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per ani: asvek militer 
kat 
di “Club 

     
    

NN 

untuk menjetudju/ SEA 1 .roh perhatian atas p: soalan ini. 

  
    

  

untuk menghadapi agresi”. 
SY 

Dari Djepang 
PM Dari Liberal Atau| 
Demokrat Sama Sadja 
— Asal Sadja Terus 
Kerdjasama Dengan 
Amerika ....... 
PEMBESAR" Amerika Serikat 

hari Rebo masih tetap mengha- 
rapkan supaja kedua partai kon- 

  

servatif di Diepang, jalah Partai Liberal dan Partar Demokeas akan mentjapai kata sepakat dan 
menjetudjui peng an se- 
orang perdana menteri baru untuk menggantikan Yoshida.  Pembe- 
sar2 A.S. tadi bersepakat bahwa 
tak mungkin dapat dibentuk se- 

-buah pemerintah stabil apa 
bila tidak disokong oleh kedua 
partai tsb. tadi, jalah Demokrasi 
lang dipimpin oleh Ichiro Hato- 
yama dan Liberal oleh Taketora 

ta, x 

»Kalau tak disokong 
konservatif, sulit...” 

Pembesar2 A.S. berpendapat, 
bahwa sesuatu pemerintah koalisi 
Djepang jang terpaksa tergantung 
kepada sokongan dari Partai So- 
sialis Kanan atau Kiri itu, dalam 
waktu singkat sadja kedudukannja 
akan mendjadi sulit-dan tidak 
bisa hidup lama sebagai satu ke- 
kuatan jang effektif. Jang dike- 
hendaki oleh pembesar2 Amerika 

dministrasi-Ekspedisi 

  

ma : 

2 erangan b rar an P.M. Kotelawala 
. arapa Ceylon Menentang SEATO 

.. Ceylon Sir John Kotelawala 
di Washington. 

- mengapa bagi kami tidak mungkin 
YO, sekalipun kami masih bersedia mena- erhatian atas in ini. Kami di Asia 

keperluan kami jang pertama-tama ialah sebuah ,,pakt pertahanan 

kami bersedia untuk menutup mata 

Lig bersangkutan. Ig kami perlukan 

perlengkapan untuk mendjamin per 

|rakjat di negeri2 

    

   

dalah Sekundair — Obat Untuk | nisme lalah Harus Mempertinggi 
Negara Jang Belum 

      

   
   

  

tama-tama haruslah -merupakan 
adalah sekunder, demikian di 

| dalam pidatonja 
Inilah sebabnia — kata ' 

tidak jakin, bahwa 

Tentu, kami menghendaki " perda- 
maian di. Asia: pada hakekatnja, 
itulah jg kami kehendtiki. Tetapi 
kami  pertjaja, bahwa perdamaian 
di Asia haruslah — pertama-tama 
mendjadi tanggung-djawab bangsa2 | 
Asia sendiri, dan bahwa 'bangsa2 
lain tidak boleh turut tjampur se- 
Oolah-olah untuk kepentingan perda- 
maiap dunia. Kami jakin bahwa 
di Asia tudjuap kami ig pertama-ta 
ma haruslah mempersiapkan diri 
untuk perdamaian, dan bukan utk. 
menghadapi kemungkinan “ sesuatu 
agressi. Negara2 “Asia ingin hidup 
berdampingan  setjara damai, dan 

terhadap perbedaan2 ideologi, sela- 
ma masing2 ideologi itu sepenuh- 
nja terbatas dalam masing2 negara 

dibagian dunia kami itu adalah 

damaian, bukan perlengkapan utk. 
menghadapi perang. . 

Tentang komunisme. 

Mengenai ini dikatakannja: 
Obat bagi komunisme sudah te- 
rang. Kita harus mulai, sekarang 
djuga, menaikkan taraf hidup 

jang belum ma- 
dju. Saja katakan sekarang djuga, 
sebab saia ingin memperingatkan 

  

  

Korvet ,,Pati Unus” dari Angkatan Laut Republik Indonesia baru2 ini 
telah mengundjungi Singapore. Kelihatan disini Majoor E. Martadinata ' 

beberapa saat sesudah sampai di Singapore. 
» i 

  

Belum Berarti Resolusi 
Kita Ditarik 

Dengan Diterimanja Usul Resolusi | 
India Mengenai Irian: Kata Muis 
MENTERI LUAR NEGERI Mr. Sunario Kemis siang mem- 

beri pendjelasan kepada seksi luar negeri Parlemen tentang 
berbagai tindakan Pemerintah dilapangan politik luar negeri, di 
antaranja tentang masalah Irian Barat, soal penielesaian kewarga 
negaraan rangkap penduduk Tionghoa dan hasil jg ditjapai dalam 
perundingan2 di Filipina tentang orang2 Indonesia jang ada di 
Filipina. Wakil Ketua seksi luar negeri Parlemen Abdui Muis me- 
nerangkan, bahwa seksinja telah mendengarkan laporan ipar di 
berikan Pemerintah tentang debat di PBB mengenai soal jan Ba- 
rat, terutama tentang sebab2 usul resolusi Indonesia tidak diadi di 
kemukakan dalam Panitya Politik PBB. : pa 

oleh Panitya- Politik PBB. Di te- 
rangkannja, bahwa isi usul resolusi 
Indonesia dan resolusi India itu ti- 

dak banjak bedanja dan tudjuannja 

Menurut Abdul Muis, apabila 
usul resolusi itu “diadjukan, maka 
ada kemungkinan tidak akan dapat 

diterima -baik, dan karena: itu Pe: 
merintah, menjetudjui — dimadjukan- |adalah sama. Dengan . diterimanja 
nja usul resolusi India jg sebagai-| usul resolusi : India itu, menurut 
mana diketahui sudah  disetudjut| Abdul Muis, belumlah berarti Indo 
  nesia telah menarik - kembali usul 

- . resolusinja jg pertama. 
Nurnaningsih ES 519 

Tentang soal kewarganegaraan | 

Id'€tat. 1 
iwa S5 orang opsir laut dan beberapa 

IMerekalah jang telah diadili 
“Ipengadilan militer. 

# diadili 

Imewa, dengan dakwaar, bahwa me: 

sumber jang patut  dipertjaja, 
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| 

»Enjahlah Dewan 

pengumuman resmi tadi, orang2 

tan laut, serta rentjana2 berbag 
jang ada didaerah Iskandariyah. 

Mereka mengakui bahwa rentja-” 
na2 tadi akan dipakai untuk men- 
tjegah timbulnja perlawanan dari 
angkatan darat, apabila kelak Ich- 
wanul Muslimin mengobarkan coup 

Diterangkan seterusnja bah- 

pradjurit lagi belum lagi diterima 
djadi anggota organisasi rahasia itu. 

oleh 
Lain?2nja akan 

oleh pengadilan rakjat isti- , 

treka berkomplot dan ikut serta da- 
lam perhimpunan rahasia jang ber- 
sendjata. Diperoleh keterangan dari 

bah- 
wa bagi opsir2 tadi masih ada hal 
jang memberatkan, jaitu melanggar 
sumpah opsir. Mungkin bagi mere- 
ka akan dimintakan hukuman mati. 

Di Syria & Jordania: de- 
monstrasi2 memprotes. 

Berita AFP dari Amman, ibu- | 

Seluk Beluk ' 
Ichwanul Mus- 

limien 

      tuan2 akan sesuatu kenjataan, ig 
mungkin lepas. dari perhatian 
tuan2. Jaitu, RRT telah berhasil 
menaikkan taraf  ekonominja 
djauh lebih tinggi dari dulu, ha- 
nja dalam beberapa tahun sadja 
dengan komunisme. Dala pada 
itu negara2 tetangganja ketingga-   ialah supaja Hatoyama atau Oga- | 

ta menang, atau siapapun djuga | 
asal sadja did oleh kedua      

Pembesar2 Amerika sependapat 
dengan pembesar? Djepang jg men 
duga bahwa apabila terpaksa di ta- 
kukan pemilihan umum, maka ha- 
silnja ialah bertambah kuatnja 
kaum Sosialis dalam parlemen. Te-/) 
tapi dalam pada itu pembesar? A.S. 
menduga — bahwa Partai Liberal 
mungkin akan bertambah kuat du- 
kungan jg diperolehnja, dan oleh se 
bab itu pembesar2 'A.S. “ini tidak 
sepesimistis seperti, pemuka2 kon- 
servatif Djepang mengenai kemu 
kinan2 hasil pemilihan. Washingtor 

     
k . s , an. 

toh di RRT itu akar 

mui kekalahannia di 

lan dibelakang. 
Sebab itu, djika n 

jang lebih miskin : 
untuk dapat ber 

    

   
   

  

   

    

   

- tion- 
merupakan 

akan mene- 
Asia. Inilah 

jang tuan2 dan saja harus teru- 
tama ingat, dan itulah sebabnja. 
maka perkembangan ekonomi di 
As'a harus dipertjepat dengan 
ketjepatan ,,super-sonic” (ketjepa 
tan suara). 5 

5 Diangan tenggelamkan 
dalam sjarat2. 

Kotelawala tegaskan, bahwa Cey- 
lon memerlukan bantuan2. Tetapi 
bantuan ini harus diberikan dalam   berpendapat bahwa kalangan? peng 

usaha dan bank2 besar di Djepang, 
ig akan memikul biaja pemilihan 
baru itu, tentunja melakukan teka- 
nan kuat terhadap kaum' Liberal 
dan Demokrat, dalam. usaha supaja 
kedua belah pihak ini menjamping 
kan pertentangan? antara mereka. 

Dari djumlah kursi 467 dalam 
madjlis rendah Djepang,- Liberal 
menduduki 185 kursi dan  Demo- 
krat 120 buah. Tak ada diantara 
kedua partai ini jg mempunjai sua 
ra terbanjak dan apabila mereka ti 
dak mentjapai kata sepakat menge- 
nai soal siapa ig akan djadi perdana 
menteri, maka kaum Sosialislah jg 
akan menang. Fe Ea 

»Kalau ingin umur pan- 
djang, kerdjasama dng. 

Pembesar2 .A.S. mengatakan bah 
wa supaja sesuatu kabinet Djepang 
dapat tjukup berumur - pandjang, 
maka kabinet ini perlu  melandjut- 
kap kerdjasama dengan  Ameriket 
“Serikat didalam pola2 ig sudah ada 
sekarang... 3 
Kata mereka, kenjataan2 jg ada! 
dilapangan ' politik dan. perekonomi- 

.an internasional akan menundjuk- 
' kan bahwa dalam waktte jad. jg) 
"singkat ini tidak ada dijalan lain ba 

gi Djepang daripada  bekerdji rang 1 
Mba Sa BRA Pia yan Rebo il. telah melakukan upatja 
menghindarkan kesulitan2 besar di|ra peringatan ulang tahun ke-13 
lapangan ekonomi dan politik. Teta | Garip: 

dengan A.S., kalau Djepang ingin 

pi mereka akui djuga bahwa mung 
— kin akan timbul masa pantjaroba jg| 

tidak stabil, dalam mana akan sulit- 
lah untuk bekerdja sama dengan pe 
merintah. Djepang. PA aa 

Demikian tulis wartawan politik 
UP dari Washington, S. Hensley. | 

ne (Antara). 

  

Rombongan Bahi naga A 

Hutan Mengamuk | 
Korban 7 Orang Luka?! 

Dan di Mate 

DIDAPAT kabar bahwa di 
desa? Djetis, Wonosari dan bebe- 
rapa desa lainnja iang termasuk 
Ben Tjurahdami (Bondo- 
'woso) telah terdjadi rombongan2 
babi hutan masuk menjerbu ' ke 

' kampung2 hari2 belakangan ini. 
Ak'bat dari serbuan itu 7 or 
mendapat luka2 sehingga terpak- 

isa dirawat dirumah sakit -dan 
seorang meninggal dunia. 

Perlawanan rakjat  menghasil- 
kan 8 ekor babi hutan terbunuh. 
Menurut dugaan, masuknja babi2 
hutan kekampung itu adalah kas 
rena mereka mendjadi bingung 
mentjari tempat aman karena 1 
hutan selalu diserang oleh andjing 
andjing hutan. (Antara) : 

  

  
    

sjarat2 atau 
djuga tidak diberikan seperti ha- 

supaja Asia dapat 

sendiri terhadap komunisme,  tuan2 

membantu dunia terhadap komunis 
me. 

kami perlukan bukanlah semata-ma 
ta“uang. Kami membutuhkan ban- 
tuan ketjakapan. 
ngan tehnik, dan kami mengharap- 
kan orang? datang. dinegeri 

pembangunan 

balai pertemuan. Dupa dibakar. ' 

berisi komentar 
|rakjat Indonesia ke 
|aja Irian Barat kedalam wilajah In- 

takan, 
dang merentjanakan 

semangat dan dengan tjara jg be- | 
nar, djangan ditenggelamkan dalam 

klausule2, “ sebaliknja 

diah2 pada hari Kerstmis.'Ia harus 
diberikan sebagai 

pemberi maupun. peneri 
ma, sebab, kata Kotelawala, tuan? | 
harus ingat, dengan membantu “Asia 

menolong diri 

membantu diri sendiri djuga, dan 

Haruslah ditegaskan, bahwa jg 

bantuan dilapa- 

kami 
dalam 

Demikian 

bantuan 

industri. 

PM Kotelawala. (Anatra). 

13 Th Pearl 
Harbour 

Pakailah Tenaga Atoom 
Utk Tudjuan Perdamaian 
KIRA-KIRA 1.000 veteran pe- 

ang dan djanda2 Djepang hari 

untuk memberi 

a petjahnja Perang Pasi- 
fik, jang ditjetuskan dengan sera- 
ngan udara Djepang terhadap 
pangkalan A.S. di Pearl Harbor. | 
Mereka berkumpul dalam sebuah 

Seorang pendeta Buddha  ber-' 
do'a untuk roh orang2 Djepang 
jang.tewas. Gedung ini didalam- 
nja dihiasi dengan sembojan2 
seperti ,,Berdjoanglah supaja Te- 

tom dipakai untuk keper- 
luan2 “damai” dan ,,Desaklah 
supaja segala pendjahat perang 
segera dibebaskan kembali.” Se- 
mentara itu, kira-kira :700 orang 
Djepang, mulai dari serdadu bia- 
sa sampai ke, djenderal2 mash 
meringkuk dalam pendjara, men: 
tialani hukuman2 sebagai  pen- 

     

  

        
   

        

sumbangan da-j: 
lam usaha-bersama, baik untuk kels 
pentingan 

golongan pelukis. : 

14 Desember Nanti 
Ke Hollywood 

BINTANG FILM Nurnaning- 
sih jang pada achir2 ini namanja 
sangat terkenal disebabkan gam- 
bar2nja ig telandjang bulat. pada 
tanggal 14 Desember 1954 ini 
akan meninggalkan tanah air me- 

rangkap seterusnja Abdul Muis! 
menerangkan, bahwa ada harap 
baik dalam pemetjahannja “jar 
akan memuaskan bagi kedua be: 
lah pihak. Perundingan  tentam 
penjelesaian masalah ini mas 
tetap berdjalan di Peking. 
ngenai persetudjuan jang tertj 
di Filipina tentang orang2 I 
nesia jang ada di Filipina, A' 
Muis menerangkan, bahwa pe: 
tudjuan itu memuaskan bagi ke 
|dua pihak. Bilamana -persetudjuai 
itu akan ditandatangani, : 
lagi ditetapkan waktunja. : 

(Antara) 

Irian-Barat Dlm 

Parlemen Bld 
Apa Orang? Irian Lebih 
Mirip Dengan Romme 

Dari Pada Dengan 
Orang Indonesia? 

REBO MALAM Parlemen Be- 
landa mulai debat tentang Irian 
Barat berhubung dng. anggapan 
belandja tahun: 1953/1954 dan 
laporan missi Parlemen ke Irian 
Barat. Dalam debat tsb. jang tam- 
pak menjolok bukannja soal per- 
hubungan - internasional, tetapi 

  

“ISekali -Djadi Anggauta 
:| Bagaian Rahasia : Selama       

     

     

   

     

   

di Kairo, Zaki Salama, menga- 

Hidup Harus Tetap 
Anggauta 

KORESPONDEN STAF UP 

barkan bhw pergerakan Ichwanul 
Muslimin jang achir2 ini telah di 

bari oleh. 

“djumlah anggotanja kira2 
200.000 orang. Ichwanul Musli- 
min terbagi dalam 2 bagian, jaitu 
“organisasi terbuka dan organisa- 
si rahasia. Organisasi rahasia 

lah anggotanja sekurang2nja 
000 orang, tetapi ada perkira- 

     

Muslimin, “baik organisasi terbuka 
maupun rahasia, berdiri Sheikh Has 
san al Hudeiby. Tetapi komandan 

exekutif organisasi rahasianja ialah 

Yussuf Talaat, jang menurut kete- 
rangan2 selama hidupnja  mendjadi 
terroris, dan ia adalah seorang ve- 
teran dari perang Palestina. Diba- 

wahnia berdiri - kepala2  rendahan, 

seperti Ibrahim at-Tayyib, ialah pe- 
mimpin di Kairo. 

