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lan2 kereta api jang akan ditem- 
.puh kereta2- listrik .ada kira 

   

  

   

| Harga 
Rp. 12:-— luar kota 

  

Akan ,,Bc kot” Kund 
ngan Bung Karno Pada 

Dies Natalis Gadjah Mada 
Jogja Nanti ? 

Dari kalangan Mahasiswa 
versiteit Gadjah Mada d 
didapat kabar, bahwa para ! 
siswa Puteri di Universiteit tsb. 
dengan menta'ati putusan dari 
bagian Puteri dari Dewan Maha 

   

  

   

  

siswa, telah memutuskan untuk 
as boikot dan mem-blackout” 
kundjungan. Bung Karno pada 

  

NUN Dies Natalis Universiteit 
sadjah Mada nanti tgl. 19 De- 

sember. Aksi ini dimaksudkan se 
bagai manifestasi dari sikap para 
Mahasiswa Puteri jang tegas2 
menentang polygami. 

sPemborkotan dan black out” ta- 
di bukannja 'berarti para Mahasis- 
wa Puteri tidak akan mengundjungi 
upatjara Dies Natalis tsb., tetavi 
mereka hanja menolak kalau di su 
ruh bekerdja pada upatjara tsb., mi: 
salnja: untuk menerima dan mela- 
jani para tetamu. 

Lebih landjut didapat "kabar, bah 

wa dikalangar, para Mahasiswa Pu- 
teri sendiri mengensi soal ini be. 
lum terdapat kesatuan jg bulat. Mz 

sih banjak Mahasiswa? Puteri dari 
sementara Fakulteit jg kurang setu- 
diu dengan ' tindakan jg sekeras” 
itu. 

' 2 8 Elektrifikasi 
k: & 

K.A. Rusia 
Pandjangnja 8000 Mil 
»”WORLD RAILWAY 1954 

1955”, sebuah buku tahunan me- 
ngenai masalah2 kereta api sedu- 
nia jang diterbitkan di Inggeris, 
mengatakan bahw, Sovjet Uni 
mempunjai sistim-tungga| kereta 
api jang terbesar diseluruh dunia. | 
Pada waktu ini URSS sedang me- 
njempurnakan rentjana elektrifi- 
kasi sebagian dari djalan2 kereta 
apinja, dan apabila projek ini su- 
dah selesai, maka pandjang dja      

       

  

Buku tahunan inii seterusnja me- 
ngatakan a-l. bahwa industri loko- 
motif Inggeris, jang mendjual ha- 
sil2nja kepada sebagian besar 
negeri2 jang ada didunia itu, de- 
ngan tjepatnja menjesuaikan diri 
dengan permintaan dunia akan te 
naga listrik dan diesel. Mengenai 
rehabilitasi kereta api Inggeris. di- 
katskan bahwa menurut perkiraan 
pekerdjaan ini akan memakan 
biaja sebesar antara £ 450.000, : 
000 dan £ 500.000-000- (Antara). | 

Radio KaGlo 

king. ing . 

PBB Tak Berhak Untuk 
Tjampur Tangan Dalam 

Soal Penghukuman 
Mata-mata A.$ 

RADIO PEKING dalam siaran- 
nja hari Rebo terangkan, bahwa 
PBB Tana tak berhak untuk | 
mengadakan tjampur tangan da- 
lam urusan penghukuman mata2 
Amerika. Ada saksi2 serta bukti2 
jang dapat membuktikan kedjaha- 
aa mata2 AS itu, kata radio 
Peking, dan adalah urusan Tiong- 
kok sendiri, bila ia n unakan 
kedaulatannja dan menghukum 
mata2 tsb. : 

Soal tsb. ada sangkut-pautnja | 
dengan masalah persetudjuan gen 
fjatan sendjata Korea. Maksud | 
Kaum agressor Amerika dengan 
membawa masalah tsb. dimuka 
PBB merupakan kedok untuk | 
menutupi maksud2-nja guna men 
djatuhkan pemerintah Tiongkok 
serta menutupi tindakan2-nja jg. 

  

tak kenal malu, kata radio . Pe- 
Tana Memakan te 

Menteri2 | 
Djepang | 

“Tidak Dikawal Lagi | 
PEMBESAR2 polisi Djepang 

  

hri Selasa memerintahkan supaja | 
menteri2 Djepang tidak dikawal 

Lengganan Oojar dintahe) Ras 11-— dalan 
Ady. Rp. 0.80 per mm iol, Marga etjeran On 

iga baik, demikian Sidik. 

ruh dikalangan kaum modal USA, 

atau anti pendja 

ng 
dik, ialah terbukti 

  

Iksi 1228, Ru 

  

  

  

Pamit 

   
1 Di Iria 

  

'IMendjadi Tetangga Baik Bagi Indo-| 

  

nesia, Kata Sidik Djojosukarto 
kapan dengan "Antar#” menegaskan, bahwa ditolaknja resolusi 
India cs mengenai Irian Barat oleh sidang lengkap PBB, memberi- 
kan gambaran jang djelas, mana negeri2 jang pro pendjadjahan 

| dan mana2 jang kontra pendjadjahan. Dan meskipun Indonesia 
setjara formeel kalah, namun kenjataannja dengan mendapat soko- 
ngan suara 34 dari diumlah suara 60 itu, berartilah bahwa lebih 
dari separoh dunia membenarkan tuntutan Indonesia, maka dipan- 

| dang dari sudut persatyan negara2 Afro—Asia jang kini sedang 
|giat diusahakan, kekalahan jang formeel itu djustru akan merupa- 
ikan sendi jang kuat bagi usaha itu selandjutnja, demikian Sidik 

Irian Barat, dan oleh karena itu, ma- 
Mengenai .uti pan Menteri Luar| ka dengan tidak berbuat apa2 dan 

Negeri Belanda 

bersedia — mengadakan pembitjaraan Belanda, sehingga nantinja akan se- 
dengan Indonesia diluar pertjampu-' makin sukar 'bagi Indonesia dalam 
ran PBB ,untuk menghilangkan ke-' memperdjuangkan supaja: Irian Ba- 
Ijurigaan Indonesia kepada Belanda! rat kembali ke Indonesia. - 
tentang maksud2nja di Irian Barat : 
dan memperbaiki perhubungan  an- 
tora Indonesia dan Belanda”, Sidik 
menegaskan, bahwa bagi Indonesia 
soainja sudah djelas, jaitu pendja- 
diahan Belanda terhadap sebagian 
dari wilajah Indonesia, sehingga su- 
dah barang mustahil perhubungan 
Iridonesia-Belanda diperbaiki. Tidak 
mungkin bagi Indonesia untuk meng 
anggap ,,Nederland jang bertjokol 
di Irian Barat” sebagai suatu tetang- 

Pembangunan Maluku sebagai Gae | 
rah perbatasan, 
sedang didjalankan menurut rangkai- 
an rentjana pembangunan seluruh 
Indonesia jang tentunja makan wak- 
tu jang tidak sedikit. Djika pelaksa- 
naan perdjuangan merebut Irian Ba- 
rat kembali harus menunggu dulu se- 
lesainja pembangunan Maluku, ber- 
artilah itu sama sadja dengan menje- 
rahkan Irian Barat kepada Belanda, 
demikian Sidik Djojosukarto. 

Achirnja ia menegaskan. bahwa 
dalam menerima kekalahan formeel 
di PBB itu, hendaknja kita tinggal | 
tenang dan waspada terhadap ke- 
mungkinan . provokasi jang dapat: 
mengakibatkan tindakan2 jang me- 
rugikan Indonesia dimata dunia in- 
ternasional. ,,Tuntutan kembalinja 
Irian Barat adalah sudah mendjadi 
claim nasional kita, dan akan terus 
diperdjuangkan sampai berhasil. Per- 
djuangan di PBB adalah hanja salah 
satu dari saluran2 perdjuangan 'un- 
tuk mendapatkan kembali Irian Ba- 
rat”, demikian Sidik Djojosukarto. 

Mengenai kekalahan formeel jang 
tidak diduga-duga di PBB itu, se- 
landjutnja ia terangkan, bahwa pada 
hari2 mendjelang pemungutan suara, 
dengan setjara sistimatis pers USA 
membantu Belanda dengan djalan 
memburuk-burukkan Indonesia. Da- 
lam hubungan ini oleh “Sidik dite- 
rangkan tentang laporan? New York 
Times, surat kabar jang berpenga- 

jang dikirim oleh pembantunja di 
Djakarta, mengenai perdebatan di 
Parlemen .tentang usul mosi tidak 
pertjaja Mr. Jusuf Wibisono cs. jg 
njata2 memberikan tendens, bahwa 
pihak oposisilah jang benar, dan 
bahwa kabinet Ali hanjalah dapat 
langsung karena sokongan komunis 
dan oleh karenanja politiknja dipe- 

ngaruhi oleh komunis. : 

Hal jang demikian ini menurut Si- 
dik bukanlah karena pemerintah ku- 
rang giat dalam memberikan pene- 

rangan2, karena soalnja tidak lain 
melainkan berkisar pada sikap: pro 

1 jahan. Bahwa pe- 

rintah tidak kurang? giatnja me- 
adakan: penerangan,. menurut “Si- 

dengan bantuan 
11 negara Amerika: Latin jang me- 
njokong Indonesia, padahal Indone- 

  
Perkara Islam 
f! Sontolojoo,, 
Kjahi Bedjo Dimintakan 

2 Bulan Pendjara 

PERKARA Islam Sontolojo” , 
jang terkenal itu hari Senen telah | 
kelima kalinj, diperiksa dimuka 
Pengadilan Negeri Malang. Djak- 
sa Much. Kusen telah membatja 
reguisitoirnja dan menganggap 

TM : 

'SIDIK DJOJOSUKARTO, Ketua Umum PNI, dalam pertja- |, 

  

uns jang memberi-| mengundur2 soal Irian Barat, akan| " 
kan kesan seolah-olah Belanda kini berartilah memperkokoh kedudukan | 

adalah sudah danj 

   

    

   

  

bung | D 

  

|gambar didalam PBB. Ada tiga 

| menguasai PBB dan berhasil 

#ngatkan Du- 
| nia Barat 
Sovjet Punja 175 Dipisi 
20.000 Pesawat' Terban 
Militer: Armada No. 2 

Sedunia i 

DJENDERAL MATTHEW B. 
Ridgway, kepala staf tentara 
Amerika Serikat, malam Rabu 
memperingatkan supaja negara 
Barat djangan melepaskan kewz 
padaannja karena Sovjet Uni mi 
dengung-dengungkan kata2 r- 
damaian, sebab Blok Sovjet pada 

P
P
 

    

  

   
  

    

   
   

   

   

  

   
   
    

     

    

   

  

   

  

   

waktu ini angkatan pera 
sangat kuat. Menurut Ridgway, 
dalam pidatonja dimuka Perhim 
|puran West Point di New York 
Sopjet Uni sekarang mempunjai 
175 divisi. sedangkan negara2 se- 
kutunja di Eropa Timur mempu 
njai pasukan2 jang djumlahn 
melebihi 1-000-000 orang: disanr 
ping itu Sovjet Uni mempu 
20.000 pesawat terbang m 
dan punja angkatan laut jang x 
mor 2 besarnja diseluruh duni: 
Ketjuali itu, masih ada Tagi tem 
tara raksasa RRT jang terdiri dar 
2.500.000 orang: Kekuatan ini 
merupakan antjaman besar ba 
perdamaian dunia”, kata 
way.   »Eropa Barat perlu 

kali dipihak A.S.”, 
   SE 

ag 

Ridgway seterusnja menandask: 
nilai persekutuan? Barat dalam | 
zdaan dunia sekarang. Ketjuali su 
bangan militer jang “mereka bei 
kan, persekutuan2 ini djuga mei 
berikan keuntungan2 lain seperti: Kk 
bih mudah bersiap2 apabila terdja 
di serajzgan, pandkalan2 angkatan 
darat, laut dan udara jang tersebar, 
dan dapat mengumpulkan keterang 

     

    
     

     

  

| 

:   Kyai Bedjo, pengasuh madjalah 
, Nur Muhammadijah”, bersalah | 
melanggar pasal 134 KUHP, jaitu : 
dgn sengadja menghina Presiden ' 
Sukarno. Kepada Kyai Bedjo di- 
| mintakan hukuman pendjara 2 bu- ' 
(lan dgn masa pertjobaan 2 tahun 

sia hanja mempunjai perwakilan di- 
dua negeri sadja di- Latin” Amerika 
itu, jakni di Brazilia dan Mexiko, 
demikian Sidik. "1 2 

Mengenai timing” memadjukan 
Irian Barat ke PBB itu, sebagaima- 
na keritik beberapa politisi. Sidik 
berpendapat, bahwa timingnja seka- (oorwaardelijk), dan terdakwa 
rang ini tepat, dan soalnja sebenar- | diwadjibkan membajar segala ong 
nia bukanlah timing, tetapi tidak | kos2 perkara. |   ain karena masih banjak negara2ig| seherti diketahui, dalam madjalah ' 
penipemladakan. .Nur Muhammadijah" dalam edisi | 

"Andai kata timing jang sekarang sbulan April 1953, berkenaap dengan ' 
jini tidak tepat, apakah timing me- pidato Presiden Sukarno di Kuta- 
ngadakan pembitjaraan dengan Be-' radja Kyai Bedjo telah menulis sua- 
|landa ditahun 1950 dan 1952 itu te- tu artikel jang a.l. berbunji: ., 
pat? Ataukah tinggal diam dan tidak $......... barangkali agama Bung Kar- 

berbuat apa2 itulah jang dinamakan ino Islam Sontolojo”. : 
timing jang tepat?", demikian tanja. Sidang dipimpin oleh Hakim Su- 
Sidik. Mengenai hal ini selandjutnja 'tadji dan sidang mendapat perhatian 
ia menegaskan, bahwa makin tjepat besar. Pembela terdakwa Mr, Sunar 
Irian Barat diadjukan ke PBB ada- ko berhalangan datang, dan akan 
lah makin baik, karena berarti me-. membatjakan pembelaannja pada si- 
ngimbangi usaha2 Belanda untuk dang j.a.d., jaitu tgl. 27 Desember. 
mengkonsolideer kedudukannja di (Antara). 

an2 Isbih banjak mengenai gerak- 
gerik lawan. Ridgway seterusnia me 

ngatakan bahwa keadaan sumber? 
dan kemampuan? sekutu2 Amerika 

pada waktu inj adalah sedemikian 
halnja, hingga ,.sekutu2 ini perlu se 

kali tetap ada dipihak Amerika Sc 
rikat.” 

Peringatan kepada Eropa 
Barat: 

Ridgway mengatakan selandjut- 
nja bahwa apabila URSS sampai 
dapat menguasai Eropa Barat, 
maka perimbangan kekuatan m'- 
liter didunia ini dengan tjepat- 
nja akan berbalik dan jang akan 

rd Matjam Persa. 
an Di PBB. 

Rondonuwu Uraikan Faktor2 Jg Merugikan 
Indonesia Di Sidang Umum P.B.B. 

'OTTO RONDONUWU menerangkan kepada wartawan ,,An: 
tara” di New-York, bahwa pertentangan internasional djelas ter- 

          

      

TAHUN KE-IX No. 250, 

  

  

matjam persabungan: - pertama 
'Amerika dkk, kontra Soviet Uni dkk. mengenai masalah2 perang ' 
(dingin kedua, kolonial'sme melawan anti-kolonialisme dan ketiga, 
'bangsa2 berwarna melawan bangsa2 kulit putih (di Afrika Scla- 
tan). Diterangkan selandiutnia, bahwa negara2 pendjadjah masih 

tendesak kebelakang segala masalah 

Mengenci Irian Barat Otto Ron- 
donuwu berpendapat, baluva jg sa- 
ngat merugikan Indonesia bukan sa 
dja karena Indonesia tidak mempu 
njai' orang sama sekali di Sekerta- 
riat PBB, bahkan orang2 di Sekerta 
riat kebanjakan dari negara2 pen- 
djadjiah. Tambahan lagi Ketua PBB 
adalah “seorang Belanda, sehingga 
dengan (mudah dapat" menunda-nun- 
da penempatan Irian Barat di agen- 
da sidang pleno Sidang Umum. Se- 
benarnja tiga hari setelah  Panitya 
Politik menerima baik resolusi Iri- 

an Barat maka masalah Irian Ba- 
rat itu sudah dapat diadjukan kesi- 
dang pleno Sidang Umum dan ti- 
dak II hari kemudian, Dengan de- 
mikian maka Belanda telah diberi 
kesempatan luas selama 11 hari dan 
bersama “Australia dengan dibantu 
oleh negara2 pendjadjah lainnja se 
lama itu berhasil menggagalkan pu 
tusan jg telah ditjapai di" Panitya 
Politik. 

Waktu resolusi Irian Barat di. 
adjukan disidang pleno Sidang 
Umum, maka pertentangan anta- 

:|ra Barat dan Timur sedang meng 
hebat lagi mengenai penerbang? 
Amerika jang dihukum di Peking 
sebagai mata-mata. Pidato2 dan 
tuduhan tadjam diutjapkan lagi 
oleh kedua pihak setelah tertjipta 
keredaan ketegangan  internasio- 

hnal jang terlukis sebelumnja d 
'Isidang2 Sidang Umum dan Pani- 
Itya Politik mengenai 
sendjata dan penggunaan tenaga 
atom untuk keperluan damai. 

perlutjutan 

Sebelas hari iklim dipengaruhi 
oleh masalah penerbang2 Ameri-: 
ka itu. Suasana tegang didalam 

“Mi berang dingin terasa lagi di PBB 
dan tampak di pers Amerka. 

