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2 rima oleh presiden Chiar 

He nee 

& 

  
G3 

— Taiwan telah memperkuat & 
jaan dari lebih dari dua "Iu 
orang2 Tionghoa di Indonesia - da- 

2. hm Lan: Bandung semalam 

TN ta" Ui 
N.V. “Sana Merdeka”, 

  

  

Ka jg 2iabaaa an ter 
itu telah menimbulkan keheranan 
dan kemarahan diantara kalangan 

    

  

   

  

masjarakat di di Indonesia”. Parlemen | . 
Indonesia, 1 1 
me amber ul ke: 

an 2g 

    

   
lajak. Tipes: ge 
ngusirannja dai 
olehnja dari blh 

T
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lam kampenjank: melawan komnas- 
nisme. 

Tjong jg tiba” di Taipeh ada 
Djum'at malam pada hari Sabtu mu 
lai mengadakan pertemuan? dgn. 
endjabat2 pemerintahap di Taipeh. 

Pekan ini ia diharapkan aka PN: 
ai 

  

Shek. (C.N.A.). 

- PNI Sgmbart 
'Dgn Gembira 
Andjuran Presiden Utk 
Bentuk Kongres Nasio- 

nal Indonesia 

Berita interlokal dari Warta- 

  

  

  

  diah2 tsb 

N 

Atas pertanjaan, apakah tun- 
tutan2 jang sering terdengar da- 
lam rapat2 raksasa jang antara 
lain menghendaki agar perhubu- 
ngan diplomasi antara Indonesia 
dengan Nederland diputuskan 
tidak bisa dipenuhi, Sutardjo men 
djawab bahwa tjara demikian ini 
adalah tjara ,,mutung-i -mutungan”. 
Dengan »mutung-mutungan” itu   

pa angin ka dalam 
PNI Mane kabar, bahwa jang 

sadja sudah kurang slaras” dng. 
watak bangsa Tadomeka ig tidak 
lekas mutung. £ 

Tidak mu h di- 

»Djangan Mutun 9“ 
Sutardjo Mengenai Andjuran2 Untuk 

Putuskan Hubungan Diplomasi 
Dengan Nederland 

( Oleh: Wartawan Sendiri ). 

MASALAH IRIAN BARAT pada waktu ini kembali mendja- 
di persoalan jang sangat menarik perhatian. Didalam pertjakapan 
Chusus dengan wartawan tuan, Sutardio Kartohadikusumo anggau- 

« ta Parlemen jg didalam ,,P.I.R.” duduk sebagai anggauta ,,Panitja 

Irian” menjatakan bahwa bangsa Indonesia tidak gugup mende- 
ngar resolusi India dalam P.B.B. tidak goal. Sutardjo mendjelas- 
kan, bahwa tugas daripada ,,Panitia Irian” 

P.LR, ialah akan memberi bahan2 jang tjukup kepada Dewan 
Partai P.LR. mengenai usaha2 menuntut kembalinja Irian Barat. 

   
akan memegang pimpinan PNI 

sdah terang jalah: Sidik 
Hi Nala an Wil” 

djadikan atjara konpe- 
5 rensi ,,Afro Asia”? 

Es Apakah tidak ada  kemungki- 
nan untuk mendesakkan kepada 
para Perdana Menteri jang akan 

I berkonperensi di Bogor agar ma- 
salah Irian Barat ini ditiantumkan 
didalam  konperensi - Afro-Asia? 
Atas pertanjaan ini Sutardjo- 

  

Dewan Pimpinan baru dan De- 
wan Partai baru. Djuga akan dj | W2 konperensi Afro-Asia ini ada- 

  
serahi milih seoran lah idee jang dikemukakan oleh 
ba aa Sa apa: Sana San aan . di 

iang -sdr. Sutojo Merto. Kolombo. Kalau pada waktu kon 
Tania DaaA " 2 perensi Kolombo sadja sedikt 

3 : : banjak sudah bisa mempengaruhi 

Kemungkinan2 dalan 3 Penjas konperensi  Djeneva, bukanlah 
Sekdjen Matan mengalami sedikit mustahil kalau konperensi Afro- 

kesulitan, karena beberapa tokoh2 ! na pega: akan mendjadi perha- 
jg telah disebut2 
njai keberaran2. : 

Sampai pada saat ini putusan jg 
terpenting jg diambil. oleh Kong- 
gres jalah mengesjahkap beleid De- 
wan Partai jg telah diambil bij 
acclamatie. - Dengan demikian, ini 

berarti - bahwa “beleid Sidik, terma- 
suk pula beleid Kabinet telah di se- 
tudjui bulat oleh Konggres. Menge 
nai andjuran Bung Karno untuk ada 
kan All Indonesian Congress, PNI 
menjambut “dengan gembira. Bagai 
PNI tidak - mendjadi soal siapa ig 
akan mengambil  inisiatip,  meski- 
pun andaikata pihak “oposisi "jg me- 
ngambil inisiatip tadi. 

rupa2nja mMempu- 

- langsung di Indonesia, dirasa  ku- 
rang pantas djika Indonesia terlam- 
pau menjodorkan masalah kepenti- 

ngannja sendiri, soal Irian Barat 
misalnja. Selain daripada itu, “andai 
kata konperensi Afro Asia membi- 

tjaraka, masalah Irian Barat, itu- 
pun tidak akan ada  kesulitan2 di 
dalam pembitjaraan. Sebab, ketika 
resolusi India  dibitjarakan dalam | 
madjelis umum negara2 Asia telah 
memberi suara pro”, sehingga de-f 

ngan demikian sudah mendjadi dja 
mina, bahwa negara2 Afro ini ber 
fihak kepada bangsa Indonesia. 

  

Adenauer:DjermanMeng- 
hukum ,Avontuur Politik 
Menjatukan ba Kembali Tjara Damai Hanja 
Mungkin Dlm Rangka Usaba Untuk Menorrali- 

sasikan Hubungan Antara Dunia Merdeka 
. Dan Negara-Negara Komunis 
KANSELIR DJERMAN BARAT dr. Konrad Adenauer dalam 

sebuah artikel iang termuat dalam madjalah mengenai soal-soal 
| urusan Juar negeri iang akan diterbitkan dalam bulan Djanuari 
“jadi, an, bahwa Djerman menghukum setian ,.avontuur 
politik” ang hania d'lakukan oleh Dierman sendiri untuk menje- 
Tesaikan "masalah penjatuan kembali Djerman. Djerman iakin, de- 
mikian Adenauer, bahwa setiap pertiobaan sematjam itu iang di 
lakukan diluar lingkungan dunia merdeka akan berarti hilangnja 
sama sekali kemerdekaan dari seluruh Djerman. 

Dikatakan, bahwa penjatuan " 
kembali Djerman dalam : an. 

  

Sar- yi 
tohadikusumo mendielaskan, bah Jasa. antara lain akan segera 

Djustru konperensi- itu akan ber-$ 

Kelihatan dalam. gambar 'ini ratu Louise dari Zwedia Pan pemenang | 
hadiah Nobel Tn “Max Born dalam suatu perdjamuan penjerahan ha- 

tsb. jang Pan di Stockholm baru2 ini. 

' 

jang dimaksudkan oleh 

Djepang akan robah po 
litik luar-negerinja. 

Ditanja bagaimana 
atas Suratnja jang diadjukan ke 
pada pemerintah melalui parle- 
men jang maksudnja dikehendaki 
agar perundingan antara Indone- 
sia dengan Djepang mengenai 
pergantian kerugian perang, ma- 
ka Sutardjo  Kartohadikusumo 
memberi pendjelasan bahwa su- 
ratnja jang dimadjukan itu rupa 
rupanja sesuai dengan waktunja. 
Sebagaimana diketahui surat “itu 
disampaikan kepada pemerintah 
ada waktu Perdana Menteri 
oshida djatuh. 

Adapun jang mengenai rteaksi- 
nja,, pada. achir2 'ini baru. diketa- 
hui bahwa Perdana Menteri Dje- 
pang. jang baru Hatoyama akan 
merobah -— sebagian “politik - iuar   

'menindjau kembali perundingan 
dengan negara2 Asia  antaranja 
dengan Indonesia mengenai ganti 
kerugian perang. 

Memang — kata selandjutnja 
— setjara resmi dari Djepang be- 
lum ada pernjataan jg demikian. 
Tetapi saluran2 jang tidak resmi 
sudah memberi tanda? kearah ini. 

Coleopter 
Pesawat Jet Berbentuk 

Tjerutu : Dapat Terbang 
2000 K.M. Sedjam 
HELMUT YON ZBOROW- 

SKI, seorang keturunan Austria 
jang termasuk salah seorang pen- 
tjipta pesawat2 terbang Djermar 
semasa pemerintahan Hitler, me- 
'ngatakan telah berhasil mentjip- 
takan sebuah pesawat pantjar gas 
jang berbentuk tjerutu. Pesawat 
ini katanja merupakan kombina- 
si dari keistimewaan2 jang terda- 
ae pada pesawat .flying beds- 
ezd” Inggeris dan pesawat2 lain 
ga jang mempunjai ketjepatan 
luar biasa. 1 

Pesawat baru tjiptaan Zborowski 
ini diberi nama ,,Coleopter” dan 
dapat naik keurdara dan mendarat 

kedalam sebuah pembuluh 
ig lebarnja 30 kaki dap jg dapat di 
dirikan di suatu tempat jg tidak le 
bar “ditengah-tengah kota. Menurut 
perhitungan Zborowski, ,,Coleopter” 
dapat terbang dengan - ketjepatan 
310 sampai 435 mil (kira2 500 sam 

pai 700 km) sedjam untuk keperlu 
an pengangkutan penumpang biasa 
dan dapat terbang sampai melebihi 
2.000 km apabila  dipergunakannja 
untuk keperluan2 militer. 

Zborowski kini bekerdja pada se- 
buah lembaga penjelidikan penerba 
ngan di St. Antoine, sebelah tengga 
ra Paris. Menurut pentjiptanja, pe- 
sawat2 tsb. .mempunjai sajap jg ber   

sedangkan tempat 

    

reaksinja | 

      

   

  

  

Harga Lengganar (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 

Rp.. 12.— Iuar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 

'Adv. Rp. 0.80 per m.m. kolom 

Harg, etjeran 60 sen p. lembar, 

. 
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airin” 

ia Didasarkan Pertimbangan2 Politis 
Dan Keadaan Daerab: Kata 

Menteri Sunarjo 

MENTERI DALAM NEGERI Mr. Sunario dalam pertjaka- 

ig. dewasa ini dihadapj oleh Kementeriannja antara lain mengenai 
hubungan antara pusat dan daerah. Tentang hal ini dikatakannja, 
bahwa memang dirasakan perh sekali agar hubungan antara 2 
dan daerah harus lebih dipererat. Dalam hubungan ini : isebutnja 
pengangkatan 4 orang gubernur jang sudah ada untuk mendjadi 

. badan penghubung antara pusat dan daerah2. Dengan djaian ini 
diharapkannja, berbagai kesulitan dilapang kepamongpradjaan dng. 
setjara langsung dapat diketahui dan djuga sebagai usaha untuk 
lebih melantjarkan pemerintaA 

Sekitar pemilihan umum. 
Tentang pemilihan umum jang 

menarik perhatian seluruh masja- 
rakat sekarang ini, Menteri Soe- 

litan2 didaerah2 dan perkembang inarjo memberikan  pendjelasan 
an pemerintahan daerah dapat | mengenai tiara  pelaksanaannja. 
diketahui- dalam tempo satu ta- | Diterangkannja, bahwa dalam 
hun. Salah satu diantara guber- soal pemilihan umum ini, jang 
nur itu baru sadja kembali dari |bertanggung djawab kepada Parle 
Sumatera Tengah sesudah menga fi en adalah Menteri Dalam Negej 
dakan pembitjaraan2 dengan vi-fri dan PPI bertanggung djawab 
hak pamongpradja disana dan se kepada Menteri Dalam Negeri. | 
gala keadaan jang telah disaksi-| Pelaksanaan pemilihan umum ada 
kan itu akan mendjadi bahav utk|lah dibawah pengawasan Kemen- 
lebih menjempurnakan djalannja|terian Dalam Negeri dan segala 
pemerintahan. Keluhan2 dari dae-|alat perlengkapannja diberikan 
rah-daerah jang umumnja menja-Joleh Kementerian Dalam Negeri 
takan seakan2 mereka dianak tiri f pula. 
kan oleh pusat, dengan adanjaf Alat2 jang diperlukan, 
badan penghubung im kiranja dal Menteri Soenarjo seterusnja, 
patlah dilenjapkan. Demikian | terdiri dari mesin2 tulis, kendaraan 
Menteri Sunarjo. dan kapal2. Untuk mesin? tulis itu 

: 00 telah dilakukan pemesanan di Djer- 

Kata Menteri Sunarjo, dengan 
adanja badan ini diharapkan pula 
masalah2 jang merupakan kesu- 

    

  

menurut 
ialah 

  

     

  

SEANMAMARNNA RRI | man Barat dan diharapkan alat2 itu 
— dapat diterima pada waktunja. Ten- 

h tang soal kendaraan diterangkan, 
Achmad Sung- bahwa kepada PPI telah diberikan 

£ Mani keleluasan untuk melakukan  pem-| 
7 M b belian? sepeda di Indonesia sendiri : 

awa ati Ka Pe enakan jang mengenai soal pem- 

? mam. lbelian kapal2 penjelesaiannja dise- 
Seorang »Let- Kol Ters rahkan. kepada Djawatan Pelajaran ' 
kemuka Dari TII Di | Kesizan SonOasin ecgiari Kemen- 

““Sfterian Dalam Negeri. Kotak2 pemi- 
daerah Sukabumi Iiihan jang ukuranmnja terlalu ketjil 

2 jang tadinja diselenggarakan oleh 

Na Na Daerab - Harus| 

( Oleh: Wartawan Sendiri ): 

| pan dengan pers» sdi Djakarta menguraikan beberapa soal penting | 

: Kembali Pari 

Atjeh 
  

  

  

  

Bataljon 139 jang telah delapan bulan bertugas di Atjeh telah kembali 
lagi di Sumatera Utara. Kedatangannja di pelabuhan Belawan mereka 

disambut dengan karangan bunga oleh anggora2 Persit. 