Penegak Ichwanul Muslimin ialah 

Sebelum seseorang diterima  djadi   — NURNANINGSIH — Soal organisasi kedalam, terutama 
(Pakai Badju) mengenai pegawai2 Belanda di 

: sana, mengenai pendidikan rakjat 
nudju ke Amerika. Kundjungan- 
nja ke Hollywood kali ini antara 
lain untuk melihat dari dekat me- 
ngenai satu dan hal seMfitar pem- 
bikinan film. 1 

Selain itu, Nurnaningsih di Ame- 
rika akan memperdalam pengetahu-| 

annja mengenai seni lukis. Sebagai- 
mana diketahui, sebelum mendjadi 
bintang film, Nurnaningsih termasuk 

asing, onderneming2 dan sebagai- 
Dan LA, j 

Sidang Parlemen tersebut dipim- 

dy. Perhatian “darj pihak Parismen 
sangat 'ketiil. Djumlah hadirin sam- 
pai kira2 djam 10 hanja 15 orang.. 
Pembivara Wagenaar (komunis) 

menghubungkan debat tentang Iri- 
an itu dengan debat di PBB. Ia mc 
nundivkkan, bahwa Irian sekarang 

mendjadi pusat psrhatizn internasio- 

nal. Pembitjara bertanja, mengapa 
| perhatian Nederland. atas daerah ter- 

sebut bezitu besar dan” memperi- 
ngatkan, behwa hal ini ada hubung- 
annja dengan pelbagai laporan jang 
memberi -harapan2 besar ' untuk 

eksploitasi dikemudian hari. Djuga 
laporan ,,Nisuw Geuinea Instituut" 
bulan Agustus 1953  men'atakan, 
bahwa Irian Barat mengandung ke- 

Nurnaningsih beberpa bulan akan 
tinggal di Amerika.   
KEADAAN KESEHATAN 

. PIUS XII TJUKUP BAIK. 
Keadaan kesehatan Pius XII 

hari Rebo adalah tjukup baik 
dan dalam kamarnja Pius dapat 
berdjaln beberapa langkah. Tapi 
utk ini ia dibantu oleh 2 orang. 
Sebagaimana telah diberitakan, 
selama beberapa hari Pius jang 
usianja sudah 78 tahun itu tetap 
tidak bergerak. 

D.P. PN. 
Berrapat 

Untuk Bitjarakan Mosi 
Jusuf 

DEWAN Pimpinan P.N.L. Ke- 
mis pagi mengadakan rapatnja 
bertempat dirumah kediaman 
Menteri Luar Negeri Sunario di 
djalan Merdeka Barat, Djakarta, 
dan menurut kabar jang didapat 
Antara”, rapat tsb. terutama 
membitjarakan masalah2 diseki- 
tar yembitjaraan usul mosi tidak. 
pertiaja Mr. Jusuf Wibisono cs. 

lain djuga uranium. 

perhatian atas karangap dalam ha- 
rian ,Trouw” baru2 ini dimana di 
tundjukkan akan arti strategis Iri- 
an, dart mana dapat diadakan sera 
ngan terhadap Indonesia. Pembitja- 
ra mengetjam politik“sosial ig di la 
kukan “oleh Pemerintah Belanda di 
Irian Barat dan tidak adanja hak 

rakjat Irian, jg karena ' perobahan 
politik tanah, kini' telah dirampas 
tanahnja.  Selandjutnja ia menskir 
berita2 tentang adanja sensor atas 

| surat2 jg masuk, antaranja jg mela 
rang surat2-kabar Indonesia. Berhu 
bung dengan adanja alasan, bahwa 
orang2 Irian tidak termasuk rakjat 
Indonesia, maka pembitiara  berta- 
nja: apakah mereka itu lebih: mi- 

rip dengan Romme dari pada dgn,     djahat. perang. (Antara) (Antara) orang2 AIndonesia?”, (Antara). 

dan hak tanah untuk orang-orang | 

Ipin oleh Wakil Ketua Mr. Gerbran- j 

kajaan2 seperti Irian Timur, antara : 

Selandjutnja pembitjara meminta 

anggota, ia mula2 harus bersimpati 
(dengan Ichwanul Muslimin, lalu. di- 
Idaftarkan mendjadi anggota, kemu- 
'dian djadi ichwan-kerdja, dar acbir- 
inja djadi anggota organisasi rahasia, 
| sesudah disumpah dengan seputjuk 
i pistol diatas Kitab al Our'an. 
| “Sjarat2 untuk djadi anggota orga 
nisasi rahasia ini sangat berat, dan 

“sebelumnja ia sudah bertahun? di 

intai2 oleh dinas rahasia Ichwanul 
Muslimin. Sekali diadi anggota orga 
nisasi rahasia, mesti tetap djadi ang” 
gota, pernah terdjadi bahwa seorang 
anggota bernama Sayyid Bayaz min 
ta keluar. Ia dibunuh. 
'Simpanan2 sendjata dan bahan pe 

Jedak organisasi rahasia ini sangat 
besar, diantaranja ada jang disembu 
mjikan didalam kuburan,  mesdiid2 
dan didalam ruangan2 dibawah ta 
nah, Sendjata2 ini kebanjakan dise 
lundupkan dari gudang2  kepunjaan 
tentara. Demikian tulis Zaki Salama. 
(Antara). : 

| DELEGASI RRT MENGUN- 
“. DJUNGI SIDANG KO- , 

MISI KERDJASAMA 
MU PENGETAHUAN DI 

MOSKOU. St 

Sebuah delegasi RRT Minggu j.l. 
telah berangkat ke Moskow untuk 
mengundjungi sidang pertama dari. 
Komisi Kerdjasama Ilmu Pengetahu- 
an serta Tehnik- RRT-Sovjet jang 
akan segera dimulai. Komisi terse- 
but dibentuk sesuai dengan persetu: 
djuan mengenai kerdjasama tentang 

ilmu pengetahuan serta tehnik: jang 
ditanda tangani di Peking tanggal 
12 Oktober jang lalu oleh kedua ne- 
geri tersebut, 

Delegasi tadi diketuai oleh Hsnen 
Mu Chiao wakil ketua panitia plan 
ning dan direktur biro statistik RRT, 
(Antara). : f 

  

Kwan Ming: Rentjana Agresip A.S Thd. Indon. 
DALAM SUATU TULISAN jang 

mengenai. tuntutan 

terhadap kembali- 

donesia, surat-kabar harian Kwan 
Ming jang terbit di Peking menga- 

bahwa Amerika Serikat se- 
“untuk memu- 

sukkan Nederland dalam blok Asia 
Tenggara, dan bahwa Nederland 
bermaksud memperbolehkan Ameri- Jah menimbulkan perlawanan rakjat 
ka Serikat untuk mempergunakan | 

"liter jang tetap sebagai 'ganti ,.ban- 

'njokong pemerintahan 

Irian Barat mendjadi pangkalan mi- menuntut kembalinja daerah Irian 
tersebut. : 

untuk me- 
kolonialnja 

tuan Amerika Serikat” 
di Irian adalah bagian dari rentja- 
nanja jang agressief itu terhadap In- 
donesia. Demikianlah harian itu jg. 
selandjutnja ' mengatakan, — bahwa 
tuan2 di Wallstreet bertanggung dja 
wab terhadap rentetan kedjadian2 

subversief di Indonesia dalam bebe- 
rapa tahun belakangan ini. .,Tetapi 

kegiatan2 imperialis ' jang agressief 

di Asia dan bagiannja, 5 
Akan tetapi, tulis Kwan Ming le- 

bih landjut, Irian Barat adalah dac- 
rah Indonesia, rentjana Amerika un 
tuk membikin pulau itu mendjadi 
pangkalan militernja jang tetap te- 

Indonesia hebat jang dengan kuat 

Lanka Er “ 

| Kan Bats 

| 
MAMA AL La PEN LL ga 

Tjampur tangan Amerika Serikat , 

yan Kanaan sa K 

Se Geng 

itu akan  dihantjurleburkan oleh 
rakjat Indonesia jang telah bertekad 
teguh untuk memperlindungi hak2- 

  

limin Dalam Angkatan 
Laut Mesir Terbongkar 
Demonstrasi2 Di Damaskus Dan Amman: 

DENGAN RESMI diumumkan di Kairo pada hari Rebo, bhw 
| didalam angkatan laut Mesir telah terbongkar suatu organisasi ter- 
|.ror rahasia ,,Ichwanul Muslimin”, 9 Orang opsir angkatan laut 

dan sedjumlah pradjurit telah ditangkap, 5 orang diantara 9 opsir 
tadi telah diadiukan kehadapan pengadilan militer 

| lainnja akan diadili oleh pengadilan rakiat istimewa. 

dakwa djadi anggofa organisasi rahasia tadi telah mengaku mem- 
peroleh peta2 dan rentjana2 rahasia dari segala bangunan angka- 

.datonja menjerang Dewan Revo- 

"terhadap Ichwanul Muslimin. Sesu- 

- protes terhadap penggantungan 6 pe 

"ratkabar ,,Al Manar”, suara Ichwa- 

“bahjangkan roh .,,mereka jang mati 

kan, bahwa opsir2 angkatan laut jg. 

-. Sumber risimj di. Kairo . mengata 

mendiang Sheikh Hassan al Banna. | 

| bagi 

    
TAHUN KE-IX No. 245. 

  

  
Rp. 12.— luar kota Smg. (semua Rp. 11.— dalam kota Smg. 

- Adv. Rp: 0.80 per m.m, kol, 7 

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

   Harga Lengganan (bajar dimuka)nja sudah termasuk meterai). ' , 

  

  

    

Repolusi Mesir!” 

dan 4 orang 
Menurui 

anggota angkatan laut jang di- 

ai tangsi dan bangunan - militer 

kpta Jordania, mengatakan bhw 
Rabu disana telah dilakukan de- 
monstrasi oleh kira2 2.000 orang 
jang dipimpin oleh peladjar2 col- 
lege pendidikan guru, jang me- 
ngutuk penggantungan pemuka2 
Ichwanuy Muslimin Mesir. De- 
monstran2 berpekik:.- ,,Runtuhlah 
Dewan Revolusi Mesir! Suara 
peladjar adalah suara Jordania! 
Allahu Akbar!” s 

“Ichwan utama di Jordania, 
Muhammad Chalifah, dalam pi- 

lusi Mesir dan dipudjinja bahwa 
peladjar2 “Jordaniy ,kenjokong 
tiita2 Islam”. 

Atas seruan Muhammad Khalifah, 
demonstran? pergi ke kedutaan be- 
sar Mesir dan “ sedjumlah peladjar 

mengutuk Sikap pemerintah Mesir 

dah itu demonstrasi bubar dengan 

tenteram dimuka gedung Ichwanu! 
Muslimin. Djuga di Damaskus, ibu- 

kota Syria, terdjadi demonstrasi se- 
ma:jam itu. Peladjar2 dan maha- 
siswa2 mogok hari Rebo, sebagai 

muka Iechwanul Muslimin Mesir. Su 

nu Muslimin Syria, berseru supaja 
para ichwan bersama-sama meniem 

sahid itu” pada hari Djum'at i.a.d., 
disegala masdjid di Damaskus. 

Sedjak 1952 dim angk. 
Laut Mesir. 

Pengumuman resmi Mesir mengata 

telah ditangkap itu ialah: 

  

  

  kan, behwa' organisasi rahasia da 

lam angkatan laut Mesir itu mulai 
berdjalan mulai tahun “1952. Dite 
reanduan seterusn/a, bahwa diantara 

opsir2 laut jg. menggabungkan diri 
tendapat Lein. Muhammad Said Bal 

ba, Iin. Ahmad Ramzi Sulayman 
an2 jang mengatakan sampai “dan leta. Azzedin Sadek. Kemudian 
4.060. 5 eda pula seorang kapten. bernama 

£ : 3 : “Umar Amin. Letn. Ahmad Ramzi 
“Pada puntjak hierarchi  Iechwanul Sulayman didakwa, bahwa ia seba 

gai pelatih National Guard dj Iskan 
(lariyah telah mengorup sedjumlah 

besar 'baheri peledak 'kepuniaan ang 

katan Jaut dan menjerahkannja kepa 

Ca pemimvin organkasi rahasia si 
pijy Ichw. M. di Iskandariyah, Musta 
fa Fahmy. (Antara). 

  

Pada hari Selasa malam, Komite Aksi Irian telah mengadakan malam 
pertundjukan di-istana presiden Soekarno, diantaranja dipertundjukkan 

djuga bermatjam-matjam tari2an, dimana tamu2 semuanfh turut serta. 
Sebelah kiri tampak presiden Soekarno sedang turut menari. 

XX 

(Organisasi Rahasia Ichwanul Mus- Irian 
Samba? ” 

  
  

Skandinavia Tjemas 
Kemungkinan2” Serangan Russia Thd. 
Skandinavia—25 Dipisi Dan 4000 Pe- 
sawat Terbang Russia Dari Segala Type 
Siap Tersedia — Keterangan Uarian 

»Morgenbladet« 
SOVJET UNI DAPAT mengadjukan 25 divisi dan 4.000 

buah pesawat terbang tanpa mengadakan pemusatan2 kembali pa- 

sukan2-nja djika mengadakan suatu serangan mendadak terhadap 

Skandinavia demikian menurut harian konservatif ”Morgenbladet” 
dalam penerbitannja di Oslo pada hari Rebo. Harian ini menja- 

takan hal tersebut berdasarkan keterangan jang didapat dari se- 
oring ahli terkemuka dalam soal2 militer Soviet Uni. Dikatakan 

bahwa dalam negara2 sekitar Skandinavia Sovjet Uni paling se- 
dikit mempunjai 25 divisi, lebih dari 400 lapangan terbang dengan 

4000 buah pesawat terbang jang modern dari pelbagai type. 

Resolusi Menge 
nai Soal Korea 

Akan Diadjukan Ke Si- 
dang Pleno Madielis 

Umum PBB 
PANITYA POLITIK Madijelis 

Umum PBB Rabu telah mener,ma 
baik resolusi jang diadjukan oleh 
'45. negara jang berpedang. pada 
phak Korea Selatan dengan 50 
suara lawan 5 dan 4 suara ab- 
stan Resolusi ini menjatakan la- 
gi iudjuan2 PBB di Korea, ialah 
mempersatukan Korea dengan 
tjara2 jang bersifat dama.: mem- 
berarkan sikap 15 negara tadi 
waktu delegas:2 mereka memu- 
tuskan . perundingan mengenai 
Korea dalam Konperens, Djene- 
wa: dan mint, supaja masalah 
Korea diperdebatkan lagi dalam 
persidangan Madjelis Umum P 
BB tahun 1955. 

Dergan dem.kan maka 
Jusi ini akan diadiukan 
sdang pleno Madjel.s 
PBB. (Antara). 

reso- 
kepada 
Umum 

  

Penjelidikan Terbakar- 
nja Gedung Papaks 
Sekarang Mempunjai Aspekt Luas — 

Ada Korupsi Di Gedung Papak? 
PENJELIDIKAN fihak jang berwadjib mengenai rahasia ter- 

bakarnja »Gedung Papak” masih dilandjutkan dengan teliti, Sete- 
lah terbuktinja kenjataan, bahwa boleh dikata mustah!l utk meng- 
anggap alasan ,,kortsluiting” sebagai sebab terbitnja kebakaran, kini 
penjelidikan lalu mempunjai aspek jang leb'h luas lagi. Wartawan 
kita jg selalu mengikuti perkembangan2 penjelidikan gedung Papak 
dari dekat sementara itu dapat mengabarkan, bahwa dari 4 orang 
jang mula2 ditahan oleh fihak jang berwadjib pada waktu terdjadi 
kebakaran dulu, kini sudah ada 2 orang jang dilepaskan. 

Membentuk 
Wehrmacht 

Kembali 
»Adalah Agressi”, Kata 

Grotewohl 
PM REPUBLIK DEMOKRA- 

"SI Rakjat Djerman Otto Grote- 
wohj harj Rebo katakan bahwa 
pembentukan kembali Wehrmacht 
(angkat :n perang) Djerman Barat 
deng:” 500.000 orang diperleng- 
kap, iergan alat2 sendjata mo- 
dern d'kawah komando  bekks 
djenderal» Hitler bukanlah suatu 
fndakan defensif," tapi adalah 
Suatu persapan untuk agresi ter- 
hadap Soviet Uni. Rakjat  Djer- 
man sekali2 tidak akan menga- 
kui perdjandjian2 Paris dan pula 
tak akan sekal.2 membolehkan 
dtor2ktekkannja perdjandjian ter- 
sebut dan selandjutnja akan me- 
nenlangnja dengan segala matjam 
dialan, kata Grotewohl. 

Kata Grotewohl, kita tak menge: 
mukakan sjarat untuk mengadakan 
tundingan tentang pemilihan bebas 

seluruh  Djerman”. Ia dalam   pada itu mengingatkan kembali 
bahwa pemerintahnja telah mengu- 
sulkas" suatu  persetudjuan menge- 
nyai kekuatan pasukan polisi. Djer- 
man Barat dan Djerma, Timur, Ta 
pi, kata Grotewohl kemudian, bila   nja”, tulis Kwan Ming. ,.Komplo- 

tan kekuatan2 kolonial asing itu te- 

lah dipukul oleh pemerintah Ali 
Sastroamidjojo”. 