Di-sa'at inilah Irian-Barat di- 
adjukan kedalam Sidang Umum 
lengkap. Dengan demikian banjak 
#necara Amer ka Latin dipenga- 

ruhi. meskipifa. mereka adalah 
Janti-kolonial. (Ingat: resolusi kon 
perersi Caracas jang menerima 

TIj resolusi anti-kolon'alisme). 

| Selandjutnja “ Rondonuwu menja 
takan, bahwa utiapan2 orang2 In- 
donesia dari Djakarta, bahwa kabi- 
net Ali pro-komunis day Indonesia 

semakin tjondong kepada " komunis 

dipergunakan  sebaik2nja oleh Be- 
landa. Djuga mosi tidak pertjaja di 
Parlemen menguntungkan sekali Be 
landa dan Australia. Disamping itu 
kampanje sistematis ,,New ' York Ti 
mes”, dan Christian Science” Mo- 
nitor” ig menghitamkan nama Pe- 

kan kita, demikian Otto Rondonu- 
wu tentang kesan2nia setelah meng 
hadiri persidangan PBB. 
Rondonuwu meninggalkan New 

York hari Selasa dengan - pesawat 

terbang kembali ke Indonesia lewat 
Sydney. 

sangat dirugikan ialah A.S. -Bagi Perdjoangan URSS, apabila mereka dapat me- 
nguasai Eropa Barat, artinja 
murgkin lebih penting lagi, dari- 
pada apabila Barat dapat meng- | 
hantjurkap pusat2 perindustrian 
jang ada dinegara2 Blok Sovjet, 
kata Ridgway-. (Antara), 

  

— Oleh: Wartawan Sendiri — 
DAERAH KEPULAUAN MALUKU dafam hari2 terachir 

lagi oleh anasir2 dan sisa2 dari apa jang disebut komplotan ,,Re 
lam hal ini ada terdapat tanda2 mendapat bantuan penuh dari 
perlengkapan sendjata, amunisi, bahan makanan dan sebagainja 

pengatjauan umum oleh komplotan RMS itu. 

Bnnganaa dengna, ae jang 
pro gerakan jang illegaal itu, me- 
reka MeMOeAkan perlawanan di 
beberapa tempat, akan tetapi ig. 
untung sekali dapat diketahui 
tepat pada waktunja oleh alat-alat 
kekuasaan Negara didaerah Ter- 
ritorum VII. Sehingga dengan 
begitu dapatlah diambil tindakan? 

bon telah. menangkap sediumlah 
orang2 RMS jg telah didaratkan 
oleh Belanda dipesisir beberapa 
kepulauan Maluku. Penangkapan 
ini dilakukan djuga terhadap 
orang2 didaerah Ambon . sendiri 
jang ternjata bersikap pro atau 
mendjadi mata-mata dari komplo 
tan ,,RMS”.   lagi, Penghapusan pengawal pri- 

badi ini adalah utk jang pertama 
kali semendjak tahun 1874. Teta- 

i barisan Pe : tetap diada- 
kan sekeliling antor dan rumah 4 
perdana menteri dan pendjagaan 
polisi akan tetap diberkan kepada 
ketua madjelis rendah dan tinggi 
dan semua hakim pengadilan ting 
gi. Karena penghapusan pengawa- 
lan pribadi itu, maka kl. 70 orang 
polisi jang kini ditugaskan men- 
djaga para menteri, akan mem- 
peroleh tugas Jain (Antara). 
-Djip bubind21 “IDg1 bavlios pungut 

PABRIK PEMASAK BIDJIH 
URANIUM DI BULGARIA. 
Bulgaria sedang membuat  se- 

buah pabrik bertingkat tiga jang 
berada dibawah permukaan tanah, 
uptuk memasak bidjih uranium jg. 
digali oleh serdadu2 dari tam. 
bang2 di Buhovo. Demikianlah 
menurut keterangan jang diper- 
oleh orang2 jang melarikan diri 
dari Bulgaria dan disiarkan oleh 
Radio Eropa Bebas pada malam 
Rebo. (Antara) " 

    

Penangkapan2 jang telah mulai 
didjalankan itu, telah dilakukan 
djuga terhadap sedjumlah  pega- 
wai negeri. Dari orang-orang ini 
'pihak jang berwadjib di Maluku 
mendapat  keterangan2, bahwa 
mereka memang mempunjai ren- 
tjana untuk menimbulkan keka 
tiatian dan pemberontakan di Ma- 
luku. Berhubung dengan  kedja- 
dan2 itu, maka sangat mungkin 
diwaktu jang singkat akan dila- 
kukan tindakan  penangkapan2 
umum diseluruh daerah untuk 
kepentingan keamanan dan keter- 

dengan segera sebelum rentjana 
pengatjauan mereka itu dapat ter 
laksana sepenuhnja. 
-Diketahui selandjutnja, bahwa 
alam mendjalankan rentjananja 

itu komplotan ,.,RMS”, baik jang 
ada dikepulauan Maluku maupun 
ig ada diluar, djelas sekali tanda 
tandanja mendapat bantuan pe- 
nuh dari Belanda. ! 

Sebagai salah satu bukti dapat 
dikemukakan, bahwa dalam wak- 
tu jang achir2 ini tampak “bebe- 
rapa kali kapal2 silam asing — 
jang menurut dugaan kuat ada- 
lah milik Belanda — mondar- | tiban. Kena : 
mandir, bahkan menurut ketera- Kn ”RMS” di Seram- 

1 snja h  menurun- arat, 6 
BNN Menurut  keterangan2 jg diper- kan pula dibeberapa: tembat orang 

arta h djauh ,,Suara Merdeka” mendapat keterangan, bah wa terutama sekali didaerah Am 
emg Meki “tenan Maluku lainnja telah disinjalir adanja persiapan pemberontakan dan 

ini tampaknja akan d'katjaukan' 
publik Maluku Selatan.” Dan da- 
Belanda antara lain berupa alat2 | 
itu. Dari sumber jang resmi di 

p 

komplotan itu tidak begitu besar la 
gi, akan tetapi dengan  bantuan2 
ig didapatnja dari Belanda di Irian 
Barat, maka lambat laun" komplo- 

tan itu bisa menjusup diri dengan 

kekuatan untuk mengulangi lagi per 
buatan pengatjauan ' dan berusaha 
terus menerus: untuk — mengembali- 
kap kekuasaan Belanda disebagian 
dari wilajah Indonesia. 

. Hubungan dng. masalah 
Irian Barat. 

Melihat kegiatan2 ' komplotan 
RMS” itu ig dilakukan pada saat2 
sedang hangatnja diperdebatkan ma 
salake Irian Barat: di PBB, maka du- 

gaan kuat sekali bahwa pengatiau- 
an jig ditimbulkap oleh komplotan 
,RMS” itu ada hubungannja - dan 

sengadja dilakukan. dengan teratur 
untuk maksud2 politik. Jaitu, untuk 

mempengaruhi suasana dalam “persi 
dangan umum PBB dan dengan de 
mikian dunia luar dapat menarik 
kesimpulan : bahwa - Pemerintah In- 

donesia belum punja kesanggupan 
untuk mengendalikan keamanan di 

Tuntut Irian 
Tidak Akan Berhenti 
SIARAN pemerintah depan 

tjorong R.R.I. Selasa malam jl. 
menguraikan sekitar penolakan 
resolusi mengenai soal persengke- 
taan Irian Barat oleh Sidang 

Pengatjauan ,,R.M.S.” Memang Se- | dn grjafenn we 
ngadja' Diatur Utk Keperluan Politik 
Untuk Mempengaruhi Suasana Perundingan Sidang Umum PBB — Djuga | 

Untuk Timbulkan Kesan Suku Maluku Tidak Suka Bersatu Dibawah | irian Barat kedalam kekuasaan de 
Kekuasaan Republik Indonesia — Pusat .,R.M.S” Di seram- Barat : 

kabinet mengadakan sidang isti- 
mewa (12 Desember). 
“Siaran pemerintah tsb. mendie- 
laskan lagi, bahwa dengan penola- 
kan "resolusi itu tidaklah sekali-kali 
perdjuangan untuk mengembalikan 

facto Republik Indonesia terhenti 
melainkan pemerintah akan melan- 
Ujutkap usahanja. Soal Irian Barat 
masih tetap tertjantum dalam atja- 

'a Dewan Keamanan PBB sebagai 

“Indonesian  guestion” dan dalam 
'Panitva. Politik PBB karena resolu- 
si Indonesia tentang Irian Barat be 
lum ditjabut dari atjaranja. 

(Antara). 

Utk Mengutuk 
Kerdja Paksa 
Panitya Sosial Dan Peri- 
kemanusiaan PBB Setu- 

djui , Sovjet Rusia 
Menentang 

PANITYA SOSIAL & Perike- 
manusiaan PBB Selasa jl. telah 
menjetudjui sebuah resolusi jang 
mergutuk kerdjapaksa dan me- 
njerukan supaja terus dilakukan 
usaha2 untuk menghapusnja: 
Resolusi ini disetudjui dengan 31 
lawan 5 suara .Blok Sovjet) jang . 

ialah  Australi, | mengadjukannja 
Brasilia, Kanada, Costarica, Cuba, 
Norwegia, Peru, Filipina, “Turki, 
Amerika Serikat dan Inggeris. 

Sovjet Uni dan 4 negara 
Timur menentang, - sedangkan jg 

abstain dalam . pemungutan suara 

ialah: «Afghanistan, Argentina, Me-   wilajahnja sendiri. Djuga untuk me 
nimbulkan kesan, bahwa suku Ma-   oleh selandjutnja, pusat dari kom- Ss a alat dan bahan 

Pen STAN AR MIA plotan ,,RMS” terdapat di Seram bantuan Jainnja.   luku tidak suka. bersatu dibawah ke 

sir, India, Indonesia, Iran, Li- 
beria, Saudi Arabia, Syria, Uni Af 
rika Selatan dan Yaman. Jg tidak 

Barat dengan. pemimpinnja ig su- kuasaan Pemerintah Indonesia, menghadiri pemungutan suara La 
Penangkapan2 didjalankan | dah dikenal sebagai biangkeladinja|  Diterangkan - selandjutnja, bahwa lah: Bolivia, El Salvador, Haiti, 

Berhubung dengan  terdjadinja RMS" Sonmokil. Sediak mereka siasat politik jg sematjam ini telah Honduras, Aslandia, Libanon, Lu- 
terkepung di Seram Barat itu, me- 
reka telah mendijalankan daja upa- 

ja untuk meloloskan diri dan selalu 
berusaha mendapatkan bantuan sen 
djata dari Irian. Meskipun djumlah 

hal-hal jang bersifat mengganggu 
keamanan dan ketertiban umum, 
maka berdasarkan bukti2 jg ada 

sebagai basil penjelidikan, pihak 
alat2 kekuasaan Negara di Am- 

  

ig 

   

mendjadi kebiasaan Belanda untuk 

mempengaruhi sesuatu persidangan 

ig sedang memperbintjangkan soal2 
ig oleh Belanda dianggap  merugi- 
kan kedudukannja. 

KEMEAMIANN DLH 

Lembaga Keb 

| Kon, Batasan 

san dun at 

udalann In 
ab Gema 

xemburg, Nicaragna, Panama, Tur- 

ki dan Uruguay. Resolusi ini seka- 
rang diadjukan kepada sidang leng- 

kap Madjelis Umum PBB. 
(Antara). 

merintah Indonesia, sangat : merugi- | 

memberikan pendjelasan “segala 

Lebih landjut dikabarkan, bahwa 
pada hari Kemis pagi Menteri Per- 

ekonomian Roosseno mengadakan 
pertemuan “dengan para importir 
dan grossier textiel. Kepada mere- 
ka itu Menteri mendjelaskap peratu 
ran2 baru mengenai textiel dan 
menginsjafkan mereka djangan 
menstimuleer kekatjauan  perekono- 

mian. Kedudukan golongan impor- 
lir di Indonesia berbeda dengan 

importir dinegeri Belanda. Di Indo 
nesia para importir djangan  sema- 

ta2 mentjari untung, melainkan pa- 

ling sedikit harus memberi sumba- 
ngan moril kepada Negara. 
Maksud daripada pertemuan dgn. 

grossier dan importir textiel di Se- 
marang itu, selain menginsjafkan 

mereka, djuga ditjari djalan agar 
distribusi textiel dapat berdjalan 
lantjar. Pertemuan serupa ini diang 

gap perlu, karena kesukaran disatu 
dan lain tempat adalah berbeda. 

Penarikan erkenning. 
Atas pertanjaan kita mengenai 

tindakan apa jang diambil oleh 
pemerintah terhadap ,,pendjahat? 
perekonom'an” (economische mis- 
dadiger) menteri Roosseno men- 
djawab, terhadap mereka itu di 
ambil tindakan dengan penarikan 
erkenning. Tentu sadja kemente- 
rjiannja hanja dapat bertindak 
terhadap pada jang terbatas dim. 

  

DALAM KUNDJUNGANNJ 

  

  

  

  

— Oleh: Wartawan Sendiri — 

kementeriannja. Dengan tindakan 
penarikan erkenningnja itu buat 
importir berarti tidak mendapat 
bagian deviezen lagi. 

Selandiutnja atas suatu pertanja- 
an menteri Roosseno mendjelaskan 
bahwa politik  perekonomiannja  ti- 

| dak berobah dengan politik pereko 
nomian jg didjalankan oleh mente- 

A ke Semarang Menteri Perekonomian Prof. Roosseno 
menghadliri konggres ,,P. IL R.” djuga pada harj Rebo setibanja di Semarang terus 
pertemuan dengan kepala2 djawatan jang mempunjai hubungan dengan Kem. 
dalam pertemuan ig berlangsung ditempat kediaman Gubernur D jawa Tengah, | ea 
lah disampaikan laporan jang bertalian dengan soal2 perekonomian. Selandjutnja Menteri djuga" 

sesuatu, rapat mana baru selesai pada djam 1 tengah hari. 

IRoosseno: Saja Tak Ada: 
kan ,,Lisensi Istimewa“ 
|Terhadap,,Pendjahat2 Ekonomi“ Diambil Tindakan Pan 
Penarikan Erkenning—Politik Perekonomian Roosseno Tidak 
Beda Dengan Politik Iskak : ,,Menasional-kan Perekonomi- 
an Kita” —Djumlah Merk Mobil-Bromfiets - Speda M 

Akan Dibatasi—,.General Motors” Akan Dibeli Bank 
Negara — Tekstil Tjukup Banjak 

selain 
mengadakan 

Perekonomian. Di" 
kepada Menteri te- 

kan saja untuk bitjara soal itu. 
Tetapi jang terang, sekarang saja 
tidak lagi mengadakan ,.lisensi- 
istimewa.” 

Memusatkan ig essensiil. 
Lebih landjut menteri  Roosssno 

mendjelaskan, bahwa sekarang : ini 
kementeriannja memusatkan  perha 
tanr,a pada soal2 jang essensiil. Se 

uri Iskag. Jakni mendjadikan ckono-| Mua pikiran “dipusatkan: pada soal 
ekonomi 1na- 

Menteri Roosseno memudji 

mi kolonial mendjadi 
sional. 

keberanian Mr. Iskag sebagai orang | peda 
ig dengan berani merintis  djalan. 
Diakuinja pula, bahwa dahulu  per- 
siapannja tergesa-gesa. Dengan de- 
mikian — begitu kata menteri Roos 

seno selandjutnja — sekarang saja 
wadjib menjempurnakan persiapan- 
nja. 

Guna menjempurnakan persia- 
pan mewudjudkan perekonomian 
nasional itu bukan sadja diperlu- 
kan kegiatan warganegara asli, 
melainkan djuga dari - kalangan 
warganegara jang bukan-aseli sa- 
ngat diperlukan. 

Bitjara mengenai persoalan po- 
Itkk “ekonomi “jang dilakukan 
Mr. Iskag, maka menteri Roosse- 
no tidak bersedia mendjawab per 
tanjaan2 jang mengenai beleid 
Mr. Iskag mengenai lisensi isti- 
mewa. Hanja dikatakan, bahwa 
.politik-fatsoen” tidak mengidjin 

  
  

P.M. Ali: 

Dengan Ditolaknja 

Melaksanakan Pro 
rita Kem enangan 

Homann Bandung Rebo pagi dng 

Kabinet atas mosi tidak vertjaja 

Mudah-mudahan 

Selandjutnja beliau menjata- 
kan, kalau toh nanti akan ada 
mosi tidak rtjaja lagi — dan 
ini kemungkinan selalu ada — 
tentu mosi tadi akan dihadapi 
diuga oleh Pemerintah di Parle- 
men. Mendjawab pertanjaan apa- 
kah P.M. merasa masih ada ke- 
lemahan2 lainnja dalam Kab'net 
iang bisa memungkinkan timbul- 
nja mosi var wantrouwen lagi, 
P.M. Ali mendjawab dng. tegas: 
.S2ja tak merasa ada kelemahan2 
dalam Kabinet, bahkan saja me- 
rasa kuat ?” 

Dalam hal ini PM mempersilah- 

kan umum “untuk mencliti — djawa- 

ban Pemerintah — dalam Parlemen 
waktu menghadapi mosi oposisi be 
berapa hari jg lalu. Memang rakjat 
dan umum berhak sepenuhnja utk. 
mengetahui - hal2 Pemerintahan se- 
luas2nja. Oleh karena 'itu dikan- 
dung niat djiawaban Pemerintah ta- 

akan berusia tama. 

merintah mergobral kas 
dan berlaku boros sekali 
sekali lagi mempersilahkan 

negara 
P.M. 
me- 

| meriksa angka2 ig terdapat dalam 
diawaban Pemerintah itu. Dan 
selandjutnja bisa dikontrol sendiri 
benzr dan tidaknja angka2 tadi. 

Soal keamanan, 
Mengenai soal keamanan P.M. 

menjatakan kepada wartawan 
kita, bahwa terhadap f'hak jang   

Eropa 

.telah menjerang negara dengan 
kekerasan dar melanggar hukum, 
“Pemerintah akan menghadapinia 
dengan kekerasan. Ini tidak ber- 
arti, bahwa segala gangguan ke- 
amanan itu dapat dibereskan de- 
ngan mudah sadja. 

Afro-Asia. 
Mengenai konperensi ' Afro-Asia 

jg sekarang  penjelenggaraannja se- 
dang sihuk dilaksanakan, atas per- 
tanjaan, apakah kedatangan Mars- 

Pemuda' Djerman - Brt. Menentang 
ORGANISASI PEMUDA Sosialis 

D/erman Barat kini dengan giat me 

ngadakan kampanje menentang ma 

suk dinas militer dan pidato ments 

ri dalam negeri Djerman Barat, dr. 

Cerhard. Sjhroedar, Mimuka  pimu 
Djerman Barat hari Senen jl 

mentjerminkan kegdisahan " peme 

rintahnja tentaang tanda2 makin me 

da 

dja kita krim ke Bandung untuk mengadakan reportase 
P.N.I. ke-VII jang sekarang sedang berlangsung dikota ding'n itu, 
P.M. Ali atss pertanjaannia bagaimana kesannia dng. kemenangan 

Terhadap tuduhan, bahwa Pe- 

»Saja Me- 
rasa Kabinet- Kuat!!!” 