  

»Kalipaksi“ Mengalami 
Pukulan Hebat 

Keurtroep (Pasukan Istimewa| Gerom- 
bolan D.I. Dihantam Oleh Tentara Kita 

— 15 Orang Gerombolan Mati 

BATALION ,,KALIPAKSI”, pasukan istimewa (keurtroepen) 
Darul Islam pada hari Djum'at jang lalu telah mendapat pukulan 

hebat dalam suatu pertempuran dengan kesatuan tentara disebelah 

Timurlaut kota Garut. L'mabelas anggauta pasukan D.I. tersebut 

telah tertembak mati dalam pertempuran itu, sedang  duapuluh 
orang lagi luka2. Dari pihak tentara tidak seorangpun mendapai 

luka2. Selain kerugian manusia D.I. dalam pertempuran itu telah 
kehilangan pula beberapa putiuk sendjata-api dan alat2, demikian .   keterangan jang diperoleh dari fihak tentara jang turut serta dalam 

pertempuran itu. 

Pada hari Djum'at siang kira2 
pukuj 13.00, sepasukan tentara jar 
terdiri dari lima peleton dapat me 
ngepung gerombolan. D.I. jang tzrdi 
ri darj kurang lebih 100 orang, ig 

berusaha untuk menghindarkan diri 

dari pengepungan didaerah Tasikma 
laja. Pengspungan ini terdjadi di Gu 

ng Dana Rocketel- 

ler Ford Dan 

Carnegie 

  

   

Pembesar? 

DARI PERWIRA Pers T.T. 

  

   

   
     
    

    
   

Djum'at tgl. 17 Des. dides 
saat, termasuk daerah Sukabui 
2. tertembak mati Ac) ir 
ungkawa, seorang pemimpin 

rembolan D.L/Tlt jang 1 
njai daerah operasi dis 

kawa berpangkat ,,Let.-Kol.” di 
dalam gerombolan D.L./TII. Ber | 

menewaskan ini, afas penundju- 
kan seorang bekas anggauta ge-| 
rombolan Achmad Sungkawa jg. 
telah menga diri pada ten- 
tara. 

Dalam gerakan jg dipimpin oleh 
Major Widagdo didesa Tjisaat pada 
hari tsb. telah “berhasil ditembak 
matinja 11 orang anggauta “gerom- 
bolap D.L., 
kawa dan Sanusi, Endih anggauta 
Staf” dan secrang wanita. Selain 
itu telah dirampas beberapa putjuk 
sendjata. Dalam kantong Achmad 
Sungkawa telah diketemukan. foto 
jig memperkuat bukti2 bahwa jg ma 
ti itu adalah betui2 ,,Let. Kol” Ach 
mad. Sungkawa. 

  

Masalah Saar 
Sjarat Pertama 
Untnk Tjapai Persetu- 

djuan. Eyropah Manapun 
Ljuga: Kata M. France   

(tube) | 

. perdamaian 

    

| melainkan 
djuga untuk memenuhi tudjuan 
nasional terachir jang ea 
Ta Pena aAN ke 

”Dakktak Adenauer ig selandjut- 
nja menjatakan bahwa orang2 Djer 
man telah mendjadi »kebal” Tarha, 
dap tjita2 komunis 'k | mereka 
menolak tudjuan dan tjara2 Sovjet 
jg untuk mentjapainja harus di ba- 

  

  

| at mahal Tn djutaan djiwa ma 
nusia. 

ungkinan ig konkrit untuk meng- ' 

engan demikian pula untuk men- 
Sapa penjatuan Djerman . terietak 
“pada usaha jg dilakukan oleh Uni 
Eropa Barat dan mMasjarakat Atlar- 
tik dalam tindakannja bersama utk. 
mentjari suatu penjelesaian dari 
mas'alah2 jg masih belum dapat di 
petjahkan dengan Sovjet Uni setje- 
patnja atau torak dikemudian hari. 

(Reuter). 

,Saja pertjaja :Badiorsk satu2nja ke . 

ilangkan pertikaian di Eropa dan: 

SEORANG djurubitjara Peme 
rintah Djerman Barat hari Saptu 
malam menerangkan, bahwa per- 
dana menteri Perantjis Pierre 
Mendes France telah menegas- 
kan, bahwa pemerintahnja — me- 
mandang penjelesaian masalah 
Saar sebagai suatu sjarat pertama 
untuk mentjapai  perdjandjian2. 
»Eropa” jang manapun djuga. 

Djurubitjara itu telah memberi ke | Di 
terangan sebagai komentar 'atas ke- 
terangan wakil opposisi dalam .ma- 

"I bekas Menteri Hazairin, sekarang 
HI wartawan ,,Suara Merdeka” | telah ditarik kembali dan kotak? tsb. 
dapat kabar, bahwa pada hari | diperbaiki kembali untuk kemudian 

kabumi Gan Bogor. Achik Suit 

hasilnja gerakan tentara itu untuk | 

termasuk Achmad Sung. 

dipergunakan dim pemilihan umum. 
—— 

Tentang soal mutasi. 
jang mutasi pamongpradja 

Pa Nagan 
Hazairin dan 

p bulkan kegeger- 
Ae Pee menjatakan, 

wa ketiuali mutasi jang telah 
ditindjau dalam bulan Oktober ji, 
i etika Menteri Hazairin tlh 
d ti untuk sementara oleh Wa 

P. M. Zainul Arifin, djuga 
n ditindjau mutasi jang lain2- 

nja. Penindiauan itu akan dilaku- 
kan terhadap k.l. 30 putusan 
Menteri Haza'rin, tapi diusaha- 
kan sedemikian rupa sehingga 
tidak merugikan kedudukan juri- 
dis dari pegawai jang bersangku- 

n. 
Menteri Soenarjo mengatakan 

selandjutnja, bahwa pengangkatan 
Kepala2 Daerah harus memenu- 
hi beberapa sjarat, jaitu selain 
Sjarat sebagai pegawai negeri ha- 
rus: dapat dipenuhi, djuga  pe- 
ngangkatan2 itu harus didasar- 
kan pertimbangan polits serta. ke 
adaan didaerah2. 

Tundjangan kepada kor- 
ban pengatjauan. 

Menurut keterangan Menteri Su 
narjo, kepada pegawai2 jang mer- 

djadi korban gerombolan sewaktu 
mendjalankan  tugasnja, — diberikan 
tundjangan sebesar Rp. 5090,— daa 
kepada pamong desa sebesar #p: 
2300,—. Kepada pegawai2 pemilih- 
an umum jang mendjadi korban se- 

rombolan diberikan tundjangan  se- 
besar Rp. 5000,— jaitu sama besar- 

ad 

        
sikmalaja.  Segera..diadakan..pengepu 

  nja dengan tundjangan kepada pe- 
gawai2 negeri. Maksud tundjaugan 
ini, demikian Menteri Soenarj je 
lah utk. meringankan beban keluar 
ga. jang ditinggalkan oleh pegawai 
dan pamong desa itu dan sebagai 
tanda penghargaan pemerintah atas 
djasa2nja. 

Tentang pemberian djasa2 ini 
ada. peraturan tersendiri, jaitu di 
perhitungkan menurut besar ki- 
tjil djasa jang telah Mbeiakan 

jika djasa mereka dianggap be- 
sar, maka mereka itu Da di- 
hargai setiara posthuum dan ke-   djelis rendah  Djerman Barat da- 

lam pekan jl. bahwa Mendes Fran- 
ce telah memberikan : ,,ultimatum” 
kepada kanselir Konrad Adenauer.: 
Ultimatum itu dikatakan telah di 
kemukakan dalam perundingan2 Pa 
ris jg teidh menghasilkan  persetu- 
djuan Perantjis — Djermap menge- 
nai status diberi kemudian dari dae 
rah perbatasan Saar. Adenauer ti 
dak memberikan djawaban  specifik 
atas pertanjaan finak opposisi me- 
ngenai soal Pan tsb. (UP 

-rapa tempat, 

pada djanda2 para korban diatur 
:tundjangan menurut peraturan ig 
ada dan sedapat mungkin ditjari- 
kan djalan untuk memperhatikan 
nasib mereka seterusnja. Dibebe- | 

pemerintahan se- 
nantiasa mendapat gangguan ka- 
um pengatjau jang bersendjata 
dan Pemerintah sedapat mungkin 
berusaha agar pemerintahan dae- 
rah itu tetap dapat berdjalan dgn 
lantjar. Demikian Menteri Dalam 
Negeri Mr. Soenarjo, 

| mur dan di Pontianak untuk Ka- 

nung Montilo:, jaitu disebelah Ba 
rat lereng gunung Galunggung, ku an S k zal: 

rang lebih 8 km sebelah Timurlaut D Ta Sosialisme 
Garut. Pada waktu itu pasukan? Dan Kollektivisme 
tentara ang sedang melakukan opz 

rasi didaerah tersebut dapat menge 
tahuj adanja suatu kempi D.I. jang 

mau menjsberang «dari darreh Ta 

ngan oleh lima pelston tentara, 1g 

pada kira2 pukul 13.00. berhasil! 
mengadakan ,.vuurcontact” dengan 
merdsa. Pertempuran berlangsung $ 

tiga djam Jamanja. 

Dalam pertempuran “itu gerombo 

lan2 Dil. .mimpergunakan sendjata2 
otomatis dan mortier. Seriap kali 

p:lajan mortier itu mati tertembak 

oleh tentara, maka segera pula digan 
ti oleh orang lain, sehingga dengan 
tjara demikian itu- mortier terszbut   telah dilaiani. oleh tudjuh orang 

sampai saar send/ata tersebut dja- 

tuh ketangan tentara. 

Setelah persempuran selesai, ma 

ka diketemukan 15 majat gerombo 
lan D.I. jang di-inggalkan oleh me 
reka. Dua anggauta D.I. lainnja men 

dapat. luka2 jang dibawa lari oleh 
kawan2nja. Dari fihak tentara  ti- 

dak diderita kerugian apa2. 

Fakultet 
Ekonomi 
Untuk Seluruh 
Kalimantan 

KANTOR INSPEKSI Penga- 
djaran di Kalimantan selekas 

' mungkin akan membangun fa- | 
kultet ekonomi untuk seluruh 
Kalimartan di Bandjarmasin. Se- 
belum pendirian itu, Inspeksi akan 
lebih dulu menggiatkan dan mem 
perbanjak S.M.A., agar dengan 
demikizn fakuitet jad itu tidak 
mergala kekurangan murid. 
Dalam pada itu Kantor Pendidi- 
kan Agama Propinsi Kalimantan 
dalam tahun jang akan datang 
merentjarakan akan membangun 
pula pendidikan guru Agama di 
Samarinda untuk Kalimantan Ti- 

limantan Barat. Dapat dikabar- 
kan, bahwa diseluruh  Kaliman- 
tan hingga kini baru ada satu 
E.G.A,, jaitu di  Bandjarmasin. 
(Antara). 

Pars delegasi PBB hari Sabtu 
ovtim'stis bahwa missi Hammar- 
skioe)” "» Peking akan berhasil 
melepaskar 11 orang penerbang 
Amerika jang dipendjarakan di | 
sg atas tuduhan mata2 (Anta- 
ra). 

  

ngkin Ta . : bentuk cylinder, 

Ka ta Ma Bata - G uber nur Muljo- ' duduk djuru-terbangnja tetap da- 

ah Sari io. ng na ? . . 1. lam keadaan jg normal meskipun 
mei uibien Leena hardjo Didjotos pesawat tsb. terbang berbalik-balik. 
Pan ara Mes». Te Achirnja dikatakan, . bahwa .,Cole- 

2 . opter” jg pertama sudah akan da- 

er dengan ag Ih MADA ai Setsa PARI pel pt terbang alami waktu 2 tabon 
agi Djerman tidak hanja berarti aa Gubernur Sumatra: Te- @Pabisa ada tjukup Ta (Antara). 

bekerdja untuk mem: ngah, Ruslan Muljohardjo telah MA 

dunia, ditindju (disotho) muka dan ba- 
darnhja oleh seorang perwira Dis- 

trik Militer, letnan I Dj. dari 
Lubuks'kaping. Hari itu djuga Dj. 
ditahan oleh CPM dan dibawa ke | 
Padang untuk diperiksa. Lebih | 

“landjut dapat dikabarkan, bahwa 
Di. dalam pertemuan dengan gu- 

(bernur itu mengadijukan tuntutan” 
sekitar persoalan transmigrasi di 
Kapar kabupaten Paseman dan 
og Padang Luar Kota jang 

nurut keterangannja »bertelan- 
ng keadaannja menjedihkan.” 

