OKAY, BUIT YOU N IMEANWHILE... Y STUNPY CANE'S 

. GO BACK | BETTER DO Paay 
O MAARY AN! TOM PINES! | SOMETHIN' TO ROY, 
SAN LAY LOW TILL / GET THEIR... 

.— Stumpy, .kembalilah ketempat 
Yary dan Tom. Pines, dan berada 

@ sampai engkau mendapat ka- 
F dari saja. 
—& Okay, tetapi engkau le 

berbuat sesuatu untuk merebut kaju 
1 liknja. Lekas! 

  

       
   

KAA NOT BACK YET 
WITH THE PARTS 

WHER FOR THE SAWMILL 
BOILER, 50 IM 

GOING? | GOING TO PO SOME 
AA. LOOKING AKOUND! 

  

  
Sementara itu......... 

      
      

     
     

    

        

"MAYBE TLL SEE THAT X STOP TEASING 
MYSTERIONS STRANGER ) ME, ROY ROGERS! 
WITH TH THAT'5 WHAT HE E BROAD : 
SHOULPERS AND BLLE | DIP LOOK LIKE! 
EYES YOU TOLU ME 

ABO| NP 

AA 

— Barangkali saja dapat ketemu 

—- Roy, kemana engkau? orang asing jang pundaknja lebar 

Stumpy Cane belum dju- dan, matanja biru, sebagaimana jang 
| Ae 3 ve 

ga. kembali . -dengan 
deel2 untuk ketel mesin ger- 

onder- telah kau tieriterakan kepada saja. 

— Berhenti dengan  mengedjek 

gadji, karena itulah saja akan saja, Roy “Rogers. Itulah apa' jang 
pergi untuk melihat2  seki- nampak padanja. : 

tarnja. 
: 

LATER... J TRIGGER, THAT SOUNGS. 
LIKE A WAGON COMIN' | 

POWN THE LARUE LUMBER 
COMPANY!5 LOGGING ROAD! 
WEIp BETTEK DUCK OUT OF 

na SIGHT! 

     

     

     

   

    

Kemudian...... 3 

— Trigger, suara itu seperti 
ada kereta jang datang kesini 
melalui djalan jang diblokkir 
mulik perusahaan  kaju Larue. 
Lebih baik kita sembunji. 

| Roy Rogers 24 dan 25 

& 

Universitet ,,Gadja 

Dan bersamaan dengan waktu itu 

ada” 
Kini Sudah Punja 6176 
Mahasiswa — Achir Ta- 
hun 1954 Gedung T.U. 

Selesai 
(Oleh :'Wartawan Kita) 

  

|. DALAM RANGKAIAN ren 
tjana kundjungan Presiden Sukar 
no ke Jogja pada tg. 19 Desember 
1953 ini, selain menjaksikan peri 
ngatan hari ulang tahun Jogja di 
duduki Belanda, peresmian tjandi 
Prambanan djuga akan mengha- 
dliri Dies Natalis Universiteit 
Gadjah Mada”, suatu Perguru- 
lan Tinggi jang pernah memberi 
| gelar Doctor Honoris Causa ke 
(pada Ir. Sukarno. " 

Jogjakarta sekarang — lebih te 
pat disebut semendjak pemerintah 
pusat pindah ke Djakarta — ada 
lah kota peladjar. Disana pula 
dengan megahnja berdiri Perguru 
an Tinggi ,,Gadjah Mada” jang 

' Tuntuk sementara waktu ini kuliah 
|kuliahnja diberikan di Pagelaran, 
suatu balai dari Kraton Jogja- 
karta. 

Universiteit itu berdiri adalah 
atas dorongan kebutuhan akan 
suatu perguruan tinggi jg sesuai 

'Idengan kemerdekaan jang telah 
|kita miliki. Setelah saling bertu- 
kar pikiran, achirnja Universiteit 

4,,Gadjah Mada” diresmikan ber 
dirinja pada tgl. 13 Maret 1946, 
jang pada pertama kalinja mem 
berikan tjeramah ialah Prof. Soe 
'narjo-Kolopaking. — Tjeramahnja 
berkepala ,,The Sociological view 
of the social alteration”. Djum- 
lah mahasiswa pada pertama kali 
nja itu ada 450 orang, masing2 
dalam. faculty of Law dan fac. of 
Literature. 