Mosi Jusuf Wibi- 
sono Ada Dasar2 Lebih Landjut Utk 

gram-Kabinet— Be- 
Kabinet Diterima 

Dengan Sorak Riuh Dan Tepuk 
Tangan Di Kongres PNI 

— Oleh: Wartawan Sendiri — 
DALAM SUATU PERTJAKAPAN singkat di hotel Sayoy 

wartawan kita Wahjudi jg senga- 
konggres 

dari Jusuf Wibisono cs., P.M. 
Ali menjatakan sangat puas. Karena dengan kemenangan ini bagi 
"Pemerintah ada dasar2 jang tegas lagi untuk bekerdja lebih keras. 

dapat lebih lantiarlah selandjutnja 
untuk melaksanakan tudiuannia, demikian P.M. Ali. 

Pemerintah 

Bahder Djohan 
Akan Undurkan 
Diri Dari PMi ? 
Mulai tg. 13/12 s/d 16-12 Pa- 

lang Merah Indonesia melang- 
sungkan kongresnja jang ke-VI di 
Tawangmangu Solo, jang dikun- 
djungi djuga oleh tjabang2 jang 
djauh dan sukar perhubungannja 
dengan Djawa. 

Lebih landjut dapat diwartakan, 
bahwa dalam kongres tersebut 
Ketua Pengurus Besar Palang 
Merah Indonesia Prof. Bahder 
Djohan kabarnja akan mengun- 
durkan diri, berhubung dengan 
kedudukannja sebagai Presiden 
Universitet Indonesia, jang me- 
minta seyenap tenaga dan fiki- 
rarnja. Siapa2 jang ditjalonkan 
untuk menggantinja masih belum   
  

di besok tel. 17 Agustus th. 19551 W 1 « 
akan ditjetak dan disebarkan se- didapat keterangan lebih landjut. 
luas2nja. (Antara), 

Dengan ini dapat dikesimpulkan, 
bahwa PM Ali merasa kuat dan | 
menganggap, bahwa  Kabinetnja' kal Tito dari Jugoslavia ke India 

| dan Birma nanti, tidak merupakan 
"perlombaan jg mau menjaingi Afro 

Asia untuk membentuk mo sosia- 
lis di Asia, PM mendjawab: Saja 
tak melihat adanja gedjala2 kearah 
itu. Lebih2 kalau diingat, bahwa 
India sendiri brikannja negara so- 
sialis”. 

1 
sk 

PM Ali telah datang di Bandung 
pada Rebo pagi dengan pesawat ter 
bang untuk “Tnengundjungi  Kong- 
gres PNI. Beliau diiringi oleh be- 
berapa Menteri2 PNI dan anggau- 
ta? DP. PNI. w 

Selandjutnja — dapat dikabarkan, 
bahwa berita kemenangan Pemerin- 
tah atas mosi tidak-pertjaja dari Ju- 
suf Wibisono cs. diterima dengan 
sorak dan tepuk tangan jg riuh da- 
lam kongres PNI jg sekareng di- 

langsungkan di Bandung itu. Berita 
tedi tidak sedikitnja menambah sua 

sana kegembiraan dan optimisme da 
lam kongres.   
luatnja perlawanan (dikalangan pe 
muda untuk memanggul  sendiata. 
Schroeder dimuka wakil2 5 djuta pe 
muda Djerman Barat dalam Lemba 

ga Penjelidik Pemuda  diantaranja 
menjatakan, supaja 'pemuda Djer- 
man meljhat teman2nja di negeri2 

tetangganja dan mereka: akan me 
ngetahui, bahwa keharusan — untuk 
memakai uniform adalah sudah pa 
da tempatnja, Sebagai akibat sema 

  

di. agar harga2 barang  mendjadi 
stabiel. Mengenai  textiel misalnia, 

bcberapa ' wektu jl. tampak 
gontjarig. Persediaan2 ditoko2 keli 
hatan tipis. Tetapi sebenarnja perse 
diaan textiel masih tjukup banjak, 
Luma barang2nja itu berada dipela 
buhan. Importir2 segan melepaskan 
pada J.P.P. Tetapi- sekarang sudah 
dikeluarkan peraturan? jang memak 

(sa agar textiel2 jang tertimbun dipe 
labuhgn2 itu didistribusikan. kepada 
para rrossier, 1 

Pembagian gula. 
Dengan ernstig menteri Roosseno 

membitjarakan masalah gula pasir. 
Dikatakan bahwa sekarang ini 
P.P.G.I. sudah tidak mempunjai 
hak lagi “untuk membagi-bagikan gu 
la. Semua pembagian gula sekarang 
diurus “oleh. pemerintah. Soal ini — 
kata menteri selandjutnja — adalah 
disebabkan ',,P.P.G.I--praktijken” te- 

lah membuktikap bahwa distribusi 
ig mereka lakukan telah - mendjadi 

katjau dengan menjulap beberapa 
gclintir manusia mendjadi kaja. 

Mengenai kesulitan? onderdil2 
mobil menteri mendjelaskan, bah- 
wa soalnja adalah disebabkan 
banjak matjam merk mobil jang 
di-import, tetapi onderdilnja tidak 
banjak jang di-import. Oleh sebab 
itu sudah dikeluarkan peraturan 
bahwa buat masa jg 'akan datang 
djumlah merk mobil, sepeda mo- 
tor dan bromfietsen akan sangat 
dibatasi. ti 

- Soal ini-didjelaskan—-bahwa ken 
laraan2 bermotor jang merknja ter 
kenal sudah. mempunjai sole impor - 
ters jang keban'akan terdiri “dari. im 
portir asing. Ini. akan dipetjahkan 
dengan djalan agar guantum jang di 
perolehnja, sebagian daripadanja ba 
rus diberikan kepada importir nasio 
rai. aa 

Selandjutr/a didjelaskan bahwa pa 
"a waktu jad jang akan mengimport 
onderdil kendaraan bermotor.” itu 
a'alah Jaiasan Mctor. Bertalian de 
ngan roal ini didislaskan, bahwa me 
ngenaji ..General Motors” sekarang 
sedang didalam taraf perundingan 
utk. dibeli oleh Bank Negara. 

3 bulan lagi ke Nederland. 
Mendjawab pertanjaan kita jg 

mengenai masalah ' persetudjuan 
,Financieel en Economie” dng. 
Nederland sebagai akibat dari dj 
putuskannja soal Uni Indonesia- 
Nederland, menteri Roosseno men 
djelaskan, bahwa walaupun 'ma- 
salah Irian-Barat dalam P. B. B. 
telah berakibat jang mengetjewa- , 
kan, djangan dilupakan bahwa 
sedjak delegasi Indonesia berun- 
ding mengenai penghapusan Uni 
dinegeri Belanda, masalah Irian 
Barat sudah dipisahkan dari ma- 
salah Uni itu. 

Djadi, jang mengenai masalah 
.Finec” itu masih akan dilandjut 
kan lagi perundingannja. Untuk 
keperluan itu kira-kira pada 3 
bulan lagi menteri akan kenegeri 
Belanda. 

Didjelaskan lagi, bahwa kare- 
na soal Uni adalah terlepas dari 
soal Irian-Barat, maka" walaupun 
perdioangan Ir'an-Barat melalui 
forum internasional “mengetjewa- 
kan, kabinet masih belum - me- 
ngambil sikap mengenai soal ini. 
Dem kian Menteri Perekonomian 
prof. Roosseno. 

Shigemitsu : 
Perhubungan Djepang- 
RRT-Sovjet Tak Mung- 
kin Dapat Dibereskan 

Dengan Lekas 
MENTERI Juar negeri Dije- 

pang, Shigemitsu, hari Selasa me- 
negaskan tak mungkinnja perhu- 
bungan antara  Djepan dan 
Sovjet-Uni—RRT dapat Mbseran 
kan dengan lekas. Dalam konpe- 
rensi vers dikatakannia, bahwa 
pemerintah baru Djepang, seperti 
pemerintah Yoshida, akan mene- 
ruskan persahabatan  Djepang— 
Amerika Serikat, Menurut Shige- 
mitsu, Djepang bermaksud mem- 
perkembang djaminan dan ke- 
amanan bersama. Tetapi h4l ini 
tidaklah berarti akan mengakibat- 
kan pemberesan setjara lekas 
dalam perhubungan Djepang de- 
ngan Sovjet Uni dan RRT. 

(Antara) 

Milisi 
ngat antismilisi itu komisatis. psrta 
hanan Djerman Barat, -Herr Theo- 
dor Blank, telah mendapat pukulan 
klan dianiaja oleh pemuda, ketika 
diadakan pemilihan umum — baru? 
ini. Dan beberapa bulan “jl. golong 
an pemuda dari federasi serekat se 
kerdja Djerman Barat telah menja 
takan tak mau kerdjasama. dengan 
dia mengenai rentjana undang2 mi 
lisi. (Antara), 

Motor 
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telah dan lag ae: memberikan 

  

pontang: penekan Besi mau 

hit sepandj 
mi2 Linggadjati, Renville, KMB dan 

di Den Haag” jang baru sadja lalu 
ita. 4 

, Ekonomi” jg mendjadi tetap hidup- 
suburnja investasi modal monopoli 
Belanda di Indonesia, dsb.nja, tidak 

disadari 'sebagai kekalahan pemerin- 
tah didjalan politik kompromi jang 
selalu kalah selama kabinet2 
sudah2 hingga sekarang. Dena 
selandjutnja Partai Murba. 

perialis Dolanan dan setnajutnja 
mau pena Belar 

agresor, menghenti 

Bae banjak jang diklimisi. Apa sebab- ja 
m 

Wara Wniatort: 

  

  

: blk per 
ngan fihak keran sebenar. 

ngkan Gi mosi Jusuf es. itu diadjukan 
ah kita dengan begitu sadja menuduh, fihak 

bikin ramai-ramai. Sebab, betapapun “djuga 
pe ak pertjaja akan ada faedahnja bagi pihak peme- 

rintah, Asal ses 4 tak k pemerintoh apk memilih suara2 fihak opposisi 
aedah gi embina kese teraan. gn : saban, engen : pem 

   

  

   

    

   

    

aan sesuatu mos: 
sepi ng kalah-menang 
abnja, dengan Kematangan fihak pe- 

harus dapat Pe aan jang 
r | suatu kesombongan. . Melainkan 

rena: hi atu beban jang lebih berat bagi 
6: Tn Me h ci dalam melaksanakan, programnja. 

Kang asia ora INN Dena Perbandingan Suara dalam parlemen jang sedemikian 

jupa itu, djika, kita mau men ap bahwa suara diparlemen adalat 
tjermin .masjarak maka menundjuk ukkan bahwa sebagian daripada rakja 

  

   

  

   

  

   
belum y & Siklntiakan oleh kabinet Ali. Dengan ' demi 
Kian, ac endja pemerintah dan partai? pendukungnja untuk 
sebih be rape pain Hi, si agar Perek Gain dapat memuaskan hampir 
semak" TP maa 
     

  

    

  

      

in pemerintah - atas mosi tidak 
3 “bagi kabinet Ali untuk membawa 
teraan an bebek. : 

al Ts Desember petang jl. ada dua konggres dari 
esia. Jang satu konggres Partai Nasional Indonesia 
“Tasa” adalah konggres Partai Persatuan Indonesia 
ai k P.N. I. maupun PI.R.-Wongso adalah partai pen- 

hingga sedikit banjak jang mereka bitjarakan mem 
dengan persoalan negara pada waktu 'ini. 

'Konggres bagi sesuatu partai memang djamak. Tetapi 
£ artai tersebut terpaksa akan mempurjjai sifat jang 

isebabkan situasi politik dalam negeri pada waktu 
ini decadan aa dalam keadaan jang agak kurang normaal. Didalam konggres 
itu selain akan an didengar segala sesuatu mengenai seluk beluk peme- 
rintahan, djuga kan dibitjarakan mengenai. sesuatu bagaimana tjaranj: 
memperteguh pemerintahan jang mereka dukung. 
Pen Er —— Baik Pn penanan keamanan, maupun mengenai 
gaga menuntut Irian at melalui forum, internasional, kesemuanj: 
akan mempunjai pengaruh didalam konggres. Tetapi sebaliknja dari 

  

pada itu 5 akan bisa mempengaruhi situasi politik. ulah 
sebabnja kedua konggres tersebut akan diikuti dengan seksama o'eh 
masjarakat. 
Tania ke Ea Dalam pada itu, djangan orang melupakan bahwa selama 
bangsa Indonesia memiliki kemerdekaan jang didahului dengan mandi: ke: 

r dan kan darah, masih mengharap-harapkan suatu hidup 
jnag tajak. Barangkali para politici akan bisa berbitjara berdjam-djam me- 
ngenai sesuatu ,,isme”j pembitjaraan jang bikin tjape dan melelahkan ba- 
dan itu belum tentu keeturuhanija akan bisa menusuk hati nurani rakjat. 
Apa sebab? Tidak dojan politikkah rakjat? Bukan! Soalnja adalah: rakjat 
menginginkan hidup jang lajak, sehat, murah sandhang pangan! Sekali 

pemimpin mengusahakan tertjiptanja »murah sandang pangan” ma- 
sih. lebih dihargai daripada seribu kali pemimpin memberikan tjeramah se- 
suatu sisme”, 
Demang an en MA Kesederhanaan tjara berfikir dari rakjat menghendaki tja- 

ra jang Seskaan. Dan tuan? pemimpin boleh tjoba ! 

&ka 

Pemerentah Djangan: 
ertindak Menjendiri 

  

  

KeealaniPolitik Irian Sebenarnja Ada- 
gagalan Kesekian Kalinja Dari 

Politik Mpasi. Kornprbini Jg Lemah: 
— Pernjataan Partai Murba 

BERHUBUNG. DENGAN kegagalan politik dengan impe- 
rialkme Belanda disekitar masalah Irian Barat, maka Biro Agit/ 
Prop Dewan: Partai Partai Murba dalam pernjataannja kepada pers 
Ta lain mengatakan, kegagalan dari apa jang menurut 

dan pa 2 pemerintah dinamakan ,,perdjuang-. 

an Mean Irian Barat melalui kompromi-damai dengan imperialis 
Belanda di PBB” itu, sebenarnja adalah merupakan kegagalan utk 
jang an kalinja disepandjang sedjarah politik ,,diplomasi- 

tg lemah” dalam menghadapi imperialisme Belanda 

  

Jeroboh itu, | 
bahwa 2 partai Murba 

desakan, dan bahkan 

  

» ten nag 
TJATUR MANUSIA. 

Seorang pembatja. dari 
ngabarkan adanja permainan . tjatur 
jang uniek sekali di-kotanja: karena 
jang digunakan sebagai ,,schaakstuk 
ken”-nja betul betul Manusia tulen. 
Lantas itu pembatja tanjak, kalau se 
andainja Sir-pong disuruh ikut dja- 

di pemain, dus djadi ,.schaakstuk”, 
lantas dia pilih djadi apa ? 
Djawab Sir-pong gampang sadia : 

Biar disuruh djadi peon jang se-ren- 
dah rendahnja, ja mau sadja, asal- 

rtjermin kepada pengalaman2 pa- 
jang garis politik kompro- 

srundingan Sunario/Yamin — Luns 

Kegagalan ak, kompromi un- 
tuk. ,.me) dalam pe- ab 
nan Manga rn — Pee Sa SN pa Pelan 
Den Haag, jang bahkan mengha- "3 1 silkan ,,Protokol Ikatan Keuangan/ EMOH TJUKUR DJENGGOT. 

Miturut sebuah kabar dalam ha- 
rian ini kemaren, Entjik Sopie dari 

Penang mengambil” tekad sampik 
toea tidak mau tjukur djenggot-nja 
sebagai. perotes karena uang seko- 
lahan dinaikkan. Djenggot tadi baru 
betul ia tjukur sesudah "niat pero- 
tesnja terkabul: in casu uang sekolah 
tidak djadi dinaikkan. 

“ .Sir-pong lantas « ingat dulu pada 
, permulaan repolusi. Banjak kawan2 
“ nja jang bersumpah tidak akan. tju- 

jang 

Pemerintah: 

tjuali kalau nanti kemerdekaan su- 
dah sampai diakui penuh. Tapi be- 
danja dengan  entjiek Sopie, belum 
sampai kedaulatan kita diakui pe- 
nuh, sudah banjak kawan? Sir-pong 
jang semula bertekad garang tadi, pa 

ngan da tobaaaat, Djenggot brewok pan- 
.jang djang dan rambut rejab rejab sudah | 

      

   

a Guber- Sir-pong kagak tahu. 
| Tapi mungkin: maklum siiih, ram 

but rejab rejab dan djenggot brewok : 
adjian dengan Belanda” se. itu kadang kadang, eh pencaueuaana 

  
Ng Wuh-ngiwuht rt! 

PARTAI APA? 
Seorang sahabat Sirpong jang dulu 

terkenal sebagai gembong politik, ta 
“pi sekarang tobaaaat, terus djadi eh 
IN bata .importir”, adakan per- 

. 'jakapan dengan Sir-pong. 
'” — Tamjaknja: Pong engkau partai 

tap politik mana ? 
ah “T Djawab Sir-pong: Anggauta Par- 

tai Enak-Enakan. Hla 
partai mana ? ? 

— Saja anggota 
OPOSI !! 

nath # OPOSI? Apa tidak keliru. Tentu- 
dijalan ! nja OPOSISI! 
CIaaN —. Tidak, betul OPOSI ! ! 

“ 1110171 

— Ja betul OPOSI. Dan partai-ku | 
. sampai sekarang adalah jang ter 

golong terbesar dewe. Anggota 
nja berdjuta-djuta. — Program-ria 
djelas: kerdja keras, nafkah ti- 
dak tjukup: menuntut tidak bisa: 
dan kaluk ada rame rame, paling 
banter tjuma bisa tjanjak: ,.Opo- 
si! Apa sih, ini? 2? Kok rame 
rame terus”. Nah, Pong, bisakah 

. engkau menjangkal bahwa 9076 
rakjat djelata kita itu  anggauta 
partai saja partai OPOSI???? 

        

   

  

   

    

    
   
    

   
    

  

    
   

    
   
   
   
   

    

    

   
     
   

    

   
    
   

  

    
   
   

  

   

    

   

    

terhormat Partai 

  Sir-pong pikir2 keras, untuk dju- 
“ga memadjukan permohongn djadi 

| arpgauta partai OPOST !! “ 
Sirpong. 