Achirnja harian tersebut menegas- 
kan, bahwa rakjat Tiongkok menjo- 

kong sepenuhnja pada rakjat Indo- 
nesia jang sedang berdjuang - untuk 

(keututtan kedaulatan dan daerahnja, I 

: 

son oa 

#3 

perdjandjian Paris diratifikasi, 
ka Djerman Timur akan mengam- 
bil tindakan2 pertahanan 
dan membentuk pasukan 
nan nasional dengan Polandia serta 
Tjekoslowakia, 

'Grotewohl bitjara demikian da- 
lam laporannja tentang konperensi 
Moskow, (Antara). 

bersama 

    

ma- | 

| 

: Ada Korupsi? 
Sementara itu ada tanda2, bahwa 

memang disalah satu diawatan jang 

Disamping itu lepangan2 terbang 
'adi dapat menerima sampai 15.000 
weh pesawat terbang. Garis perta 
ma kekuatan Udara Sovjet Um ter 

iri .ggas kira” 201000 buah pesawat 
terbang jang kini ada dalam keadaan 
siap segera melunijurkan — serangan. 
Dengan demikian Sovjet Uni akan 
dapat margadakan serangan ' mendae 
dak terhadap negara-negara tetangga 
nja dengan tanpa mengadakan sesua 
tu perobahan dalam penempatan pa 

sukan2nja sekarang. 

ngan terhadap Norwegia sendiri ha 
rian tsb. mengemukakan dugaan, bah 
wa 5 sampai 6 divisi Soviet dapat 
meliasi Laut Kutub Utara dengan 

kapal-kapal, 3 sampai 4 divisi Sov 
jet dapat , melintasi perbatasan Nor- 
"ecia-Sovjet dalam “daerah . sungai 
Pasvikelv, 
dengan mudah dapat menembus men 
tjari djalan melalui perbatasan anta 
ra Norwegia dan Finlandia dan ke 
adaan dialinan djalan2 jang memuas 
kan di Sweden akan memudahkan pe 

njerbuan kira-kira 20 “divisi Soviet 
di..Norwegia. 

Di Laut Baltik dan Laut Ku- 
tub Utars Sovjet Uni mungkin 
menempatkan kira2 150 buah ka- 
pal selam dan armada Sovjet Uni 
di Lau: Kutub Utara mempanjai 
paling sedikit 4 buah kapay pen- 
djeladjah dan 30 buah kepal tor- 
pedo.. Harian ini achirnja me- 
ngatakan bahwa ada alasan baik 
u.k mengemukakan pendapat se- 
xgra sesudah timbul permusuhan 
Sovjet Uni akan mulai meluntjur 
kan serangan” terhadap ' pantai 
Norwegi, utk melindungi garis2- 
pertahanannja (Antara). 3 

Tidak Mungkin   
Untuk Ikut Naik Hadji 

Dalam Rombongan 
Presiden 

berkantor di gedung Papak telah ter: : 

djadi sesuatu korupsi oleh salah. se- ' 
' orang pegawai. Bahkan korupsi ini 
katanja sampai dilakukan “dua kali. 
Sampai, berapa djumlahnja uang jg. 
,digasak”, belum didapat keterang- 
an. Tapi tentu sadja penjelidikan ke 
arah terbongkarnja korupsi: ini akan 

merupakan masalah jang sulit, se- 

bab semua surat2 dan kwitansi2 ig. 
bisa didjadikin bahan bukti  adanja 
korupsi, kini sudah tak ada, katut 
terbakar, 

Dan meskipun andaikata raha- 
sia korupsi ini achirnja nanti 
bisa terbongkar, ini belum dapat 
didjadikan alasan kuat, bahwa 
korupsi inilah jg mendjadi sebab 
terdjadinja kebakaran, seperti hal 
nja kebakaran 'kantor DPU Ku- 
dus baru2 ini, dimana biang ke- 
ladinja kini sudah ditangan jang 
berwadtib. Tapi sementara itu 
Fihak jang bertugas dengan pe 
njelidiken2 masalah kebakaran 
ini dengan sendirinja 

bahan penjelidikan, 

PERDJANDIIAN AMERIKA 
“— KMT BERSIFAT DEFEN:- 

SIF KATA EDEN. 
'Menteri luar negeri Inggeris. 

Anthony Eden, hari Rabu mene- 
rangkan bahwa perdjandjian anta- 
ra Amerika Serikat dan Kuomin- 
tang adalah bersifat defensif dan 
pemerintah Inggeris berharap per 
djandjian itu dapat menentukan 

pertaha- | bhw Taiwan tidak akan melaku- 
kan tindakan2 provokasi terhadap 
RRT, Eden menegaskan bahwa 
Inggeris tidak ikut serta dalam 
perdjandian Amerika-Taiwan ter 
sebut (Antara), : 

BERHUBUNG dengan adanja 
permohonan untuk turut naik ha- 
dji bersama2 dengan rombongan 
Presiden Republik Indonesia da- 
lam musim hadji tahun 1955, 
maka untuk menghindarkan keke 
tjewaan dan/atau peristiwa2 lain 
jang tdak pada tempatnja, Ke- 
menterian Agama bagian urusan 
hadji mengumumkan sebagai bc.” 
rikut: Banjaknja' ig bersangkutan 
ig termasuk rombongan Presiden 
itu dibatasi seduai dengan jang 
diputuskan setjara resmi oleh ista 
na serta disetudjui oleh kabinet, 

Bahwa semua pelamar/tjalon ha- 

dit ig hendak naik hadji dalam mu 

sim hadji tahup 1955 harus  mela- 
Ju djalan biasa berdasarkan instruk 
si bersama no. 4/1954, agar pem- 
bagian devisen, dapat diatur sebagai 
mana mestinja. . 

. 

tak akan ' 
“mengabaikan segala peristiwa utk Setiap tjalon hadji' tentang pem- 

berangkatannja akan diurus oleh 
PH. Maskapai Pelajaran dan 

lain2 jg bersangkutan, maka oleh 
karena demikian dan untuk tantjar 
nja penjelenggaraan mengenai per- 
djalanan/pemberangkatan jg berke- 
pentingan itu, siapapun djuga dati 
tjalon hadji, tidak mungkin dapat 
diperkenankan mengikuti — rombo- 
ngan Presiden, karena perdjalanan 
rombongan itu diatur oleh  Peme- 
rintah Republik Indonesia dan Sau- 
di Arabia, baik di Indoneyja mau- 
pun di Saudi Arabia, dengan segala 
upatjara2 dengan ditentukan orang2 
nja dan oleh karenanja tidak dapat 
segala orang  sadja mengatakan, 
,bahwa ia termasuk rombongan Pre 
Isiden,. (Antara), 

  

Tentang kemungkinan suatu sera 

kira-kira 2 divisi Sovjet — 

DiPerkenankan   
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— — — — — Aehirnja Kabinet Yoshida djatuh. Kabinet tersebut ber- 

     

  

diri sedjak 5 Mei 1946, Djadi sampai sekarang” sudah berumur Ik. 7 
tahun. Hal ini tidak berarti bahwa pandjangnja umur Kabinet Yoshida 

kekuatannja, melainkan Kabinet itu bisa sekian la- itu mentjerminkan. 
manja berdiri akibat .perlindungan” 

  

but dapat mosi 
tetap dan terus d          

tahan sampai 7 tahun, — — nm — Berbeda dengan konstitusi-Meiji jang. berlaku di Dje- 
'ang, maka    

    

      

    

   
   

      

            

  

pang sebelum , mak 
kan sama sekali atau dipertahank 
puasan terhadap beleid seseorang 
bal-sulam-sulaman”. : 

53 

  

tula 

  

    
         

  

      
angan berdjut pt yen 5 
r jang toch tahu bc 
teri Djepang itu. Waktu ' 

   « 
  

Oshida 

banjak menderita itu. 
— —— — — Kegagalan dalam beleid politik ekonomi 

5 adalah pendorong terachir dan terkuat 
Selama peperangan Korea perekonomian 
djustru karena ,,offshore procurement” 
djaan pasukan2 PBB jang berpangkal 
waktu itu. Kemakmuran jang didapatnja karena 
dak dipergunakan oleh Yoshida dgn. baik2 
an negaranja setjara rationeel dan efficient, tetapi djustru untuk menam bah2 kebutuhan2 lux jang tidak berguna. 
ini habis, maka kesulitan2 mulai muntjul. 
change” Djepang hanja berdjumlah 0,6 biljun dollar, jang berarti hanja separo dari djumlah "foreign exchange”nja 
Felesuan 
'bah banjak. Dari seluruh 

jiptaan Mac — Konstit Peang “tni membolehkan seorang Perdana 
Menteri Djepang untuk mengganti M iap 

rosi tidak “pertjaja, sedang dalam pada itu Kabinetnja boleh ' 
n. Selama Yoshida itu mendjadi Perdana Men 
im Kabinetnja jang ia ganti dan angkat  su- 

ang. Dengan tjara tambal-sulam ini jang di- 
tusi-baru Djepang tadi, maka Yoshida bisa ber- 

   

2 penting jang sebetulnja sudah lama bisa diguna 
m dan mendjatuhkan Yoshida sebenarnja banjak 

012 politik “pu 

pera dan lebih tahu? Djustru sitat2 

kotor sebagai "bakero” dan lain2nja 
dalam sidang parlemen sekalipun, Un 

rive dari Xoshida jang penuh dengan ke- 
uput dari kritikan rakjat Djepang. Rumah- 

ini 
ja menimbulkan ketjurigaan dikalangan 
narnja nafkah seorang Perdama 'Men- 

Jepang | aktu Yosl sebagai Perdana 
djungi daerah kelahirannja, jaitu didesa Kochi, 

didaerah tsb. gerbong2 kereta api hanja mempunjai kelas? 2 dan 3 jang tentunja kurang baik, maka ia dengan segera 
djuta2 yen memerintahkan spesiaal mengirimkan beberapa wagon kelas 1 dari Osaka kedaerah tersebut. Tentu extravaganza's ini sangat menam- bah ketidak-popilerannja dimata rakjat Djepang jang umumnja masih 

ekonomi mulai tampak. Djumlah pengangguran 
. penduduk Djepang jang 88 djuta djumlahnja itu, Lk. 1 djuta menganggur. Tiap tahunnja penduduk 

bah I djuta: djika djumlah tambahay,, ini berlangsung 
taksir besok tahun 1960 djimlah penduduk Djepang akan mentjapai 100: . djuta. Untuk menampung bertambahnja penduduk ini 
lapangan2 pekerdjaan baru, maka djumlah penganggur itu akan lebih ber- tambah2. Dan- kenjataannja memang kesempatan pekerdjaan sekarang di Djepang tidak semakin bertambah, bahkan sebaliknja. Suatu tjontoh: 

dari konstitusi Djepang'Baru, 

SUNTIKAN SERENTAK TCD. 
Pada tgl. 7 s/d 8 Desember 1954 

dimulai djam 9.00 pagi oleh Djawa 

enteri?nja tiap kali Menteri? terse 

kan suntikan serentak guna mendja 
ga mendjalarnja  penjakit jg sangat 

ukan sesuatu Kabinet harus dibubar dari Djawatan Kesehatan Daerah 

  

  : dus ti ada s tam- 2 SE AAA Fiaer katana Orasi Kanan Mopggaa BETETNR era Acak yap ti nan 

pula murid2 dari ' sekolah 'rakjat: 
dan sekolah 
nja ribuan itu. 

i terlebih2 faktor pribadi. Wa- 
. memungkinkan dia untuk mendja- 

mau bergaul kalau tidak  diang- 
tidak pernah membatja surat ka- 

  

Pada tgl. & Desember 1954 djam 
FI US Pe Ea: x N 5 

Ing "menjebabkap dia aa dihardjo umur 60 th. pekerdjaan tu- 
atau terhadap (Kang emas — (kemasan), 

$ : didesa Mlangsen Blora, 

dengan menggunakan: alat? 
pinggang jang di ikatkan dengan le- 
hernja ditali-temalikan dengan tiang 
sebelah atas didalam rumahnja. Ru- 

pa-rupanja perbuatan itu disengadja, 
sebab menurut keterangan isterinja, 
sebelum ia berbuat demikian itu ia 
telah menjuruh “isterinja pergi: se- 
bentar untuk membeli aspro. Tiba2 
dengan tiada disangka2 sewaktu is- 
terinja ini datang dan masuk keda- 
lam rumah mengetahui bahwa sua- 
minja itu telah dalam keadaan ber- 
gantung. Oleh jang berwadjib segera 
|dilakukan pemeriksaan. 

ia perbaiki dan permewah dengan 

Menteri akan mengun 
dan ia mendengar bahwa 

dan dengan ongkos ber- 

Kabinetnja 
untuk mendjatuhkan Yoshida: 
Djepang boleh dikata kuat 

dari Amerika dan dari perbelan- 
dan menduduki Djepang pada 

”Korea-Boom” tadi, ti- 
utk. memadjukan perekonomi- 

  

Ela 
. MANUNGKO. 

.Di Gunung Sendjol, Sulawesi, ka 
tanja hidup -berdjuta djuta binatang 
,,Manungko”, sematjam kera jang 
katanja kalau ngrojok selalu setja 
ra ramai-ramai. Dan sekali ngrojok 
mungsuhnja, tjilaka: tiga belas kali 
tiga belas sang mungsuh. Bukan sa 
dja dimakan habis-habisan: tapi sam 

     

  

Setelah kemakmuran 
Pada waktu ini 

Korea 
”foreign ex- 

   

  

tahun 1953 jl. Akibatnja 
mulai bertam 

Djepang bertam 
terus maka di- 

tidak didapatkan 

dari 57 pn aNpa: perkapalan Djepang jang termasjhur itu, sekarang ha. Pai tulang-tulangnja sekalipun . ikut 
nja 6 (enam) jang bekerdja.............................. Fo Idi-,titak” bersih. 0... —— ——— Kesulitan? sematjam ini, ditambah dengan terdapatnja Sir-pong (usul, -supaia binatang | sehandaal2 korupsi mengenai kontrak pembuatan kapal2 jang dilaku- | kan oleh sementara Menteri? Kabinet Yoshida seharusnja mewadjibkan Yoshida untuk “lebih bersungguh2 
perbaikan Pemerintahnja. Tetapi tidak demikian halnja. Ia bahka, me- 

goodwill-tour keluar negeri, 
Amerika. Walau dihalang-halangi oleh kawan2nja tetapi toch "tetap ia nekad mengadakan perdjalanan tadi, 

| mendjandjikan, bahwa ia akan kembali dari Amerika denga, membawa — kredit. bantuan 1 biljun dollar ! Kredit ini akan digunakan katanja, un- — tuk memperbaiki perekonomian Djepang. Kenjataan bhw. ia kembali dari | Amerika hanja dengan kredit 100 djuta dollar sadja jang nota-bene be- 
sangat mengetjewakan para pengikut2- : ususnji umumnja. Kekelirua, perhitungan inilah jang achir?nja mendjatuhkan Yoshida. 

— — — — — Demikianlah, sekarang diantara pengganti Yoshida di- sebut2 nama Hatoyama. Sebenarnja Ichiro Hatoyama adalah pendiri partai Liberal, tetapi karena kegiatari?-nja pada sebelum perang, maka dia turut dibersihkan” oleh Mac Arthur. Pada waktu Yoshida meme: .gang djabatan P.M., dia pernah berdjandji djika kelak Hatoyama dibe narkan giat lagi dalam politik, maka pimpinan partai dan korsi PM 

ngotot mau mengadakan 

rupa surplus barang2 pertanian, 
pja chususnja dan Djepang 

akan diserahkan kepadanja. Tetapi 
boleh giat lagi dalam politik, Yoshida tampak sajang melepaskan kedu- dukannja itu. Sedjak itulah golongan Liberal ng duduk dalam Parlemen mulai mengadakan 
shida, dan achirnja dibentuklah partai baru jang bernama ..Partai Demo- 

terdiri dari golongan Liberal jang ,,memberontak” terhadap 
krasi” jang 

Yoshida ditambah dengan anggauta 

——.—— — Melihat bahwa tjalon 
partai Liberal djuga, sudahlah dapat diperhitungkan bahwa perobahan2 

tidak akan terdjadi di Djepang. Paling 
terdjadi perobahan2 ketjil didalam ne- 

pengangguran : tetapi jang mengenai per- 
hut dengar politik Hatoyama tidak akan ada bedanja | dengan politik luar negerinja Yoshida. : 

jang besar dalam lapangan politik 
banter hanja dapat diduga akan 
geri, misalnja jang mengenai 
hubungan dengan Juar negeri, 

smanungko” tadi digunakan untuk 
serbu Irian. Biar Londo2 kolonial 
disana habis di-bergsin. Kalau be- 
gitu, soal Irian Barat pasti lekas-le 

kas beres. Tidak perlu pakai pebt- 
b€-pebebe-an!!!” : 

bahkan setjara ,,voorbarig” ia : 

NEGARA TIKUS. 
Miturut statistiek: di Diepang djum 

lah.tikus ladangnja 4 kali djumlah 
Nippong-djin-nja.. Bahkan kalau. ti- 
kus2 dirumah ikut dihitung, djum- 
lahnja looo, 10 kali orang2 Djepang. 
Kalau diumlah orang2 Djepang seka 

rang 88.000.000 orang:  djadinja 
djumlah tikusnja total djendral 880. 
000.000 ekor... . & 

mementingkan dan memperhatikan 

diantaranja ke 

orangnja jang dulu menamakan D'e 
ipang itu ,,Negara  Dewa-Dewa”?? 