KONPERENSI 

sa Indonesia jg terdiri dari emp!o- 

ye2, asisten2, boekhouder dan, pega 
wai2 administrasi lainnja jg beker- 
dja pada berbagai direksi perkebu- 
nan di Indonesia, memutuskan: 1. 
Menjerukan kepada pegawai2 per- 
kebunan bangsa Indonesia untuk 

memperkuat front persatuan buruh 
perkebunan dalam  memperdjuang- 
kan dihapuskannja peratvuran2 kolo 
nial diperkebunan antara lain ha- 

Setelah gubernur menjatakan, 
bahwa soal tsb. mendjadi perhati: | 
annja dan akan dimintakan perha- 
tian kementerian sosial, Dj. dgn. 

marah  menjatakan bahwa itu bo- pusnja ,ras-diskriminasi”, 2. Mem- 

hong dan kemudian memukul guwber' perkuat tuntutan DPP Sarbupri ke 
nur. Seorang pegawai PPK . berna- pada Pemerintah supaja segera didi 
ma K. jg pada waktu itu sedang ' rikan akademi2 perkebunan jg mem 
"mengundjungi gubernur dan berusa beri kesempatan kepada  pegawai2 
ha memisah, dipukul pula oleh Dj. | perkebunan bangsa Indonesia un- 
dan lari keluar. tuk meninggikan pengetahuannja da 

x 

DN yan Sa anta Di 

dengan pegawai2 perkebunan bang-strasi perkebunan, 

  
  

D.P.P. Sarbuprilam ilmu perkebunan dan admini- 
sehingga dalam 

waktu jg singkat: pegawai2 perkebu 
nan bangsa Belanda jg ternjata bu- 

kan ahli diganti oleh pegawai2 bang 

sa Indonesia. 

Dalam konperensi tsb. telah di- 
ambil kesimpulan2 antara lain bhw: 
Disamping mengalami  kerugian2 

akibat perdjandjiar kerdja, para pe 
gawai perkebunan bangsa Indonesia 
menghadapi peraturan2 kolonial an 
tara lain perbedaan warna kulit 
(ras-diskriminasi).  Djabatan2 pen- 
ting diperkebunan diduduki oleh pe 
gawai2 bangsa Belanda dan sdjika 
ada bangsa Indonesia jg mendudu- 

ki djabatan2 itu hanja sedikit seka 
li dan ini hanja dipergunakan seba- 

gai kedok belaka. Pekerdjaan pega 
wai2 Belanda di Indonesia sebagai 
anggota2 staf atau orang2 ahli me 
rupakan pekerdjaan jg tidak lebih 

daripada pekerdjaan2 jg bisa di ker 
djakan oleh pegawai2 bangsa Indo- 
nesia, 

Pegawai2 bangsa Belanda ig baru 

masuk setiap tahun menerima upah 
dan hak2 lainnja sedjumlah paling 
sedikit lebih kurang Rp. 40:000,— 
ditambah pemberian perkakas ru- 
mah tangga seharga Rp. 11.000,— 
djaminan hari tua, tanggungan dji- 
wa, perawatan dengan tjuma2 dan 
djaminan rumah gedung. 
Semua ini belum termasuk hak2   istimewa dalam pengiriman — uang 

kenegeri Belanda, 

  

Sarbupri: Perkuatlah Persatuan Buruh Perkebunan 
Untuk Melawan Peraturan-Peraturan Koloniaal 

SA. Ehja pegi mi2  perkdbunsin 

bengsa Indonesia jang — melakukan 

pererdjaan sama menerima — upah 

dan hak2 istimewa maximum se- 
Na lzbih kurang Rp. 5.400, — 

rhan dan diperkenankan .mensm 
va rimah2 bedeng. Dengan ma 
ih berlekunja peraturan2 kolonial 
diperkebunan2 seperti tersebui di 
atas, Himana semua pembsajaan 
gawai2 bangsa Blanda. jang berl 
bih2ban diperhitungkan dalam beaja 
(xp!oitasi, “maka penetapan .,harga 
pokok” hasil penkebunana mendjadi 
tinggi sehingga dipakai sebagai ala 
san untuk menekan tuntutan kenai 
kan upah kaum buruh perkebunan, 
Demikian antara lain keputusan kon  Dulles 
perensi itu, (Antara), 

Pa ini hanja dapat didjamin s2   

Dituduh Bantu Subversie 

TIGA ORANG. ANGGOTA, 
panitia penjelidik Madjelis Ren- 
dah dari Partai Republik pada 
hari Vizggu telah menuduh jaja- 
san2 Ford, Carnegie dan Rocke- 
feiler serta badan2 lainnja jang 
besar padjaknja sebagai lembaga2 
jang setjara langsung membantu 
kegistan2 subversi. Dikatakan, 
bahwa badan2 tersebut telah me- 
njokong serangan2 terhadap sys- 
tem sosial dan pemerintahan di 

Amerika Serikat dan membiajai 

s 

Kremlin 
Adalah Orang-orang Bia- 

sa Djuga: Pendapat 
Wartawan Reuter 

SENJUMAN PM. Georgi Ma- 
lenkov jang menawan hati men- 
tjerminkan usaha baru  Kremiin 
tentang sikap persahabatannja 
terhadap dunia luar, demikian 
pendapat wartawan Reuter, Syd- 
ney Weiland hari Saptu. Dinjata- 
karnja, bahwa ketika  perajaan 
37 th. Revolusi Bolshevik tg. 7 
Nepember jl Malenkov djalan di- 
antara 1.500 tamu dan bersenda- 
curau dengan para diplomat 
asing serta minum bersama2 pu- 
la dengan seorang anggota Kong- 
gres Amerika dari Oklahoma. 

Ketika ia mengeringkan  gelasnja 

dengan duta2 besar Inggris, Peran- 
tjis dan Amerika terlihat sikap jg 
belum - pernah terdajadi, 
wan — Reuter tsb. 2 Tahun: jl kata 

wartawan tadi selandjutnja, ketika 

marsekal Stalin masih hidup sikap 
sematjam itu tidak kelihatan. Dan 

kini sikap demikfen merupakan  se- 
bagian dari ,,pandangan bari” di 

Kremlin. i 
Menurut para diplomat asing di 

Moskow perobahan dalam. suasana 
di Kremlin itu sedjalan dengan po- 
litik Sovjer dewasa ini jalah: hidup 
berdampingan setjara damai dan 
normalisasi hubungan. j 

Wartawan Reuter tsb. kemu- 
dian menjatakan, orang2 Rus tam- 
paknja ingin sekali menghilang- 
kan peridapat, orang jang telah 
tumbuh bertahun2, bahwa tidak- 
Ixh mungkin untuk berbitjara dan 
berunding dengan orang di Krem- 
lin. Dan semua tindak pembesar2 
Krenglin itu hendak mengesankan 
kepada dunia, bahwa mereka 
adalah pembesar2 jang biasa dan 
iang patut pula untuk diadjak 
berunding. (Antara). 

  

PAUS PIUS XII. - 
Paus Pius XII hari Sapta j. 

untuk pertama kalinja sedjak be- 
liau diatuh sakit tiga minggu jg 
lalu, d'perkenankan keluar me- 
ngundjungi taman2?” VYatikana. 
Kantor pers . Vatikana mengu- 
mumkan . Sabtu pagi, bahwa apa 
bila tjuatja tetap baik, maka Paus 
akan dapat mengundiungi taman. 
Menurut keterangan, Paus meski 
pun masih menderita batuk2, 
felah dapat tidur dengan nienjak, 
Hari Dium'at beliau memperlihat 
kan sedikit kemadjuan, dan ting- 
gal selama k.l. 2 djam dikamar , 
kerdjanja. 

Radio Moskow 
Genap 40 Th. 

Tak Ada Pe Di Du: 
nia Jang Tidak Ditjapai 

Oleh Gelombang 
Siarannja 

RADIO MOSKOW HARI   usaha2 jang mendorong tjita2 
sosialisme dan kolektivitet, suatu | 
ketjenderungan jang menurut pen ! 
dapat pemimpin2 Partai Repu- | 
blik itu lebih berbahaja dari ko- 
munisme. 

Tuduhan ini dilemparkan oleh 
Carroll Reece dari Tennessee, Jes- 

se. Walcott dari Michigan” dan A. 
Goodwin dari Massachusetts, jg se- 

landjutnja menganggap jajasan2 itu 
sebagai trust kaum  tjerdik-tjende- 

kiawan jg besar pengaruhnja dan jg 
menjokong propaganda sosialisme 

didalam dan diluar negeri, sehingga 
merusak politik luar negeri Ameri- 
ka Serikat. 

Pendapat pemuka?  Republikein 
ini ditentang dengan keras . oleh 
anggota2 panitya penjelidik tsb. da 

ri Partai Demokrat, jg menjatakam, 
bahwa tjara berfikir orang2 Partai 
Republik itu terlalu dikekang oleh 

rasa takut. Tuduhan? tsb. termak- 
tub dalam sebuah laporan panitya 

jg antara jain menjatakan, bahwa 

   jajasan2 Rockefeller dan  Ca-negie 
mestinja telah dapat  menjelamat- 

kan Tiongkok dari revolusi dan 

mentjegah petjahnja perang Korea 
apabila mereka memperhatikan apa 
jg terdjadi dengan uang mereka. 

(Antara). 

Minggu jl. telah memperingati ha- 
ri ulang tahunnja jang ke-40 de- 
ngan menjatakan, bahwa tidak 
ada tempat diatas bumi jang 
ia dapxzi ditjapai oleh ge'om- 
bang dari pusat pemantjar radio 
Moskow. Dalam statementnja ra- 
dio Moskow lebih landjut me- 
njatakan, bahwa Suara Moskow 
terdengar dalam vuluhan bahasa 
dan membawa kebenaran kepada 
rakjat dari berbagai negara. Radio 
tsb. mentjeritakan tentang peker- 
djaan kreatif jang mengandung 
tudjuan damai dari rakjat Sovjet 
dan tentang persaudaraan dianta 
ra semua rakjat dari negara S0s 
sialis. 

Dikatakan, 
telah mulai bekerdja pada tg! 9 De 
sember 1914 dimana ia mulai me- 
mantjarkan, suaranja dari sebuah ge 
dung ketjil dipusat Khodynskoye. 

Radio Moskow kini diperlengka- 
pi dengan alat2 jg dihasilkan cleh 
industri Sovjet sendiri dam, tidak 
hanja merupakan pusat suatu sts- 
sion radio jg besar sadja,  melain- 
kan diuga adalah sebuah: laborate- 
rium ilmu pengetahuan. dalam lapa 
ngan tehno:ogi radio. Banjak per 
lengkapan2 dan instrumen? radio 
jg ditjoba disana. Demikian state- 
ment radio Moskow. (UP). 

  

Antjaman Eisenhower 
Persetudjuan Paris Harus DiRatifisir— 
Atau Pasukan? Awerika Akan Ditarik 

Dari Eropah 
MENURUT UNITED PRESS, pembesar2 jang mengetahui di 

Washington menjatakan pada hari Minggu, bahwa presiden Eisen- 
hower dalam minggu ini mungkin akan mengeluarkan suatu state- 
ment jang menandaskan, bahwa pasukan2 Amerika akan tetap di 
tempatkan di Eropa selama jang disebutnia bahaja komunis masih 
ada dan asal sadia persetudjuan2 d'ratifikasi oleh negara2 jang . 
berkepentingan. Statement ini adalah serupa dengan jg dikeluarkan 
oleh Eisenhower dalam bulan April jl., jaitu sewaktu parlemen 
Perantjis “akan menentukan sikapnja terhadap perdiandj' ng Ma- 

sjarakat Pertahanan Eropa. 
Seperti diketahui, parlemen Pe- 

rantjis pada hari Senen atau Selasa 
ini akan mulai memperdebatkan 
soal ratifikasi persetudjuan2 Paris. 
Menurut pembesar2 itu, presiden 

Eisenhower akan sekali lagi mene- 
kankan pendapatnja, bahwa di pan 
dang dari segi militer, tidak ada gu 
manja pasukan2 Amerika  diperta- 
hankan di Ercpa kalau tidak ada 
sesuatu dasar pertahanan jg kuat 
dan bahwa dasar pertahanan ig de 

elah persetudjuan2 Paris diratifi- 
kasi. 

Statement itu kabarnja . #kay di 
keluarkan atas permintaan perdana 

menteri Perantjis,: Pierre 'Mendes- 
France, jg telah diteruskan oleh 
menteri luar negeri John Foster 

kepada presiden  Eisenho- 
(Antara). ai 

  
Wet. 

—eaaan en 
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Major Salem: 
Mesir Tolak Komunisme 
Maupun Persekutuan 

Dengan Barat 
s . 

MENTERI BIMBINGAN na- 
sional Mesir, major Saleh Salem, 

menjatakan pada malam Senen, 
bahwa Mesir tidak mau ikut serta 
dalam sesuatu persekutuan dgn. 
negxra2 Barat. Atas pertanjaan 
suasa delegasi orang2 pers dari 
Turki Salem menegaskan, bahwa 
rakjat Mesir menolak baik Ko- 
murisme, maupun  persekutuan2 
dengan Barat. (Antara). 

kata" warta- 

bahwa radio Moskow 1 
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ajalah berita jang ,voorbarig” 
dalam kongres tadi tidak meniing    

     

  

lam soal kerdi par kan ab ia an 

Asalkan berdiataa AT ANOR din 
tuk kebahagiaan negara, bangsa dan rakjat. 
— —— — 2 Panja sdr. Sidik 

-kan PNI, bahkan bisa melenjapkan se 
rang memang banjak tersebar sebagai 
djauhkan PNI dari kerdjasama dengan     Dikatakan n ur 

dikata orang, bila nantirja P) 
solongan jang ia gande 

        

      

kongres PI 
diputuskan apa 
taukah PNI akan 
lagi 

PNI bersikap men 
selama ia membutuhkannja, dan kemudian me- 

in untuk diadjak kerdjasama? Sikap jang demikian 

Pe : 

ag daj at dikumpulkan o!eh NI ke VII di Bandung, seolah-    

  

berbelok halugp dan se- 
dengan PSI — Masjumi, ternjata ha- 
kabar burung” sadja. Bukannja sadja 

2 soal tersebut, tetapi bahkan da- 
partai2 lainnja setjara tegas? PNI menjata- 

ketua umumnja sdr. Sidik Djojosukar- 
kerdjasama dengan partai manapun djuga. 
dihimpun dalam rangka nasional dan un- 

tadi bukannja sadia menguntung- 
»Wishful thinking” jang seka- 
desus jang berniat mau men- 

suatu golongan jang tertentu. 