Solo me-f 

kur rambut dan gunting djenggot ke! 

engkau ' 

    

15 Desember, Pada umumnja 
bondong-bodong, bahkan 

tia di Bandung telah ,,d' borong” 
maupun jang sedang atau ketjil. 

nitia, 

tangga " 15 Desember (rapat ag 

PNI. 
Selandjutnja Sutojo Mertodimuy | 

jo Sekretaris Hanan PNI me- 
nerangkan kepad, Antara” di 
Bandung, bahwa kini PNI sudah 
mempunjai anvoota lebih dari 7 
djuta orang, sedang 2 tahun j: 

nja di Surabaja baru mentjapai 
djumlah 1.2 djuta. 

Kini tjabang PNI di Indonesia 
ada 432, karena itu kongres jang 
ke VII ini merupakan konggres jg 
ag se dim sedjarah PNI. : 

ama kongres berlangsung da- 
lam waktu seminggu sidang2 ter- 
tutup akan berlangsung 14 kali. 

Preadvies utk. konggres. 
Dalam sidang? pertama kongres P. 

N.I. jang ke-VII itu terutama akan 
dikemukakan 6 matjam preadvis, ja 
itu: 1. preadvis tentang politik da 
lam dan luar negeri, 2 preadvis ten 
tang pemilihan umum, 3. preadvis 

tentang perobahan struktur organisa 
sis 4. preadvis tentang psrd/uangan 
buruh dan tani: 5. preadvis tentang 

6. preadvies tentang konstitusi nega- 
ra R.I. 

Preadvis tentang politik dalam dan 
luar negeri akan dikemukakan oleh 
Mr. Sunario, Mr. Ali Sastroamidjo 
io, Mr. Wilopo dan Mr. 
Purbopranoto, 
tang politik ekonomi dan keuangan 
dikemukakan oleh Mangunsarkoro, 
Mr. Iskag Tijokrohadisur,o dan Dr. 
A.K. Gani. Kongres inipun akan me 
ngesahkan lagu dan Jambang partsi. 

Seperti diketahui, Presiden sehazai 
kepala negara akan menghadiri re 
sepsi kongres pada Sabtu malam 
Minggu jad. (Antara). 

RADIO 
SIARAN R.R.L. 

Semarang, 17 Desember 1954: 
Djam 06.10 Biola dan Piano: 06.15 

Pengadjian: 06.40 Kwartet Harry: 
' 07.10 Sech Albar: 07.30 Empat £-- 
kawan, 13.15 The Merry Brown 

“Sisters dil.: 13.30 Vocal dan Instru- 
mentalia: 14.10 Aneka siang: 17.00 
Taman Peladjar: 17.40 Orkes Peter 
Yorke: 18.00 Dari dan untuk Angg. 
A.P.: 18.27 Dari dan untuk Angg. 
A.P. (landjutan): 19.30 Lagu2 Ti- 
onghoa: 20.30 Malam meraju: 21.15 
Siaran Tritunggal: 22.15 Siaran Tri- 

Jtunggal (landjutan): 23.30 Tutup. 

Surakarta, 17 Desember 1954: 

Pengadjian, 06.30 Puspa Djelita: 
12.03 Indonesia gembira: 13.15 Hi- 
dangan Nien dan Ratna: 13.40: La- 
gu2 Harmonium: 14.10 O.K.. Irama 
Sehat, 16.30 Pandangan Mata Sepak 
Bola antara P.S.M.S. — PERSIS, 
18.00 Varia Djawa Tengah: ' 18.20 
Sendja mendatang: 18.30 Rajuan Pu 
tri 19.30 Irama Seriosa, 20.30 Sua- 
ra bersama, 20.45 Filsafat Sastera: 
21.15 Siaran Tritunggal, 22.15 Sia- 
ran Tritunggal (landjutan): 23.30 Tu 
tup. 

Jogjakarta, 17 Desember 1954: ' 
Djam 06.10 Pembatjaan: 06.30 

Pelbagai Njanjian Arab: 06.45 O:- 
kes Tom Jenkins: 07.10 O.K. Segi: 
12.05 Petikan Piano: 12.59 Arab 

Instrumental: 13.10 Serba serbi Ba- 
rat: 13.45 Orkes Hawaian: 14.10 
Aneka Suara: 17.00 Mari bergem- Hj 
bira, 17.40 Njanjiap Barat: “13.60 
Dua Sediolis 18.20 Orkes Gesek: 
19.40 “Sinondang “Tapian Na Uli: 
20.15 Tjipt. untuk Serenade: 20:30 
Lagu? terkenal, 

tunggal, 22.15 Siaran Tritunggal 
(landjutan): 23.30 Tutup. 

  
Djakartas 17 Desember 1954: 
Djam 06.10 Pengadjian: 13.30 Or 

kes Melaju, 14.30 Permainan piano: 
17.30 Pilihan Pendengar: 18.20 Rua- 
ngan Kesehatan: 18.30 Ruangan Pe- 
muda: 19.20 Musik klasik: 21.00 
Kontak dengan Pendengar, 
Orkes Studio Djakarta, 22.30 Tutup. 

| 
  

HARGA EMAS. 
Semarang, 15 Desember 1954: 

  

124 karat: djual ...... Rp. 51.— 
beli La... Rp. 50,50 

22 karat: djual ...... Rp. 46,50 
beli ...... Rp. 45,— 

Djakarta, 14 Desember '54: 
24 karat (ap gr. ...... 2 51,50 
22 karat tiap pr. ...... Rp. 50,75 
Surabaja, 14 Desember '54: 

| Tidak ditrima tjatatan harga. 

Singapore, 13 Desember 1954. 
| Tidak ditrima tjatatan harga. 

Singapura, 14 Desember '54: 
Londen, 14 Desember '54: 
Emas Beirut tiap ounce 35.11 
Emas Macao tiap ounce 37.61 
Emas Hongkong tiap ounce 37.83 
Emas Bangkok tiap ounce 38.32 

    

He Naah h PN. 
PNIF Kisi Ber-Anggauta 7.000.001 : 
Hotel Besar-Ketjil Di Bandung Diborong 

Untuk Kongressisten 
SEBAGIAN BESAR dari kira2 1.000 orang utusaw kekongres 

PNI ke-VII di Bandung pada hari Selasa 14 Desember telah datang 
ke Bandung sedang seperti ai Ban sebut dimulai tgl. 

   

Selandjutnja menurut pihak pa-| 
pada pembukaan kbnggres | 

tup) hadlir seluruh anggots, De-| 
wan Pimpinan dan Dewan Partai 

politik ekonomi dan keuangan dan 

Kuntjoro f 
sedang preadvis tenj 

' kepala kantor 

Djam 06.10 Lagu2 Arab: 06.15 

21.15 Siaran Tri- 

2549: 

(SOLO 

  

   

    

Thareta api Hah Surabaja telah 
mengangkut kira2 100 orang utusan jang datang dari daerah Nusa 
Tenggara, Sulawesi Kalimantan, Maluku dan lain2, Untuk keper- 
luan pemondokan para utusan dan penindjau2 kongres, oleh pani- 

25 buah hotel, baik jang besar . 

  

  

“MENINDIAU TILATJAP 
Ketua markas besar P.M.I. di 

“Djakarta baru2 ini telah tiba di Tji- 
latjap untuk menindjau daerah jang 
bekas kena bandjir, Lain daripada 

lalu ketika Mo nphakan kai yan penindjauan tsb., maka P.M.I. tja- 
bang Tiilatjap telah menerima dua 
buah peti isi barang2 pakaiar dll.- 
nja untuk para korban bandjir. 

MILITER MELAWAN 
35 BANDJIR 

Kabar terlambat dari  Tjilatjap 
mewartakan, 3 paleton tentara dari 
Kesatuan Bataljon 433 jg ada di 
daerah itu tgl. 11-12 telah “dikerah- 
kan untuk membikin bendungan air 
di Pudaksari. Bendungan ini dibi- 
kin untuk sekedar menahan bandiir 
Kali Tjitanduy "jg terus sadja terdja 

Pa 

kaji 

  di sebagai pengganti bendungan jg 
dibikin oleh rakjat setjara gotong 
rojong dalam tempo seminggu teta 
pi jg achirnja djuga'  dihanjutkan 
oleh air. Sampai dimana hasil pe- 
kerdjaa, anggauta2 militer tsb. be 
lum diketahui. (Antara). 

PEMALANG 
TJERAMAH TENTANG PER- 
DJANDJIAN PERBURUHAN. 

| Oleh Kantor Pembantu Penjuluh 
Perburuhan Tegal pada tanggal 10 
Des. 1954 di Pemalang telah diada- 

  

  
djandjian perburuhan (U.U. No. 21/ 
1954) kepada para madjikan dan or- 
ganisasi2 buruh wilajah kabupaten 
Pemalang bertempat di pendopo ka- 
bupaten Pemalang. 

Tjeramah tsb. dipimpin oleh sdr. f5, 
Pembantu Penjuluh $ 

Perburuhan Tegal dan dikundjungi | 

oleh Ik. 75 orang jang terdiri dari | 
Oorganisasi2 buruh para madjikan, 

dan wakil2 dari Djawatan setempat. 
“Pembitjara dari kantor Penjutuh 
Perburuhan Semarang jang mengu- ha 
pas setjara djelas undang? No. 21/ je 
1954, jang mengatur soal2 perdjan- 4 
djian perburuhan antara buruh dan 
madjikan guna mengurangi pertikai- | ba 
an selama Lk. P4 djam. 
Pertanjaan2 kesemuanja dapat di- 

djawab dengan memuaskan oleh 

pembitjara dari Semarang. 

BLORA 
PERTUNDJUKAN FILM 

— PENERANGAN. 
Pada tgl. 9 hingga 12 Desember 

1954 oleh rombongan mobiel Unit 
telah “diselenggarakan pemutaran 
film Penerangan - di - daerah Kab. 
Blora dengan mengambil N 
mBok Idjah turut memilih”, Sam 
ba membuka tabir” dan beberapa 
film dokumentasi Gelora  Indone- 

sia”, ? 
Pertmabokan tsb. berturut diada- 

kan di Rumah Pendjara Blora, Ke- 
tiamatan2 Tundjungan, Tjepu, Ram- 
dublatung dan Bandjaredjo, dengan 
dibandjiri oleh ribuan penduduk. : 

Disamping pemutaran film tsb. di 

desa Keser Ketjamatan Tundjungan 
“oleh. Djawatan Penerangan - Kab. 
Blora diadakan pula pertundjukan 
.Wajang Suluh”, dengan mengam- 

bil tjeritera Untung Surapati”. 

VAGELI NG. 
   

- BELIAN PEMERINTAH, 
Sampai penutupan. tahun: 1954 

djumlah padi dari pembelian peme- 
rintah didaerah Kedu jg masuk ada 
13.616,641 ton dari djatah seluruh- 
nja jg sebanjak 38.000 ton. Dengan 

| djumlah pemasukan ini berarti pa- 
| di jg masuk dalam tahun 1954 ha- 
nja 35,69. Uang pembelian padi 
oleh pemerintah. telah disediakan 
Rp. 23.854.426,66 dan hingga kini 
djumlah uang jg dikeluarkan untuk 
.membajar padi jg masuk itu sebe- 
sar Rp. 12.958.789,49. Banjaknja 
(uang jg masih ditangan Organisasi 
'pembelian padi Rp. 1:636.605,4814. 

PENGURUS BARU PARTAI 
RAKJAT INDONESIA 

Konperensi Partai Rakjat Indo 
nesia tjabang Kota Surakarta jg 
dilangsungkan baru2 ini telah me 
ngadakan reorganisasi dan telah 
menjusun 
susunan sb 

Ketua: ' Wiranto Notodihardjo, 
. Wakil Ketua: Walujo, Sekertaris 

| dan Ii: Sismadi dan Suratman, 
Bendahar, IT dan HI: Kamsi Har 
djodipura dan Sunarto, 
bung: Bibit, Pembantu: Gunardjo   dan Tirtomarto, Seksi Politik: Wi 
ranto, Seksi Organisasi: Walujo, 
Seksi Sosial/Ekonomi: Dullah 
Sannad. 

" “Alamat Sekertariat: Djl. Slamet 
Rijadi 163. 

Alamat Dewan Pimpinan Tja 
. bang: Dji. Semeru 5 Solo, 

“PERISTIWA BERSEDJARAH 1 

Tanga al 19 

Guna mengenangkan peristiwa 
” KISSAH DJATUHNJA IBU KOTA R.I.” 

Karangan: Sugijono, wartawan ,,Antara” 

Harga Rp. 4.— Ongkos kirim 
Pesanan kepada penulisnja d/a.: 

Kantor Berita ANTARA" 
— NOGJAKARTA    

Dewasa 
HARI PENJERBUAN TENTARA BELANDA KE-IBU 

KOTA REPUBLIK INDONESIA !! 
tersebut batjalah. buku: 

Rp. 1,50. 

  

kan tjeramah mengenai soal2 per- | 

TAH PADI DARI PEM- | 

"selesai membangun sebuah 

pra baru dengan | 

Penghu-f 

sendjata telah mendatangi 
umurwiru ketjamatan Tjibingbin 

Iseoran 8 
o 

.Bangjaban, 

  

akh ulkus 
Sen-Velip 

- Utk Bantu Korban 
(0 Pengatjauan 
RAPAT PANITIA Korban 

Bentjana2 di Indonesia di Balai 
Kota Surabaja telah memutuskan | 
mengirimkan uang sokongan se- 
besar Rp. 2.000,— dari sisa ke- 
uangan sebesar Rp. 2.650.— jg. 
ada pada panitia 2 (untuk kor- | 
.ban pengatiauan di D 
Uang tsb. dikirimkan dengan per- 
ag n Walikota Bandung. 

Usaha lain. untuk memperoleh 
lebih banjak, oleh pantia 

Na “diandjurkan kepada ' semua 
Degawai pegeri dikota 

supaja 
ketip: dan 'sen kelebihan dari 'ga- 
dj/nja.. Djuga pengumvulan uang 
guna sokongan 'itu  diandjurkan 
pula kepada - umum. 

epada panitia Bentiana Alam : 
Indonesia Propinsi Djawa Timur 

“daerah Djawa Timur d'seru- 
“ masing2 memberikan bantu- 

an sedikitnja 207o dari sisa ke- 
uangannja jang masih dis mpan 
di bank2. 

Y 
1 

  

KOEPEL SRIWEDARI 
DIBANGUN, 

'Pemerintah Kota Besar Sura- 
karta akan segera - membangun ' 
Taebali koepel jang berada di- 

ah-tengah kolom Sriwedari 
ngan beaja Rp. 25.000. 

eperti | diketahui, koepel tsb 
te roboh akibat angin Kep tiapg 
beberapa waktu. jl. 

  

jawa Barat. | 

Surabaja | 
tiap bulan  menjerahkan 

sidang rlemen 
dangan Hee ba 

kindo), S. Harsono: AAN 
member kan stemmotiveringnja. 
'hatian besar dari umum. 
pan: Selamat reces”,   'Stemmotivering (par3 “angg. 

Mr, “Jusuf Wibisono (Masjumi) 
atas nama para pengusul mosi mem- 
pertahankan mosinja karena 

tah serta keterangan2 dari partai2 
penjokong pemerintah tidak dapat 
menghapuskan kenjataan, bahwa ka- 

usahanja, Moh. Saddak (PIR-Wong:- | 

  

Setelah 

ber-! 
pendapat, bahwa djawaban pemerin- | 

  

Irian Belanda Di 

(Usul Mosi Jusuf Ditolak 
Dgn Suara II5 Lawan 92 
Kata Alik: Pihak''Oposisi Dim Kegiatannja Utk Robohkan 
Kabinet Telah Lupa Dga KritikanZmja Dgn Sendiripji 
Me mberi Baban2”Jg Berbarga Kpd Pembela Pendjadjahan2 

“USUL MOSI TIDAK pertjaja Jusuf Wibisono cs terhadap kabinet Ali—Arifin ditolak oleh 
pleno terbuka Selasa malam dengan 115 lawan 92, setelah melandjutkan peman- 
bak kedua dan pemer'ntah memberi djawabannja pula atas pemandangan itu. Par- 

tai Murba dalam pemungutan sua rara bersikap abstain. Dari anggauta-sidang jang djumlahnja 233, 
hadir semalam 213 anggauta. Sebelum pemungutan suara anggauta2 Jusuf Wib'sono 
pengusul2 mosi, Moh, Saddak (P IR-Wongsonegoro), Moh. Sjafei (non-partai), Mr. Tambunan (Par 

St. Makmur (PIR-Tadjuddin Noor) dan Armeiz 

atas nama 

(aon-partai) masing2 
Sidang dihadiri oleh segenan anggauta kabinet dan mendapat per- 
pemungutan suara selesai, rapat 

dukung kabinet Ali ' setelah mema- 
djukan pemandangannja pala babak 
pertama, : St. Makmur (PIR-Tadiud- 

din Noor) pro usul mosi karena ber 
pendapat, bahwa mempertahankan 

kabinet 
jat, ” Mr. 
mosi 

Tambunan 'setudju usul 

|kan oleh: Jusuf. Wibisono dan mene- 
binet gagal ' dalam “segala lapangan |rangkan bahwa apa jang ia terang- 

|kan dalam pemandangan umum me 

sonegoro) menolak usul mosi karena | ngenai pembelian kapal o'eh Men- 
pertjaja atas kesungguh?an pemerin- 

“tah dalam melaksanakan programnja, 

teri Ong Eng Die di Djermysn Bara 
adalah dari laporan jang ia terima 

Moh. Siafei (non-partai) menjetudjui jang kemudian dibantah kebenaran- 

usul mosi ' dengan harapan 
denga, adanja pembentukan kabinet 
baru, tertjapailah persatuan, 
Kartawinata (PSI) menolak usul 
mosi, karena berpendapat tidak ada 
alasan bagi PSII untuk tidak men- 

  

“Nasib — 

   

1 & 
3P 

- swara: 

Surabaja 

    

     

        

gan yaaa revolusi bangsa. 