Apa tidak lebih tepat ',,Negara Ti- 
kus Tikus”? $ 

setelah pada tahun 1951 Hatoyama 

penjokong Hatoyama jang F", 
perlawanan terhadap Yo- - 

ISKAK DIPERIKSA. 
Mr. Iskak, bekas Menteri pereko- 

nomian kabarnja diperiksa Djaksa 
Agung. Karena dikabarkan beli Pan 
Gorkom dan Pan Dorep. dgn beaja 
300 djuta uang Rupiah Belanda 
tiriing (Maaf, Sir-pong orang desa 
kluthuk: djadi tidak bisa mengutjap 
kan van: tapi pan.) 

Bagi Sir-pjong sih, tidak kawatir 
.@kan diperiksa Djaksa Agung. Se- 

  partai Progresip jang dipimpin oleh 

pengganti Yoshida itu asalnja dari 

  

. Fenipuan Litjin 

  

| Seorang Wanita 
" Perhiasan Sebesar Rp 5700,-Lenjap 1: 

SUATU PENIPL 

        

   
      

kan sbb.: 
Pada siang “hari itu ' dirumahnja : 

H.W.Tj. pedagang mas2an di Krang gan Semarang telah datang dengan 
naik sepeda seorang laki-laki j 

AN Iitjin Sabtu siang jbl., 

Nda Djakarta Peta co ANg Can Ir okok pe annja pada seti 
djumlah besar maupun Ba ie 

kepada barang2 jang ditipunja, akan teta- 
inja penipuan tsb., karena kedjadian itu 

pedagang utk menghadapi segala 

        

2. 

bab, dari pada beli Pan Dorep dan 
». Pan Gorkom jang toh ia tidak pu- 

nja uangnja, kan lebih enak toer 
aman toer njamleng beli Pan-Siet 
mie di Gang Lombok!!!! 

Didjadikan Alat— 

  

telah dihadapi oleh H. W. Tj. 

barang2 perhiasan | BANGUN DENGAN BEAJA jang mengaku na- Rp. 5 DJUTA. " 
Beberapa bulan jang lampau dida 

lam harian ini pernah dikabarkan, 
bahwa didjalam#  Seteran-Be Biauw 

| Tjoan atau. disebelah Selatan dari 
ai Be Biauw Tjoan bagian Barat 

£ 5 djalan Seteran akan dibangun sebuah menarik perhatian warta- hotel jang besar dark modern perleng keterangan dapat ditutur- kapannja. Lebih djauh.. mengenai 5 (pembangunan sebuah hotet tadi da 
t pat dikabarkan, bahwa kini pekerdja 

an-pekerdjaan tsb. telah dimulai de 
ngan beaja Rp. 5.000.000,— o!eh pe 

ketjil tidak seha- 

tugasnja sebagai pedagang. Da- 

  

MARILAH REBUT IRIAN 

BINA: at 

tan Kesehatan Daerah telah diada- . 

membahajakan 'jalah Typhus,  Dy- 
senterie dan Cholera. Pengumuman: 

seluruhnja tiap kali ada ketidak ' ini sangat mendapat perhatian, ter- Pain tag Oa Aa dak ata un en tanah 
para keluarga semuanja, untuk men 
dapatkan suntikan t.c.d. Pemanah 

landjutan jg djumlah- tjukup hanja untuk membangun Ba- 

7-30 pagi, seorang bernama Marto- 

bertempat: 
telah mati DU 

karena perbuatannja sendiri, Pa 
ikat- 

Sir-pong tetap heran, : siapa sih : 

(TUREBON 
(PANITIA HARI IBU KOTA 

| TJIREBON AKAN ADAKAN 

HOTFT, .PANDANARAN” DI- 

BARAT! 

corang Besok hari Minggu tgl. 12 De- 
M., tinggal di Karanganjar, udah ksember djam 4 sore akan dilangsung 

andarkan sepedanja disebuah |kan rapat umum sebagai rangkaian 
tempat jang tidak djauh dari rumah |kampanje untuk merebur kembali 
nja H.W.Tj. maka na orang tsb. |#rian Barat kewilajah Indonesia. Se- 

bil melihat Senen naa Jana adakan pawai melalui ..djl. Seteran, 
diperdagangkan, achirnja Hadji H. | Bodjong dan bubaran di Tugu Mu- 
lalu memilih pelbagai. matjam bada. Rapat umum dan pawai itu di- 
rang perhiasan seharga Lk. Rp. 5. |selenggarakan oleh Badan Kesatuan 

TOO— BRA SA Dee ana ae “aksi Pembatalan Uni jang terdiri 
Kemudian setelih barang2 tadi di |dari 70 organisasi2 massa dan par- 

masukkan kedalam ongnja, Ha $ ) | tai2 dikota Semarang “ dengan ala- 
dji H. lalu menjerahkan tas kepada kepada| mat digedung Gris, Bodjong. Pem- 

IAI unzuk memba'ar har Ibirjara dalam rapat umum al. dari 
ganja barang perhiasan tsb. Setelah | PSII, PKI, Badan Perdjoangan Irian 

pat tsb. untuk mengambil sepedanja.|. 
1 H. tidak. sa : PENGGELAPAN PADA 

pai kembali lagi, bahkan kemudian ANIEM SEBESAR Rp. 20.000. 
menghilang dengan neik sepeda. Ke | 

bajar harganja bayang Perhiasan itu! N, V. Aniem Semarang (djadi bu 
baru diketahui, bahwa didelamnja ha| kan" perusahaan listrik” negara 
nja terisi beberapa lembar uang ker | wal : 

tas rupiah jang ditjampur dengan po| oleh Pemernitah) telah ketahuan 
tongan2 kertas. 2. Iperkara penggelapan mengenai se 

Jengan sendirinja M. dianggap sej djumlah uang Ik. Rp. 20.000,— 
a tsb., walaupun | | 

menurut pengakuannja ia baru kenal Na oleh wartawan tuan dilaku 
lelaki itu pada kemaren harinja hen kan oleh seorang pegawai berna 

mengaku Hadji H. jang membon-| 

an seorang wanita bernama : 33 

   

   

  

    

  

itu Hadji H. lalu meninggalkan tem Barat dan lain-lain. 

Tetapi ternjata Hadji H. tidak sam | 

tika tas-oleh M. dibuka untuk meml Pada tgl. 29 Nopember 1954 di Peyang PA 

ia alaupun Aniem « sudah d'oper 

kongkel diih. pe menurut keterangan jang di   

  

  

  

| dak,dikawin serta dibelikan barang? ma “Ash. dibagian consument ad- 
perhiasan. m/nistratie, Ketika pada tanggal | hiasan. Demikianlah duduk per tangg 
kara tsb., dimana perempuan  M. tersebut diatas perbuatan itu dike 
kini ditahan untuk diusut selandjut tahui oleh Bram M., Ash. diha- 
nja. 5 kun ang, BAR LAN " NN na 

00 LP. NU, KENDAL. "tersebut sesudah .- ma an siang, 
Baru2 ini telah dibentuk Ikatan Ternjata selewatnja hari itu Ash. 

Peladjar M.U. Tjb. Kendal dengan tdak kelihatan batang hidungnja 
susunan pengurus sbb.: Ketua dan dan hingga kini masih menghilang. 
Wakilnja: Moh. Asro Z: Mula “dan Pada Bram M., Ash. sudah. me- 
M.R. Hadiono. “Penulis: - Machsun ngaku, Perkara ini kabarnja be- 
dan Habib Abrori. Bendahara: Mus lur sampai . d'laporkan kepada 
lich dan Afif Padlun, dan diper: fihak jang berwadjib, disebabkan 

    

| lengkapi dengan beberapa pengurus ' karen : Pusat Aniem tidak keputusan ini telah melakukan lengkapi dengan beberapa pengurus ' karena Kantor Yenngaa hingga 9 kali 
1! menghendakinja, 2 da la bai EASY, Ty 

bagian, 

8 

sudah selesai rapat umum -akan di- 

Irusahaan hotel N.V. Pandanaran di 
| Semarang. Luas hotel tadi ada 7000 
| m' dengan 130 buah kamar besar 
dan ketjil, dimana diantaranja mema 
kai perlengkapan2 tersendiri ' (eigen 
gemakken). Pekerdjaan membangun 
sebuah hotej itu diduga akart selesai 
dalam tahun 1956 atau 1V9 tahun 
lagi. Sebagai direktur teiah diangkat 
sdr. Marsaleh. Dapat ditambahkan, 
bahwa. hotej itu dapat dianggap jang 
paling besar di Djawa Tengah dan 
diberi nama Hotel ,,Pandanaran”. De 
mikian keterangan-keterangan jang 
didapet “wartawan tuan dari  fihak 
jang ' bersarggkutan di Semarang. 

HUKI IMAN BAGI KAPT, 
MUHDI DAN LTIS. 

: SUDARNO. 
Pengadilan Tentara Semarang diba 

wah pimpinan Ketua Overste Mr. 
Gunawan pada tgl. 8 Des. jhl. telah 
|mendjatuhkan hukuman 6 tahun 
pendjara terhadap Kapt. Muh. Muh 
di, dan 5 tahun pendjara terhadap 
Lts. Sudarno. Kedua perwira iri ma 
sing2 bekas Komandan Staf Ba, 423 
dan Komandan Kompi Bn. 425 dan 
mereka dipersalahkan sebagai ang- 

| gauta tentara jang telah mengetanui 
sesuatu hal jang membahajakan ba- 
gi negara tetapi dengan sengadja 

"tidak segera melaporkan pada atas- 
annja. Ketjuali hukuman tadi, :ne- 

ireka pun dipetjat dari djabatan mi- 
liter, tapi tidak ditjabut haknja un- 
tuk masuk  kedinas ketentaraan, 

| Atas keputusan tsb. para terdakwa 
mau pikir2 dalam waktu seminggu. | 
Seperti telah kita kabarkan, dalam 
perkara ini Djaksa Tentara . telah, 
menuntutkan hukuman bagi masing2 
7 tahun pendjara potong tsbaanan, | 
Pengadilan Tentara dalam memerik- 
sa perkara tsb. hingga sampai ada 

Si- 

  
|jang berwadjib 

  

   

  

   
    

TULATIAP 
BALAI PENGOBATAN BARU. 

|. Oleh Pemerintah Daerah Tjila- 
tjap dalam bulan ini akan dibangun 
2 buah Balai Pengobatan baru di 
Lebeng dan Sampang. Beaja untuk 
pembikinan balai pengobatan tsb. di 
katakan masing2 akan menelan 
"sebesar Rp. 6.000,—. Menurut ke- 
terangan selandjutnja, semula “Peme- 
-rintah Daerah Tjilatjap  mengadju- 
kan begroting sebesar Rp. 24.000,— 
untuk pembangunan beberapa Balai 

, tetapi oleh Pemerintah 
' Pusat: hanja diberi sedjumlah jang 

  

Tai Pengobatan tersebut diatas. 

manga 
A ORANG ANAK KET 

| Pada achir bulan jg telah !alu, di 
Krapjak, Sragen Wetan, Sragen, te 
lah digemparkan oleh suatu peristi- 

'g agak mengharukan, karena se 
ekor andjing, jg dikira gila, telah 
.menjerang dan menggigit seorang 
anak umur 9 tahun dan seorang 
anak baji jg baru umur 7 bulan. 

Kedua anak tsb. mendapat luka? 
dan segera mendapat pertolongan 

“dokter Rumah Sakit Kab. Sragen, 
sedang andjing tsb. telah ditembak 
mati oleh Polisi Perintis dan di se 
rahkan kepada jg berwadjib untuk 
diselidiki selandjutnja. 

Untuk mengurangi  mendjalarnja 
peniakit andjing gila, jg berwadjib 
telah mengandjurkan kepada para 
pemiara andjing, djika perlu mem- 
bunuh andjing?nja sendiri jg dikira 
dihinggapi penjakit andjing gila itu, 
untuk menghindari tambahnia kor- 
ban manusia jg tergigit andjing gila. 

TEGAL 
KALAH BERTEMPUR LALU 

MENGGARONG, 

Pada tel. 4 Des. 1954 kira2 diam 
22.45 segerombolan bersendjata ig. 
terdiri dari Lk. 18 orang bersendjata 
telah memasuki -desa Balapulane- 
Kulon (Tegan. Apa maksudnja tidak 
dimenserti. Kedatangan mereka s-- 
gera disambut oleh sepasukan TNI 
sehingga terdjadi peftempuran se'a- 
ma 148 diam. Dalam. rertemnuran 
ini mereka melarikan “diri kedjuru- 
san Barat dan meninggalkan seorang 
korban beserta sendjata mauser de- 
ngan 10 bidji peluru. Dalam sera- 
kan mundurnia itu mereka melakn- 
kan perampokan di Dukuh Kesami- 
ran jang mendatangkan keruvian pa 
da 11 buah rumah penduduk kira? 
sebanjak Rp. 573.50. 

BOJOLALI 

  

      

Baru2 ifii di Ketiamatan  Ngem- 
plak, Kabupaten Bojolali telah di 
adakan suntikan lembu oleh Diawa 
tan Kechewanan Karesidenan “Ska. 
Suntikan lembu tsb. dikerdjakan da 
lam waktu dua hari dan dapat me 
njuntik lembu sebanjak 174 ekor, 
berasat dari $ Kalurahan Ketjama | 
tan Ngemplak. Dengan adanja sun 
tikan hewan sematjam tsb. rakjat 
merasa mendapat bantuan 
ngat berharga dari Pemerintah. 
TEMON DIGANTI S":1O. 
Berdasarkan surat Menteri Da: 

lam Negeri tertanggal 3 Nopember 
1954, nama Kawedanan dan Ketia 
matan Temon diganti mendjadi Ka 
wedanan “dan Ketjamatan Simo. 
Penggantian nama tsb. beralasan se 
djarah setempat, mulai berlaku pa 
da hari penetapannja. 

  

BLOEMENCORCO. 

Dalam memperingati Hari ibu tgl: 
22 Desember jia.d., dikota Tjirebon | 
selain akan mengadakan rapat? danf 
berbagai pertundjukan Panitia Hari 
Ibu djuga akan mengadakan pula 
Bloemencorso dan pawai keliling 
kota. 
Bloemencorso tersebut akan  di-f Hebat 

selenggarakan ' memakai berbagai 
kendaraan bermotor, betjak dan se- 
peda, disertai uang pendaftaran ba- 
gi para pengikutnja masing2 Rp. 10.- 
Rp. 2,50 dan Rp. 1,- jang hasilnja 
akan dipergunakan - untuk memper- 
kuat 'kas Panitya Hari Ibu. Bagi pa- 
ra pemenangnja disediakan hadiah2 
berharga jaitu masing2 3 hadiah un 
tuk pemenang bloemencorso ken- 
daraan bermotor, betjak dan sepeda. 

ANGGOTA MASJUMI 
DITANGKAP 

3 Orang anggota Masjumi baru? 
ini telah ditangkap oleh pihak ten- 
tara, karena dipersalahkan telah me 
langgar pasal 154 KUHP dan meng- 

-adakan rapat2 didesa Bendungan 
day desa Karangtengah  (ketjama- 
tan Lebakwangi, kabupaten Kuni- 
ngan). 

Ketiga orang itu adalah: Samsu- 
din, “Kepala Djawatan Penerangan 
kabupaten Kuningan jang mendjadi 
ketua Masjumi ranting Lebakwangi: 
Asnapi, ketua GPII Kuningan dan 
Sudarja, ketua Masjumi Kuningan. 
Setelah ditangkap, maka mereka itu 
oleh tentara diserahkan kepada 
CPM. (Antara). » 

SEPI DARI PELATJUR DAN 

  

SUNTIKAN LEMBU. | Pi 

jg sa-, 

pur tangan dim urusan dalam 

Dt Baroda, India baru2 ini telah di- 
resmikan patung Gandhi jang dibuat 
oleh seorang pemahat bangsa Djer- 
man, Doring. Pada gambar Doring 

1 |. dan tjiptaannja. 

  

Westerling Diri- 
kan Front Nieuw 

Guinea 
'TURKO WESTERLING ber- 

sama-sama dengan bekas kapten 
Knil W. Ph. Tuybens dan bekas2 
Knil lainnja H. Blok dan “Ton 
Schil'ng telah mendirikan apa jg 
dinamakan Nederland  Comite 
»Front Nieuw Guinea”, dising- 
kat ,,Frorig”. Com'te tersebut 
menuntut setjara mutlak diperta- 
hankannja kedaulatan Belanda 
atas Irian Barat Lg dan Deni 
duknja matang untuk memerinta 
sendiri. (Antara). . 