    

    

, karena pernjataan Sidik tadi menghindarkan 
litjik. Sebab apa jang akan 
j€pak djauh-djauh sesuatu 

orang terhadap integriteit, 

— — — — — Pernjataan Sidik bahwa PNI sedia kerdjasama dengan 
golongan apun djuga asa 
Yjotjok dengan sifat PNI jang 
sionalisme dan Marhaenisme 
rusan bagai PNI, bila 'PN 
Yita2-nja dengan sempi 

   
   
   
   

    

Ikan dalam rangka nasionalisme, memang 
bisa dianggap mendjadi eksponent dari ma- 
Indonesia itu. 

n menunaikan tugasnja dan melaksanakan 
. Sebab sudah mendjadi keha- 

rus mampu mengikat atau ,,samen-bun- 
delen” segala tenaga? : al di tanah air ini. Baik Masjumi, baik PKI 
atau PSI, baik Partai a dll. dalam programnja tentulah ada sifat? 

  

nasional-nja jang parallel : da 
pertemuan Damkar Yang 

n karenanja tentu 'banjak terdapat pangkal- 
bisa didjadikan dasar untuk kerdja- 

sama. Mentjari parallel2 serta aanrakingspuntep tedi, untuk kemudian 
dihimpun mendjadi suatu tenaga nasional jang homogeen adalah kewz- 

- djiban jang utama bagi PNI, bila ia mau mengamaikan utjapan Sidik 
tadi. 

ah PNI akan meneruskan - 

  

  

Kaban ata 
  

  

Kedatangan Presiden kita Minggu sore dilapangan terbang Kalihanteng 
Semarang a.l. disambut oleh Panitya Gabungan Organisasi2 Pemuda di 
Semarang jang menjambutnja dengan memberikan karanga, bunga jang 
dikalungkan kepada Bung Karno. Tampak pada gambar Presiden kita 
bergambar sama2 denga, anggauta Pengurus Organisasi tsb. dan Ikatan 
Penderita Tjatjad Indonesia. Presiden kemudian disambut dengan pekik 

' — rebut Irian Barat”. 
(Gambar: .,Suara Merdeka”) 

Kekalahan Kita Di PBB 
Supaja Diterima Dgn Djiwa KsatrijaDan 
DidjadikanTjambuk Utk Berdjoang Te- 
rus: Gemblengan Bung Karno Kepada 

Beribu—Ribu Pemuda Semarang 
Yamin: Harga Buku2 Keluaran Olm Negeri Akan 

Diturunkan : Buku? Keluaran Luar Negeri 
Sudah Turun 55pUt 

| SENEN PAGI J.L. DIDEPAN berbu2 pemuda dan peladjar 
ilapangan Stadion Semarang, Presiden Sukarno telah memberi we- 

jangan mengenai soal2 persatuan dan Irian Barat. Pres'den me- 
mulai pidatonja dengan mengemukakan tjontoh adanja Mythologie 
(ilmu Dewa2) di India. D'tjeritakan dalam ilmu itu, ada sebuah 
pohon buah2an jang dinamakan pohon ”Kalpataru”. Dibawah po- 
hon inilah orang mengikrarkan sesuatu jang d'inginkan dan kemu- 

  

'dian Ike? 
menginginkan supaja Irian Barat 

inannja itu dapat terkabul. Kalau andaikata aku jang 
wah pohon Kalpataru aku akan meng'krarkan dan 

kembali dalam wilajah kekuasaan 
Republik Indonesia, kata Pres'den. 
Aku minta kepada seluruh rakjat 

Indonesia supaja hatinja tetap muda 
untuk terus berdjoang, membanting | 
tulang dan bekerdja untuk mentja 
pai keinginan kita, sebab siapa jang) 
masih senang pada perdjoangan, ha 

sekalipun | tinja tetap selalu. muda 
usianja telah tua dan rambut telah 
beruban. Pemuda? dan pemudi2 se 
bagai kamu sekalian ini, demikian 
Presiden, adalah motor daripada re 
volusi (motorische kracht) untuk te 
rus bergerak madju untuk menjelz 
saikan revolusi kia. 

Dan “kalau. motor: ini tidak terpi- 
sah2, Insja Allah Indonesia 
akan tenggelai 
kita masih 

tidak 

  

     
   

“berkobar2 untuk: berdjo- 
ang, masih ada harapan dapat men- 
tjapai tjita2 kita, Tepat henar kata2 
sembojan jang berada didepan saja: 
Tanpa Irian Barat bukan Indonesia” 
dan kata2 , Suku Irian Barat adalah 
darah-daging kita sendiri”, maka ki- 
ta harus dapat memasukkan Irian 
Barat kewilajah kekuasaa, Republik | 
Indonesia. Djangan berfikir induvi-| 
dualistis setjara tiap2 angkatan, te- 
tapi harus ada hubungannja ' antara 
angkatan jang satu dengan angkatan 
jang lainnja, jaitu angkatan2 perin-' 
tis, penegas,  pentjoba,  pendobrak 
dan pelaksana. Dan dalam angkatan 
pelaksana ini kita semua harus ma- 
SERER Le 2 

Tiap2 revo'usi pasti mengalami 
pasang dan surut, up and down. 
Tetapi jang terpenting jalah terus 
menggelombangnja revotusi itu, 
seperti air jang mengalir menga- 
lami djuga pasang dan surut. te- 
tapi terus mengalir menudju ke- 
lautan, hingga dahat merupakan 

... hina raksasa, Kali ini 
perdjoangan kita mengenai soal 

Irian NN mengalami 
kegagalan. F . tidak” mer satker ki farm verdjalan, se- 
bab nasib kita tidak tergantung 

  

    

  

pada PBB. tetapi tergantung pada | 
kekuatan kita sendiri, 

" "Kalau 80 djuta takjat Indonesia 
kesemuanja berkumpul dan berseru, 
maka akan merupakan suatu tenaga 
raksasa jang dengap mudah akan 
dapat menelan jo ap Para imperialis, 
Kekalahan kita di PBB. kali ini, 
hendahlah diterima dengan setjara 
“diiwa ksatrija, dan dianggap sebapai 
tjambuk untuk terus berdjoang. Se- 
bab kadang-kadang kekalahan itu le 
bih berfaedah daripada satu keme- 

igan jang murah  harganja, “asal- 
kan kekalahan itu dapat kita korek 

i. Kita tidak akan merasa hina de- 

,. dan selama dada 

sih bisa bangun lagi dan terus ber 
| djalan. 

Sympathie dan bantuan luar nege 

"I memang kita perlukan, tetapi kita 
idak menggentungkan bantuan luar 

itu dan. kita tidak akan meminta2 
tan tidak akan melakukan sikap me 
agemis. Demikian a.l. pidato Presi 
der 
Sebelum Presiden berpidato, lebih 

-fahulu Menteri PP & K-.Mr. Moh. 
| Yamin jang datang di Semarang Se 
ken pagi dari Djokja, setjara sing 
“at memberikan pesan kepwta beri 
bu-ribu pemuda dan peladjar, agar 

| hendaknja mereka radjin-radjin 

beladjar, bergembira hati dalam be- 
ladjar, dan isilah roch para peja- 

djar- dan pemuda - dengan  pet- 
ajuangan Irian Rarat. Mengenai her 
3a2. buku penerbiten dalam negeri 

4k2n diusahakan untuk diturunkan 

Jarganja, dan harga2-buku pencebi 
tan luar negeri kini telah diturunkan 
Mengan 5599. 

Achirnja dapat  d'kabarkan, 
bahwa oleh  Panitya Gabungan   

Hal ini tidak“mengapa 

Organisasi2 . Pemuda di Sema- 
rang telah disampaikan kepada 
Presiden suatu pernjataan jang 
sinja sbb. : Agar pemuda pada 
chususnja dan rakjat Indonesia 
sada umumnja lebih menginsjafi 
dan menjadari betapa mendjadi 
lebih pentingnja masalah pengem 
balan Irian Barat kedalam wila- 
jah R.E., lebih2 sebagai claim na- 
sional jang maha urgent. Supaja 
dalam langkah dan sikap selan- 
Gjutnja mengenai masalah Irian 
Barat, Pemerintah lebh tegas lagi 
dan sebaiknja bertindak  setjara 
unilateraal. 
Mengandjurkan agar segenap orga 

ni'asi2, pergerakan2, partai2 politik 

dan rakiat seluruhnja memperkuat 
usaha2 untuk merebut kembali Irian 
Barat. Segenap Psmuda di Semarang 
membulatkan tekad untuk merebut 
kembali Trian Barat kewilojah R.I. 
dengan segala konsekwensinia. Psr 
niataa1 ini ditandatangani oleh wa 

kil2 “dari: Pemuda Demokrat Into 

|auan Varia Djawa Tengah: 

       

| Dalam 
- 

£ : 

     

Ideologie ,.marhaenisme” n 
dung pengertian, bahwa pengabdian 
partai pertma-tama untuk kepenting 
an kesedjahteraan kaum marhaen 

|jang meliputi lebih dari 9596 rakjat 
Indonesia ini. Dan ini hanja dapat 
terlaksana, bila kaum marhaen itu 

kat, Ideologi Marhaenisme jang be 

ini memang diperdjoangkan oleh 
PNI, agar kesedjahteraan hidup jang 

kian ini sudah ada di Ind nesia se- 
djak ratusan tahun. Tapi dalam dja- 
man jang sudah makin madju, go- 
tong rojong bisa berobah, meskipun 
filsafahnja masih tetap. Demikianlah 
tjara gotong-rojong jang berlaku di 
desa2 dan dimasjarakat tani, tak da 
pat didjalankan dimasjarakat kota. 
Untuk mengikuti kemadjuan djaman 
TE LAM Ea 

Semarang, 22 Desember 1954: 
. Djam 06.10 Orkes Purba, 06.40 
Pusparagam Indonesia: 07.10 Irama 
Tango, 07.30 Dendang gembira: 
13.15 Orkes Paul Westons 13.30 Ru 
srg Wanita: 13.45 Krontjong dan 
Stambul: 14.10 Krontjong dan Stam 
bul (landjutan): 17.00 Taman Kusi:- 
ma: 17.4 Sendja meraju: 18.15 La- 
gu2 terkenal: 18.30 Dari dan untuk 

| Angg. A.P.: 19.30 Langgam Kron- 
tjong: 20.30 Klenengan djangkep: 
21.00 Siaran Penerangan: 21.15. Kle- 
nengan djangkep, 22.15 Kienengan 
djangkep (landjutan), 23.00. Tutup. 
- Surakarta, 22 Desember 1954: 

Djam 06.10 Polka gembira: 06.20 
Suara bersama: 06.30 Beramai2 de- 
ngan Rame Dendang: 07.30 Lang- 
gam Krontjong gembira: 13.30 Kle. 
nengan dari Puro, 14.10 Klenengan 

| dari Puro (landjutan): 17.05 Bu Nies 
dengan kanak2nja: 17.30 Sambutan 
Hari Ibu, 17.45 ' Sendja gembira: 

18.15 
Ruangan A.P.: 19.30 Musik ruangan: 
19.45 Kontak dengan Pendengar: 
20.30 Lagu2 Indonesia, 21.20” Pus- 
pa Ragam: 22.15 Tutup. : 

Jogjakarta, 22 Desember 1954: 
Djam 06.10 Saronan pagi: 06.30 

Tjlempungan pagi: 07.10 Tjlempu- 

ngan pagi (landjutan): -13.10 Dari 
Discotheek Timur: 13.45 Buah tiipt. 

S. Rachman, 14.10 Krontjong siang: 

  
Agama: 18.00 Imbauan  Corijati, 
18.30 Peladjaran lagu? Djawa: 19.40 
Njanjian menjambut Hari Ibu: 20.15 
Peer Gynt Suite: 20.30 Hiburan ma-l 
lam, 21:15 Ruangan Djapendi: 21.30, 
Dagelan Mataram, 22.10 Dagelanj 
Mataram (landjutan), 23.30 Tutup. 
Djakarta, 22 Desember 1954: 

Orkes Kurengkeng: 16.15 Pertandi- 
ngan sepakbola kes. Makasar 1 
kes. Djakarta, 19.20 Rangkaian Bu- 
nga Tendjung: 20.30 Kesenian Sun-| 
da Galih Pakuan: 21.15 Tembaran 
Wanita, 22.30 Tutup. 

MENTJEGAH SALAH PAHAM 
Beberapa waktu berselang di- 

kabarkan dengan kalimat ,,Perse- 
lisihan Buruh dan madjikan di 
Djateng memuntjak” Untuk men 
tjegah salah paham, maka dari 
ketua P4 Daerah di Semarang di . 
tegaskan sbb. : Kata2 jang ber- 
bunji ,,pada umumnja perselisih- 
an antara buruh dan madjikan jg 
terdjadi diseluruh Indonesia sela- 
ma ini menundjukkan angka jg 
menurun, dst...... . 'seharusnja... 
angka jang menurun menurut 
Statistiek perselisihan perburuhan 
jang dibuat ofeh Kementerian Per 
buruhan di. Djakarta. Kal mat ig 
berbunji : ,.bahwa persengketaan 
antara buruh dan madjikan asing 
itu berdasarkan atas sentimen dan 
politis pula mengenai - tuntutan 
Indonesia pada Irian Barat jang 
datang darj kedua belah fihak”, 
sebenarnja ialah: ,,bahwa adanja 
persengketaan tentang Irian Ba- 
rat mempunjai pengaruh psvcho- 
logis pula pada pendirian2 buruh 
dan madjikan modal asing djika 
terdjadi perselis'han”. 