'hargaan sebesar-besarnja kepada 
ing! Kn an 1945, beserta 

pan dan kan supaja Angk. 
i 1945 baik prija maupun 

Kaban banyakan, saus 2 . me revolusi 
arosa jang terhenti oleh kaum 
eaksioner hingga rakjat belum 

"dapat merasakan An hidup 
nja. ' 

Dilbiitngkan, bahwa kalau “nada 
waktu permulaan perdjuangay, usaha 

“YPerwari hanja mengadakan dapur? 
umum, asrama2, tapi setelah tahun 
1949 usaha 'itu ditudjukan pada per- 
baikan nasib wanita. Setelah menga- 

“takan bahwa makin berkembangnja 
organisasi wanita sebagai tanda ada- 
nja kesedaran kaum wanita, bahwa 
untuk mentjapai “hasil perdjuangan- 
njas dalam lapang perbaikan nasib 
haruslah mendjalankan politik, pem' 
birjara mengatakan bahwa Perwari 
sebagai. organisasi massa wanita jg. 
non-partai “ haruslah menempatkan 
diri sebagai .organisasi wanita jang 
berdjuang dalam gelanggang masja- 
rakat dan politik, atas kejakinan 
bahwa penderitaan kaum wanita jg. 
hanja dapat dirasakan oleh wanita 

  

sendiri haruslah diselesaikan oleh 
wanita sendiri. 

(TJIREBON 
HASIL PEKERDJAAN 
GOTONGROJONG. 

Badan Sosial “Desa  Wirasari 

ketjamatan Bantarudjeg (Kb. Ma 

jl. telah selesai memperbaiki dan 
membangun 73 buah rumah pen- 

sar. Rp. 73.000,—, jang dipikul 
setjara 'gotongrojong. Selain itu 
telah dapat diselesaikan pula 15 
buah djembatan desa lainnja. Da 
pat dikabarkan bahwa Badan So- 
sial Desa Tjikedung tidak mau ke 
tinggalan, jang. achir2. ini 

mes- 
djd dan: sekolah rakjat dengan 
|tjara serupa jang — biajanja ber- 
#djumlah Rp. 25.2 223,— . sedang- 
kan 85 buah rumah penduduk 
|jang miskin dan 5 buah djemba- 
tan desa telah selesai pula diper- 
Bu tanpa mengeluarkan baja 
Mann karena pelaksanaannja 
dikerdjakan 
tong-rojong rakjat. 

PEMBAKARAN DAN 
PEMBUNUHAN 

Fihak resmi di Kuningan me- 
'ngabarkan, bahwa baru2 ini seba 
hjak 50 orang gerombolan ber- 

desa 

dimana mereka telah menggarong 
100 buah rumah penduduk se- 

hingga men mbulkan kerugian se 
besar Rp. 1457.— 

Setelah fihak TNI aan 
Peang gerombolan tsb. me- 
gundur an diri dengan meninggal 
Kan satu houder bak peluru sten-' 
gun jang kemudian disita. Kor-t 
ban dar. rakjat terdapat seorang | 
wanita. tertembak kakinja dan 

laki2  lainnja — dipukuli 
gerombolan telah menembak mati 
seorang penduduk desa. Kampung 

desa Bungurberes ke 
TAN ubang dan seorang lagi 
idesa “Pinara ketjamatan Tjiniru. 

Sanwapi, seorang penduduk jang 
|ditembak didesa P'nara itu ada- 
lah mendjabat pekerdjaan  Lebai   didesa itu, 

djalengka) dim. bulan Nopember 

duduk miskin. dengan biaja sebe- 

telah 

dengan  tenasa g0- 

Wanita" 
Tidak Dapat Diserahkan Dlm Tangan 
'artai2 Politik Selama Mereka, Belum 

. Geconsolideerd Dan Gestabiliseerd : 
Kata Nj Kartowijono 

MENGURAIKAN PERKEMBANGAN serta garis perdjuang- 
Nj. Kartowijono Ketua Pengurus Pusat Perwari 

“resepsi pembukaan kongres Perwari ke-VI di Sositet Sim- 
Senen malam mengatakan, 

a tanggal 17 Desember 1945 untuk turut memperdjuangkan 
merdekaan penuh negara dan bangsa Indonesia. Rasa persatuan 

pg ada didalamnja telah melahirkan tekad dikalangan kaum wa- 
untuk berusaha sekeras-kerasnja menjelesa'kan revolusi, sesuai 

bahwa Perwari lahir 

,.Organisasi massa wanita tidak 
dapat menjerahkan nasib wanita 
dim tangan partai2 politik selama 
partai2 politik belum tjukup ge- 
consolideerd - dan  gestabiliseerd 
atau belum tjukup teguh dan te- 
gap dm usahanja mengenai soal2 
wanita”, kata pembitjara, jang se- 
terusnja mengatakan bhw Perwari 
jang mendasarkan usahanja atas 
pantjasila berusaha agar wanita 
sebagai warga-negara mendapat 
perlindungan dan pengakuan jang 
S“m- dengan. warga negara Jain- 
nia. Oleh karena itu, kata pembi- 
tjara, maka Perwari "berusaha su- 
paja perundang undangan dileng- 
koni dan disempurnakan terutama 
d'm soa! perkawinan jang mendja- 
di sendi kehidupan keluarga. 

Menghadapi pemilihan umum jg. 
akan datang, pembitjara berkata, 
bahwa mengingat kenjataan bahwa 
nasib wanita adalah ditangan wani- 
ta sendiri, maka Perwari berusaha 
memberi pedoman2 berupa rentjana 
perdjuangan Perwari jang memuat 
tuntutan Perwari mengenai kedudu- 
kan wanita dalam hukum. Oleh ka- 
rena itu maka soal pemilihan umum 
ini merupakan atjara jang penting 
dalam kongresnja, jang selandjutnja 
pembitjara andjurkan supaja hak po 
litik jang telah diperolehnja dapat 
dipergunakan  sebaik-baiknja oleh 
wanita, 

Dalam soal2 kemasjarakatan, dika 
jtakan bahwa soal2 kesehatan dan 

. pendidikan mendapat perhatian besar 
dari Perwari. Dalam soaj pendidik 
an, baik didalam maupun diluar se 
kolah, dikatakan merupakan atjara 
jang penting pula, istimewa mengi 
ngat banjaknja sekolah2 jang didiri 
kan oleh t/abang2 Perwari. jaitu 
104 Taman Kanak2, 20 buah SKP, 
5 buah Sekolah Rakjat dan 2 buah 
Sekolah Guru“ Taman Kanak2, di 
samping usaha2 dalam lapangan P, 
'B:H., KPU dan kursus2 Jainn'a de 
ngan mendapat bantuan dari Kemen 
terian P.P. dan K. (Antara). 

  

Selainnja PRIMBON, 

|banjak ILMU GAIB LAINNJA ! 

  
matjam, d'teran 
tidak semuanja 

dirinja berdasarkan kelahirannja. 
Isi buku lebih tebal dar:pada penerbitan2 jang sudah. PESAN MULAT HARI INI SAMPAI 

1954, HANJA Rn. 22,— sudah terhitung o 
Ng 26.— tarabah 109 
TNJA 

TANGGAL 25 DECEMBER 
|Selewatnja 25 DECEMBER 1954 HARGA 
buku. PESANLAH LANGSUNG PADA PENERBIT   

supaja | 

'dua pihak, 

  
  

Kikan O oleh | oposisi. 

“Terbit Lag 1 Buku Baru: 
MANTRA dan ai PETANG, pun diperhebat 

KELAHIRAN MENURUT ILMU PERBINTANGAN, CHASIATNJA BATU PERMATA dan: 

  

nja oleh pemerintah, S.  Harsore 
(PRN) menolak usul masi setelah 

Arudji Mengadakan pertimbangan menserai 

alasan2 jang dikemukakan oleh ke- 
meskipun dari fraksi 

PRN tidak ada jang berbitjara dan 
Amelz (non-partai) jang menjetudjui 
usul mosi, karena berpendapat ,.bah- 
wa kabinet sudah sama sekali gagal 

usahanja dan merugikan ummat Is- 

lam dalam pemilihan umum nanti”, 

Djawaban pemerintah. 
P.M. Ati selain membantah bebe 

rapa argumen dan kritikan jang dike 

mukakan oleh sementara anggauta 
dalam pemandangan umum " babak 
kedua mengensi pembe'ian  kapa2 
oleh Menteri Ong Eng Die di Djer 
man Barat, tentang angka-angka me 

ngenai pengangguran dani tentang 
pembubaran Unie Indonesia — Be 

landa,  menitik-beratkan  pidatonja 
mengenai perdjuangan tentang Irian 

Barat di PBB. Dalam pidato itu di 
tegaskan, badwa pihak oposisi dalam 
kegiatennja untuk merobohkan kabi 
net telah lupa, bahwa dengan menze 

ritik kabinet karena katania pro ko 

muitris dsb. dengan senktirinja mem 

berikan “bahan-bahan jang sangat 
berharga kepada pembela-pembela 
pendjadjahan Belanda di Irian Bara" 

jang terbukti djuga.. dipergunakan 
o'eh lawan-lawan Indonesia guna 
memburukkan posisi Indonesia di 
PBR. 

Dalam hubungan ini PM Ali 
membatjakan kutipan dari New 
York Times jang memuat laporan 
tertang . perdebatan mengenai 

usul mosi tidak pertjaja Jusuf 
Wibisono diparlemen Indonesia jg 
menegaskan keritik Jusuf, bahwa 
hakekatnj, pemerintah Ali akan 
membelok ke blok Sovjet dan bah 
wa pemimpin2 oposisi mengharap 
kan dapat menundjukkan bahwa 
kemenangan jang akan ditjapai 
oleh pemerintah ialah karena so- 
kongan suara dari blok komunis 
dalam parlemen. Ditegaskan bah- 
wa menurut laporan delegasi In- 
donesia, kampanje pers jang mem 
burukkan nama Indonesia dan pe- 
merintah Indonesia itu telah dipa 
k2i oleh kawan2 Belanda guna 
merubah suara mereka sampai me 
rugikan Indonesia. 

»Bagi pihak pengusul2 mosi jg 
selalu mengemukakan alasan2 
.moraj politik”, sikap tidak pedu- 
li tentang akibat2 utjapannj, jang 
telah dapat diduga sebelumnja itu 
adalah mendjadi adjaib sekali dan 
manakah dasar moril oposisi utk 
sekarang mengeritik pemerintah 
dalam hal ini setelah menundjuk- 
kan sikeonja jang merugikan ne- 
gara itu?” demikian PM Ali dgn 
tadjam. 

Setelah membantah alasan2  me- 
ngenai timing  memperdjuangkan 

Irian Barat di PBB dari beherapa 
anggauta oposisi, maka P.M. Ali me 

njerukan kepada rakjat sbb.: ,.Pe- 

merintah merasa perlu dari. mimbar 
ini mengutjapkan “kata: penghargaan 
dan terima kasih kepada rakjat jang 

dengan semangat jang bergelora. te- 
lah menjatakan sokongannja jang s“- 
ngat berharga selama de'egasi kita 
berdjuang “diforum ' PBB”. Dalam 
djawabannja kepada oposisi itu dite- 
gaskan olehnja, bahwa dalam pe- 
mandangan umum babak kedra ti- 

dak ada. alasan2 baru jang dikemu- 
(A nota) | 

»PANTJARAN PUSAKA GAIB”? 
Isi buku antara lain: PETANG SAPTA PANTIAWA- | 

RA: suatu ilmu petang (ramalan) meliputi 16 matjam hal? 
jang menjangkut kehidupan manusia sehari-hari, 
menolong segala kesukaran dalam lapang penghidupan, pen- | 

keuangan, 

pendjudian, perobatan dan lain penderitaan. RAHASIANJA 
SA'AT, NA'AS, NEPTU uituk segala kepentingan, perdjo- 
doan, pentjaharian, kepindahan dll. Pelbagai hitungan me- 
nurut WALI SANGA, SUNAN KALIDJAGA, KAKI SE- 
MAR dil, mengenai watak kelahiran, pekerdjaan jg. tjotjok, 
mengudji nasib, supaja selamat dan menerima redjeki dll. 

tjaharian, pertjintaan, 

MANTRA EMBAH 'RIWI: 

WANITA: 

banjak lagi. 

TETAP 

Usaha Penerbitan ,M URLA” 
DJALAN BITINGAN LAMA 36/5U — 

   

  

Ali berarti merugikan rak- 

seperti jang telah dikemuka- | 

  
oleh bekal dalam hidupnja pantas dan selaras sebagai se- 

orang isteri dalam @rtian sepantasnja. MELIHAT WATAK 
wanita matjam 

MUSTIKA RINI, TUMA BISIKAN,' LINTANG KAWA- 
NAN, MADU RASA, PANDAN KANGINAN dan mash 

KELAHIRAN MENURUT ILMU PERBIN- 
TANGAN: meliputi hari” jing membahagiakan, 
mata jang tjotjok dan jarg TIDAK TIOTJOK, Warna, 
Angka, Perdjodoan dan Pekerdjaan jang mentjotjoki, 
mungkinan2 terserano penjakit, 
jang diperlukan, Nas b dan Peruntungannja. 
MATA DAN CHASIATNJA: berdjumlah lebih daripada 30 

kan nama, warna dan chasiatnja sebagai penawar penjakit dan bentjana. Karena ' 
atu membawa bahagia, bahkan ada jang membara 

I maka set.ap orang perlu mengetahui batu apa jang tjotjok dan djuga jang TIDAK TJOTJOK. bagi ' 

dtutup oleh ketua dengan utja- 

  

. DIHENTIKAN 
Karena hudjan turun dengan de- 

rasnia-pada waktu pertandingan se- 
pekbola untuk merebut  kedjuaraan 
P£SI seluruh. Indonesia antara kes. 
Malang dan. Medan jg dilangsung- 
kan di Stadion Semarang Rebo sore 
kemaren, maka terpaksa pertandi- 
ngan tadi dihentikan, setelah. berdja 

lan 30 menit. Lk. 10 menit pertan- 
dingan berlangsung dibawah hudjan 
jg lebat, hingga hampir sadja bola 
tidak kelihatan. Angka pada waktu 
dihentikan ' menundjuk 2—1 untuk 
Medan dan Kemis pagi djam 8 per 
tandingan tadi dilandjutkan. 

REKORD DUNIA BARU DA- 
LAM DUNIA ANGKAT BESI, 

Djago” angkat-besi Soviet Uni, 
F,. Bogdanovski dan I. Gudodov 
telah mentjiptakan rekord dunia 
baru untuk kelas-Tengah dan ke- 
las-Welter, demikian menurut 
AFP. Di Leningrad, Bogdanov- 
ski-telah mengangkat sedjumlah 
angkatan 405 kg. untuk  kelas- 
Tengah, ialah: press: 125 kg., 
snatch 122,5 kg. dan clean & 
jerk: 157,5 kg.Sedangkan 1. Gu- 
dodov di. Rostov dalam kelas- 
Welter mengangkat sediumlah 
355 kg. untuk tiga matjam ang- 
katan. 
REGU PINGPONG INDSNE- 

SIA KALAH. 
egu pingpong Indonesia setelah 

memperolsh kemenangan 5—4 dari 

regu Korea Selatan, dalam landjutan 

tournament pingpong kedjuaraan A- 
sia-jg diadakan Sabtu malam jl. di 

'ang diadakan Sabtu malam jl. di 
Singapura telah menderita 3 kekala 

han berturut-turut masing? dari regu 
India dengan angka 3—5, darj regu 

Malaya dengan angka 2—S5, dan”da 
ri rege Pilipina dengan angka 1—5. 

Lain2 kesudahan adalah sbb: 

Singapura — Korea Selatan 5—2 
Vietnam — Milaya S5—1 Singapura 

— Pilipma S—1 India — Vietnam 
5—3 Pilipina — Malaya 5—1 Kesu 
dahan pertandingan " kaum wanita 
untuk perebutan Ramanujan Cup: 
Korea S.. — Singapura 3—0. 

— The. Tiong Hien dari T.C.S. 

Smg. berhasil mengalahkan djuara 
Asia Mai Van Hoa dari Vietnam. 

— Konggres PSSI jang akan di- 
langsungkan tgl. 22 s/d 26 Des. di 
Djakarta “akan diikuti oleh 66 tja- 
bang diseluruh Indonesia atau 315 

utusan2. Disamping — pertandingan? 
kedjuaraan pun akan diadakan totali 
sator. Mosi PSMS jg. sebenarnja su- 
dah didjawab oleh PSSI pun akan di 
bitjarakan dalam konggres tersebut. 

Personalia. 
Pa ALA 

ROMBONGAN KESENIAN MI 
NANGKABAU IKUT KE 

PAKISTAN. 
Pertengahan- bulan ini akan. be 

rangkat satu rombongan kesenian 
daerah Minagkabau ke Djakarta 
ntuk selandjutnja bersama-sama 
dengan rombongan kesenian lain 
nja berangkat ke Pakistan. Rom 
bongan tersebut dibawah Te 
an A. Chatib terdiri dari 8 orang 

jaitu A- Chatib dan njonja serta 
6 orang penari peladjar2 SGB Ne 
Beri Bukittinggi. Tgl: 22 Desem 
ber 1954 rombongan tersebut me 
nurut rentjana akan meneruskan 
perdjalanan bersama dengan rom 
honcan kesenian lainnja menudju 
Pakistan untuk '- mempertundjuk- 
kan tari piring, tari pajung dan 
lain2 dalam festival seni tari se- 
Asia di Pakistan. 

dengan  RAHASIANJA ! 

| 

| 
| 
| 

misalnja 

kehilangan, perumahan, 

agar seseorang wanita memper- 

bagaimanakah jang dinamai 

Batu Per- 

ke- 
Watak, Tjatjad?, Nasehat? 

BATU PER- 

bentjana pemakainja, | bagi 

nano kiriman Tertjatat. 
untuk ongkos kir.m   KUDus ! 
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besar2an itu adalah menteri keuang: 

    

   
   

Pemerentah .Men 
besar, Diselaruh Dunia,—T 

Kilometer — 4507, Dari ' Sel 

51 
PARA AHLI JANG:T 

terachir dari ,,Sadd el 'AlN”, jaltu sebuah bendungan air jan 
ndungan' prana 'merobah peta Mesir dan dun:a. Projek .be 

    

  

g 

Rentjana Eisenhower Gu- 
Memh antu Asia   

    PAN OT Ia B33 

Kedua rentjana utama tersebut ta- 
di akan diuraikan oleh presiden Ei- 
senhower kepada para pemimpin 

selaku bagian - rentjana 
ekonomi luar negeri jang mempunjai 
tudjuan sebagai berikut: 1. Perluasan 
perdagangan internasional. 2. Meng: 
andjurkan  supaja modal Amerika 
lebih banjak ditanam di luar negeri: 
3. Konvertibilitet sterling dan uang 
asing lainnja dalam dollar: 4. Per- 
luasan pasaran di luar negeri untuk 
barang2 Amerika. 