20.000 Rakjat 
Belanda 

Alika Tinggalkan Indo- 
nesia Th. Depan 

AFP MENGABARKAN dari 
Den Haag, bahwa dalam tahun 
jad. ini 20.000 dari 93.000 orang 
Belanda jang tinggal di Indone- 
sia akan kembali kenegeri Belan 
da, Demikianlah sang rata kala- 
ngan j mengetahui disana me 
nurut EP. Mulai tahun 1950 
sampai 1953 djumlah orang Be- 
landa jang telah meninggalkan 
Indonesia kembali kenegeri. asal- 
nja ditjatat ialah mas'ng2 54.925, 
29.270, 15.338 dan 13.495 orang, 
sedang dalam tahun 1954 ini di 
taksir ada 15.000 orang. (Antara) 

Eisenhower: 
»Dunia-Merdeka” Tidak 
Begitu Takut Thd. Pe- 

—.rang Dunia - 

i ESIDEN Eisenhower . 
Xmerika Serikat dalam konperen- 
si pers hari Rabu menerangkan 

»dunia merdeka” kini tidak 
anta takut terhadap perang du- 
nia. Akan tetapi tidaklah mung- 
Na untuk mendjawab dengan 
,Ja” atau ,,Tidak” apakah ke- 
mungkinan aian dewasa 
ini adalah lebih baik dari pada 
jg sudah2, demikian ditambahkan 
nja. 

  
   

— Bantuan ekonomi kpd. 
negara? terbelakang. 

'Selain itu, Eisenhower membenar- 
ikan bahwa pemerintahnja akan me- 
njerahka, kepada Kongres suatu 
rentjana bantuan ekonomi baru ke- 
pada negara2 terbelakang sambil me 
nerangkan bahwa detail tentang ren 

tjana ini kini masih sedang dipela- 
“djari. Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa ia masih belum memutuskan. 
apakah ia akan mentjalonkan diri 
lagi dalam pemilihan presiden  da- 

lam tahun 1956. (Antara). 

Chou En Lai Pe- 
riogatkan 

. #Amerika 
“A.S Harus Tanggung 
Segala Akibatnja Jg 

PERDANA menteri Chou En 
Lai dari RRT hari Rabu mem- 
peringatkan Amerika Serikat bah 
wa djika terus mengadakan tjam 

aon gai Amerika Serikat ha- 
rus bertanggung djawab lagi se- 
gala akibatnja ' hebat. Meta 
Tut siaran r. Pe ». Chou 
seterusnja mengatakan bhw per- 
djandjian keamanan antara Ame- 
rika dan Kuominiang adalah sua- 
tu perdjandjian keamanap anta- 
ra Amerika dan  Kuomintang 
adalah suatu perdjandjian perang 
dan agressi. Peringatan Chou ta- 
di adalah jang paling keras. Dua 
hari jang lampau Chou menjata- 
kan bhw. Amerika telah menim- 
bulkan bahaja baru bagi meletus 
nja peperangan dengan perdjan- 
djian Amerika-Taiwan itu karena 
Taiwan hendak dibebaskan oleh 
RRT (Antara). 

    

  PENGEMIS 
Menurut tjatatan Djawatan Sesial 

Karesidenan Tjirebon k.l. 9946 dari 
para pengemis jang biasanja berke- 
liaran dikota Tjireboy dan sekitar- 
nja pada waktu ini boleh dikatakan 
telah lenjap. 
Disamping itu para pelatjur jang 

semula melakukan rolnja dengan te- 
rang-terangan didjalan2 raya jang 
ramai kini telah dapat dibersihkan, 
sedangkan rumah pelatjuran dipusat 
kota seluruhnja telah ditutup oleh 

dan kini sebagian 
dari berpusat  dipinggir2 
kota. 
Rumah2 pelatjuran dipinggir kota 

ini jang djumlahnja djauh lebih ss- 
dikit daripada diwaktu? jang lam- 
pau, setjara berangsur2 akan dapat 
dibersihkan pula, , 

mereka 

    

KES. GRASSHOPPER DARI 
SWISS DJADI KE INDO.   NESIA. 
Sebaga'mana . pernah dikabar- 

kan, perkumpulan . sepakbola 
Grasshopper dari Swiss - pada 
achir bulan ini akan mengadakan 
tournee ke Amerika dan Asia, 
termasuk Indonesia. Kini dapat 
dikabarkan, bhw berita terachir 
jang diierima oleh Pengurus Be- 
sar PSSI menjatakan akan pasti 
kedatangan Kes.  Grasshopper 
itu di Indonesia. Menurut ren. 
tjana, rombongan Grasshopper itu 
?kan tba di Indonesis pada tgl, 
29/1 dari Hongkong. D' Indone. 
sia kks, Grasshopper “itu akan 
mainkan 5 pertandingan, ialah di 
Djakarta, “Djawa 'Lengah, Sura: | 
baja dan Medan, 
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Kelandjutan Pemandangan Umum 

fKita sekarang sangat burak di la 

|rupsi 

dari| 

AtasiMosi”Jusut?Wibisono Cs 
Susilowati ,, Menjangxing-Tjangking” Soal Hartini — Sarino Sangka) 
Bahwa Mangun:arkoro Akan Menghidup-Hidupkan Lagi Perjentangan 

Mengenai Soal Federalisme Dan Andjurkan Jusuf Supaja 
Beri Kuliah Pada Anshary . 

SIDANG PARLEMEN jang membitjarakan meosi tidak pertjaja telah di 
landjutkan pada malam Kemis dengan mendapat kundjungan jang besar 

men pada sidang malam pertama kita muat dibawah 

“D.N. Aidit (PKI) menjimpulkan 
sebagai berikut: : 
Pertama, . pengusul? mosi ber 

pendapay bahwa keadaan negeri 

itu akan didapat bahan? guna peker- 
djiaan pembangunan  selendjutnja. 
Dan karena usul mosi tidak pertjaja 

jang sekarang ini hakekatnja sama 
dengan usul mosi Tjikwan, 'maka 
fraksinja menolak. 

Mengenai - korupsi diterangkan, 
bahwa hal itu telah berdjalan sedjak 
penjerahan kedaulatan: 

Djuir Mohamad (PSI): mula-mula 
membalas ketjaman mengenai par- 

tainja terhadap Linggadjat', dengan 

menanjakan apa sebenarnja perbe- 

pangan ekonomj dan keuangan, ko 

meradjalela di kalangan 

aparat? negara: keamanan belum 

dapat dipulihkan, fasal?2 persetu 
djuan KMB jg merugikan rakjat 
belum hapus, Irian Barat belum 

masuk kedalam wilajah Republik 
Indonesia dan sebagainja. 

Kedua, para pengusul mosi ber| Saan antara Linggadjati, Renville 
pendapat bahwa utk mengatasi ke dan KMB. Ia berpendapat, bahwa 

Linggadjati lebih baik dari Renville 
j mengakui kedaulatan Belanda jang 

diatas daerah R.I. dan KMB jang 

adaan? jg buruk ini kabinet Ali 
Sastroamidjojo harus dibabarkar, 

karena kepada pemerintah ini se 
h diberikan tjukup wakta ntk mengakui ' kekuasaan modal asing da bi hi “ - 

2 5 tas Indonesia. aksanakan programnja uan ka! ? Es NN PORNO RAN “M.A Si tAbidin (PSB menitik rena perbaikan kabine: jg dilaku 
kan baru? ini sudah bersifay ter 
lalu djauh. 

Seterusnja Aidit memperingatkan, 
bahwa djika pemerintah sekarang 
diganti dengan pemerintah Masjumi- 
PSI, pemilihan umum jang akan di- 
djalankan" bukan pemilihan umum 
seperti jang sekarang sedang. disiap- 
kan, jaitu pem'lihan umum dimana 
semua 'partai mendapat kesempatan 
jang sama, tapi pemilihan umum 
model Bao Dai, model Synghman 
Rhee, model Zahedi, model Moha- 
mad Ali (Pakistan) dan sebagainja, 
dimana sebelum pemil han umum di- 
mulai partai2 demokratis dibasmi le- 

bih dulu. Daripada pemilihan umum 
model boneka? Amerika ini, pembi- 
tjara lebih  menjetudjui pemilihan 
umum model Indonesia jang seka- 

rang sedang disiapkan dengan sung- 
guh2 oleh pemerintah Ali Sastroami- 
djoio. 

Nj. Susilowati (PSI) berpenda 
pat, bahwa harga barang keper 
luan rumah tangga semakin mem 

bubung sehingga sangat memberat 
kan rumah tangga rakjat pada 
umumnja dan bahwa bahaja pe 
ngangguran semakin mendjadi be 
sar. Menurut pembitjara, apabila 
pemerintah membiarkan keadaan 

"beratkan pidatonja pada soal2 kesu- 
litan buruh dan pegawai negeri se- 
lama kabinet Ali berkuasa. 

Pembitjara mengingatkan, . kahwa 
program pemerintah untuk mentja- 

pai full employment telah mentjapai 
kegagalan, malah produksi menurun 
pendapat nasionalpun menurun. Pem-: 

bitjara mengingatkan, bahwa sam- 
pai kini belum ada bantahan terha- 

dap ketjaman tentang buruknja ke- 
adaan keuangan dan perekonomian, 

Menurut pembitjara “ongkos hidup 
buruh sudah tidak tertahan lagi, dan 

kesalahan terbesar adalah pada pe- 
merintah karena buruknja keadaan 

itu menurut pembitjara' adalah aki- 

bat kebidjaksanaan ' pemerintah. 

Kegagalan program jang menudju 
full emp!oyment itu menurut pembi- 

tjara dibuktikan pula. dengan ber- 
tambahnja djumlah pengangguran. 

  

3 ih AA 

Sementara tiu sidang pemandang- 

an umum mengenai usul mosi tidak 
pertjaja terhadap kabinet Ali dilan- 

djutkan Rebo malam, dihadiri oleh 
Perdana Menteri Ali, Wakil Perda- 
na Menteri Zainul Arifin, Menteri? 
Penerangan, Perhubungan, Pertaha- 
nan, Perekonomian, Pekerdjaan U- 

mum dan Pertanian. Tidak dilaku- 

(pula. Agar segala sesuatu dapat diikuti, maka pembitjaraan2 anggauta parle- 
ini. 

bahkan, bahwa siasat demikian 
itu hanja utk memetjal? belah sa 
dja, Dikatakan bahwa pembitjara 
Sj, Sutan Makmur terkenal seba 
gai orang jg gemar melakukan 

Siasat memetjah partai?2, sehingga 
PNI sendiripun pernah terkena, 

kemudian mendjalar ke PRN dan 

achirnja ke PIR. 
Pembitjdra minta bantuan Ju 

suf Wibisono agar suka memberi 

kuliah kepada Isa Anshary jang 

pernah menjatakan, bahwa jg ti 

dak mau - mengikuti djedjak Ma 
sjumi adalah kaum kafir dan mu 
nafik, 

Dots (CUC 
PT aa ATT 
.DUTA RRT JG BARU ME- 

NGUNDJUNGI WAKIL 
P.M. ZAINUL ARIFIN. 

Duta Republik Rakjat Tiongkok 
jang baru, Huang Chen, dengan dua 

anggota stafnja djam 9 . Rebo pagi 
telah mengundjungi Wakil Perdana 
Menteri Zainul Arifin digedung' ka- 

binet Perdana Menteri. Kundjungan 
ini merupakan kundjungap penghor- 
matan sebagaimana telah dilakukan- 
nja terhadap. Perdana Menteri Ali 
Sastroamidjojo beberapa harj i.l. 

murai 
SIARAN R.R.I. 

Semarang, 11 Desember 1954: 
Djam 06.10 Chopin Mazurka's: 

06.40 Empat Sekawan: 07.10 John 
ny Meyer, 13.15 Gadon Seton: 
13.45 Gadon Seton (landjutan): 17.00 

Hiburan sore: 17.40 Trio S. Jatno: 
18:00 Obrolan pak Patrol: 18.15 
Hidangan Irama A-P.: 18.45 Orkes 

    

    

  kan presensi anggota, karena sidang 

dianggap sebagai landjutan sidang 
siang harinja. | 

Berbitjara dalam sidang semalam 
6 anggota, jaitu Asraruddin (Partai 
Buruh)- jang menerangkan, bahwa 
sesudah  reshuffle pelaksanaan: per- 

Isiapan pemilihan umum mendjadi 
lantjar djalannja: St. Makmur (PIR-! 

| Tadjuddin) jang berpendapat, bah- 
' ya kabinet" Ali. adalah minderheids- 
"kabinet menuruti tradisi dan konyen- 
|si demokrasi jang berlaku di Indone- 
Isia, S. Djojoprajitno (Partai Mur- ! 
iba) jang menghendaki ketegasan da- ' 

ri pengusul2 mosi . bagaimana kon- 
sepsinja tentang politik perekonomi- 
an dan keuangan jang mereka ke- 

| hendaki, Sarino Mangunpranoto (P 
NI) jang 'me-nunggu2 statement Ma- 

Isjumi jang menentang “gerombolan 
D.I. dan T.LI. dan bahwa opposisi 
selalu menentang usaha2 konstruktif 
jang dilakukan pemerintah, Mr. Ha- 
mid Algadrie (PSI) jang mengetjam 
pemerintah tidak -melakukan fair 
play sebagai sjarat mutlak dalam ke- 
hidupan demokratis, dan K. Werdo- 

jo (Sobsi) jang mengandjurkan su- 
paja para pengusul mosi menindjau 
diri pribadi dan ingat akan tindak- 
an2nja sewaktu berkuasa. 

jg demikian itu, rumah tangga 
rakjat akan semakin kotjar-katjir 

dan menurut kenjataannja, kabi 

net Ali tidak mampu memperbaiki 
Keadaan, karena tidak ada tanda2 

harga? tsb akan turun, demikian 
pembitjara. 

Seterusnja Susilowati mengetjam 
perkawinan Presiden dengan- Nij. 
Hartini, jang oleh pembitjara dipan- 
dang sebagai gedjala kemerosotan 
djiwa pemimpin jang selain membu- 
rukkan nama Indonesia diluar nege- 
ri, pun menghilangkan  kepertjajaa 
rakjat kepada pemimpin, sehingga 
merugikan perdjuangan. Pun oleh 
pembi'tjara dikeritik pemasangan na- 
ma Presiden dan Menteri PPK pada 
sebuah tjandi, jang oleh pembitjara 
dipandang sebagai kehausan kekua- 
saan dan sebanai gediala adanja Fri- 
sis achlak. Mengenai keadaan dae- 
rah pembitjara berpendapat, bahwa 
kebidjaksanaan kabinet Ali melum- 
puhkan pembangunan daerah. Muta- 
si2 pegawai pamongpradja dipan- 
dangnja se-wenang2, sedang peme- 
rintahan menundjukkan. gedjala cen- 
tralistis, daerah dianak-tirikan, ka- 
rena pembangunan menurnt Susilo- 
wati hanja diadakan di Djawa sa-   Hk Sarino- Mangunpranoto  (PNI) : Ir. Dipokusumo  (Parindra) me- | Salam pidatonja nenjangkal bah 
ngingatkan, bahwa fraksinja duluj Wa Mangunsarkoro dlm pidatonja 
menolak usul mosi Tjikwan dan me-j itu memaksudkan hendak meng 
njokong usul enket Margono dengan | hidup2kan kembali pertentangan? : 
harapan, bahwa dengan penjelidikan mengenai federalisme dan menam 

f 
$ 

| ' 
  

  

    

Dupa Nirmala:-. 20.30 Alam Para- 
hijangan: 

lam, 27.00 Siaran Penerangan: 21.15 
Hidangan Piringan Sukma: 21.45 
Orkes Purba: 22.15. Aneka warna 
malam: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 11 Desember 1954: 
Djam 06.10 Pagi meraju: 06.15 

Lagu2 Krontjong Asli: 06.30 Suara 

Hanafi dan Edah: 06.45 Suara Sel 
Saulius dll: 13.10 Klenengap Sunda: 
13.45 Musik gembira: 14:19 Rajuan 
siang: “17.05 Rajuan Putri: 17.30 
Lagu2 Instrumentalia: 17.55 Varia 
Djawa Tengah: 18.30 Lagu? dari 

Maluku: 19.30 Biola tunggal: 19.45 
Kontak dengan Pendengar: 20.30 
Wajang Kulit semalam suntuk: 21.15 

Wajang Kulit (landjutan): 05.00 Tu- 
tup. 

Jogjakarta, 11 Desember 1954: 
Djam 06.10 -. Tembang Tjiandjur- 

an: 06.30 Tarian2 Ballet: 07.10 Bi- 
duanita untuk Langgam: 13:10 
Ujon2 djampi sajah: 13.45 Ujonz 
djampi sajah (landjutan): 17.00 Sa- 
rang Burung Kutilang: 17.40 Kron- 
tjong sore: 18.00 Bingkisan malam 

Minggu: 18.15 Biola berpadu dalam 
orkes: 18.30 Sedjenak dengan Gu- 
nawan dan Gunawati: 19.40 Enam 
Serumpun: . 20.15 Varia: Dari dan 
untuk Pendengar: 21.15 Hiasan ma- 
lam Minggu, 22.10 Batjaan buku: 
23.30 Tutup. 