Universiteit itupun pasang surut- 
nja sedjalan dengan pasang surut 
perdjoangan menegakkan — Republik 
Indonesia, — jang adakalanja ditiup 
badai dan taufan sehebat2nja, serasa 
tidak bersedia lagi untuk tegak ber- 
diri. Tetapi berkat ketabahan dan 

djudjur dalam mengedjar tjita2, hing 
ga kini universiteit tsb tegak berdiri 

Sesuai dengan Peraturan Pemerin 
tah no. 37 tahun 1950, maka Uni- 
versiteit ,,Gadjah Mada” terdiri dari 
fac. kedokteran, kedokteran gigi (jg 

terdiri dari bagian kedokteran jang 
mempunjai tingkat peladjaran Bac- 

Iecalaureat ilmu Hajat. Bagian kedok 
teran gigi dan bagian Farmasi, jang 
mempunjai tingkat peladjaran Bac- 
calaureat ilmu Farmasi dan Bacca- 
laureat ilmu Kimia). 

Face. Hukum, - Sosial dan Politik 
terdiri dari bagian Hukum dan ba- 
gaian Sosial dan Politik. Bagian hu 
kum mempunjai tingkat  peladjaran 
Baccalaureat ilmu hukum ketata-ne- 
garaan, -keperdataan dan kepidana- 
an. 

Selain itu dapat djuga disebut ada 
nja fakultet2 tehnik, sastera, perta- 
nian, kedokteran. hewan. 

Berapa djumlah maha- 
siswa? 

Kalau dimuka sudah kita se- 
butkan bahwa Jogjakarta merupa 
kan kota peladjar, nistjaja pem 
batja ingin mengetahui berapa 
djumlah peladjar dikota ,,nasi gu 
dek” itu. 

Menurut tjatatan bulan Nopem 
ber jl. maka djumlah mahasiswa 
dikota Jogja ada 6176 orang di 
antaranja 4953 dari luar kota. 

Angka? itu masih bisa diperin 
tjikan. Jakni: Mahasiswa dari 
fac. HESP terdiri dari 1195 ma 
'hasiswa baru dan 1843 mahasis 
wa lama. Daripada djumlah itu 
terdiri dari 318 wanita dan 2720 
lelaki.  Fac. Kedokteran: Terdiri 
dari 660 mahasiswa lama dan 463 
mahasiswa baru. Daripadanja tet 
diri dari 224 wanita dan 899 
lelaki. Faculteit Kedokteran He- 
wan terdiri dari 41 mahasiswa 

  

r 

  

Maket Gedung Universitet ,,Gadjah Mada” jang kini sedang dibangun itu. 
Delam gedung inilah. nanti dipupuk bibit tjerdik tiendikiawan Indonesia 

jang kelak banjak gunanja bagi kemadjuan bangsa dan negara. 

   

  

   

  

(Foto: Djapendi Jogja) 

  

34 mahasiswa 
Daripadanja terdiri dari 
dan 73 lelaki. Faculteit Pertanian 
terdiri dari 240 mahasiswa lama 
dan 136 mahasiswa baru. Daripa 
danja terdiri dari 6 wanita 
370 lelaki. Faculteit Technik ter 
diri dari 584 mahasiswa lama dan 
416- mahasiswa baru. 
nja terdiri dari 37 wanita dan 963 

Faculteit Sastera 
dari 212 mahasiswa baru dan 352 
mahasiswa lama. Daripadanja ter 
diri dari 225 wanita dan 339 le- 

Sekedar illustrasi boleh djuga 
ditjatat, bahwa didalam kota Jog- 

peladjar2 Sekolah 
Landjutan Atas jang terdiri dari 
3570 peladjar sekolah negeri dan 
5300 peladjar sekolah partikelir, 
berasal dari 16 sekolah landjutan 
atas negeri dan 30 sekolah parti 

Daripada angka2 itu sebenar- 
nja dapat dibandingkan, 
dalam tahun 1939 di Indonesia 
djamlahnja mahasiswa hanja ada 
1693 orang, kemudian dalam ta- 
hun 1951 ada 6535 orang, dalam 
tahun 1952 ada 8584 orang. Se 
dangkan angka2 jang kita papar 
kan diatas baru mengenai 
ngan universiteit ,, Gadjah Mada”. 