Dewan politik ekonomi 
Ina meal Ae 

Sluruh rentjana tadi  nantinja 
akan diurus oleh dewan politik zko 
nomi luar negeri. Pengangkatan Jo 
seph Dodge sebagaj pemimpin dewan 
ini, menundjukkan bahwa  rentjana 
bantuan kepada Asia akan diusaha 
kan seketjil-ketiinja mungkin. Kare 

na itu, djumlah uang bantuan” untuk 
Asia dalam tahun 1955 — 1956 sa 
ngat akan mengetjewakan mereka 
jang menghendaki supaja kepaia 

Asia diberikan bantuan setara besar 
besaran. 

Seperti Giketahui, antara oran22 
jang menghendaki supaja Amerika 
memberikan bantuan setjara besar 
besaran kepada Asia, adalah Johr 
Foster iDu.les dan direktur FOA Hal 

  

    

  

rold Stassen, jang sangat kuatir se 
luruh Asia dikuasai ,,kaum “ komi 

nis”. ! " 

Jang menentang bantuan setjara 

an Amerika, 'ang memperoleh soko 
ngan Dodge, (Antara). 

UTJAPAN EMPLOYE BELAN- 
DA JG MENGHINA. 

Oleh Sarbupri ranting Bekri 
(Lempong) telah didjadikan per- 

hinaan jang diutjapkan oleh se- 

  

    

dirika 

  

    3 

jaja 

  

   
   

      

  

$ Ben 

        

ENAL seluruh dunia pada waktu 
akan 

ungai itu akan menggenangi ko 
kilometer persegi dan melputi bagian selatan Mesir dan utara Su- 

“bangsa Nubia, ig sudah 
bei aa aadah 

negeri Tip, (akan pindah 
lang2 “ditepi sun ke 

Aa Kota Mean Bp amban 

   

    

   

  

adi-Halfa di Su- 
harus dipindahkan ke 
Untuk ini pemerin- 

  

      
tasik Bendungan itu tingginja 150 
meter — 

dengan gedung pentjakar 
langit dari 40 buah tingkat, Ren. 
ana Sadd el 'Ali itu merupakan 

PNS TO Bp PA Dn AN IP PET 

haja Lapar 
dungan Sadd El Ali Jg Ter 
ioggi 150 Meter Pandjang 5 

Zaki Salim Chas ,,Suara Merdeka” 

Sudan. Air jang dibendung oleh ben- 

jang berarti sama tinggi- ! 

  

t 

  

eluruh Air Sungai Nil “. 
eogan Mubazir $ ke : 

Ta ant Aa 

ini sedang menjusun rentjana 
terhitung paling besar diseluruh 

ta, desa, bukit dan pulau2 di- 

: 3 
pat disuburkan dengan djalan dam2 
ketjil, perigi serta kanal2. 

4570 air nil terbuang, 
Sadd el 'Ali, jang berarti Bendu- 

ngan Tinggi, akan dibangunkan em 
|pat .mil dari Bendungan Aswan, 
'jang letaknja 200 mil disebelah uta 
ra perbatasan Sudan. Air jang akan 
dibendung akan melebar disepan- 

|djang 300 mil dari sungai sampai ke 

  

| Air Terdjun Dal di Sudan. Pandjang 
bendungan itu lima, kilometer, terma 
suk 650 meter menjeberangi sungai. 
“Bendungan itu tidak akan dibangun 
kan dengan membuat dinding, tapi 
akan merupakan timbunan batu dan 
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| 4 orang pe 

5 
  

impin organisasi ,Ichwanul Muslimin” jang akan mendjalani 
hukuman mati, tampak disini sedang duduk2 dihalaman pendjara. Mereka 
imi adalah Khamis Homeidas Mounir el Della, Sheikh Mohamad Farg- 

hall» dap Sayed el Kattab. ANA 

Negara? Konp Kolom- 
bo Tudjuaonja Damai 
Tidik Bersabi Membentuk Blok Po- 

ng | terbesar 

1m | Melakukan penjelidi 

tik | Dja jang terachir. 
ss. Hmengada. 

mentara tanah? jang ditanami ma- 

"bendungan serta kolam ar jang 
diseluruh dunia. | 

Insinjur2 jang ahli dari pelba- 
ga. negara di dunia ini, akan xj aa 

Han ditempat Naa Rar dengan 
:M Lebelun mena itu sen- 

pasir dan benda2 lainnja. 

ke Laut Tengah. Dengan     

diri sebelum menjerahkan usul2- 
baka Pa apat 

n obahan pada ren 
tjana jang : Bah "sekarang atau 
menghapuskannja sanja sekali dan Menakar membuat rentjana baru. Dalam Sistim irigasi jg ada “sekarang 
rombongan ahli2 itu terdapat wa- 9i Mesir bergantung kepada ko- 
kil2 dari International Bank ot !am annula, jang menj'mpan air Reconstruction and Development. berasal dari bandjir dalam musim 
|Bank itu telah menjetudjui, atas TOntok untuk. dipergunakan di 
dasar panitya, untuk menjokong musim kemarau, Tapi air jang 
biaja pemb kinan bendungan itu tersimpan dalam kolam ini djauh 
jang berdjumlah $ 516.000.000. daripada tjukup. untuk "memenuhi 
Wakil2 bank itu akan memberi- Kekurangan2 jang timbul ketika 
kan bantuannja dalam mengambil @ir sungai Nil sudah rendah. Tapi 
putusan terachir. : dipsan , Boi ani Bag 

si . maka sistim irigasi akan diroba SA PN Sae ga Tebo aah 
Mesir memerlukan suatu repolusi ee ar jang disimpan pada 

untuk dapat melaksanakan rentjana WMasax bandir dapat  diperguna- 
ifu. Tjita2  pembangunannja telah KA9 untuk masa2 kering. 
ada djuga sebelum perebutan kekua 
saan oleh tentara dalam bulan Dju 
li 1952, "tapi tak seorang “djuga jg 
berani  mempertimbangkannja dgn. 
sungguh2.. Junta militer jg seka- 
rang berkuasa di Mesir lalu me- 
numpahkan perhatian penuh kepada 
rentjana tsb. Perdana Menteri Ga- 
mal Abdel Nasser dan Wakil Pre- 
sidey Wing-Commander Gamal. Sa- 
lem: memberikan setiap . tenaganja 
kepada rentjana itu. Kedua pembe- 
sar “ini jakin bahwa bendungan itu 
adalah sebuah harapan dari segala 

harapan untuk dapat  menjelamat- 
kan rakjat Mesir dari  bahaja kela- 

peran. 3 '£ 

Penduduk tambah padat. 

air jang mubazir itu akan disimpan 
untuk keperluan irigasi, dan tidak sa 
tu tetes pun dari air sungai itu akan 
mengalir kelaut. : 

& Djuga untuk industrie. 
Akan tetapi projek Sadd el 'Ali 

tidaklah terbatas untuk keperluan 
pertanian sadja. Rentjina itu diu- 
ga dimaksudkan untuk memadju- 
kan usaha industrie Mesir. Air 
dari bendungan raksasa itu akan 
dilepaskan melalui empat g 
saluran dan akan memutar 

kuatan 120.000 PK. Djumlah 
tenaga liktris jang akan dapat di 
bangunkan akan berdjumlah - 10 
bliun kilowat-diam dalam seta- 
hun. Hal ini akan berarti neno- 
hematan besar bagi perusahaan2 
industrie, 
Disamping itu rentjana tersebut 

28 Mesir menghadapi keadaan 5 pen- akan dapat pula” menambah uang 

Juduk jang bertambah padat, semen masuk negara sebanjak 450 000.009 
tara usaha pembangunan sangat ter dolar setahun, dan vang padjak pe- 
kebelakang. Penduduk Mesir bertam merintah sebanjak 60.000.000 dolar 
bah sepertiga djuta setiap tahun. Se setahun. re 

Pemerintah Mesir jakin bahwa ren 
: 5 ng tjana raksasa itu akan dapat dilaksa 

perbatasan lembah Nil sadja. 0. nakannja. Sekalipun Bank Dunia me 
.Mesir”, kata Perdana Menteri njetudjui untuk turut serta membia 

Nasser, ,,adalah ibarat suatu keluarga jai rentjana itu dengan memberikan 
jang semakin bertambah besar se- pindjaman djangka vendek atan pan 
mentara pentjariannja tidak bero- djang, pemerintah Mesir bersedia un 
bah”, : .. tuk memikul sebagian besar dari bia 
Tanah jang ditanami diseluruh Me janja. Pemerintah 'merentjanakan un 

sir berdjumlah enam djuta acre. Di tuk menarik modal2 asing dan men 
samping ini ada lagi empst djuta djual obligasi kepada rakjat. Ahli? 
acre jang sekiranja dapat ditanami. internasional diharapkan akan dapat 
Bendungan Sadd el "Ali akan bisa menjelesaikan laporannja disertai 
merobah dua djuta acre sampai da rentjana terachir dalam bulan De- 
pat ditanami dan menjediakan 700. sember ini. Penglaksanaan rentiana 

“ih tetap hanja disekitar lingkungan   

wer-Politics-—Sikap Ceylon Thd Komi- 
Kolam airnja akan dapat 'menjim 

pan 120 biljun meter cubik air. Pa- 
da waktu ini 4596 dari air sungai | 

tiada memberi | 

adanja Bendungan Tinggi itu mako 

16 | 
buah turbine masing2 dengan ke- | 

000 acre lainnja untuk ditanami de itu akan memakan waktu sepuluh ta” 

rensi Colombo (Indonesia, India, : 
tudjuan2nja bers'fat damai dan tidak mentjoba merupakan suatu 
blok untuk mendjalankan power politics. Dalam pidatonja jang d'- 
utjapkan dalam perdjamuan oleh ,Pacific and Asian Affairs Coun- 
cil” ini, Kotelawala seterusnja mengatakan bahwa sidang negara2 
Konperensi Colombo jang akan datang, ialah pada achir bulan ini 
di Indonesia, ,,mungk”n dapat berbuat sesuatu hal mengenai seng- 
keta jang tjelaka”, 

Jaitu sengketa jang”achir2 ini te 
lah. timbul antara Amerika Serikat 
dan RRT mengenai perkara wargaj 
negara2 Amerika Serikat /ang terten 
tu. jang telah dipendjarakan di R.R. 
Tt 5 

Kotelawala seterusnia mengatakan 

retnja kepada RRT, karena Jangga 
   
   

    

    

  

nan2n,a jang dulu tidak mau mem 
bajar harga jang pantas bagi karet 
Ceylon dan karena pada waktu ituf » 
djuga negeri2 jang biasanja mend/ual | 
beras kepada Ceylon, telah menaik 
kan harga berasnja hingga Ceylon 
tak mampu membajarn/a.   
Dalam impasse ini, RRT telah mef 

nawarkan berasnja kepada 
dengan harga jang patut, 
bersedia pula untuk beli karet Ceyf 
Ion dengan harga jang djauh lebih “kh 
tinggi daripada harga dipasar dunia. ', 
Dalam menghadapi keadaan ini, ba 
gi Ceylon tak ada alternatif. Ka'au " 
Cevlon tidak menerima tawaran R. 
R.T. tedi. maka dichawatirkan, bah 
wa - rakjat Cevlon | jangstidak puss- 

dan lapar itu djatuh ketangan ana 
sii2 exremis.” 

Tentang komunisme. 
Kotelawala seterusnja mengatakan 

bahwa di Amerika Serikat dan dibe 
bercpa negeri lainnja terdepat salah 
paham. terhadap ko-existensi anyara 
Cev'on din Blok Soviet. Kata Sir 
John, pandangan Ceylon — terhadap 
Komunisme ialah oposisi jang 

positif”. : 
Dalam keterangan2nja tadi Kote 

lawa'a tidak menjebut2 dengan tjara 
bagaimana negara-negara  Colombo 
muhokin dapat bertindak sebagai pe 
ngantara antara RRT dan . Amerika 
tantang perkara II-penerbang AS “itu, 
dan tidak mengatakan pula apakah 
ia telah membitjarakan idee ini de 
ngan negera-negara Konperensi Co 

  

ri jang bernama J. G. Snelleman, 
epada buruhnja. Snelleman dlm 
"iapen2nja jang dianggap meng- 
hina itu antara lain telah meng. 

: n perkataan2 ,,andjing”, 
smatjan binatang” dan ,.god ver- 
dom”. De menirut penga- 
duan Sarbupri (Antara). .. 

Dgn Scooter —Ber-,, Puter?” — Keliling Djagad Bunder 
Djalan2 Di Indonesia Poling Baik Di Asia-Teng- 
gara? — Di Jogja Gemar Makan Gudeg - Ser- 

vice Indonesia 

  

Dieter Ebeler dan nn. Yon Bernstroff bergambar bersama dengan se- 
orang anggauta redaksi kita. 

  

ngan padi. Jang selebihnja akan da hun. NN ba aa : 

kebalikannja di India mereka ham- 
/pir ,,gosong” dibakar taufan2 ke- 
| ring jg. panas. 

Tapi dsamping pengalaman jg 
pahit2 ini, mereka alami  djuga 
peristiwa2 jang menjenangkan. 
Djamuan2 jang setjara bermurah 
hati dih dangkan oleh suku2 No- 

| maden bangsa Baduwi ditengah 
padang pasir dibawah naungan 
pohon korma jang sedang mem- 
bunting buahnja. Memang. kedua 
pengeliling duna ini selama -per- 
djalanannja terutama banjak me- 
nginap di.rumah2 rakjat biasa, 
rakjat miskin maupun kaja. Mak 
sudnja agar lebih dekat untuk 

- mengenal keadaan rakjat di ne- 
(gara2 jang dkundjunginja. Ini 
untuk bahan reportasenja nanti. 

“ Gemar gudeg Djogija. 
— Djuga di Indonesia sini "mereka 
banjak menginap  dirumah2 rakjat 
biasa. Djadi tidak ,,resmi2an  me- 
nginap di hotel2 besar. Di Jogja 
misalnja, mereka telah menginap di 
rumah salah seorang penduduk 
bangsa Indonesia. Orang Jogja asli, 
.Jogja-tjekek”. Waktu disuguh ma- 
kan nasi Gudeg Mataram asli, mu- 

Sangat Dipudji 

  

  

  

UNTUK KETIGA kalinja 
»Suara Merdeka” ketamuar 
Mula2 dulu sdr. La ta, 

djl. Maluku Se arang, sebelum 
hulu telah mematangkan an rentjananja untuk “berkeiling dunia de- 
ngan naik sepeda itu, djuga diredaksi ,,Suara Merdeka”. 
Dan hari Senen JL, selagi ka- 

wan2 redaksi sibuk mengolah 'beri- 
tra2 untuk disadjlkan pada “para 
pembatja, kembali kita telah keta- 
muan: ,/pengeliling dunia” lagi. Ka- 
lau jg sudah2 jg mampir di kantor 
kita ialah orang2" ig akan “bertolak 
keluar negeri untuk memuji pers 
djalanannja, jg datang pada hari Se 

dua ' orang nen siang atu dalah 
.globetrotters” dari Djerman, jg su 
dah mengitari 28! dari benua kita 
ini dengan scooternja, AAN 

Wartawan2 dari Djerman, 
' Tamu2 kita hari itu adalah “dua 
orang wartawan .radio dari Baden- 
Baden, dtkat Munchen di Djerman 
Barat. Seorang ' lelaki dan seorang 
wanita. Masih muda mereka, umur 
nja baru 26 tahun. Satu sama Jain 
masih "saudara . sepupu, Jg wanita 
bernama . Dagmar von  Bernstroff 
dan jg lelaki, Diether Ebeler, Ber- 
kendaraan “sebuah - scooter merk 
Vespa” jg diberi gandengan  tem- 
pat barang2 mereka sampai ' seka- 
rang telah mendjeladjah 22 negeri 

Eropa dan Asia, dan  sesampai- di 

'pada hari Senin kantor redaksi 

1 S | setiba nj a di Semarang mampir dikantor 
redaks', bertjerita tentang niatnja. Kemudian sdr. Purnomo dari 

dian setelah sekali ' mentjoba, ter- 
lompat utjapan kegaguman mereka: 
.Very nice!” Dan selama di Indo: 
nesia, katanja gudeg Jogja ini je 
paling mereka tjotjogi rasanja. Ta- 

jang berniat keliling dunia. 

memulai ,,start”nja, terlebih da- 

nja di redaksi Suara Merdeka” 
itu 'mezeka sudah menempuh  dja- d 
rak kurang lebih 35.000 km. Mere- 
ka sudah 28 bulan dalam perdjala- 
nan, dan menurut perhitungan utk. 
menjelesaikan  niatnja “keliling du- : 
nia ini masih dibutuhkan waktu 1 
tahun lagi. "Kini memang mereka 
sedang dalam perdjalanan pulang 
dengan melalui Palembang, Singa- 
pore, Penang, Bangkok,  Saigon, 
Bangkok, Hongkong, Tokyo terus 
'Amerika dan kembali" ke Eropa. 

Pengalaman jang serem2. 
Sebagai orang jg berkelana, ba- 

njak tjerita2 pengalaman mereka. 
Baik jg serem2, maupun jg lutju2. 
Terutama nona Dagmar von Bern- 
stroff, jg berbadan djangkung ber- 
rambut pirang dan bertjelana djeng- 
ki biru sportief itu, banjak tjakap- 
nja. Betapa sulitnja — perdjalanan 
waktu “diamuk taufan “di” Turki, 
angin dingin menggigil tulang. Ma- 
lahan Ebeler Langen, di Pr per- 
nah ditahan, Ikira orang Inggris. bag NY 3 
Kalau di Turki dan Khyberpas me| Sebelum bertolak, masih 
reka hampir pingsan kedinginan, Ne 

  
Bebi. 

la2 mereka tjanggung2. Tapi kemu' 

lombo lain-lcinnja. (Antara) 

terhadap keadaan djalan2 di Indo- 
nesia Sini. 5 

Pal ng terpelihara dan “ paling 
baik daripada djalan2 di pelbagai 
negeri jang sudah "mereka kun- 
djungi di Asia Tenggara. Tentang 
gangguan keamanan jang semula 
banjak mereka dengar diluar ne- 
ger. sebelum sampai di Indone- 

Isia, ternjata tak pernah mereka 
alami dan lihat. Disini aman, kata 
nona - Dagmar von - Bernstroff. 
Pun tentang pelajanan djawatan 
'imigrasi di Indonesia sangat me- 

ti. Misalnja urusan2 visa -tjepat 
beresnja. T dak seperti “dikeba- 
njakan negara lainnja di Asia ini, 
katanja. Mereka berdua sering 
mengalami kelambatan perdjala- 
nannja, karena Jamanja “urusan 
visa. : 

Dalam pada itu'dapat pula di 
tambahkan, bahwa selama di In- 
donesia mereka sudah  melihat2 
keindahan pulau Bali selama 10 

(hari. Demikian kesan2 dua rekan 
dari Djerman ini. Dan -setelah 
'melihat2 sedjenak. keadaan  ,,da- 
pur” haran kita, “mereka lalu 
berpamitan. Selasa pagi ' mereka 
melandjutkan perdjalanan mereka 
ke Bandung terus Djakarta dan   

pi pada umumnja mereka gemar sa n erc 
djian2 ..rijst-tafel” kita. Pun mere-sah kita utjapkan: 
ka telah" menjatakan kekagumannja Auf Wiederschen! 