Djakarta, 11 Desember 1954: 
Djam 06.10 Rajuan Pantja Ria: 

13.10 Lembaran Wanita: 14.10 Or- 
kes Studio Djakarta: 17.15 Orkes 
Melaju Kenangan: 18.20 Orkes Kr. 
Irama Masa: - 19.20 Orkes Studio 
Djakarta: 20.40 Memperingati 40000 
korban perdjuangan di Sulawesi Sz- 
latans 21.00 Sandiwara Radio: 22.30 
Tutup. 3 

  

HARGA EMAS. 
Chusus , Suara Merdeka”, 

Semarang, 9 Desember '54: 

19.30 Atjara Sabtu ma- : 

   
Tiga buah kampong jang besar ditengah2 kota Djakarta pada hari Selasa 

$ 

siang jang baru lalu telah habis dimakan api, jang makin lama makin 
besar karena barisan pemadam kebakaran menghadapi kesukaran ustik 
mendapatkan air. Gambar: pemandangan dari reruntuhan2 rumah2 jang 

telah habis dimakan api dan jang menjebabkan kira-kira 4000 orang 
tidak mempunjai tempat tinggal lagi. 

Medan, 
24 karat ti 
22 karat t 

Surabaja, 
Tidak ditrima tj 

24 karat. djual ...... Rp. 50,25 
: Deh is Rp. 49,75 

22 karat: djual ...... Rp. 46— 
: beli ...... Rn. 44,50 

Diakarta, 8 Desember '54 : 
24 karat tiap gr. ...... Rp. 50,75 
28 karat tiap gr, ...... Rp. 49,75 

8 Desember '543 
atatan harga. 

8 Desember '54: 
ap gr. djual Rp. 49,75 
ap gr. djual Rp. 48,75 

20 karat tiap gr. djual Rp. 47— 
Singapore, 8 Desember '54: 

Tidak ditrima tjatatan harga, 
  

Untungkah Kuan Sekali Ini? 
Hadiah dari Rp. 250.-—. 
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-i djata hidrogin. Hasil 

Panin 

. 

| Buku? Pelad Oa Lg aral 
Balikkan Kenj at 

DI DJERMAN BARAT : sek 
kepada powadaa sedjarah 
baik-baiknja oleh pemer: 
hun 1938 : apakah ia 

Ci reka jakin, 

INILAH gambar pak Karjoredjo, 
seorang penduduk desa Mreda, ke- 
lurahan  Umbulhardjo, kabupaten 
Bantul, Jogjakarta. Menurut ketera 
ngannja dewasa ini ia sudah ber- 
umur 133 tahun. Ia pernah kawin 
4 kali, tapi isterinja jg pertama, ke 
dua dan ketiga telah meninggal du- 
nia. Isterinja jg ke-ampat dikawin- 

nja waktu ia sudah berumur 130 
Iahun, sedang isterinja itu sendiri 
berumur 60 tahun. Sampai sekarang 
pak Karjoredjo mempunjai turunan 
sebanjak 103 orang, terdiri. dari 
anak, tjutju dan ijitjit. Tjitjitnja sa- 

“ dja sudah ada 30 orang. Waktu di 
tanjas apa obatnja ,,umur pandjang” | 
ini, didjawab, bahwa sedjak muda 
nja ia tak pernah lupa melakukan 
sembahjang 5 waktu. Habis sem- 
bahjang subuh terus mengerdjakan 

- sawahnja, . Pup tak lupa ia sering 
melakukan puasa  Senen-Kemis. 
Sampai sekarang pak  Karjoredjo 
masih kuat memeriksa sawah2nja, 
berdjalan sedjauh 1 km, dari rumah 
nja tanpa menggunakan ' tongkat. 
Menurut keterangan fihak. jg. me- 
ngetahui, ia tak pernah mau di po- 
tret. Baru "untuk pertama  kalinja 
ini bersedia di-photo untuk Suara dana 

Merdeka”. & 

  

MOSI PARTA!-BURUH ME- 
NGENAI PENGAWASI 
SENDJATA HIDROGIN. 

Hari Senen malam Madjelis Ren- IL 
dah Inggris mengadakan pemungu- 
tan suara mengenai sebuah mosi 
Partai Buruh jang mentjela perhe- 
rintahan Churchill karena mengabai 
kan usaha2 untuk mengawasi sen- 

pemungutan 
suara adalah 300 menolak dan 267 
menjokong. 

"Usul mosi ini dimadjukan sebagai 
amandemen terhadap pidato mah- 
kota Ratu Elizabeth jang mendjelas- 
kan Pen pemerintah. 

F fa nasional sosialistis. Rakjat Djer- 

  

    

      

      

   

          

   

  

   

kan keadilan”, Bonita" aan ae- 
et ilkan sesuatu kepintjangan”. 

! Dan ditahun 1939, dikatakan 
bahwa » Djerman memaklumkan 

V perang kepada Polandia karena 
amna2 Polandia en an den- 

im dan kebentjiannja ada 
bangsa Djerman dengan 2 ku- 
an dai pembunuhan jang 

ongeri”... 
! Mengapa Hitler menduduki 
N ga? ,,Karena armada Ing- 

ng dalam .perdjalanan 
untuk menduduki negeri itu”.. 

11 | Siapakah jang men dengan 
serang udara? ,,Inggris”, demi- 

h diawab buku peladjaran 
sediarah Djerman itu. 

I--Dan batjalah apa kata buku. se- 
'djarah itu tentang pemeriksaay per- 
3 pendjahat perang di- Neuren- 
rg: 

       

    

   

   

»Dengan bantuan orang2 2 Russia, 
bangsa2 jang menang mengatur pe- 
meriksaan perkara pemimpin2 par-   
man bersikap sangat keristis terhadap 

' pemeriksaan perkara ini, sebab me- 
bahwa sedjumlah dari 

putusan jang didjatuhkan tidak adil, 
“karena kesaksian jang dikemukakan 
“tidak boleh dipertjaja, dan orang? 
'jang terdakwa disiksa supaja mere- 
ka mengakui kesalahannja. Tamba- 
han lagi banjak rintangan diadakan 
untuk pembelaa, mereka”......... 

Menurut peraehaikijoan Potsdam, 
pendidikan orang2 Djerman harus 
diawasi dan ditjerdaskan menurut 
paham2 demokratis,, day pengadja- 
ran Nazi dan militairistis harus di- 
singkirkan dari perguruan. Rupanja 

la ini tidak diturut oleh pihak 
Demikian tulis “harian 

On kia jang terbit di London. 

Memudik 
Budha! Dulu 
Terus Lihat Pameran 

URSS 

0 BERDANA MENTERI Birma 
u bersama2 dengan para pe- 

ngantarnja telah mengundi 
pemana perekonomian dan 

URSS di Pekng hari 
Minggu SA Dalam buku tamu Pers 

  

  

  

D1 SOLO belakangan ini timbul element2 jang de 
beri pengaruh jang buruk sekali . -— kala aa dik 
— pada achlak dari pada para | penon 
Mereka itu berteriak-teriak, bersiul, ja ba 
kan utjapan2 jang tidak sopan jang tidak ane d 
kalangan masjarakat jang sopan, jalah terutama pa 
perijintaan. Elemen2 jang tidak sopan: itu' rupa-rupanja makin 
lama makin bertambah banjak, hingga . sering sangat mengganggu - 
bagi penonton umumnja. 

Berhubung dengan hal2 tersebut diatas, maka sewaktu film 
Anna” diputar di »UP” Theatre Solo, pihak “direksi jang terdiri 
dari pemuda2 peladjar jang berani bersikap tegas telah. memasang. 

slide jang berisi peringatan kepada para penonton, bahwa akan 
diambil tindakan2 tegas terhadap penonton2 jang mengeluarkan » 

| utjapan2 jang tidak sopan selama film diputar. 4 
' Akibat peringatan ini, maka teriakan2 dan utjapan2. jang 
| tidak-sopan itu tidak lagi terdengar. Hanja satu kali pihak Direksi 
| terpaksa mendatangi sesuatu sudut dari mana masih ada ear 

| utjapan jang kurang sopan itu, tetapi sesudah ditanja, tidak ada 
jang mau mengaku. 

Sebuah slide lagi jang mempunjai effect jang baik. djuga jalah 
sebuah slide jang memperingatkan kepada para peladjar agar dja- 

|| ngan mbolos (tidak masuk sakitakh, hanja untuk dapat melihat 
8 pertundjukan ,,matinee”... : 
1 Memang diantara parg guru sering terdengar keluh-kesah, 

bahwa sering banjak pelac jar telah ,,mbolos” karena ingin me- 
lihat ,,matinee”, terutama | djika salah satu theatre memutar film 
jang sangat digemari oleh pemuda, chususnja film2 dimana 
peran utama dipegang oleh bi an ane2 film seperti Marilyn Monroe, 
Silvana Mangano dsb. 
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da. Pm Men Kl. 

ingan dinegeri2 lain, 

berbagai   
  

52.000.000 Paria Ter-| 
“dapat Di India       

   
   

sintehs Masih Tetap Buruk Djustru K 
Kurang Pengetahuannja-Kaum Hind 
Dari Kasta Tinggi Banjak Jg ..Mentj: 
tut“ Beasiswa J M berarnja Disediakan 

Untuk Kaum Paria..... 
PEMERINTAH INDIA dengan undang-undang — dasarnja 

berdaja-upaja melenjapkan sistem kasta paria, dan mentjoba mem 
perbaiki nasib mereka jang dinamakan ,,golongan jang tidak -bo- 
leh disintuh” itu. Segala matjam usaha dilakukan oleh pemerintah 
India untuk memberantas keburu kan sosial ini untuk selama2nja.. 
Puteri Nehru sendiri kawin deng an seorang Parsi, dan ane 
besar dari paria jang hina dahulu 

    

  

  

   

jang2nja terdiri dari orang 

dipimpin oleh dr. Ambedkar, seorang paria sendiri. 

Nasib Golon uga Jg '. Tidak, Boleh Di-| 
1 tr 

ita. Dan gagang undang dasar India d'buat oleh satu panitia jang | 

Dan ditiap negara bagian dari In 
dia banjak menterinja dari golo- 
ngan paria. Kini telah dibentuk sa 
tu panitya jg bertugas -menjerahkan 
laporan kepada pemerintah pusat 
tentang kemadjuan jg tertjapai da- 
lam usaha memberantas sistem kas- 
ta paria. 

Laporan tahunan 1953 jg di se- 
rahkan oleh panitya sangat  mena- 
rik hati. Diterangkan, bahwa di In- 
dia pada dewasa ini ada 52 djuta 
orang dari kasta paria, dan dalam   

Menteri U Nu menulis 
kundjungannja kepameran itu sa 
ngat menjenangkan dan mengil- 
hamkan, Peladjaran2 jang sangat: 
bernilai dapat d'peroleh dari pa- 
meran ini untuk Uni Birma, Pa- /02 Jitetapkan, 

meran ini merupakan bukti jang 
kekal aa Ma RRT— 

Sebelumnya mengundjungi pameran 

tsb., maka Perdana Menteri U Nw 
serta rombongannja memudja pa 

tung ” Budha jang dibikin dari zam 

rut di Isiand Bundar Tuan Chen 
dikota ' Peking. Tamu2 ini diantar 
“kan oleh Dutabesar RRT untuk Bir: 
ma. Yao Chung-ming dan njonja 
dan oleh kepala protokol kementeri 
an luarnegerj RRT, Wang Cho-ju. 

Aan 

rantjangan 5 tahun ditetapkan bah 
wa 30 djuta pound sterling disedia 
kan untuk kesedjahteraan paria, 
dan tiap tahun untuk kasta ini di 
sediakan 6.000 beasiswa. Selandjut- 

bahwa 1696 dari 
djabatan pada pamongpradja di se- 
diakan bagi mereka. 

Kaum paria itu didalam parle- 
men dan madjelis umum diplih 
menurut perbandingan banjak me 
reka ditiap negara bagian dari 
India. Kepada mereka djuga di 
bag 2-kan tanah. Bila industri 
kapas didirikan maka mereka di 
bolehkan mendjadi pemegang 
sero. 

Tapi meskipun banjak hal jang 
menggembirakan Dontah, lapora 
ini, masih banjak lagi keadaan jg 
ep Dalam banjak hal 

  

Offensif-Perdagangan Inggeris Utk 
Rebut : 

Inggeris Ch 
Negara2 
Beaja 12 D 

Untuk 

   
   

   
    

  

ngusaha Ingeeris telah 1 
pat diluar kota Bagdad di Irak. S 
segala ragam barang industri Ing geris, da 
selenggarakan oleh | 
missi perdagangan kenegeri2 di. 
saran dinegeri2 Arab dan untuk 

Dalam. laporan missi tsb. 'dinjara 
kan, bahwa kemungkinan untuk 
memperluas pasaran | 

adalah besar sekali, asal sadja 
gris bertindak dengan tjepat 
ja pasaran djangan naa Tire 
oleh negeri2 saingan lainnja. 

Sebagai reaksi dari ajaran mis- 
si tsb. kalangan pengusaha Inggris 
tidak takut mengeluarkan ongkos: 

    

   

  

      
   

   
     

   

ig besar dan telah .menj dara» 
kan pameran jg b 
tion of British Ind 
ini mendirikan suatu badan 
nama ,,British Trade .Fairs La 

— dan pameran di Bagdad adalah pa 
meran pertama: ig lenggarakan 
badan tsb. 2 2 , 

pang 

juta 

lenjenangi 

DARI TANGGAL 25 OKT OB 

: na etika pmekan 
ia | mun buku peringatannja 

ala. | halaman, 

   

  

Trade Fair” ini 
n seperti ini adalah 

T Tengah dan Timur D 
Bbc on Barng Beo na 

menjelenggarakan satu pameran 
dinegeri lain. Segala  sesuatunja 
dalam pameran tsb. diatur dengan 
menar k sekali. Paviljun dan 

isupa- stand diatur begitu rupa, sehingga 
menemui kegemaran dan  djiwa 
bangsa Arab. Satu rijbaan jang 
besar dibikin untuk mendemon- 
strasikan sepeda dan sepeda-mo- 
tor. 'Seb'dang lapangan disedia- 
kam untuk mengadakan  demon- 
strasi dari mesin2 pertanian. 

an. Satu pantjaran air memantjarkan 
bermatjam2 minjak wangi dari se- 
gala warna setinggi 25 meter. Buat 
pertama kali rakjat Arab dapat ber 
kenalan dengan. . pesawat 

tontonkan gambar hidup, ig memu 

t2r film2 dokumentasi, diantaranja 
. film the ,,Conguest of Everest” de 
ngan teks dalam bahasa Arab. 

“Walaupun pamerap itu hanja di 
selama 14 hari, 

dari 500 
dengan bungkus dar, ben 

da. |tuk jg sangat menarik akan tetap 
2 mendjadi  kenang2an bagi bangsa 
an | Arab. 

Ha | 
Bere Ja 

— berikan bantuan dalan Banana 
.nan negeri2 itu, mereka ak 
mendapat pasaran jang luas dan | 

— tetap di Timur Tengah dan Timur |" 
— Djauh. 

Djka hal itu kita perhatikan, 
dapatlah . kita mengertis tentang 

“keberanian orang Inggris menge- 
Kena uang begitu banjak guna 

ja Buku peringatan itu    
     

akan pada Radja Feizal 

dikeluarkan 
oleh madjalah The Irag Times” 
|dan ditulis dengan bahasa Arab. Ke- 

dipersembahkan 
|satu buku peringatap jang ditulis de- 
ngan tinta emas. Karena Radja' Fei- 
zal telah berkenan untuk mendjadi 
Ketua Kehormatan dan Pelindung 
dari pameran tersebut. 

Pedagang? dari Bagdad, Koweit, 
Bahrein, Damaskus dan kota2 pu-   

televisi, | 
dan disatu lapangar terbuka di per. 

Pasaran Timur-Tengah 
atirsAkan Kedahuluan Atau Kalah Dengan 

Lain—,,Pameran-Perdagangan“ Besar2-an Dengan 
Djuta Pound Di Bagdad —Rakjat Arab Di-Pikat 

Barang2 ,, Made ti England 

R sampai 8 November jang lalu kalangan pedagang dan pe- 
an satu pameran internasio nal jang besar disalah satu tem- 

dipamerkan segala matjam dan 
pameran jang terbesar jang pernah di- 

Inggeris d'negeri lain. Tahun jang Jalu Inggeris telah ' mengutus suatu 
untuk menjel!diki keadaan pa- 

ang. 

sat perdagangan lainnja didunia 
Arab dalam buku peringatan itu 
akan menemui alamat2 dari peng- ! 
usaha2 - Inggeris dalam  bahasanja 
sendiri, menurut kategori barang2 
jang diprodusir di Inggeris, seperti 
obat-obatan, barang Kimia, alat lis- 
trik, mesin pertanian, barang maka- 
nan dan minuman, peralatan kedok- 
teran dan- rumah sakit, alat peng- 
angkutan, mesin pendingin, aparat 
radio dan televisi, 
motor, barang kulit dan sepatu, alat 
irigasi, instalasi itlpon, barang per- 

hiasan, barang tekstil, mesin tekstil 
dan sebagainja. 