Achir tahun 1954.. ge- 
dung tata usaha univer- 

Gadjah Mada” 

Sebagaimana diketahui, univer 
siteit ,,Gadjah Mada” belum mem 
punjai gedung sendiri. 

kini sudah dimulai. Letaknja di 
djalan Pakem menghadap ke- 

Perletakan batu 
telah dilakukan oleh Presiden Su 
karno sendiri pada tgl. 19 Desem 
ber 1951. Tetapi dikala perleta- 
kan batu pertama dilangsungkan, 
gambar rentjana pendirian belum 
selesai “dikerdjakan. 

Selandjutnja dapat disebutkan, 
bhw luasnja gedung tsb. 6.53414 

persegi” bertingkat 
tingginja dari lantai bawah sam 
pai plafond atas 15 meter. Ben 

djang, jakni pandjangnja 124,60 
meter, sedangkan lebarnja 82,48 

Dalam pada itu. didapat 
ngan djuga bahwa 
chusus untuk memberi kuliah2 dari 
pelbagai faculteiten itu akan diber- 
dirikan disekitar gedung 'tata usaha 
tsb. Selain itu akan diberdirikan pu 

asrama mahasiswa (as 

rama mahasiswa jang sedang diber- 
dirikan di Batjiro masih. dianggap 
kurang luas) dan djuga akan diper- 
lengkapi dengan sportveld. Perkam- 
pungan mahasiswa demikian itu, pa 
da kelak harinja akan diperlengkapi 
dengan kantorpos, pasar dan toko2. 

Semuanja itu merupakan plan jg 
menjusul. Sambil menunggu selesai- 

  
    djuga, Presiden Soekatno dan para 

"Pemimpin Negara jang lain, sama 
meninggalkan Jogjakarta, menudju 

Gjiwa jang sudah dibangun kem- 

  

Pemandangan di dil. “Malioboro, Jogja, sewaktu diduduki Belanda. 
Malioboro jang biasanja sibuk ramai, kelihatan sunji sepi. Hanja convooi 

truck2 militer Belanda sadja jang berderet memenuhi djalanan, 

   
   

   
   

    

   

    
    

    
   
   
   

   

    

     
    

   

     
   

   
    

    
    

  

   
    

    

   
    

    

    
    

   

    
    

   
   
    

     

    
      

   
    

     

    
      

    
    

   
    
   

  

nja gedung2 itu semua, pendirian ge 
dung jang sekarang dikerdjakan itu 
walaupun menurut opzetnja  hanja 
untuk Tata Usaha, tetapi untuk se- 
mentara waktu 5 ruangan  bagaian 
atas kelak akan dipergunakan untuk 
ruangan kuliah, (adapun ruangan 2 
diatas itu luasnja' lebih kurang 5.000 
meter persegi. — A,S.). 

Dapat pula ditjatat, bahwa peker 
djaan peleksanaan - pembikinan ge- 
dung Tata Usaha Universiteit ,,Ga- 
djah Mada” itu diserahkan kepada 
N.V. Biro ,,Karpi” dengan djumlah 

pemborongan Rp 17.453.900.— Me- 
ngenai pemasangan listrik, talipon 
dan bliksemafleider  pemborongan- 
nja diserahkan kepada Teknik 
Umum Bandung dengan ' borongan 

Rp 3.604.000. 
Penjerahan pekerdjaan2 peleksana 

an itu setelah lebih dulu diadakan 

undangan kepada pemborong2. 

1 

(Sambungan halaman 5) 

Tjandi Prambanan 

Djaka Bandhung jang mendengar 
orang menumbuk padi menghentikan 
pekerdjaannja jang tinggal sedikit itu 
dengan sangat masgul. Tetapi dia sa 
ngat dendam setelah kemudian- me 
ngetahui bahwa hal itu- sebenarnja 
muslihat Rara Djonggrang. 

Seketika itu Rara Djonggrang ber 
tanja: Djaka Bandhung, bagaimana 
kesanggupanmu. Sekarang  ternjata 

kau tidak dapat membikin seribu pa 
tung”. 

Dengan marah Djaka  Bandhung 
mendjawab: ,,Ja, masih kurang satu. 
Jang satu itulah...... dirimu sendiri”? 