  

sempat djuga berkelakar, Gute Reise und 
Auf Wiedersehen! : 

achirnja bertolak ke Sumatra lalu 
ke Singapura. . ? PNG 

Sambil berdjabat tangan berpi- 
: ..Gute Reise, 

, 

£ 

  

nisme Adalah »Oposisi Positif” :' 
Kata Kotelawala 

| PERDANA MENTERI Ceylon Sir John Kotelawala hari 
Selasa mengatakan 'di Honolulu, bahwa organisasi Negara2 Konpe 

| Hapuskan 
FINEC Satjara Unilateral 

(bahwa Ceylon terpaksa mendjual kak 

3 UNTUK menghadapi keadaan 

reka pudji. Service “selalu ditepa- | 

ag 

4 

Pakistan, Birma & Ceylon) itu 

DP PERBEPBSI: 
Perdjandjian 

3 

ang semangkin berbahaja dewasa 
i, berhubung dgn serangan RMS 
elanda) atas Ambon, Dewan 

Pusat Perbepbsi telah mengeluar- 
kan pernjataan a.l. isinja mengha- 
rap kepada pemerintah dan alat2 
negara agar mereka suka menggu 

Ikan pengalaman2 jang telah di: 

    
   

   

belum penjerahan kedaulatan”, 
utama agar mereka lebih jakin 
an perlunja persatuan jang Je- 

ih konkrit antara pemerintah de- 
ngan alat2nja dan rakjat. Keme- ! 
Keren atas kaum agresor Belan- 
da ketika itu adalah semata mata 
karena adanja bantuan jang ichlas 
dari rakjat dan persatuan jang ada 
antara tentara dan rakjat. 

Persatuan antara tentara dan rak- 
jat jang pernah ada itu adalah dasar 
dari pertahanan rakjat jang mendja- 
di sendjata kita untuk memperoleh 
kemenangan dan  karenanja harus 

segera kita hidupkan kembali dan 
kita sempurnakan jang sebaik-baik- 
nja. 

Mengingat sangat terasanja persia- 
pan2 Belanda dewasa ini dalam ma- 
sjarakat kita untuk melemahkan po-i 
tensi kita disemua Japangap” guna! 
melantjarkan ' agresinja, Perbepbsi 
berseru agar kita terutama alat2 ne- 
gara lebih mempertadjam atau meng 
intensifkan. kewaspadaan dan penga- 
wasannja terhadap semua gerak-ce- 
rik kaum kolonial dengan agen2nja. ! 

pat pada perang2 kemerdekaan | 

  

lemah lembut, sehingga suasana 

Setelah pada mulanja “bergerak 
mengikuti dibelakang dan kemudjan 

loerbimbingan tangan disamping ka- 
um prija, maka lambat laun men- 
djadi dewasalah djiwa perdjuangan 
kaum wanita kita. Kini tidak ada 
satu Japanganpun jang tidak diindjak 
dan didjalani oleh wanita Indonesia. 
Baik dilapangan sosial, ekonomi. 
maupun dilapangan politik terdapat 
wanita jang bergerak dengan giat- 
nja. Hal itu bahkan tidak hanja ter- 
batas pada lingkungan nasional sa- 
dja, melainkan djuga dilapangan in 
ternasional. ' 

Tak dilupakan tugas 

sebagai ibu. 
Semua “itu mengyembirakan dan 

membanggakan hati" seluruh rakjat 
kita andainja ibu Kartini almarhum 
dari alam sana “dapat mempersaksi- 
kan kegiatan wanity Indonesia di- 
djaman kita ini, kircnja beliau akan 

sangat terharu Akar tetapi dibalik 
itu, mungkin beliau bertanja didalam 
hati Tidak terlaipau  djauhkah 
langkah wanita Indonesia sekarang 
ini?" Tak lupakah mereka kiranja 
akan tugas wanita sebagai ibu, ja- 
itu sebagai pendidik anak2 dan se- 
bagai pemberi pertimbangan dan in- 
Spirasi bagi lakinja? 

Untunglah kita dapat mendjawab: 
(dak, ibu Kartini, disamping berge- 
rak dilapangan organisasi, politik, 
sosial maupun ekonomi, tak dilupa- 
kan tugas sebagai ibu, pendidik dan 
pembimbing anak2 kita Bahkan ke- 
banjakan dari pemimpin wanita In- 
donesia sekarang ” adalah pendidik 
dan pembimbing putera Indonesia! 
Saja jakin, memang demikianlah pa- 
a kenjataannja, memang demikian- 

lah sesungguhnja sikap wanita kita 
jang insaf akan kedudukan dan tu- 
gasnja didalam keluarga, masjarakat 
dan peri kehidupan nasional. Dan 
djugalah wanita jang insaf sedemi- 
kian itu makin hari makin bertambah 
banjak pula. 

Peranan Wanita dalam 
pemilihan umur 

Misalnja dalam pemilihan umum 
untuk anggota Dewan Perwakilan 
Rakjat dan konstituante jang akan 
datang, hendaklah diusahakan agar 
para wanita bertindak sesuai dengan 
keinsafan sebagai ,,ibu” itu. Disam- 
ping berusaha untu memenangkan 
tjalon menurut tjita2 politik masing2, 
sepatutnjalah djika sebagai ibu tidak 

(kita lupakan sikap mendidik, mem- 
bimbing dan mempengaruhi djalan- 
nja segala sesuatu kearah kebaikan 
bersama. Pada penglihatan saja pe- 
ranan wanita dalam pemilihan umum 
itu dapat berpengaruh baik atas dja- 
lannja pemilihan, kalau semua wa- 
nita jang berhak memilih akan be- 
nar2 turut memilih. Turut sertanja 
wanita dengan aktip dalam pemilih- 
an umum itu mungkin sekali akan 
mengurangi adanja ketegangan jang 
kini terdapat antara partai2 dan ge- 
rakan2 politik. 

Bagaimana djuga, disamping 

serta melakukan pemilihan, wa, 

djiblah wanita menggunakan pe- 
ngaruhnja, agar pemilihan umum 

nanti berdjalan dengan - tertib, 
teratur, aman dan damai. Segala 
matjam kekasaran, ketegangan,   

Untuk dapat mengalahkan peme 
rintah dan rakjat Indonesia, ke- 
giatan2 Belanda seterusnja tidak 
akan meras, tjukup hanja menju- 
supkan pasukan? gelap, mengada- 
kan hubungan dan bantuan2 ke- 
pada DI — TII, mengadakan se- 
rangan2 ketjil terhadap pertaha- 
nan tentara kita jang Ismah, teta- 
pi dim keadaan seperti sekarang 
ini mereka akan pasti Jebih mem- 
perhebat aksinja utk memetjah per 
satuan rakjat dan pemerintah, me 
tnetjah Front Persatuan Nasional 
|dan mensatjaukan ekonomi kita 
“dari dalam. 

Setiap kesulitan "jang dewasa ini 
timbul setjara tiba2, terutama dila- 
pangan ekonomi, harus segera kita 
tjari sumbernja dari kaum kolonial: 
isme Belanda dan 'agen2nja, jang 
berniat hendak melakukay agresi ter 
hadap tanah air kita kembali.  Le- 
bih2 kita harus mejakini terhadap 
kemampuan Belanda dewasa ini me- 
lakukan sabotase dilapangan ekono- 
imi, karena historis Belanda memang 
menguasai ekonomi Indonesia sedjak 
idjaman V.O.C.. Berhubung dengan 
itr Dewan Pusat Perbepbsi berpen: 
dapat, bahwa penghapusan perdjan- 
djian finec (keuangan-ekonomi)  de- 
ngan Belanda adalah merupakan ur- 
gensi untuk segera dibatalkan setja- 
ra unilateral. - Dan modal Belanda 
dan asing lainnja jang terbukti mem 
bantu Belanda mengembalikan pen- 
djadjahan atas Indonesia harus sege- 
ra disita. (Antara). 

DI BANDUNG kini ada per- 
soalan baru. Bukan ' soal keama- ' 
nan dan soal bentjana alam, teta- 
pi Pena soal padjak terhadap 
spandoek2 dan  surat2 selebaran 
partai2. Soal ini sudah d'sampai- 
kan djuga kepada DPRDS Kota 
Bandung. Kemungkinan besar ka 
lau padjak tadi belum bisa diha- 
puskan, akan d kurangi djumlah- 

|nja. — Dan ini kabar jang sudah 
terlalu sering — kita dengar dari 
daerah Djawa Barat. Minggu ma 
lam jl kurang -lebih 200 orang 
grombolan bersendjata telah me- 
lakukan serangan terhadap 3 

ningan). 73 rumah rakjat dan 1   
  

sekolah rakjat habis dibakar. — 
Djumlah uang jang sudah dikum 

    

buah kampung di Kedugede (Ku- 

japalagi ketjurangan dalam pelak 
sanaan pemilihan harus ditjegah. 
Kemungkinan terdjadinja hal? 

jang bertentangan dengan kedju- 
djuran dan ketentraman umum itu 

barang tentu berasal dari sikap jg 
dibawa orang ,,dari rumah”, jaitu 
jang — walaupun tidak dengan 

tegas — telah direntjanakan ter- 
lebih dahulu. 

Djustru dalam usaha meniadakan 
benih2 jang bertentangan dengan da- 
sar demokrasi itulah wanita dapat 
menundjukkan djasanja. Wanita se- 
ring dituduh suka berselisih. Tapi 
hal itu pada hemat saja tjuma dalam ' 
perkara ketjil2 sadja. Dalam soa'2 
politik dan soal2 umum jang besar 
dan penting, seperti dalam soal pe- 
milihan umum ini, wanita tentu ber- 
sikap lebih ,,tjinta-damai" “daripada 
kaum prija. 

Turut djuga pemilihan 
umum djangan disalah 

gunakan 
Kita wanita wadjib turut bertang- 

gung djawab dan wadjib untuk men- 
djaga, supaja pemilihan umum jang 
dimaksudkan guna lebih menegak- 
kan demokrasi itu, tidak disalah gu- 
nakan orang untuk mengurangi har- 
ga demokrasi atau #merusaknja. 

Sikap kita me djung tinggi 
demokrasi, jang meru n tulang- 
punggung Pantjasila it ndaklah 
kita tudjukan pula kepata segala 
lapangan kehidupan, djadi djuga ke- 
pada lapangan ekonomi, sosial, pen- 
didikan, pergaulan sehari2, kesenian 
dan lain2nja. Persamaan hak antara 
seorang  dengan-jang lain, “antara 

   

  

   

pulkan untuk pendirian rumah 
sakit . Djakarta 'kni ada Rp. 
170.000. Jang terbanjak sumba- 
ngannja ialah dari Bank Industri 
sebesar Rp. 100.000. Menurut 
rentjana, rumah sakit tadi 
dibangun dengan b'aja Rp. 30 
djuta, djadi apa jang ditjapai se- 
karang masih djauh dari mentju- 
kupi. Ja, tap: kalau radjin, achir- 
nja tertjapai djuga. Sedikit2 dan 
lama2 mendjadi bukit. — Lama 
kita tak dengar berta dari Korea 
Selatan, Rupanja bukan sadja 
Partai Liberal Djepang mengala- 
mi kegontjangan, djuga partai Li 
beral. Korea Selatan jang mendu- 
kung Syngman Rhee mengalami 
perpetjaban. Hari Minggu 

  

(Wani ta Lebi h Bersikap 
|. Damai Dari "Prija 
Dalam Soal-Soal Folitik Dan Umum Jang Besar 
Dan Penting— Sambutan Jg Mengharukan #'ar, 
Nj. Fet nawati DlmfKongres Perwari—Intonatie 
Lemah Lembut JgjSebabkan Banjak £ir Mata 

Bertjutjuran..... 

. DALAM MEMBERIKAN sambutan pada kongres Perwari di 
Surabaja bertempat di Simpang Club (harap lihat beritanja d hala- 
man 1), Fatmawati Sukarno telah menggunakan intonasi demik'an 

sedikit para wan'ta jang telah mentjutjurkan air matanja, termasuk 
djuga 5 atau & orang wanita dari pimpinan perwari. 
antaranja berkata: Saja jak'n, kongres ini akan merupakan titik Te 
bersedjarah jg penting dalam riwajat pergerakan wanita Indonesia, 

DIHALAMAN rumah sdr, Sa 
nusi, -kampung- Klego, Pekalo- 
ngan, dewasa ini tumbuh sebuah 
pohon “pisang jang aneh, Pohon 
p'sang ini 4ak berdaun, djadj ka- 
nja berbatang jang djuga menge- 
luarkan bunga (djantung). Setel.ih 
bunga ini berumur kira” seteng ih 
bulan, pun mengeluarkan bua'n- 
nja seperti pohon2 pisang umuri- 
nja. Buahnja sebesar anak di: ri 
tangan,  Demikiaa  dikabark n 
oleh sdr. Ghoz' Sungkar Pek - 
longan kepada kita. 

tampaknja terpengaruh dan tdak 

Fatmawati 

GAMBAR ini adalah Ek- 
mond Fagard, seorang opsir po :- 
si di La Bassee (Perantjis). Tapi 
ia bukannja seorang polisi jarg 
ba'k, jang mengedjar2 gangster 

Lkaag 

prija dan wanita harus tetap kita 
perdjuangakn, “sampai tertjapai ke 
seimbangan jang sepatutnja. Tetapi 
jang penting — dan lebih berat —/ 
daripada itu adalah penunaian tugas 
kita sebagai ibu, ibu didalam ling- 
kungan keluarga dan didalam kehi- 
dupan kebangsaan. Saja pertjaja, 
bahwa dengan bantuan jang Maha 
Esa dapat pula kita memikul tugas 
jang berat itu. 

Fatmawati Sukarno mengachiri pi- 
datonja dengan pekik ,,merdeka”, 

(Antara) 

- 

ike-tambak2 tsb: Sepandjang 

liang men,alur ke Berantas dengan de 

Nj. Fatmawati 
Pandai Njanji: 

Favorietnja Lagu ,,Staend- 
chen”: Njanji ,,Sing Sing 

Song” Den Para 
Wartawan 

FATMAWATI SUKARNO da- 
Icm resepsi Kongres Perwari di: 
Surabaia telah menggunakan ke- 
sempatan menemui djuga wakil2 
pers Surabaja, Pertanjaan perta- 
ma adalah: ,,ibu, berita sampai di 
daerah, bhw Ibu telah mengikuti 
suatu peladjaran menjanji dan 
musik, apakah Ibu sudah membuat 
kemadjuan?”. Didjawab: Saja sa- 
ngat senang pada seni suara” dan 
atas pertanjaan lebih Jandjut, ja 
Tjzwsb, bhw lagu jang ia gemari 
adalgh ,Standchen”, dan disebut 
nja beberapa nama lagu lagi, 
,Siapa favoriet Ibu dalam lagu2 
Indonesia dan ana lagu Indonesia 
kesukaannja?. Hal ini rupanja 
sukar rigarabnja, tetapi menjedia 
“pn diri akan berrjanii. bersama- 
sam - dgn para wartawan. 
Demikian, maka sebagai atjara re 

sepsi terachir akan ramah tamah      
jang digembirakan oleh njanjian ole 

  

dan bandiet2, tapi malahan ber- 
laku sendiri sebagai pembega', 
Pada suatu hari telah ditodong- 
nja seorang klerk kantor pos dai 
berhasil merampis uang sebanjak 
10 djuta francs. 

2 

    anggota2 Perwari dari. berbagai su 
ku, dan penjanji terachir Njonja Fat 
mawati Sukarno dengan Iagu ,Sab 
da Alam dam ,,Buah Hati Penga 
yang Djantung”.. Lagu terachir ada 
lah  tjiptaannja sendiri. “Selam “dari 
njanjian tsb. jang terachir dengan me 
ngad/ak wartawan2 ja menjanjikan 
Sing, sing song.” 

|. Ketika Njonja Fa:mawati menja 
Sabda “Alam” dan (niikan lagu? 

ESanan Hati Pengarang Djantung” ba 
"ak para wanita jang tidak dapat 
menahan perasaanja mengeluarkan 

Iair mM terharu si... (Antara). 

  

djang 

DPikorbankan — Punt 

hanjut dibawa arus bandjir, 
Djembatan baru Ngantru dekat 
baru selesai Agustus jang 

Air telah lebih tinggi dari djemba 
tanaja. Demikian pula di Porong, Be 
rantas dekat pada muaranja, air te 
lah lebih tinggi daripada" djembatan. 
Djembatan dikikis tair sehingga ber 
lubang dan lalu-lintas terpaksa di 
pindah melalui djembatan  dihulu 
nja (Modjosari, Krembung). Untuk 
menghindarkan penduduk dan desa 
desa “didaerah sekitar Porong, "ma 
ka 2.000 ha tambak - dikorbankan, 
dam dibuka dan air meluap masuk 

kali2 

    

  

mikian idjuga terdjadi bandjir secun 

dair, karena" air dari kali2 tsb. ti   
akan ' 

dak dapat ditampung ke . Berantas 

dan menggenangj daerah? Iuas, dian 
taranja sekitar Kediri,” Kertosono, 
Modjokerto dan sebagainja. 