TJIREBON 
HASIL USAHA GOTONG RO- 
JONG PENDUDUK KAB. 

MADJALENGKA : 
Dengan djalan bergotong  rojong 

penduduk desa Beber ketjamatan 
Ligung (kab. Madialengka) dewasa 
ini telah mempunjai sebuah bangu: 
nan Sekolah Rakjat 6 tahun terdiri 
dari 7 ruangan, jang dibangun de- 
ngan beaja sebesar Rp. 55.409.— 
Beaja tsb. diantaranja dari surmnba- 

  

wangi. Sementara itu penduduk desa 
Kedesari dengan  tjara jang serupa 

telah selesai pula mendirikan .ba- 
ngunan tambahan “untuk ruangan 

kelas Sekolah Rakjat setempat seba- 
niak 3 buah dengan beaja sebesar   Rp. 25.000,—: : 

Demikian pula didesa Madjasari 
penduduk 'disana — telah, mempunjai 
pula sebuah gedung S.R. berukuran 
8 X 32 meter jang dibangun dengan 
usaha gotong rojong dengan beaja 
sebesar Rp. 50.000,—. 

LAGI USAHA GOTONG 
ROJONG. 

Baru2 ini didesa Bodjong ketjama- 
  

nesia, Gerakan Pemuda Sosialis, Ps tan Tjilimus (kab. Kuningan) telah 
Jadiar Islam Indonesia, 
GPII. CPWI. IPPI, Pemuda 

Perbepbsi, " dilangsungkan — perajaan menaikkan 
Nasio stupa (molo dalam bah. Sunda) 

nal, Acoma, Pemuda Rakjat, Chung #mesdjid desa tersebut jang telah se- 
Hua Chung Sheng Hui, BPI, 
SMA/ PGRI dan IPTI. 

Senen Siang j.l. djam 12.00 Pre-y sikan oleh 
siden dengan Menteri2 PP & K Mr. j antaranja wakil2 pemerintahan 

Penerangan ' tempat. Moh, Yamin, Menteri 

PP lesai diperbaiki 
| Perajaan menaikkan stupa ini disak- han umum, 

EL. Tobing dan Mentery Kesehatan $ 

dan diperbaharui. ' 

oleh kl. 2000 orang di- 

Beaja untuk memperbaiki 

arhaenisme Ti: 
Atau Nasionalis 

         

Pengabdian pada masja- Isi 
arh mengan | 

sendiri jang memegang kekuasaan “bah 
politik dan ekonomi dalam menang a 

“ber 

isikan djuga faham gotong rojong - 

merata kaum Marhaen dan masjara ra) at jar 

kat dapat diwudjutkan. Paham demi ' 

dpat mentusai Konsinane, 
17.00 Musik sore: 17.45 Pendidikan SW sosio-nasionalisme 

Djam "06.30 Kwartet Irama: 13.301 

danfkakan, bahwa tugas jang 

4 kerana, ini ialah menjempurnakan 
kemerdekaannja dalam segala 

.mengadjak seluruh rakjat dari se- 
|genap golongan dan partai, untuk 

ngan fihak AURI pangkalan Djati- | 

  

      

    

    

    
     

  

       

  

me-Bourgeois: 
7 (Oleh : Wartawan Sendiri) 

    
  
  

€      

      

    
   

        

   

   
     

    

   

musan ini terwudjut dalam 
dasar ,,sosio-nasionalisme dan so-, 
sio-demokrasi”. Dengan terlaksa- 

   

    
    

   

   

    

   
     

    

         

ne dan 
eni kd ba 

Tang mp 

batin. Sosio-nasionalisme , 

    
   

me marhaen atau . Si 
marhaen, bukan kebangsaan ning-| 
rat atau asionalisme - bordjuis k 
dem'kian Sidik. sp 

# 

  

at Keban 

kat  gotong-rojong | 

"“bbukti perbuatan 

   
Modern 
gsaan Ningrat 

Kata Sidik” ' 
La 

ES P) .ke- VII jang dihadliri o patin darggan) orang wusai darj Tmn tja- bangnja. langsung dari tanggal 15 sampa Desember di : dung Concor i Bandung, te- 
lah San dengan pidato jang pa ja “ebar ketua umum PNJ, Sidik Djojosukarto, Pidato ta- di krn penting sekali aka kita anggap perlu sekali kita muatkan bagian2nja jang pokok. Pi- dato ini membentangkan suatu strijdprogrzm PNI dalam pengabdiannja kepada negara” dan rakjat 
Indonesia. baik dimasa jang pergan & maupun dimasa mendatang. Agar rakjat lebih mengenal dan 
memahamkan gerak cah PNI selama ini, terutama selama 2 tahun belakangan. jakni sedjak 
Kongres ke VI di Surabaja sampai Konggres ke VII di Bandung. ter'ebih dahulu Sidik telah me- nerangkan setjara singkat tentang ideolc g NI, ialah faham .,marhaenisme“ dengan lambang ,,ke- 
pala banteng” TE ea AN Ne | 

ageng, Ui disebabkan karena kesala- 
"“Ihan han ,.timing” Rusia ? Tentu sadja 

idak. Begitu djuga - mengenai 
rian Barat. Djika sekarang belum 
berhasil, lain tahun masih boleh 
ditjoba lagi. 

Adjakan PNI. 
Sebagai penutup Sidik sekali lagi 

" Imenjatakan, bahwa PNI bersedig be 
"| kerdja sama dengan golongan dan 
“kpartai manapun djuga atas dasarpro 
"gram, nasional. 
pemilihan umum ini PNI mengadjak 

Dalam menghadapi 

mua golongan dan partai berlom- 
'ba-lomba berebut pengaruh. Tapi de 
Ingan tjara2 jang ksatria day mengun 

ngkan rakjat semua. Djadi bukan 
IST) dengan membusuk2kan atau. mema- 

ki-maki golongan lain tapi dengan 
jang menguntung- 

kan rakjat. Atau ' sedikitnja dengar 
djalay mengemukakan program jang 

Pantjasila dan marhae- akan diperdjoangkan untuk selandiut 
(ara MT AU Pk 

Dalam mengupas “dasar 
kita Pantjasila, seterusnja Sidik mus 
.negaskan, bahwa sebagai ideolo 

  

oleh seluruh rakjat dan segenap 
tai. Tapi djika bagi sementara parsi 
tai2 lain mungkin sekali menerima- 

  

nja dasar Pantjasila itu dengan per :G 
   “saar agak terpaksa, maka bagi PN: 

tak demikian. PNI sangat mendjun 
djung “tinggi  Pantjasila $ 
mempertahankan dasar ini bagi nesi 
gara kita "utk. selama-lamanja. Pu 
dalam Konstituante nanti, PNI akan 
mendjadi pelopor untuk memperta 

part. 5 

33 

nja nanti Suatu program politik, eko 

negara nomi dan lain2nja lagi, demikian Si- 
dik Djojosukarto, ketua umum PNI 

gi mengachiri pidatonja. 
negara, Pantjasila harus na9 mer —————— 

  

   
    

  

   
   

  

2 

dan akan Pa 
MENINGGAL DUNIA DILA- 

2 PANGAN OLAHRAGA. 
.Minggu sore 
enarisari (Tjandi) 

jl. dilapangan 
telah diadakan 

P.S.K.M. II lawan Ps. Rasa II. Jang 

hankap dasar tadi, karena selain PS KM sepakbola “antara kes. 
Pantjasila merupakan perpaduan 
njak 
kat kita sekarang, djuga karena Pan 
tjasila hampir2 merupakan persama 
an dengan marhaenisme. Dari lima 
matjam sila jang terrangkum dalam 
Pantjasila jakni Ketuhanan, Peri Ka 
manusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan' 
dan Keadilan Sosial, ada 4 jang su Visalah satu bagian kakinja, walau- 
dah dalam ideologi marhaenisme, 
Jaitu: Peri Kemanusiaan, Kebangsi 
an, Kerakjatan dan Keadilan Sosial. 

      

Sila Ketuhanan bagi marhaenisme 18, dibawa kepinggir lapangan. Per- 
terletak dalam penghormatan tinggi 
terhadap semua agama dan membe 
ri kebebasan orang melakukan aga: 
ma. 

      

    
   

  

   

PNI tak mau djadi dik- ' 
tatur. # # 

. Tapi dalam itu Sidik menegas- 

san marhaenisme atau pula rumu | 
dan 

demokrasi. Sebab PNI :tak 
berkuasa sendri. PNI tak 1 
djadi diktator, sebab sosio-demo- 
krasi sendiri sudah mengand ung 
arti, tak menjetudjui adanja pa- | 
ham diktatur itu. j Ke 

Mega nasional belum: 
$3 esai. Ye an 

Dalam mengupas politik dalam 
negeri, Sidik. seterusnja mengemu 

$ 

mau | 

- 

tama2 bagi rakjat Indonesia se- 

pangan. Revolusi nasional “kita 
belum selesai. Dalam hal ini PNI   menjelesaikan revolusi nasional 
kita guna. mewudjudkan kemerde 
kaan jang penuh. PNI bersedia bawah vorm sekalipun fihak SSS 
bekerdja sama dengan Masjumi, banjak pula menguasai lapangan. 
PSI, PKI: dengan Partai MurbaKalau fihak Garnizun tidak dapat 

atas dasar sesuatu program pe- 
njelesaian revolusi nasional kita. 
Asal segalanja dengan perhitu- 
ngan jang tak merugikan perdjoa- 
ngan. Tak ..berbuat-menghambat”' 
atau radikal'-an. 2 

Dalam menghadapi dunia interna 
sionai PNI berpedoman demi kepen 
tingan kaum Marhaen. Sikap PNI 
terhadap blok raksasa di dunia, ia- 
lah blok Rusia dan blok Amerika, 
tetap ingin bekerdja sama dengan ke 
dua fihak untuk perdamaian bebas 
PNI mempunjai tafsiran tertentu, ia 
lah politik bebas jang memberikan 
kedudukan... Kedudukan tak ikut 
blok Rusia maupun blok Amerika, 
Tapi berdjoang sendiri dengan nega 
ra2 lain jang safaham untuk meng- 

hindarkan perang dunia III. Dan dji 
ka perang dunia III toch sampai me- 
letus, Indonesia pun tak akan ikut 
salah satu fihak, ketjuali kalau In- 
donesia sendiri jang “diserang. Djadi 
bagi PNI politik bebas bukannja po 
litik bebas memilih blok jang meng 
untungkan, karena — jang “demikian 
ini namanja lalu bukan politik be- 
bas lagi, tapi politik oportunis.” ' 

Kemenangan kabinet, 
Mengenai ditolaknja “ usul mosi 

tak pertjaja Jusuf Wibisono dkk. de 
ngan suara 115 lawan 92, Sidik me 
nerangkan, bahwa ini adalah satu 
bukti “Iagi, bahwa 'parlemen ' tak 
mengingini djatuhnja kabinet. Djadi 
terang tidak benarlah omongan 
orang, bahwa kabinet Ali ini masih 
terus berdiri, karena partai2 peme- 
rintah, chususnja PNI ,.coute gue 
coute hendak berkuasa terus dan 
sudah meninggalkan . sopan santun 
politik. PNI dan kawan2nja dalam 
kabinet .tetap akan tunduk kepada 

ketentuan2 parlemen. Djika diban- 
dingkan dengan  kerdjasama dalam 
kabinet jang sudah2 sewaktu PNI 
ikut duduk didalamnja, maka dalam 
kabinet Ari — Arifin inilah terda- 

"pat kerdjasama jang sebaik2nja. Le dari 
bih baik daripada waktu dalam ka- 
binet Wilopa — Prawoto atau da- 
lam kabinet Sukiman — Suwirio. 

Masalah Irian Barat. 
Setelah membahas tentang be- 

berapa kemadjuan jang  ditjapai 
oleh kabinet Ali dalam segi-segi 
keamanan, ekonomi dan pemili- 

kemudian Sidik mem 
bentangkan, bahwa — ditolaknja 

se- usul resolusi mengenai Irian Barat ngerjilkan kekalahan tsb, mendja 
litu bukan disebabkan karena sa- | di 7—6, 

dan Jahnja ,.t' ming” mengadjukannja, ' maka 
Dr. Moh. Ali telah berangkat kem « memperbaharui mesdjid tersebut di- Djuga Rusia selalu gapal dalam. karrs 
bali ke Djakarta dengan pesawat terj usahakan setjara gotong rojong pen- usahanja memasukkan keanggau- 

ngan kekalahan ir, karena kita ma-bang,   

duduk desa tsb, taan RRT dalam PBB, Apakah 

“pertandingan hampir mendekati me- 

Kim ideolosi di sia Ikut serta memperkuat garis bela- 
Ma ga Maris aah Saran 

pan jang tinggal di Tegalsari jang 
ketika itu main sebagai spil. Ketika 

ngaso, tiba2 sdr. Saipan jang main 
sebagaimana biasa merasa kesakitan 

un tidak terdjadi ketjelakaan. Ka- 
1 kesakitan ini kemudian ia dja- 

KUTOARDJO, | 
L. 

| juga menguasai Perusahaan 

  

t 

BOJONG KE WAISEPUTIH. 