Seketika itu pula Rara Djonggrang 
mendjadi patung. Dan oleh Ban- 

dhung artja Rara Djonggrang ditem- 
patkan dalam tjandi. Pada umumnja 
artja Rara Djonggrang ini disebut pu 
la patung Durga. 

Dengan demikian, selain banjak pa 
tung didalam -tjandi, Prambanan, di 

sana terdapat 4 artja besar, jakni: 
Shiva, Vishnu, Ganega dan Durga. 

Xzerman djatuh tjinta 
pada, arfja...... Rara 
Djonggrang? 

Wartawan tuan | hanja tersenjum 
tjampur heran, ketika orang menga- 

takan, bahwa Jr. Yzerman — orang 
pertama jang memelopori memba- 

ngun Prambanan ' — . mengatakan 
bahwa Yzerman - dahulupun djatuh 
tjinta pada artja Rara Djonggrang. 
Hampir 'tiap2 hari dia datang ke 
artja tsb. untuk memuljakan dan 
memudjanja dan katanja sering...... 
membelai-belai kepala patung itu. 

Ja, kalau tjerita ini dilebih?kan, 
bukan satu hal jang mustahil. Mung- 
kin Yzerman datang untuk memper- 
hatikan bentuk ukir-ukuran. Bukan- 
Kah Yzerman memang hendak mam- 
bangun jang rusak? 

Selain itu, mendjadi kepertjajaan 
orang dari Djawa-Tengah jang se- 
lalu memesan kepada anak tjutjunja, 
djika pergi melihat tjandi Prambanan, 
djangan mendekati patung Rara 
Djonggrang. Pantangan ini terutama 

ditudjukan kepada gadis-gadis. Se- 
bab, djika gadis2 itu mendekati pa- 
tung Rara Djonggrang, maka dia 
akan mendjadi............... perawan 
tuwa. (Sukar mendapat djodoh). 

G 

' Begitulah, restaureren  tjandi 
Prambanan sudah selesai. Ting- 
gal peresmiannja sadja jang akan 
dilakukan oleh Presiden Soekar- 
no pada tg.20 Desember. Pura 

bali dalam 68 tahun ditjandi 
Prambanan itu akan 'mempunjai 
bentuk jang tidak rusak lagi. Hal 
ini adalah termasuk pembangu- 
an raksasa, karena pura gjiwa 
itu menderita kerusakan jang he- 
bat sekali dalam berpuluh2 tahun. 

Kalau Jawarhalal Nehru ketika 
mengundjungi tjandi Prambanan “ 
kagum akan kegiatan orang2 jang 
bekerdja membangun tjandi itu, 
maka bisa diharapkan tamu2 luar 
negeri lainnja kelak akan lebih 
mengagumi lagi bahwa bangunan   (Foto: Djapendi Jogja) 
jang rusaknja hebat sekali itu su- 
dah bisa dibangun kembali. 

  

  

    

  

7 STUMPY! WHAT IN 
AN BLAZES ARE YOU 

DOING HERE 2 
    

    

  

         

      

WHY--UH --TKERE'S A BLOW-DOWN 
BLOCKIN! THE RIVER ROAD, ROY! 
I HAD TO TAKE A CHANCE ON 
RUNNING INTO CAULKS MALLOY! |      

  

  
  

Roy telah berdjumpa dengan Stumpy Cane didjalan jang di- 
blokkir' kepunjaan - perusahaan kaju Larue......... 

—— Stumpy! Apa jang sedang kau perbuat disini? 
— Mengapa...... Da kon disana ada peledakan jang menutup dia- 
lan melalui sungai, Roy. Saja mempunjai kesempatan berkenda- 
raan, melalui djalan Caulks Malloy, 

I--UH--WANTED TO GET BACK YYOu TOOK A | WONDER IF THIS COWBOY 
AS SOON AS T COULD Witk 
THE PAKTS TO FIX THE 

  

an onderdeel2 buat memperbaiki ke- 
tel mesin gergadji. 

— Engkau mendapat kesempatan 
jang baik. Marilah kita pergi 

    

    

   

   
   

  

REALLY PELL FOR THE YARN 
ABOUT THE BLOW-DOWNZ-T 

brg CANT BE SUREI 

— Saja ingin. tahu, apakah 
cowboy ini sungguh2 pertiaja 
akan dongengan saja menges 
nai peledakan itu? Saja bes 
lum jakin,