Puntjak bandjir tertinggi. 
Menurut keterangan2 jang: di- 

sampaikan kepadanja, maka pun- 
tjak bandjir tertinggi telah ditja- 
pai pada malam 12/13 Desember 
jl. Rekord ini belum pernah diala 
mi sepandjang dapat diingat oleh 
para kepala2 daerah dan pembe- 
Sar2 irigasi di daerah2 itu, Suatu 
keuntungan, bahwa air telah surut 

  

  

  

Sampai 65 cm dibawah puntjak- | 

DIANTARA PURWOASRI! dan Kertosono, 
api jang tingg'nja 6 meter dan pandjangnja 26 meter telah bobol 

sehingga rel kereta-api ter-katung2. 

lalu 
Rp. 2.000.000,—, telah melengkung kena tekanan arus dan lahar 
jang dibawa air dan achirnja rusak, Kota Kediri digenangi air 
di-bag'an2 jang rendah. Tinggi air melebihi jang pernah dialami 
waktu bandjir besar dalam 1942. 

Bandjir Terbesar Sepan- 
Sedjarah Dj. Timur 

Tanggul Kereta Api Purwosari — Kertosono Bobol— 
Djembatan KA Jg Baru Selesai Den Beaja 2 Djuta 
Melengkung Krn Tekanan Air—2000 Ha Tambak 

jak Bandjir Tertinggi 

tanggul kereta- 

Tulungagung, didjalan raya, jang 
dan jang telah makan biaja 

. Nusia dan berapa besarnja kerugian 
,Jang diderita belum dapat ditaksir Ia 
gi. 

Kerugian lebih dari Rp. 
5,6 djuta di Djawa Barat. 

Dengan berdasarkan atas laporan 
laporan resmi jang sekarang sudah 
diterima oleh Djaw. Pertanian Rak 
sat Propinsi Djawa Barat, maka ke 
rugian jang diderita oleh rakjat -peta 
ni karena sawah dan tanah daratan 
nja tertimpa bandjir pada achir bu 
lan Nopember dan awaj bulan -Dc 
sember ini diseluruh Djawa Barat se 
kurang-kurangnja adalah sebesar Rp. 
5.638,003, —. 3 

Kerugian sebesar itu ialah karena 
rusaknja sawah seluas Lk, 10.620 ha 
dan tanah daratan ibu jang ditanami 
palawidja Lk. 592 ha. Dalam mem 
perhitungkan kerugian itu perlu dike 
tahui, bahwa dalam angka itu tidak 
terhitung kerugian berupa kolam-ko 
lam ikan beserta ikan? dalam air pa 
jau (brak-water visserij), ternak ke 
fjil seperti kambing, biri2, ajam, itik 
jang hanjut terbawa air, tanggul2 jg. 
bedah dan kerugian materil lainnja. 

(Antara) 

  

nja, dan diharapkan akay makin ' 
berkurang djika tidak disusul lagi 
oleh hudjan jang terus menerus di 
udik Berantas. 

Bandjir pada beberapa tem 
pat di Sumatera T mur. 

| Sebagai akibat hudjan turun tsrus 
menerus sedjak achir minggu jl., ma 
ka telah terdjadi bandjir pada bebera 
pa tempat di Sumatera Timur, jang 
an:ara Jain telah menimbulkan keru 

  

gian bagi penduduk, terutama “atas 
tanaman padi jang sudah waktunta 
Cipanen,. karsna “beberapa tanggul? 
air telah petjah.i Sebegitu' djauh' dike 

tahui belum ada terd, adi “korben” na 

lah dipetjat, karena dituduh ber- 
| chianat. Tapi sebeltim pemetjatan 
lin, 3-orang diantaranja sudah le- 
.bih dulu minta keluar. Menurut 
|kabar makin banjak wakil2 dari 
' Partai L beral jang 'akan mening- 
galkan Syngman Rhee dah memi 
hak kaum . oposisi. — Kalangan 
jang tahu di London 'menerang- 
kan hari Senin, bahwa Inggr.s 
akan mendesak, supaja kalau 
sampai timbul perang, jang” me- 
nentukan pemakaian” sendjata2 
atom. bukan para djendral, tetapi 
kaum polit si. Inggris dewasa ini 
merupakan pangkalan pesawat2 
terbang Amerika termasuk kesa- 
tuan2 udara“ atom jang taktis di- 

1 bawah “pimpinan NATO: — Bis | masalah “4 orang anggauta partai Liberal te- Itjara2 soal perang, seterusnja da-' wax tadi, 

9 

PERPETJAHAN DALAM PAR- 
TAI Beny AUSTRALIA, 

Dalam sidang dewan pimpinan 
Partai Buruh Australia pada per 
mulaan bulan ini di Melbourne, 
telah tampak suatu perpetjahan 
Seorang penindjau politik mendu 
ga bahwa adanja perpetjahan ini 
mungkin akan berakibatkan pem 
bentukan sebuah Partai Buruh 
lagi, dan adania perpetjahan ini 
akan berarti kekalahan bagi gera 
kan Buruh dalam pemilihan fe- 
derai jang akan datang. (Antara) 

  

pat pula OA abarkan, bahwa pada 
ari Senin $ihak KMT telah ber- 

hasil menenggelamkan 2 bwah pe 
Lrahu djung RRT kira2 dekat pan 

tai Fukien didaratan Tiongkok. 

  

| Perahu2 djung tadi tenggelam Es. 
' telah terdjadinja pertempuran an 
tara armada RRT lawan armada 
KMT, — Harian Peking Jen 
Min J-h Pao” hari Senin telah me 
nuduh Amerika Serikat memper- 
kuda PBB dalam perkara 11 pc- 
nerbang Amerika jang ditawan 
oleh RRT. Tuduhan ini adalah se 

(bagai reaksi terhadap niat sek- 
djen PBB Dag Hammerskjoeld 

|rang  mengadjak PM Chou En 
Lai supaja bersama?  bitjarakan 

1 penerbang jang dita- 
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: Utjapan Terima Kasih: | 
  

     

  

   

Ae at PEMBANGUNAN PT 
Tangaungnja pembikahan dan ! Tuan “tag f weh , .gui : | PENERBIT - PERUSAHAAN BUKU 13 

R. Rr. SRI MOELJATI : PN IAgU Ta. AN » sa aa P : Baru terbit : 
PENGANTAR 

   
   

R. S “Sedjak tanggal 1 Oktober 1054 tidak bekerdja pada perusahaan kami : ILMU HUKUM OKTROIs 

    
       

Na Mn Ke Se im 1 Ng Tap Ku s :3 odel: 1 h: Ph. H. Evers dan | pada tgl. 12- -Desember- 1954. dan sedjak tanggal tersebut kami tak bertanggung-djawab lagi atas || Model terbaru Pa Ala Monika Hormaf kami, — | segala tindakannja. Se NUR TI mn Bana UU A .senantiasa | $ Apakah hak Oktroi itu? Sedikit R. Ai. BADWADI|I| Sa nu | 2S FA at li aa Me en : #  direntjanakan dan dibikin N “ sekali perhatian jang ditudjukan L Pendrikan Lor Gg. 1/58 || Pa 5 DIREKSI Mn Hat " terhadap 'soal tersebut. Padahal    

   

     

  

    

   

Undang2 Oktroi penting sekali 
bagi perundang-undangan negira 
kita jang masih muda ini untuk | 
melindungi tjiptaan2 dan penda- 
patan2 baru dari putera2 Indo- 

NY. Dasaad Musin Giteren 5 
ih00000000000000NN, Malaya Import Company Ltd. 
Ih NX, Pabrik Tenun ,Kantjil Mass 
Bs N.V. Radio Pab 

  
    

nesia, | 
Tak lama lagi Pemerintah akan |   Ta 

x rik Indonesia 

  

   
    

  

: 'ANDARD Pa - memadjukan rantjangan Undang2 Sy STAND: | g ti 5 ne Aa SA Su Hukum Oktroi dimuka Parlemen. ) 
“LINDA i . au 2 aa 1. tebal: 52 hal. Harga: Rp. 9,— : 5 Eu 2 menpaydantnianp ora menanam 

“ SINGER dan 2 e sgguaenn -eyngaga OJAKARTA GUNUNG SAMARI H4, 
- aa Filp. Gbr. 3615. JOSUA TUGU KI- 

| 

.DUL 23, Tilp. 725. PESANAN MELA- 
ip, MUI POS DITAMBAH .5/,. PALING 

SEDIKIT Rp. 1.50: PESANAN - POS 
DIALAMATKAN KE DJAKARTA.   

  

PETUDUNGAN 34.” Il 

| — SEMARANG — | 
33 

Bodjong 64 — Semarang — Telpon 646 
Petjinan 30 — Jogjakarta — Telpon 533     

    
  

  
        

  

  

i muda awet muda ILFS..K: : Meteor mo ena ae : Sekali mude @wetmuda | GOLES:Kidneying Tablets — GOLES Sistering Tablets dahan Desa nanda Ti Kesehatan lebih berguna dari pada kekajaan dan sangat penting kepada manusia!” $ 9 dna 2 1 Orang jang berbadan sehat dan kuat serta mempunjai tjukup tenaga itulah orang jg bisa hidup ': Senang santosa, dan djuga jang boleh mentjapai segala tjita2-nja. Ingatlah pepatah: ,,Mens sana in "| corpore sano.” Artinja: Djiwa jang sehat itu ada- didalam tubuh sehat. Jaitu djika ingin memper- 

Beibat ! - Gempar! “ Luar Biasa ! 

Kundjungilah !   Naaah 
5 
| 

Aa Pe ennaa, Dua Panen Pengana (aa naa dan Dengan kan tubuh oleh chasiat- : jua jang adjaib, obat2 kuat ini telah terkenal dan tersebar seluruh dunia sebagai obat jang sa- , 
dalam masjarakat. 5 F3 Karanganjar 1954 

keeps you fit 
ngat berguna kepada semua tua dan muda dari segenap deradjat : 5 Pa $ . BERTEMPAT DI: . 

Belakang Pasar. Karanganjar — Demak. Batas Kudus. 
Dimulai tgl. 20 Desember 1954 s/d 20 Djanuari 1955. 

Dimeriahkan dengan aneka-warna atracties (tontonan”/ per- 
tundjukan”) serba 'istimewa. 

  oleh djiwa jang sehat dan kuat, djangan lupakan GOLES KIDNEYING TABLETS untuk lelaki 3 p dan untuk wanita GOLES SISTERING TABLETS, buah fikiran tabib2 jang terkenal dalam alan 2 ads ar L a am ma 

   

   

  

      
  

  

  

  

    

  

             

   

  

  
      

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

ig 
1. Wajang-orang ,,Langen Bharoto” dari Solo. an PP : 
2. Sandiwara ,,Kintamani” dari Surabaja. Pelaku? (Pemain?) Pil kuat Istimewa. 

Pn EN Na Pen Nan , ti Buat orang laki-laki, Ba T tjakap-rupawan, Span oleh Bintang-Film $ 
£ ma Menata P: 3, Ludruk ,,Sido Asih” jang terkenal. “ en ena Aa RL 4. Panti Sari, mempertundjukkan sari daripada kebudaja- ORION INT MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (u- 17 th) . PER DOOS Rp. 20: 

an/ kesenian berganti-ganti. V 2 LOVELY “MRS. CHIPS" AND “REBECCA"S” HUSBAND : 5 
5. Kesenian Olahraga »Pantja Warna Acrobat Pemuda In the Gayest Love Battle of All Tunes! Pa 

Indonesia” dari Semarang. F and Pp FTI. KUAT naga wanik ayang 
6. Rejok Ponorogo. PRID .tornag U DIC £ j 2 jang berbadan lem ati 
7. Bioscoop bitjara. Nan SAE | angin (Weakness, Lost Manhood, 8. Kn alan aa GARSON - OLIVIER : 

Nervousness, Build Blood, Bone- 
TE Ea poni ba ( ameran9). mua Maty BOLAND « Edna May OLIVER.—— 

E 2y). : Ra | 
. p $ 1e 3 : hn, EA Manan SN DAN Dan ME Be ba Tg - kiPmjakit JIRIANY adalah penja- Ai Tn djualan Nan, TA ——a Merahotlugn Maya mena LA Naina 

kit sangat haja, seperti 
: and” warung makan - minum. - G3 2 HI z : Api dalam Sekam, Penjakit ini Kartie Misak - (CP ERTE NN TA TA timbul karena rusaknja achlak 

PEO aU! 1 
Pan arang ma baik Dewasa: Rp. 1. — Dua bintang terbesar dalam sebuah tjerita rumah tangga jang apa Na bar : 3 2 

. $ kan! Mengisahkan satu keluarga mempunjai banjak putri dalam usaha diwaktu malam, ' Keputihan di 
2 Anak2 e 3 0.50 MeMAT Giadoh san Mesut ! Aa — waktu kenang, Waktu kentjing Polisi Tentara: 50'/, Aa Kn , mg 2 mna: 23 €. Haag 6 3 Jang berkepentingan diharap berhubungan dengan Per- Ta x tangan merasa dingin dan semut- | AGEN : Fie Min Yok Fong — Gg. Warung 10 Semarang 3 wakilan Panitia di Pasar Malam Karanganjar, setiap hari, : nan Kanaan Muka Entot” padan : Enny, An Tong Tk kang. 3 3 “||. djam: 8.00 s/d. djam 16.00. » ROYAL I Maa tambah hari tambah lemah, : - Eng Ha-— tan 101 - 3 Mena : 4 OF kurus. Achirnja badan sebagai N . Hok Tong — Gg. Pinggir 1 SNge SAN s : PANITIA. 4-45 - 6.45 - 8.45 Woo) Sah TAra bubuk makan kaju. Untuk itu ka- Bisa dapat beli: Toko Obat Seluruh Indonesia. as AE SE se P2 mi sedia OBAT KUAT: "ALLA- 2 SA 

: BOL TONIC” Obat ini dibikin Ne un ES Ha Djagalan - pada mana Mel pepahan F Lana Seakan 23 $5.15-7.5-9.15 Tem dmna MaNaa me 5 “— CITY CONCERN CINEMAS — (u. 13 th) | Tun eropa us ? .. : ma - 
Bebih hendak na has Musbkish, Jacuti, dll ba 'Y elaki Lelah 1vx 5.007.005.00 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) Obaf ini idak-matak orang jang 2 Ka aa Film Terbesar penuh Actie dan Sensatie — Menggemparkan ! 

5 sidang menemani Ha , dan kurang tenaga tidak bisa | From Chicago... »WANITA TJANTIK DARI CLUB-LISBON” PrE3OK. MABAM i 
g mengandung! Ditanggung | engine Hua , R3 

PREMIERE (17th) 
tak ada bandingannja diseluruh | madju. 1 Macao !....... aa . ea sn : BN Gn : Dunia. Pesenan bisa dikirim ke- Minumlah aa 2 HIS KISSES WON HER... & 

: 
s uruh Indones : : PE at TS - Ban 

5 1 DOOS Rp. 20.— Diamu Kuat tesiioscame: | FROM TWE MAN WHOSE R TK ! i e E A) Watching for Pn ai Da 
: 

   
   

4.45 -7.00-9.15   MOHAMMED SADIK JOHRI sebelumnja berangkat tidur, nanti |tie Man Called 
  : nat” aa 15/D. : esoknja Tuan akan berasa lebih ana oa 

, Hesita - aa 
aa kuat dan gembira. 'kind of Man PAN 2 mma | asia Gan kebe- Toko Obat Sing: dan segar, 1 J5|J—. 5 : memamg | (CTANAN oo Woow 

Pasar ta Tha SANAM : Z Pp Aa 9 O "asmara dan :kese- 
: 2 (nangan bagian te- 

Viranol exira strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- Az dari hidup dan 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak | : 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 

   

ko Obat ,,Shangha?” Dio- - Pa thing he wants! har . Universal Stores : : Kan Oi bmsag Om| 1 Pak Rp. 050 Lime | 
Shoruing 

kan 1-0 
. TONY CURTIS JoANI 
   

  

MAN HE LO- 
VED! — THE 

4 bagian gelap ! 
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Mata penonton belum pernah melihat pertundjukan jang difilmkan be- 
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Et - Ns 3 PANAI | YEN tis 3 orang jang Na berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 2. s V ” 3 ML por A Ag ja , badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan Ka Tetap seen bob Mana Tabpt ban tag h M. S. Rahat | BARGAIN HE 5 LYLE BETTGER ...MARYIK MILLER tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan gitu Lea aa Ta - ta as! Tiap saat Tea Ma eta penu 
k : : , tindakan! Tiap :saat bergelak......ii.coooi Penuh Perasaan ! : , yi (MADE! — : 2 : 7 “— Idingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 5 2 - Ns TABIB MM SS | Kissah 5 EDDIE DAK ROW & jg. ditakuti di 'Macao! tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma 4 JOAN. FONTAINE JOHN LUND $ 

Tg an ' : 2 a ertjintaan E. 2 “ seorang $ : - : 24 ?. 1 1 1g 5 - al snohabisan N.. FONT, Aaja ? 7 Seteran 109 — Semarang. 3 | SEMARANG . Pengedjaran jg. hebat gempar ! : TN kan dan semangat bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL Ti Ma 5 : 2 h Bai mana Nana Ga Pe — EXTRA MATINEE: SABAN PAGI djam 10.00 jang tanggung ten Derhasil, Harga 1 botol Rp 20 —. Djuga ada sedia 5.00 7.00 9.00 (u. 17 th) ,,Darling, How Could You I ien), ASTHMA, KEPUTIHAN, 5 Pesan tempat: Saban pagi dari djam 11.- — 12.- alnZ Obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- pesona 7 IMPOTENTIE dan Jalla peri “Sao Pedamaran 90, Telp. 900, |. PEN ena Pan Leah mendntani Rp: 302m Pil Gumbira ............ Rp: 18,— Minjak Tang: | AKAN DATANG : | Pata p Mata ppob Aa Ea aLaNaNa MMA ge aa 3 2 Ng nat, sa h Semarang INI. MALAM NN La -. an 3 Pn Ne mata Pan separah Khan THE MUSICAL-COMIDY TOPPERI N Sk jam jara: 9—12 pagi F TN. : BB. tah, — : ai : P. 25,— Pil Wanita un wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- in A : “SH. sore | dan agen-agen diseluruh tempat. | D.M.B. (17 ) 1,000 Pa tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1......... Ip e “0: Eu x " LL aa | Sea Se 5—euu Grand mts: (MAKLES ae aa Sa BA aa 5 10,— Blossom face Cream, menghilang- 2 w MA NI 4 HN 5 KEL EA Ta 5 2 e3 : 2) an noda2 hitam .....:...... Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 1 MIA an aa : j 2 , 5.00 - 7.00 - 9.00 Ps LA! ai hagus badan ............ Rp. 30,—.Pujer bikin hitam rambut, tanggung Tar Talas 
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