28 Keluarga jang terdiri dari 100 
djiwa akan berangkat ke Waiseputih 

' Sumatera Selatan. Mereka adalah 
dari Jajasan Pradjurit Produksi jang 
diketuai oleh sdr. Sribroto, jg. Ka 

Bis 
.Srie”, Menurut keterangan mereka 
adalah terdiri dari penduduk biasa 
dan ada djuga jang bekas tentara 
dan berasai dari daerah Temanc- 
gung, Bandongan, Salaman, Munti- 
lan, dan. Kota Magelang sendiri. 
. Atas pertanjaan, kepala Transmi- 
grasi daerah Kedu menerangkan, 
bahwa mereka untuk sementara wak 
tu akan ditapung di Kutoardjo, jans 
kemudian akan terus langsung dibe- 
rangkatkan ke Djakarta dimana me- 
reka dengan kapal terus menudju ke 
Waiseputih daerah Metro Sumatra 
Selatan. 

TESAL 
328 TAWANAN S.O.B. 

DIBEBASKAN 

  

Oleh jang berwadjib pada tangga! 
15 Desember 1954-telah membebas- 
kan lagi orang2 tawanan SOB jang 
berada dalam kamp Tegal sebanjak 
328 orang jang diantarania terdapat 
19 orang wanita. 

Setelah diberi kesan?  seperlunja 
oleh jang iberwadjib, maka orang? 
jang telah dibebaskan itu  menjata- 
kan kesetiaannja kepada Pemerintah 
dan akan mendjalankan segala se- 
suatu jang tidak menjalahi hukum? 
dari Negara dan akan bekerdja de- 

ngan sebaik-baiknja guna keselama- 

tan dan kepentingan.negara dan 
bangsa. 

IKATAN NELAJAN 
INDONESIA. 

Pada. tanggal 17 Des. 1954 dige- 
dung Rakjat Tegal | telah diadakan 

Suatu. pertemuan « jang dikundjungi 
para nelajan sebanjak k-.1. 600 orang. 
Pertemuan tsb. bermaksud untuk 
membentuk organisasi Ikatan Ne!a- 
jan Indonesia Tegal. 

Setelah diadakan perundingan jg. 

agak lama, achirnja sidang dapat 
mengambil - keputusan membentuk 

organisasi Ikatan Nelajan Indonesia 
Tegal dengan disingkat NI. dan 
dengan susunan pengurus sbb.: 

Ketua EH: sdr. Soekardi: Ketua II: 
sdr. T. Darsono: Ketua III: sdr. Pas “tuh pingsan, dimana oleh kawan2nja 

fas. “Atas "kematian 'itu, kepada se- 
genap anggauta Ps. Rasa “dan ' Ps. 

tsb. dibikin setelah halftime oleh 

'olongan jg. diberikap oleh kawan2- 
ja unuk menjadarkan kembali sdr. 
ipan ternjata tidak "membawa ha- 
dan kira2 seperempat djam  ke- 

dian sdr. Saipan lalu melepaskan 
is jang terachir. Korban tsb. de-   

na sdr. 'Saipan mempunjai sakit na- 

@res diandjurkan untuk berduka tijita 
selama: 5 hari. Siang hari Senen jl. 
djenazah, marhum sdr. Saipan diku- 
bur di makam Tegalsari. 

KOMPETISI P.S.LS. 
Kes. SSS — Kes. Garni- 
zun 1—9 : 

Dalam pertandingan jg kurang 
memuaskan, hari Sabtu sore jbi. 
dilapangan Stadion Semarang di- 
langsungkan sepakbola kompetisi 
PSIS antara kes. SSS 1 — kes. 
Garnizun I jang berachir  1—0 
utk. kemenangan fihak SSS goal 

kanan luar SSS. Pada umumnja 
kedua belah fihak telah main di 

njad, Penulis I: sdr. Mekdum: Pe- 
nulis Il: Anas, Keuangan I:. sdr. 
"Warjad: Keuangan II: sdr. Tjaban 
“dan Pembantu sdr. Usman dan sdr. 
Sapan. 

DJEPARA 
PARA 

MENDJUAL SYMBOOL 
PARTAI DIHUKUM 

“Peng: lan Negeri di Diepara, te 
lah mendjatuhkan denda Rp. 75, 
atau hukuman  pendjara 3 minggu 
terhadap seorang anggota Nahdia- 
tul Utama K.S. dari Wedung jg te- 
lah mendjual symbool partai N.U: 
itu. Kepada Hakim terdakwa ti- 
dak dapat menjatakan kepada siz- 
pa2 symbool itu sudah terdjua!, te 

tapi ia mengaku mendjual barang2 
itu dengan menjatakan kepada pem 
beli, bahwa hasilnja akan  diguna- 
kan untuk membikin sebuah lang- 
gar. Terdakwa dituntut berdasarkan 
peraturan pemerintah daerah setem 
pat jg melarang pemungutan derma 
atau pendjualan barang2 sebelum 
mendapat  idjin dari jg berwadjib. 
Hasil pendjualan symbool sebanjak 
Rp. 800,— disita. (Antara). 

  

   

' 

— Ongkos Perkara Pengadilan Bebas Uh 
Negara... . Dinas 

.€ Oleh: Wart 

NE AA Ia 

— Talak -nja Suwondo 

Kepada Nj. Hartini 
Dinjatakan Sj | 
'Salatiga:Dgn Tidak Sjak (Tidak. Ragu2) —Per- 
nikahan Bung Karno-Hartini Dinjataken Sjah 

& 

ahnja Oleh Pengadilan 'Agama 

awan Sendiri ). 
DENGAN SURAT KEPUTUSAN tertanggal 30 Nopember 

1954 No. 273. Pengadilan Agama Salatiga dalam perkara tjerai 
Soewondo — Hartini, dalam mana sebagai pendakwa madju K. H: 
Isom, chotib Kantor Urusan Agama Ketjamatan Sala 

employ€ kantor B.P. | bagai terdakwa R. Soewondo, 
setelah : 1g 
MENDENGAR : 'a. Pengakuan 

K.H. Isom bahwa ia telah mentjerai- 
“kan R,. Soewondo dengan Hartini 
pada tanggal 12 April 1954, disaksi- 
kan oleh Kusairi, Modin Kantor U- 
rusan Agama Ketjamatan, dan Kas- 
madi, Modin desa Salatiga: b. Per- 

| tjeraian d'lakukan setjara Agama 

| Islam berdasarkan surat nikahnja di 
Kenaiban Bandung pada tg. 20 De- 
sember 1943 surat no. 4793: c. Ke- 
tika pertjeraian R, Soewondo me- 
ngaku beragama Islam dengan me- 
njatakan utjapan dua kalimah Sja- 

hhadat dan diartikannja: d. Ia telah 
mentjatat pertjeraian tersebut dalam 

daftar mode »B' pada tanggal 12. 
April 1952 no. 170 karena permin- 
taan R. Soewondo, bahwa pertjerai- 
an itu sebetulnja hanja menuruti ke- 
hendak orang tua dan nanti akan di 
rudju lagi, dan ia masih kumpul da- 
lam serumah: e. Pengakuan dari 
saksi2 tersebut bahwa keduanja ime- 
njaksikan pertjeraian tersebut pada 
tanggal 12 April 1954: f. Pengakuan 
dari Dimjati, Djurutulis Kantor Uru- 

san Agama  Ketjamatan Salatiga, 
bahwa ia tidak memasukkan dalam 
daftar model ,,B”, hanja memasuk- 
kan dalam daftar pertjeraian pada 
tg. 12 April 1954 no. 170. 
MENDENGAR PULA: .a. Pe- 

ngakuan R. Soewondo, bahwa mulai 
zaman Djepang ia memeluk Agama 

iIslam dan sampai kini beragama Is- 
(tam, dengan menjatakan utjapan dua 
'kalimah Sjahadat dan diartikannja: 

b. Ia telah kawin/nikah dengan Har- 
tini setjara “Agama Islam dibawah 
pengawasan Kantor Kenaiban Ban- 
dung pada tg. 20 Desember 1943 
no. 4793: c. Setelah perkawinan dgn 
Hartini terus memeluk Agama Islam, 
dan tidak pernah mendjalankan per- 
nikahan lagi dengan selain Agama 
Islam: d. Ia mengaku telah mentje- 
rai Hartini dengan resmi pada tg. 12 
April 1954 dibawah pengawasan 
Kantor Urusan Agama Ketjamatan 
Salatiga surat no. 170, dengan per- 
mintaan . supaja dibubuhi - tanggal 
dalam surat tjerainja 12 April 1952, 
karena sebetulnja talag itu sudah di- 
ikrorkan pada permulaan bulan Dja- 
nuari 1952: e. Ia masih berkumpul 
dengan Hartini pada waktu dalam 
serumah karena anak-anak jang ma- | 
sih ketjil:- £- Pertjeraian tersebut ua-j 
tuk perbaikan kedua belah fihak dan 
menuruti kehendak orang tua. | 

MENIMBANG: 1. Bahwa per- 
kara 'ini termasuk kekuasaan Penga- 
dilan Agama Djawa dan Madura 
(SEL 1882 Na” 152) jang ditambah 
'dan dirobah terachir dengan Stbl. 
1937 No. 116'dan 610 fatsal a: 2. 
Bahwa perkara ini sudah diserahkan 

  

  

    

   
ya, dan se- 

I. Djakarta, 

oleh Kepala Biro Pengadilan Aga- 
ma Djakarta dengan  suratnja ter- 
tanggal 26 Oktober 1954 No. B/1/ 

239/54: 3. Bahwa kedua belah fihak 
telah mengakui pertjeraian tersebut 
jang diresmikan dan disaksikan pada 
tanggal 12 April 1954 surat no. 170: 
4 Pengakuan R. Soewondo tidak di- 
sjahkan karena tidak tjotjok dengan 
permintaan dan alasan dahulu ketika 
pertjeraian resmi dan disaksikan: 5. 
Bahwa pertjeraian tersebut hanja un- 
tuk perbaikan dan akan dirudju' la- 
gi: 6. Bahwa waktu djatuhnja. talag 
Hartini kebetulan/sedang sutji: 7. 

Menurut bunjinja alat Al Our'an 
Surat /Ali'imron ajat 228, jang arti- 
nja: Para isteri jang ditalag suami- 
nja haruslah mereka menantikan tiga 
sutjian: 8. Menurut bunjinja Kitab 
Bidjirimi Fatchul Wahhab djuz IV 
halaman no. 81, dan menurut bunji- 

nja Kitab 'Isanah Attolibien djuz IV 
halaman no. 49. $ 

. Memutuskan: - 1. Menetapkan 

djatuh talagnja R. Soewondo satu 

kepada Nj. Hartini menurut pe- 
ngakuan jg diresmikan dan di. 

saksikan pada tgl. 12 April 1954: 

2. Mengesahkan talagn/a R. Soe- 

wondo kepada Nj. Hartini pada 

tzl. 12 April 1954 dengan TIDAK 
SJAK (ragu-ragu) lagi: 3. Me- 
netapkan sudah tjukup waktu 
'Idahnja Nj. Hartini mukti per. 
tjeraiannja pada tgl 12 April 

1954 sampai pernikahannja pada 

tgl. 7 Djuli 1954: 4. Mengesahkan 

pernikahannja P.J.M. Dz. Ir. Soe- 

karno, Presiden Republik Indone- 

Sia dengan Nj. Hartini, 5. Ong 
kos perkara bebas untuk dinas 

Negara, 

Ketua Pengadilan Agama Sala 

tiga: Kj. Irsjam. Anggauta2 Pe- 
ngadilan Agama: Kj. H. Asjhuri: 

Kj. Afif Asjari: Kj. H. Chufron, 
Kj. H. Sjakur Kj. Afandi. 

Perlu ditambah keterangan bah 

wa bertalian dengan ' keputusan 

tsb. sebelumnja telah datang di 

Salatiga Kj. H. Djoenaedi, Ketua 

Biro ,Peradilan Agama di Indo. 

nesia. 

AT IN 
—— DUTA BESAR BARU 

PAKISTAN TIBA. 
Malam Sabtu djam' 20.30 tiba di 

Kemajoran dengan ' pesawat Boec 
Dutabesar Pakistan jang baru urtuk 
Indonesia, Chaudhary  Khaliguzza- 
man. 

     

  

Telah Bertunangan. 

Lo Giok Tjay 
dengan 

Ong Djay Lian 
Kranggan " Timur 77 

Kebontionghoa 97 
Semarang, 19 December 1954 

      

HARGA EMAS. 
Semarang. 20 Desember 1954: 
Chusus ,.Suara Merdek?”, 
24 karat: djual ...... Rp. 52.25 

heli ...... R». 51.75 
22 karat: dual ...:. Rp: 48.— 

beli... Rp. 45,50 

  

Telp &8x 

  

Sikap keluar negeri. e 

kekalahan dengan angka jg lebih 
banjak hal 'ini disebabkan per- 
mainan keeper Subandi jang dja 
tuh dan bangun membelakan ga- 
wangnja. P0 

je Kes. TCS dikalahkan 
7—6 " 

Minggu sore jg lalu telah ber- 
hadapan dilapangan Stadion kes. 
Polis: F lawan kes. TCS 1. Per- 
tandingan tsb. dimenangkan fihak 
Polisi dengan angka 7—6. Mung 
kin dalam pertandingan sepakbo- 
Ta kompet'si PSIS tahun ' ini ang 
'ka tsb. akan mendjadi  sedjarah, 
'karena djarang sekali goal jang 
ditjetak oleh masing2 fihak ada 
begitu banjak dan' terpautnja 1 
'goal. Angka pada waktu istiramat 
menundjuk 3—3. Dalam pertan- 
dngan ini kekuatan dari kedua 
belah fihak ada berimbang.  Ha- 

belum mengambil keputusan2 

gu ,,Mars PNI” dan Lambang 

Dalam pada itu dapat ditegas-   
pun Wan ta Demokrat. Kedua or 
ganisasi onderbouw PNI ini tetap 

: Ai : bersifat otonoom. S tz i nja serangan2 dari fihak Polisi enam aa 'agak lebih berbahaja. Hal demi- Salah satu usul penting jang d'ke 
.kian disebabkan, karena — pada mukakan oleh utusan2 kongres 

menghendaki suatu bentuk otono 
mi jang tegas dan berisi untuk 
memberi kesempatan jang luas 
bagi perkembangan ekonomi di 
daerah2. Jang pegang peran uta- 
ma tentang usul mengenai otono- 
mi ini adalah utusan2 dari dae- 
rah Sumatera Selatan. Sampai di 
mana luasnja putusan Kongres 
tentang hal ini, kita belum tahu. 
Tapi dalam pertjakapan  warta- 
wan kita dengan ketua umum 
PNI Sidik Djojosukarto pada ha- 
ri Sabtu siang djam 16.00. dika- 
takan, bahwa daerah2 akan d'be 
ri otonomi jang “lebih luas lagi. 
djadi segala2nia tak tergantung 
pada Dewan Partai Pusat. 

lisi ' telah main dengan penuh 
fighting spirt. Bagian penierang- 
nja jang terdiri Hirlan, Irmarjadi, 
Supeno, Djuraemi jang kemud'an 
diganti Jatno dan Sardju rata2 
main dengan beringas. Permainan 
jang terbuka telah menjebabkan 
garis belakang TCS kutjar-katjir 
dan keeper Tjng Hie harus pu- 
'ngut 7 kali bola dari dalam ga- 
wangnja. 