Inggris telah mempunjai hubu- 
ngan perdagangan dengan  negeri2 
di 'Timur Tengah dan Timur. Djauh 
sedjak berabad-abad — Kontak per 

tama telah dimulai dalam tahun 

speda dan speda- 

  

   
    

    

Hak memilih dan dipilih bagi 
Swiss adalah suatu masaalah jang 
djauh lebih ruwet dibandingkan de- 

dimana hanja 
sekali2. diadakan pemilihan 
pemerintahan? setempat dan peme- | 

rintahan pusat. Di Swiss rakjat se- 
ring diminta untuk memberikan sua- 
ranja mengenai berbagai masaalah, 
baik jang bertjorak federal, canton, 
dsb. -nja — sifatnja adalah agak ber- 
Jainan dengan pgnilihan. 

“Putusan2 harus diambil tentang 
oal mulai dari soal2 jang 

hampir tak dapat dipahami, seperti 

soal perobahan sistim keuangan fe- 

leral, sampai kepada soal  tetek- 
“engek seperti kekuasaan guru un- 

Ituk memerintahkan kepada. murid- 
Supaja memakai sandal bila ber- 

djalan diatas lantai jang baru diki- 
lapkan. 

. Pendjelasan tentang prosedur 
ATi ,,inisiatyp” dan geferandum 

g ruwet, dengan djalan mana 
em'lih2 Swiss menjatakan pen- 

: j tidak dapat diberikan 
d Tan tulisan ini. 
'Pemuda2 Swiss baru dianggap 

dewasa bila telah mentjapai usia 
20 tahun, pada waktu mana dia 
dipanggil buat pertama kalinja 

na mendjalankan dinas militer, 

   

    

   

    

   

   

unan. Masuk dinas tentara 
tuk mempertahankan tanah 

'konfederasi sangat rapat  hubu- 
ngannja dengan hak memberikan 

ra. 
Alasan2 apa sebabnja wanita  ti- 

dak diberikan hak untuk - bersuara 
adalah akibat penghargaan jang su- 
dah berurat berakar “atas tradisi 
Penghidupan di Swiss berdjalan de- 
ngan rukun dan damai tanpa mem- 

| berikan hak memilih kepada kaum 
: wanita, dan tidak sedikit dari orang2 
dwiss jang berpendapat bahwa tidak 

    

   
   

  

landjutannja. Banjak dari golongan 
taum bapak berpikir, bahwa mere- 
Ka tidak ingin mengambil risiko   kaum paria begitu terbelakang, 

begitu lemah kedudukannja, hing » 
ga mereka tidak dapat memper- 
gunakan haknja sepenuhnja. Ka- 
rena sedikit sekali orang para itu 
jang berani mengambil manfaat 
dari beasiswa dan djabatan jang 
disediakan bag'nja, maka di Ma- 
dras dan Pundjab banjak orang 
Hindu dari kasta tertinggi jang 
minta ditjatatkan namanja 2, 
gai par'a, supaja mereka 
masuk sekolah tin dan kantor 
pemerintah. Orang2 paria jang 
sebenarnja sedikit jang berani me 
ngemukakan dir'nja, dan disiesa? 
mereka malahan tidak berani me- 
ngambil air dari sumur untuk 
umum. 

Ada lagi jg nasibnja lebih menje : 
dihkan, jaitu paria jg kerdja me- 
nganjam bakul. Ditiap desa banjak 
terdapat paria sematjam ini... Mere-j 
kalah jg boleh dikatakan paling hi 
na, dan sangat pengotor. Makanan 
jg paling kotorpun dimakannja. Se 
mua ini bukan kesalahannja, tapi 
adalah kesalahan dari kemiskinan- 
nja. Bila dibolehkan mereka meren 

| dam timbanja jg paling kotor dan 
mendjidjikkan, kedalam sumur jg 

TI airnja diminum orang banjak, jg 
airnja tidak pernah dimasak orang, 
dapatlah digambarkan bahwa tim- 
ba2 itu mereka akan menjebarkan 
bibit penjakit. 

. “Tapi. bagaimana kaum par'a 
akan bersih, djika mereka tidak 
dibolehkan memakai air? Akan 
dibuat sebuah sumur semata-mata 
untuk mereka, bagi orang2 desa 
itu akan terlalu mahal 
PA Ula 

Selama kaum' paria ini miskin, 
kotor dan bodoh, sistem kasta 
paria ini akan tetap ada, pendek- 
nja didaerah pedalaman. Dikota2 
baniak diantara mereka jg. telah 
tjerdas, atau mereka — mendiadi 

dja, dapat mentjapai sepenuhnja 
hak mereka sebagai warganegara. 

Disini tdak ada lagi diskrimi- 
nasi, baik direstoran.dan toko, 
maupun dirumah sewaan dan di 
dalam kendaraan. Dikota2 orang 
tdak menghiraukan lagi, apakah 
tetangga seorang paria iang tidak 
boleh disintuh atau tidak. 

' Mahatma Gandhi dulu menama- 
kan kaum para jitu .,,harijan”, 
artinia ,,putera Tuhan”, dan me- 

mantis. Dan oleh pengkiut2-nja 
romantik ini diperbuat dengan 
undang2. Kini kaum paria sendiri 
jane harus menjingsingkan lengan 
badjunja untuk memperbaiki na- 
sibnja ! 

Akan Di- 
perbesar 

Pantuan Militer Ame- 

  

ongkos-. 

anggota dari satu serikat seker-. 

Tapi didesa2 keadaan ada lain. 

njelubunginja dalam suasana ro- | 

na- 

'1621, ketika Kompanji Hindia Ti- 
mur Inggris mengusir bangsa Por- 
tugis dari pulau Ormuz digerbang 
Tetuk Parsia, dan hubungan tsb. 
dari abad keabad bertambah rapat. 
Sesudah perang dunia kedua negeri2 
Arab mendjadi pusat perhatiah da- 

ri kalangan perdagangan seluruh 
dunia, dan. Inggris terpaksa menge 
rahkan segala tenaga guna mem- 1 
pertahankan dan memperbaiki ke- lebihi pengiriman sendjata Ame- 
dudukan mereka dipasaran negeri2 rika utk Indo China atau Korea 

ha. Selatan, Djumlah anggota missi 
Kedatangan missi dagang Inggeris militer Amerika di Taiwan akan 

tahun jang lalu dapat dianggap se- ditombah dari 800 hingga 1000 
bagai perdjalanan penindjauan, dan opsir dan serdadu, demikian ha- 
British Trade Fair di Bagdad baru2 riam tadi. Sementara itu kalangan 
ini dapat dianggap sebagai tindakan resmi pemerintah Kuomintang ti- 
pertama untuk mendjaga supaja dja dak bersedia membenarkan atau 
ngan ketinggalan dalam persaingan membantahnja berita harian tadi 
dengan negeri2 industri lainnja. (Antara). 

rika Kepada Taiwan 

HARIAN Kuomintang »China 
News” hari Rabu memberitakan 
bahwa baniuan militer Amerika 
kepada. Taiwan tahun, depan akan 
diperbesar. Dikatakan, bhw da- 

kepada Kuomintang jtu akan me- 
lam tahun 1959 bantuan Amerika 

     
     

    

   

ikon timbul pertjektjokan dalam ru- 
rah tangganja dan membiarkan 'ke- 
harga perempuan dalam rumahnja 
eengkar tentang ideologi - politik. 

ne njokong pandangan seperti ini. 

   

n Aan aneh jang TE ' : 

eka ia menent: tang mem- 
ae 0 bak |. kepada 
kaum “berpendapat, bahwa 
kaum wanita sanggup untuk me- 
nekankan pengaruh besar setjara 
tidak langsung atas djalan pem'- 
lihan ng dengan kedudu- 
Ba Batan rumah tangga dan 
masjarakat. Sebenarnja kaum wa- 
nita sudah memberikan pengaruh 
besar dalam  banjak lapangan2 
sosial melalui organisasi2 besar. 

Akan tetapi kaum wan'ta Swiss 
tidak dapat dika terdjepit, 
oleh karena ha semua peker- 
djaan terbuka djuga bagi mereka, 
ketjuali dalam lapangan politik 
dan dplomasi. Dalam banjak 
canton, kaum pa “bisa tg 
duki djabatan2 ti misalnja 
sebagai djuri atau h Tai 

Alasan2 jang Pro. 
Golongan jang menjokong  mem- 

berikan hak sama kepada kaum wa- 
nita dapat memperkuat pandangan- 
nja hanja dengan ' mengemukakan 
kepada prinsip pemberian hak sa- 
ma kepada kaum wanita jg telah di 
terima pada umumnja  dimana-ma- 
na. Buruh wanita Swiss membaja 
padiak seperti halnja dengan kaum 
laki2 dan -banjak .dari.kawm wanita 
tu menuntut hak sama dalam me- 
ncatukan untuk (apa uang er 

Latw dipaxai oleh erintak 
| Mereka" La @)    
kensep lama 'j 
memulih kepada “« 
sudah tidak ber! ol 
ra dalam tentara Ea bada wakra 
ini terd at el aa suka- it 
rela wa 1 Ta 
ru ab 
Porlaba 
hak jg sama 
kijern 

Tidak semua a beri suara. 
Djumlah kaum laki2 jg biasanja 

datang memberikan suaranja- pada 
sesuatu pemilihan kadang2 adalah 
dibawah 2076 dari djumlah mereka 
jg memenuhi sjarat untuk memilih. 
Djumlah 3046 sudah biasa, semen- 
tara djumlah jg memberikap suara 
pada pemilihan2 federal adalah an- 
tara 50 sampai 60o1 - 

Djumlah jg datang memberikan 
suara dalam pemilihan umum jg 
terachir. ditahun 1951 ialah 71.24. 
Dalam referandum federal jg di- 
langsungkan dalam bulan Oktober 
jg lalu mengenai sistim keuangan 
negara mereka jg memberikan sua- 

ra hanja berdjumlah 45.2”x. Pada 
beberapa canton dimana diadakan 
undang2 jg memaksa orang membe 

Oleh : 

Io... APAKAH SEBABNJA SWISS, jang termasuk salah satu negara demokrasi 
Nahan boleh dikatakan berdiri sendiri dalam menolak memberikan hak memilih kepada 
Wanitanja ? Orang asing jg. mentjoba untuk memberikan pendjelasan tentang gedjala ini mau tak 

20 harus mengharapkan beberapa kritik jg tak dapat di-elakkan atas salah pengertian dari set dak 
nja beberapa golongan penuapat umum di Swiss. Perbedaan” paham mengenai hak bersuara 

bagi kaum wanita djarang sekali menar k perhatian umum di Swiss, ketjuali bila ada orang” asing 
kentjoba ' untuk melahirkan pen dapatnja. Menjatakan haP' terang, jang timbul dari berbagai 

| Ftjam undang2 dan tradisi dinegara Swiss jang terdiri atas-konfederasi jang terdiri dari 22 
.canton (sematjam propins') jang setengah-otonomi, merupakan suatu tugas jang maha berat. 

du alasan untuk menghentikan ke-f, 

lak sedikit dari kaum wanita jg. | 

John Meyers, 

rikan suaranja djumlah jg membe- 
rikan suara adalah lebih tinggi. 

Perhatan semakin kurang 
Berhubung sedikitnja perhatian ui 

untuk | kalangan kaum laki2 untuk membe 
rikan suaranja maka keinginan 

| kaum wanita untuk menuntut hak 
bersuara itu kelihatan semakin ber 

kurang pula. Alas terutama dari 
sikap jg atjuh tak atjuh ini rupa2- 
nja terletak pada sistim demokrasi 
Swiss sendiri. Pemilihan terlampau 
sering. diadakan mengenai. berbagai 
masaalah, sehingga rakjat merasa 

bosan pergi ketemp:.t pemilihan pa 
da hari2 pemilihan, jg Daan dja 
tuh pada hari Saptu atau Minggu, 

pada .hari2 mana mosreka lebih su- 
ka pergi beristiraha:. 

Inti demokrasi scijara langsung 
ini hanja masih hidup pada, bebe- 
rapa canton atau propinsi jg pendu 
duknja tidak banjak, dimana para 
penduduknja masih bisa dikumpul- 
ikan “dipasar2 untuk  memberixan 
suaranja dengan meaundjuk. tangan 
keatas. Setiap rakjat mengetahui be 
tul soal2 jg harus dipertimbangkan 
nja . dan setiap orang. mengenal 
orang2 jg duduk dalam pemerinta- 
han. 

Rakjat didaerah? jang padat 
penduduknja sering tidak tahu 
bagaimana mereka harus membe- 
rikan suaranja bila dipanggil un- 

jang tertua di 
kaum 

ma- 
daerah 

tuk memberikan pertimbangan 

atas soal2 ketjil. Misalnja masja- 
rakat kota Zurch, tidak akan 
dapat mengetahui tjalon2 mana 
jang hendak ditundjuknja “untuk 
mendjadi kepala dari sebuah se- 
kolah dikota itu. 

Ada beberapa orang jang. me- 
naruh perhatian dan pengetahuan 
langsung, ' banjak menjerahkan 
soalnja kepada 'partai2 politk jg 
disukainja, tapi banjak pula jang 
bersikap masa bodoh dan-karena 
itu mereka tidak turut dalam pe- 
mil han. 

Alasan2 untuk mengusulkan mem 

berikan hak memilih kepada kaum 
wanita sangat banjak. Ada golongan: 

ig menjokong memberikan hak me 
nullih kepada kaum wanita hanja 
mengenai soal2 jg bersangkutan de 
ngan masjarakat  sadja, ada pula 
tentang soal2 kemc catan . dan 
cantopn dan ada lagi hanja dalam 

soal2 federi 1. Tapi ada pula jg se- 
tudju memberikan hak bersuara ke 

pada wanita hanja “tentang  soal2 
jg langsung mengenai wanita sadja. 

Walaupun . bagaimana djuga 
tim pemilihan jg akan dipakai rak- 

jat Swiss jakin,: bahwa kaum wani 
ta Swiss lambat laun akan berhasil 
memperoleh hak penuh untuk me- 

milih dan dipilih. 

    

   

  

Sis- 

  

Pengakua n 

Amerika 

Mata-Mata 

Arnold 
Medurut' Pengakuannja" Ia' Ditugas- 
kan Mengawasi Gerak Gerik RRT 

Untuk C. I. A. 

KANTORBERITA ”Hsinhua” dari djuruwartanja chusus 
mewartakan tentang bagaimana tertangkapnja 11 orang penerbang 

A.S.. jang telah didjatuhi hukuman di RRT karena melakukan ke- 

giatan mata2. Mereka itu tertangkap pada tgl. 13 Djanuari 1953 
disebuah desa sebelah Barat-laut Antung. Pesawat terbang mereka 
telah ditembak djatuh satu malam 

itu mengatakan bahwa penduduk 
kedjadian itu. 

Para anggota barisan keamanan 
desa Hsinkian dikaki Wulangshan 
bukit 5 naga) pia tanggal 23 
Ojanuari pagi men. agkap seorang 
penerbang AS -bernama- Baumer, 
se.elah mendapat laporan bahwa 
sebuah parasui terlihat diatas 
dolih: Penerbang lain. John 
Arnold Knox, ditangkap setelah 
darisan keamanan itu melakukan 
ben'2lidikan selama sehari kare- 
na mereka tahu ada sebuah pe- 
sawat terbang telah djatuh.  Di- 
dekat pesawat jang rusak itu di 
ketemukan 3- majat. Seorang ma- 
taZ .1agi- tertangkap kareng ia 
apar dan minta. makanan. 

Pengakuan Arnola. ' 
Selandjutnja. diwartakan ten: 

tang surat pengakuan Arnold. S1- 
rat ini dipertundjukkan dalam 
pameran jang kini diadakan di 
Peking. Dalam pengakuannja ini 
Arnold menerangkan bhw ia 
adalah seorang kolonel biasa da- 
'am' angk. udara AS dan memim : 
pin Wing no. 581. Wing ini me- 
1urut pengakuannja adalah wing 
'stimewa jang beroperasi untuk 
CIA (badan intelligence pusat 
.AS)..jang berpangkalan di Fili- 
Pa jang terutama berkewadji- 

utk melakukan pengamatan2 « 
Bg RRT dan provinsi? mari- 

# di Timur Djauh. Wing      
ai dalam negara2 komunis 
"rah2 jang diawasi oleh komunis: me- 

  

ak | aj 
'a udara, 

a Dana dan. Ana oleh 

| Kewadjban terutama “dari wing 
ialah untuk: ,,menempatkan 

1 Nan istimewa dan satuan? gerilja 
dan dae- 

kapi "orang2 itu melalui udara 
dan untuk mengadakan kontak de- 
ngan CIA melalui radio. Wing ini 

beroperasi - dalam rangka perang 
urat-sjaraf”, 
Arnold. mengatakan, pula bahwa 
disamping wingnja terdapat lagi 7 
eskadron. Salah satu' dari padanja 
adalah Air. Resupply Sguadron”. 
Eskadron ini mempergunakan pesa- 
wat2 B-29 jang berkewadjiban men- 
djatuhkan agen? istimewa. 