Penjerang TCS sore itu terdiri 
dari pemuda2 jang seperti kita 
-pernah katakan dapat ma'n baik: 

' Mereka terdiri dari Ing Liang, 
| Mursi Ping Tjiauw, Soei Tan 
'dan Kian An. Barisan ini dapat 
“memasukkan 6 goal kedalam ga- 
wangnja Djen Po. : 

Suatu kesalahan besar telah di 
bikin oleh wasit Doeiman, ketika 

'Kian An  mentjetak goal ke 5. 
Goal ini dianggap off-side oleh 
w.sit, padahal waktu bola masuk 
kedalam gawang, seorang pemain 

Polisi masih berada digar's 
oal. ' Kemudian wasit memper- 
aik' dirinja dengan memberi 

tendangan bebas pada. TCS'. 
Bola dengan keras diambil oleh 
Kian Aan dan masuk djuga keda 
lam gawang Polisi dan angka me 
nundjuk 6—5 utk, Polisi. 

Kemudian fihak Polisi berhasil 
bikin sebuah goal lagi (7—5), te 
tapi dekat bubar, TCS dapat me 

  
Pembentukan  departe- 
men2. 

Untuk lebih melantjarkan dja- 
lannja parta', maka akan diben- 
tuk djuga departemen2 jang . di- 
pimpin oleh seorang pemimpin 
jang bekerdja penuh untuk kepen 
tingan departemennja, Adanja de 
partemen2 ini untuk  menjampi- 
ngi pekerdjaan Dewan Partij 

|dan  memetjahkan — centralisasi. 
Menurut rentjana akan dibentuk 
Departemen Ekonomi, Sosial, 
Pol tik, Organisasi dan Umum. 
Diuga didaerah2 tingkat propinsi 
akan dibentuk departemen?  ke- 
tjil2an. Berbitjara tentang has'l 
terpenting dari partij dikatakan 
oleh Sidik, bahwa koord nasi, de- 
gan dacrah2 kini "makin Tantjar, 
kemadjuan2 dapat dilihat dengan 
segera, 

Dengan kekalahan ini, 
fhak Poris IL mempunjai 

Utk. “merebytkedjuaraan Pp. 
S.LS., karena selama ini Poris 
belum pernah kalah, 

  

mendengarkan prae-advis2 sad 

tang film jang dulu bertempat fn pgal dikampung Sekaju, 
ra Merah ditengah2 ada segi-tiga putih bergambar Kepala Banten 

kan, bahwa Kongres tak bitjara- , 
kan soal Pemuda Demokrat mau ' 

umumnia pemain2 dari fhak Poladalah soal otonorni daerah, jang : 

Sidik Djojosukarto Dipilih Kembali 
Sebagai Ketua Umum P. N. ii 

PNI Pertahankan Kabinet Untuk Berusaha Mendatangkan 
Kesedjahteraan Sebesar2-nja Ba 

(Oleh: Wartawan Sendiri) 
Kongres PNI jang d'mulai pada hari Rebo tanggal 15 Dese 

penting. Selama itu hanja d'gunak 
ja Satu2nja keputusan Kongres ig 
PNI. Lagu mars PNI adalah buah 

Semaran 

Beleid 4 menteri dibenar 
kan Konggres. 

Dalam pada itu sidang p!'eno 
hari Sabtu pagi telah membenar 
kan beleid 4 menteri PNI menge- 
nai keuangan, luar negeri, perhu- 
bungan dan perdana menteri. Per 
lu diterangkan. bahwa tafsiran2 
diluaran- jang mengatakan bahwa 
ada ”kehebohan” dikalangan PNI, 

| sama sekali tak benar. Prae-ad- 
vis2 jang diberikan dalam Kong- 
res itu bukan untuk merobah be- 
leid Dewan Partai. tapi untuk Je- 

gi Rakjat 

mber, sampai pada hari Minggu 
an untuk penjusunan seksi2 dan 
telah diambil ialah d'terimanja Ja 
tjiptaan sdr. S. Poniman, bin- 

2. Lambang PNI, berupa Bende- 
g Merah. 

Demikian suara2 jang terdengar sam 
pat hari Minggu disekitar Kongres. 

Sebab2 PNI pertahankan 
kabinet. 

Sementara itu dalam keterang- 
annja mengapa PNI pertahankan 
kabinet sekarang ini, Sidik Diojo 
sukarto selaku Ketua Umum 
Ha mendjelaskan — alasan2nja 
sbb: 

1. Untuk menjelesaikan pemili 
han umum guna mentjapai stabi- 
lisasi polifk dan melaksanakan 
demokrasi rakjat.   bih menegaskan- Dan kini semua 

kebidjaksanaan menteri2 telah di 
sahkan. Sidik pun menegaskan ke 
pada wartawan tuan. bahwa da-' 
lam PNI sama sekali tak ada 
kliek2an. Sidik dapat bekerdja sa ' 
ma dengan Wilopo dan Anggauta2 
Dewan Partai lainnja dengan baik. ' 

Sidik tetap popiler. 
Dalam hal ini menurut suara2 ig. 

ditangkap oleh wartawan kita dise- 
kitar Kongres, memang dinjatakan, 
Lahwa tadinja ada keinginan2 jang 
hendak merobah dan memperbaiki 

beleid kabinet. Tapi setelah ada pen 
djelasan2 jang diutjapkan oleh Sidik, 
Mangunsarkoro, Hadikusumo, Pudio 
buntoro Sabilal Rasad: serta mente- 
ri2 Sunario dap Ali Sastroamidjojo, 
keinginan adanja perobahan2  per- 
baikan ini dapat ditiadakan. Dan se- 
bagaimana diterangkan oleh Sidik 
kepada wartawap kita, memang be 
leid menteri2 sudah diterima oleh 
Kongres dalam sidang pleno hari 
Sabtu pagi itu. Dengan diterimanja 
beleid menteri2 ini menandakan, 
bahwa Sidik masih tetap popiler dan 
mempunjai gezag dikalangan PNI. 
Sampai sekarang belum lagi diada- 
kan pemilihan pimpinan PNI, tetapi 
menurut suara2 jang terdengar dika 
langan Kongresisten, — kalau dinilai 
setjara urut2ap siapa2' jang mempu 
njai kans besar untuk megang kemu 
di PNI dapat dususun nama2 shb:: 
Sidik —  Mangunsarkoro — Wilo- 
PO: — Suwirjo dan Sjahbilal Razad,   

2. Untuk mengembalikan ke- 
amanan jang sebenarnja sehingga 
buruh dapat bekerdja dan petani 
dapat bertjotjok tanam dengan 
sempurna. : 

3.. Untuk mendjalankan pol tik 
.gotong-rojong” didalam dan ke 
luar negeri untuk perdamaian du- 
nia, 

4, Untuk mendjalankan ,.zood- 
neighbour policy” jang sehat dan 
terhormat. (73 

5. Untuk menjelesaikan d'spu- 
te mengenai Irian Barat dengan 
keradiaan Belanda, 

6. Untuk menghabisi perdjan- 
djian finec dengan Belanda guna 
kepent'ngan rakjat. 

7. Untuk memberikan segala 
kekuasaan import dan export ke- 
pada bangsa Indonesia, 

8. Pendeknja untuk berusaha 
mendatangkan kesedjahteraan se- 
besar2nja bagi rakjat. 

Sidik Djojosukarto dipilih 
kembali sebagai Ketua 
Umum P.N,X, ig 

Berita terachir jang kita. terima 
Minggu malam mengabarkan bah 
wa Kongres PNI di Bandung tIh 
menerima Sdr, Sidik Diojosukar- 
to kembali sebagai Ketua Umum 
PNI. Pemilihan ini dilaksanskan 
dengan djalan. aklamasi, 

Perlu diketahui tokoh2 ig ter- 
achir disebut sebut semula ialah 
Sdr.2 | 'Mangunsarkoro,  Wilopo 
dan Sidik sendiri, 

  

tuk". 
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— hukum2 Islam dan dalam 

| UV. perkawinan dic 
| han jang besar ,,sehingga 

| Ali telah mengambil 

  

    

  

    

     

      

  

         
     

    

  

tersebut akan diselen! 
mahnja njonja C nge ahui 
mad Ali, jaitu njor te p?rtama jang tidak mempu 
uangan P, bea 5 his" msk teleh Se DAKgA suaminia | 
ai i - Menteri . ami “721 menrambil isteri. iang: kedua 

| Badai poligami selama. bebe Par? isteri itv hidup” bahagis dan | yapa waktu mendjadi tenang, petjah «bahken isteri jang pertama itu mem “kembali minggu jl. ketika njonja. An b: verj jang kedua mengasuh 
.war G. Ahmad, jaitu isterinja Sekre anaknja.” Hi taris Kementerian : ar Pa Ba 

Jepaskan tembakan jang pertama de 
: mperg unakan an mata kerandja : 

dari hak2nja ang sjah dalam rangka | 
hukum rangka 
Pen apaka hukum orang2 jang ber 

Dalam suatu, interviu njonja Ah- 
akan supaja — dalam 
diadakan  peroba- 

jan kami  se- 
: taraf dengam negeri2 jang beradab” .' 
Adjakay menentang poligami ini 
“timbul setelah ada berita bahwa 
2 Menteri dari Kabinet Mohammad 

$ isteri jang ke- 
dua masing2. Menteri Dalam Nege- 

4 Ti, Djenderal majar Iskandar Mirza, ' 
baru2 sadja mengambil isteri kedua. 

. Mengenai perkawinan itu dikoran? tidak diberitakan akan tetapi perka- | 
 winan itu djuga tidak rahasia. Men- 
“teri Perdagangan dan Perindustrian 
baru2 sadja pergi ke London untuk 
mengambil isterinja jang kedua. Ia 

. kawin ternjata di London. 
Nionia Sarwarj Irfanullah, Coun 

cillor Kotapredja Karachi dan ketua 
Liga Muslimin Karachi, men'itakan 
bahwa dia ,,menentang tjita2 poliga 
mp itu.” , 

Kemudian olehnja ditambahkan: 
bahwa perkawinan kedua itu meru 
pakan ,keganasan 'ang besar untuk j 
isterj jang pertama”. Orang tidak da : 
pat merasakan ji hatj seorang wani 
ta jang sudah kawin jang musi 
membagi2 hak2nja sebagai isteri de 
ngan orang wanita jang lain, demiki 
an nijonja Sarwarj itu. Selandjutn'a 
dia mengadakan seruan jang hangat 
kepada para anggota djenisnja supa 
ja mengalahankan usaha2 'perkawi 
nan poligami jaitu dengan menolak 
kawin dengan orang2? Ielaki jang su 
dah beristeri. Aan 

Njonja dr. Zainab Abduilla 

t 

$ 

ka 

| orang CounciFor dari Korporasi 
“di Karachi bari Djum'at / menio- 

kong sepenuhnja RUU dim De- 
wan Perwakilan Punjab jang di- 
adjukan oleh njonja Tassadug 
Hussein Isi RUU tersebut ialah 
mengawasi poligami. F3 

Menurut shariat. demikian dr. 
. Zainab, perkawinan jang kedua 
harus tidak boleh dibenarkan 
dan harus dilakukan dim keada'an 
jang luarbiasa”. ,.Keadaan2 jang 
Jusrbiasa” itu. demikian dr. Zai- 
nab itu selandjutnja. adalah per- 
t-m22.dalam hal djika dari ver- 
kowinan i2sns pertama itu ' tidak 
lahir anak dan o'eh dokter2 jang 
berhak diniatakan bhw isteri ver 
ne itu tidak dapat melahirkan anak Ae 
   

  

tusan2 pent'ng disemua al 
joriteit. Resolusi2 Panit'a Politik 
in ketjuali mengctjewakan, rakjat 

wartawan .,,Antara” jang 
jang aseli telah dirubah oleh 

Dan resolusi2 itu mendjadi begitu 
lunak sehingga tidak lagi mengenai 
essensi masalahnja jaitu kemerdeka- 
an rakjat2 terdjadjah, melainkan ha 
nja mendjadi soal procedure belaka. 
Resolusi Tunisia  mendjadi hanja 
menjatakan ,,kepertjajaan”, bahwa 
perundingan  Perantjis-Tunisia seka- 

an jg memuaskan. : 
Resolusi Haroko mendjadi  hanja 

minta penundaan 

rang akan menghasilkan penjelesai-| 

   9, sedang mulanja rentja 
na resolusi Maroko itu menghenda- 
ki supaja Madjelis Umum PBB me 
ngandjurkan perundingan diantara 
Perantjis dan .wakil2 Maroko sebe- 