Arnold menjarabung pengakuannja 
bahwa semula terdapat 7 wing jang 
bekerdja dalam tugas ini, dkan teta 
vi, kini telah dikurangi mendjadi 5. 
Wing2 ini adalah wing no. 580 jang 
berpangkalan “di Tripoli, Afrika Uta 
1x: 10.581 jang berpangkalan di 

Filipina di Timur Dauh: dan no. 
582 jang berpangkalan di 
Eropa. Jang dua lagi masih akan 

        

“di URSS dan RRT 

sebelumnja. Djuruwarta Hsinhua 

desa itu masih ingat benar akan 

lj Alaska dan. dipang 
AS. Kata Arnold, 

dikempatkan c 

Ikalan , tetap 3 

  

   

   
   

    

wing itu d demikian akan me 
rupakan pn £ anti-komunis 

dalam melakuk egiatan2 diatas. 

Selandjutnja 
wingnja . “ditimp a, 
wing itu telah mempersiapkan "atuk 
mela:ih anak? buah asing dan untuk 
melakukan pengiriman2 rahasia ma 
terial2 untuk CIA. Achirnja" Arnold 
menjatakan, wing itu telah siap un 
tuk melakukan pekerdjaan isttimewa 

sematjam mend Maa agen2, Gisb. 
segera setelah 

mendapat perintah. Demikian Hsin 
hua. 

  

  

    

   

A.S. serahkan pembebasan 
penerbang2nja di RRT pa- 
da PBB. 

Sementara itu UP dari. Washing- 

ton mewartakan, menteri L.N. A.S. 
John Foster Dulles telah mengata- 

kan bahwa untuk sementara A.S. 
tak akan “berusaha untuk membebas- 
kan penerbang2 Amerika jang di- 
adili di RRT itu ketjuali melaiui 

PBB. Dalam konperensi persnja itu 

ia menjatakan pula bahwa Amerika 
kini tidak. mempertimbangkan untuk 
minta kepada pemerintah Sovjet 
Uni.supaja memberikan djasa2 baik- 
nja guna membebaskan para pener- 

bang itu. (Antara). 

Diantara mahasiswa2   

beng iTidak Berhak Suara 
Anehnja Wanitanja S pudiet Tidak Terlalu Merasa 

Perlu Mempunjai Hak.Suara 
: Chas ,,Suara Merdeka” 

  

  

SEORANG . TABIB Nak, 
Otto. Buch'inger, menerangkza 
bahwa 'ia telah menjembuhksn 
30.000 orang sakit de an mg 
njaruhnja......... puasa!! Pn- 
sien-pasien itu hanja P3 ar 
buah2an teh dan ar dari saju - 
majur jang d'masak. Tapi disara 
ping itu mereka disuruh mendc- 
ngarkan musik, tjeramah dan me 
lakukan gimnastik, 

Dr. Buchinger, jang telah 31 
tahun Jlamanja memimpin sanato- 
rium di Ueberlingen, di Danau 
Constance (di Djermania Bar: 
Daja) memberi ingat kepada dok 
ter-dokter jang hendak menurut 
teladannja, supaja memulai pua- 
sa sendiri. Sebab djika tidak ber- 
pengalaman dalam berpuasa, me- 
reka tidak akan dapat smenun- 
tun Orang-orang sak't jang dioba 
tinja”, 

DALAM BEBERAPA" hari iri 
di Perantjis akan ditutup 10 bua" 
pendjara, karena......... fdak tin 
kup banjak pendjahat Perantjis 
jang akan mendiami gedung2 
pendjara itu. Demikian ,,/News- 
week”, 

s8 
I 

TIGA NELAJAN dipulau Feh 
marn d'laut Baltik, tidak bebera- 
pa djauh dari Luebeck : (Djerma- 
nia), telah menelan dua bidji pil 
jang .didapatnja didalam djala, 
d'antara ikan-ikan jang ditang- 
kapnja. Mereka kemudian kuz- 
tir, karena sedjak menelan pil 
itu tidak ada nafsunja makan.. 

Mereka lalu pergi memperi'- 
hatkan kertas pembungkus pl 
itu kenada seorang guru dikam- 
bungnja. Kertas itu ditulis dalam 
bahasa Inggeris, jang mereka ti- 
dak mengert'. Guru itu mene- 
rangkan, bahwa mereka telah me 
nelan pik ii penangkal 
lapar, jang sengadja dibuat un 
tuk anggota-anggota Angkatan 
Udara Inggeris. 

184 RUMAH DEKAT. KUNI- 
NGAN DIADESASARAN 
PENGGARONGAN' GE- 

ROMBOLAN. i 
'Dari Kuningan dikabarkan, bahwa 

»ada malam 2/3 Desember jbl. Ik. 
200 orang gerombolan bersendjata 
lah melakukan penggarongan setia 
a berar?an terhadap 3 kampung di 
t sa Puntjak dekat Kuningan. Tidak 
mrang dari 184 buah rumah menda 
li sasaran perampokan dan & rumah 

'ang dibakar oleh gerombolan im. 
Kerugian ditaksir sebesar Rp.54.124. 

Perlawanan tidak ada karena tentara 
latang terlambat. 

Grotewohl: 
Kalau Perdjandjian Paris 

Diratifisir,... 
PERDANA MENTERI Repu- 

blik Demokrasi “Djerman, Otto 
Grotewohl,. Rabu telah berseru 
lagi kepada rakjat Djerman utk. 
berdjoang melawan ratifikasi per 
setudjuan2 Paris, dan dinjatakan 
nja bahwa Djerman Timur akan 
mengambil tindakan2 pertahanan 
apabila persetudjuan2 ini sampai 
diratifikasi. ' Grotewhl mengata- 
kan bahwa persendjataan kemba- 
 Djerman Barat itu sifatnja bu 
kannja defensi, untuk memperta- 
hankan diri, mela'nkan persiapan 
untuk meluntjurkan agresi terha- 
dap URSS dan negara2 demokra- 
si rakjat. 

Dikatakannja bahwa rakjat Djer- 
man tidak akan pernah mengakui 
persetudjuan2 Paris, tidak akan mem 
bolehkan pelaksanaannja dan akan 
menentangnja dengan segala tjara. 
Sebaliknja ia mengatakan bahwa 
apabila persetudjuan2 Paris sampai 
diratifikasi, maka Djerman Timur 
akan mengadakan tindakan2. perta- 
hana, dan membina pasukan2 ber-. 
sendjata nasional bersama-sama Po- "   landia dan Tjekoslowakia. (Antara). 

  

duri Perguruan Tinggi Tehnik dari Gothenburg 
di Swedia ada djuga "mahasiswa2 Indonesia jang beladjar disana. Dalam 
suatu pesta jang diadakan oleh Perguruan Tinggi tsb. baru2 ini bebe- 
rapa dari mereka telah mengadakan “pertundjukan tari2an Indonesia. 

Inggris, ! Gambar: kelihatan disini sdr. Ismael dan nona Sukarsojo waktu sedang 
mempertundjukkan tari2ap piring. 

      

  

11000 Orang utusan dari 4000 tja- 

bang PNI se-Indonesia akan datang 
di... Bandung, untuk, menghadiiri 
Kongres PNI ke-VII mulai 15 sam 
pai 22 Desember j.a.d. Kongres.ini 
akan merupakan kongres: PNI jg 
terbesar. — Bakal sepi di, perkebu 
nan2 seluruh Djawa. Timur. Menu- 

rut rentjana- 75.000: orang buruh 
perkebunan jg tergabung dalam 

Sarbupri Djawa Timur. akan mela- 
kukan pemogokan. mulai pertenga- 

han bulan Desember. Pemogokan 
ini ialah untuk memperkuat tuntu- 
tan mereka mengenai sjarat2 ker- 

dja dan pembajaran. gratifikasi, —, 
Tino Kerdijk, seorang warganegara 
Indonesia turunan Belanda pemim-, 

| pergi ke. Eropa 

pin Symphoni Orkes dan Koor Su- 
rabaja, tgl. 2 Djanuari j.a.d. akan 

untuk . mengikuti 
pendidikan - dirigen — internasional. 
—Bahwa, main, suap itu. berbahaja 
djuga, telah dialami oleh Tee Swie 

Liong. Oleh pengadilan negeri Sura ' 
baja hari Senen ia telah Peran 
hukuman - 'pendjara 1 bulan, karena 
telah menjuap anggauta polisi lalu 

lintas. pada tgl. 14 September dgn. 
“uang Rp: 3,—, TSL adalah seorang 
sopir oplet dan hendak  menjuap 

polisi lalu Jintas karena ia member 
hentikan kendaraannja ditempat ter |   larang. — Bitjara soal polisi, ko- | 

rangkan, ra, Inside 
kang betja contra polisi di' Djakar- 
ta baru2 ini, masih diselidiki. Ka- 

lau anggauta polisi ig bersalah, su- 
dah pasti ia akan diadjukan kemu- 

ka hakim. — Di Kalimantan "bakal 
muntjul ,.Iehwanul Muslimin”. Bu- 
kan 'tjabang dari organisasi Ichwa- 

nul Muslimin di Mesir, tetapi ,,Ich- 

wanul Muslimin” jg diterbitkan di 
Bandjarmasin ini adalah nama se- 

buah harian. — Keadaan di Viet: 
nam belum djuga beres sama seka- 
li. Berhubung adanja pemberonta- 

kan 300 anggauta tentara Vietnam 

Selatan jg menduduki pss. Cana, 
misaris Muljono kepala reserse kri- | maka kemungkinan besar bahwa pa 
minil kepolisian Djakarta mene- |sukan2 Perantjis akan dapat tjam- 

  

bahwa perkara insiden tu-jpur tangan dalam 

  

“ 

sperang saudara 
ketjil” ini. — Lagi berita dari Viet- 

nam. 20 anggauta ,,Panitya Pembe 
la Perdamaian” Vietnam. Selatan te 
lah ditangkap di Saigon pada hari 
Selasa. Penangkapan ini dilakukan 
atas perintah pemerintah Bao Dai 
dan meliputi ahli2 hukum, dokter2, 

ahli2 kimia. Ketua dan wakil ke- 
tua gerakan tadi sudah. lebih dulu 
ditangkap. — PM Churchill, jg ba- 
ru2 ini bikin heboh dikalangan pers 
Inggris dan Moskow, berhubung ke 
terangannja kepada Montgomery di 

masa perang dunia dulu tentang 
sendjata2. Djerman,  menjatakan, 
bahwa sebegitu djauh belum ada 
teks telegram jg dikirimkannja ke- 
pada Montgomery itu, 

« 
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Men ut Na Sa Dark terang, penjakit pikiran (zenuw) djika tidak dipakai pun kembali seperti biasa. Pen ta 

isa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- dia terbesar dgn. 

kan dan semangat bekerdja ta” ada, untuk.itu kita bikin: PIL VIRANOL ' Pe . AGEN - AGEN : tierita jang ter- 
jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol: Rp 20,—. Djuga ada sedia 1 : £ : s1 | FIE MIN YOK FON $  (masjhur! 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 2 5 2 Kotek ' HWAY AN NN — Ge. Warung 10 Semarang, Mengisahkan ten- tah seseeree Rp: 30,— Pil Gumbita ............ Rp. 15,— Minjak Tang- 2 Inna ea ENG TAY HO — Gg. Warung 3 Semarang. tang Sri Baginda 
kur sesesesesasy Rp: 10— Pif Viramin untuk penjakit keputihan ............ | Sutradara termasjhur ALFRED HITCHCOCK (a.l. ,REBECCA") kini|| NGO HOK TONG””. "ekodjan 101 Semarang. Na 
Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- ' mempersembahkan sebuah film jang terhebat! f Bisa dapat beli ada T ko2 & Pinggir 1 Semarang. 1 |djatuh. tjinta 

tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. L......... Pegib Kn laa : Es S Ti p oko2 Obat diseluruh Indonesia. Tina Ipada seorang 
R Pe Saba Te Ne Aa yet embunuhan terdjadi dikota Amsterdam jang ramai, Lalu-Lintas men- ad Ga aa 

P: 20pe No: 2 serueeemu RP 1Op- Blossom face Cream, menghilang: «|. dodi katjaw-balau didjalanan besar, kapal Udara tetah di jatuti! MAN 2 ea kan noda2 hitam “soesn0a051 RP3 1 Syom Sultana Figure Cream, membikin Zen 1 #1 Ma apa ara telah ditembak djatuh'! | LA ena (dan menggiurkan! 
bag Mann Ma “Rp. an bikin hitam rambut, danggung : 3 . Sebuah. ilm Spionnage jang sangat mendebar-debarkan ! $ IR AV: Di | INI MALAM DMB 
tidak Juntur 2 gram, w..i.iiii Rp 10— dan 5 gram ......... Pp. 20— | "G : 7 Psm 1 Tompp TN Be Pa 
No - Powder, menghil Ulas Pam , Pa Wa ja Minyak Ta S0 Ka an MALAM PENGHABISAN (17 tan) Tanggal 9 December Lan mas jagaian s0: ta Pa 
pandjangkan rambut, tahan ront: safa Rp. 10,— Minjak Telinga, OM MILCHBLK ai i ill 3 $ DIRK BOGAR ar CLAyTy Ha - g paling baru: - 2 Na Pe PAN MAY . ANNE BANCROFT : Orlila At La : DE #7 CLAYTON Yr, Lin Tay — Yuen Chuen — Nan Tsi 
Ma an Saip Bea ga dis, gatal, luka2 ............ pg : Hebat! Bai dan Aa N dim. Mana dim Tana KA | : Ta - 

Pil Dinbetes (Sakit gula) ........ Rp. S0,— Pil Entjok Linu ........... — AA ma The Pe Pri ' Keesamus | Ohit Erl Kuang Ti Ren Rp. 25.— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1599. ' . 5SOK MAT AM Ap : nny rINCeSS La naa  Mernbuka k ia didj 1 TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. GRAND BESOK MALAM 5.007.009.00 (u. 17 tahi) Pai EN Pe ng BAE ERA 0 SA en ab 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- |: '' GARUDA HITAM” | | TECHNICOLOR Ijem kelihatan Sa Pegat “bole Kabag 1 p | IE Ho ne aan MI ! dak aan on AN Ra | z : AKAN DATANG: FILM SENSASI JANG TERHEBAT ! AGEN-AGEKA En an Th : Bem | 

Universal Stores, Bodjong 6 B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe ' Aa 1 : Su erman And S 0 la 1 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- iNDRA “INI MALAM DMB. - Kan a ) p Cc i nd Yard 

an Na Lega Bana 42, Semarang, AN Naa PENGHABISAN . & ga 1 1d SPECKIS GOIN BACK TO TH" SANFORD Y, YG Tn oon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. , Peka- 100-700 -9. , en 3 | 4" SANFO BUT IM HUNGRY, | | YUH ALREADY ATE UP A WSEK'S NEK 3 5 longan: Zindabad House, Nonong Pa anna Fe Mac Solo, Dil: So- : Tg 3 ta La - Nb Pet — GIANNA CANALE — dim. Bea MAU Te ga FREE, | Megah, GRUB! WHERE YUH PUTTIN” / pp GET IN TH! MINE Paya 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- ND na GA 29 ENY TH MINE FO R5, Maan! TUNNEL - GLICK/ 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek |)“ BERBARENG 299 ARUDA HITAM” » BEA Ti PMN 
Xn Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, ROYAL (THE BLACK EAGLE) , : — 

ke Jogja: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, | 5:00-7.00-9.00 berbah Indonesia R 
Dil. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Dil. Pesuketan 77, Tjirebon, : Pile Terbada bonas : 2 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat Rab Tk penuh actie dan sensatie ! 

«Pa Dil Kan Karanggetas 217, Tjirebon Toko Obat Tay Tjoen | Hebat! Serem ! dan Menggemparkan ! 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong | prsOK MAT ng eawe agan rm d 

Die Pama an ob Oo ag Da Ti Haagha 8 | PINGR MATAN 5 PONAN —RINET KAWTTGETYUTAT Ka Ba MN Dan Saba ai Bingkai 0.000. M. ARIEF — dim: : ya @Y 
' Be aa ena : 4 " (N Ka aarT: Mega »SEBATANG KAK A? 

ep "ena, : Tjerita jang menarik ! — Memikat! — Mengharukan ! NYA ANE 2g Pp $ 1 1g 

nj Batjalah : | | Dengan 9 lagu2 Merdu jang meraju ! Lain dari pada lain ! : MN . Sg | : 5 Ta 

. Nee N/A 59 ROXY 5:007.009.00 “INI MALAM. D.M.B. (u. 13 tah) — Speck pergi kembali, ke-perkemahan Sanford untuk mele PL aman K : MB, : 5) - £ A1 H ““J ke lepaskan Jai sudah 5 2 3 ana 5 Id apa | »Suara Merdeka ROOSTIJATI — DJIONI SUNDAWA —,M, ARIEF TN aan Bertha! Sekarang kamu mulai mengerdjakan tambang biskan pke dat MA ngan Ae FP MA Dg Merak ln : ha 5 " F 7, , Pp x 25 , 1 Di kaya : , 2 La "1 Rel 9 ke- 

ia si Dak »R O Ss I T A dan kan dn pe yana lapar, tuan Hippo! Saja tidak dapat bekerdja dengan De dad MA an 
Penuh lelutjon2 dan Njanjian2 jang menghibur hati ! : : : « : | ! 
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