— narnja jaitu antara lain Sultan Mo- 
hammed Ben Youssef jg dibuang di 
Perantjis. Tea 2 

Resolusi Maroko mendjadi' hanja 
hendaki ditimbulkannja  strasana jg 
membimbing kearah “penjelesaian: 
masalah Maroko itu setjara damai. 
Nani Cyprus, en .me- 

ngadjukan. tentjana resolusi. jang 
minta. Madjelis Umum menjata- 
kan pengharapan supaja prinsip 
menentukan nas b sendiri 

  

djadi dasar penjelesaian masalah | 
penduduk pulau Cyprus. Rentja- 
na resolusi Junani “ini  ditjegah 
pembitjaraan dan votingnja. (pe- 

i kaum Ai kaum lemah itu”. Orang2 wanita itu 

  

     

Pemimpin2 agama Islam 

Sementara itu 2 pemimpin agama 
Islam jang terkenal membela orang 
lelaki terhadap serangan tak adil 

berbitjara ,,hal2 jang kosong sadja”, 
kata salah satu dari mereka berdua 
ini.” Moulana Eheshanui Hug me- 

| ngatakan — bahwa kampanje wanita 
untuk perundangan2 jang bermak- 
sud membendung poligami itu ada- 
lah: tidak. lain daripada mengada- 
kan tjampur-tangan dalam urusan2 
-agama”. Selandjutnja ia mengatakan 
bahwa U.U. perkawinan Shariat itu 
tidak dapat dirobah atau diamande- 
men dengan perundangan2 duniawi. 
(Antara). 

mena Be Tense kanan 

MENINGGAL KETIKA MENU 
DJU KONGGRES PNI 

Ketua PNI tjabang Atjeh Uta- 
ra jang sedang dalam perdjalanan 
menudju kongres PNI di Ban- 
dung ketika tiba di Medan telah 
meningga| dunia menda 

HD 

“N nantasa 

|telah menjatakan dengan tegas, bah 

  

Apa Bo : 

0. Umum PNI 

  

      

    
lain, seperti jang ia se- 

kemukakan dalam sidang 
sidang kongres, resepsi dan dalam | 
pe eang dengan wartawan2. 
a Pe Sea ANE kan, ke- | 

napa ada golongan2 lain ig me- 
Ta Nia anna Fedi. siwa 
Gjasama dengan golongan bang 
sa Indones'a sendiri, padahal si- 
kap keluar, meskipun didalam 
ada pertentangan2, rakjat Indone 
Sia harus merupakan satu. 

Dalam 'pidaton,a ini, Sidik  djuga' 

   

  

ya pemerintah Ali dalam perdjuang | 
annja merebut Irian Berat dari ta: 
1gan Belanda sudah tjukup menjata 
san kesabaran dan menempuh djalan 
fialan setiara damai. Tapi, menurut 
Sidik, kini n/atanja didunia masih 
ada pihak? jang mengutamakan ko. 
'onialisme. Tentang adanja  pertenta 
1gan didalam negeri, Sidik berpanda 
sat, bahwa Belanda seperti menda 
pat djalan baru-dan tentunia berpi 
kir: bangsa Indonesia sekarang se 
iang bertjektjok satu sama lain.” 

Sidik se'andjutnja mengemuka- 
kan pendapatnja dengan tegas, 
bahwa djika untuk memperdjuang 
kan Irian Barat itu tidak bisa lagi 
lengan djalan damai ,,apa boleh 
Yuat harus dikerahkan apa jang 
kita punjai dan tentang ini Be- 
'anda harus mengerti”. Tapi, me- 
turut Sidik, itu tidak berarti bah- 
wa ja mengandjurkan djalan ke- 
kerasan semata2, akan tetapi 
«manakala tidak ada lagi djalan 
lain, satu2nja cCjaln idiah keke-   dak. Berita ini disambut oleh kong 

res PNI di Bandung dengan pera 
saan berkabung dan sebagai per | 
njataan "spontan” para pengun- | 
djung kongres telah mengumpul- ' 
kan uang sokongan untuk keluar- 
ganja. 

rasan”, 
"Kepada hadlirin ditanjakan oleh 
Sidik: ,Sanggupkah kalau perlu 
dengan kekerasan merebut Irian 
Barat supaja . kembali kewilajah 
Revub'ik Indonesia?”, Pertanjaan 
itu didjawab o'eh hadlirin: .,sang 
sung, (Antara). 

  

  

    

  

      

    

Jai Bandung, presiden Sukarno 

Amerika telah memutuskan untuk 

| ,alasan2 keamanan”, 
|hari Saptu diberitakan oleh hari- 

“1 naturalisasi. 
| Amerika menganggap .,ada risi- 

(pekerdjakan dalam pemerintahan 
! Amerika Serikat. (Antara) 

: 1 

1 P hk 

      

      

   

        

    

      

a Satu Teri 

tani 

Utk Meajusu 

  

Andjuran Presiden Sukarno Di 
Do K Oleh: Wartawan Sendiri ). SK 

Sid AK 

DALAM PIDATONJA SELAMA kurang lebih setengah dja 

  

Kongres Nasional Indonesia: . Meliputi segala golong 
   

un satu macht, suatu kekuatan, 
jah Indonesia, 

| Sebelum mengemukakan  andju-m dan kekuatan. 1000 dewa tak 
rannja kepada segenap rakjat Indonkan bisa merebut Irian. kata pre ' 

.nesia ini,' presiden mengatakan, bahfsiden. 
wa memang mula2 " beliau merasa? 
bimbang, apakah akan ikut mengha 

| dliri dan menjambut resepsi Kongres 
| PNI ini. Maklum nanti mudah orang 
lalu menuduh: ,Lihat presiden su- 
dah bersekongkol dengan PNP”. Ta 
pi dalam hal ini didjelaskan oleh pre 
siden, bahwa selama beliau mendja | 
di presiden, beliau tak pernah berat 
sebelah. Beliau pernah menghadiri 

Jum kembali masuk ke Ph    

  

Perlu adanja Kongres Na- 
$ onal Indonesia, 

. Guna melaksanakan penjusu- 
nan kekuatan, machts-vorming, 
presiden, “mtengandjurkan kepada 
seluruh : Indonesia, agar se 
|gera diadakan suatu ,,All Indone- 
sian 

a |gala aliran, golongan dan partai. 
resepsi2 SOBSI, Masjumi dan lain2| Dari Masjumi, PNI, PSI, PKI, 
partai. Maka sekarang djuga meng-|PIR dan lain2nja. S'apa jang hadliri resepsi PNI. Preside, bukankakan mengambil inisiatief, terse- 
alat sesuatu partai, pun bukan lah Presiden hanja mengandjur- 
negara asing, tapi adalah alat rakjatFkan sadja. Sebab adanja kekua- 
seluruh Indonesia. Pun utjapan2 preltan perlu untuk meluntjurkan per 
siden sekarang ini tak chusus ditu- |djoangan. : 
djukan pada orang2 PNI, pada Konf  Disitir utjapan seorang ahli pori- 
gressisten sadja, tetapi kepada selu- tik jang antara lain berbunji, bahwa 
ruh rakjat Indonesia. tak pernah ada suatu klasse, suatu 

golongan, jang dengan sukarela mau 
Kekalahan jang membawa | menjerahkan kedudukannja jang me 
peladjaran. #nguntungkan itu.  Djuga Irian tak 

Berbitjara tentang Irian Barat, |akan diserahka, mentah2 oleh Be- 
presiden menegaskan, bahwa keka |landa kalau kita tak memprdjoang- 
lahan Indonesia dalam PBB mem |kannja dengan bersendikan kekuatan 
bawa kesedihan tapi djuga kegemfdan persatuan kita sendiri, demiki- 
biraan. Sedih karena resolusi In-|an antara lain pokok pidato presi- 
dia ditolak, tapi gembira karenafden Sukarno dalam resepsi Kongres 
kekalahan ini membawa peladjar|PNI jang diadakan pada hari Sabtu 
an pula. Dengan kekalahan inil malam di gedung Concordia Ban- 
rakjat Indonesia banjak jang mendung dihadapan kurang lebih 2.000 
djadi sadar kembali, bahwa revo- | orang Kongressisten serta tamu2 un 
lusi nasional kita belum selesai. |dangan lainnja. 
Dan oleh karenanja kita perluj Boleh bangga tapi dja- 
bersatu, bersatu untuk menjusun ngan kemaki. 
tenaga kekuatan jang revolusio-| Sebelum presiden Sukarno mengu 
ner. Sebab kalau tak ada persatu-ffapkan sambutannja, telah berbitia 

0. Ha djuga ketua umum PNI Sidik Djo 
me Iiosukarto, PM Ali Sastroamidiojo, 

“Walikota Bandung, Gubernur Djawa 
(Barat dan ketua parlemen Mr. Sar- 

Oo 2 : 

Dipe'jat Ka- 'tono. PM Ali antaranja menegaskan. 

rena Keturu- hwa kongres ini mempunjai arti 
ng sangat penting dan pemerintah 

23 

nan Russia 
KEMENTERIAN 

    

    
    

   
     

    

   
   

    

  

    

   

   
    
   
    

    

   

  

'menantikan hasiinja dengan penuh 
perhatian. Gubernur Djawa Barat me 
ngatakan, bahwa diadakannja Kon- 

es PNI ini di Bandung merupakan 
atu penghormatan bagi kota Ban 
ng, karena di Bandung PNI mu 

“pertanian 

memetjat salah-satu orang ahli- 
nja, jakni Wolf Laderjinski, jang| 
dewasa ini dipekerdjakan dalam 
kedutaan Amerika di Tokio un- 
tuk soal2 pertanian, berdasarkan |: 

demikian |» 

2 
1g 

asi 
       

    

   

  

an ,/Minneapolis Tribune”. 
Harian tadi membenarkan bah- 

wa. Laderjinski dipetjat karena ia 
adalah keturunan Rusia. Ia lahir ' 
di Rusia dan pernah bekerdja da-! 
lam perusahaan dagang  Sovjet: 
sebagai djurubahasa. Ja mendjadi 
warga Amerika dengan djalan| 

Menteri pertanian/ — 

konja” b'la Laderjinski tetap di 

INDONESIA MENJERAHKAN 

  

' Selekas 
asiona 

| ga Persatuan Nasional Jang 

— Revolusioner Guna Merebut Irian Barat 

ku m di resepsi Kongres PNI ke-VII 
da hari Sabtu malam mengandjur kan, 

, 1 ang an, aliran, dan partai, baik Masjumi, PNI, 
PSI, PKI, PIR dan lain2nja, guna ,bersama2 membitjarakan dan merentjanakan 

| Untuk menjusun satu tenaga persatuan nas'onal jang revo un | lusioner guna merebut Irian Barat, sebab x| kalau kita tak dapat menju : sampai tahun 2.000 pun Irian Barat be- 
demikian presiden Sukarno. sa MR     

ian Congres”, suatu Kongres Na | 
Sional Indonesia jang mel puti se! 

  

| bih 

. perempat dari orang2 jang usia- 

tidak berlebih-lebihan, banjak hidup 

b Bangsa Indon Bu- | 
Terletak Di! PBB | 

tangan Bangsa IndonesiaSendiri — Yamin | - 
ikan Nama »Ratnaningsih” Pada Asrama Ma- 
swa Puteri Jogja— Klack-Out Mabasiswa2 Pu- 

teri Terbadap Kundjungan Presiden 
Ke Jogja Praktis Gagal 

Sa APABILA PENJERBUAN tentara Belanda pada tg. 19 Des. 
1948 tidak dapat mematahkan perdjuangan kita, maka kegagalan 

| poftik kita mengenai Irian Barat di PBB tidaklah akan dapat me- 
maksa kita untuk menjerah begitu sadia. Nasib bangsa Indonesia 

Dalam suatu lapangan latihan menembak di Tdendorf-di Holstein, di 
Djerman Barat untuk pertama kali telah diadakan pertjobaan dengan 
alat penangkis udara jang memakai alat radar. Dengar alat2 ini, dimana 

Negara? Pend 
keer Masalah: 

Un untuk sementara) Su 
dipersoalkannja lebih djauh masa- |: 

bagian atas berputar (Sebagai kelihatan dalam penganan maka meriam2 
dari penangkis udara tersebut dapat 

      

  

   

jadjah Ber 

jang bersangkutan jang berdjuang 
mengikuti sidang2 PBB. Rentjana 

(grup Asia-Arab demikian rupa rumusannja sampai selunah-lunak- 
nja hanja supaja mendapat sokongan dari negara2 Amerika Latin. 

ngenai masalah Cyprus ini Soviet 
Uni, 'Tjekoslowakia, Polanda, 
Indonesia, Ecuador, — Elsalvador, 
Yemen, Pilipina ' membela hak 
»selfdetesmination” itu bagi rak- 
jat Cyprus dan dengan demikian 
menjokong Junani. 

Negara”: kolonial guna- 
kan tjara” ,,aneh”, kata 
Sudjarwo. 

two. mengatakan, bahwa: 
: "selfdetermination” se- 

ing dilajani ani dengan tjara jang 
Sek oleh negara2 kolonial. 
Inggris, Australia, Turk', New 
Zealand termasuk negara2 jang 
keras menentangnja. Alasan jang 
dikemukakan Percy Spender ia- 
|lah karena, katanja, Inggris Raya 
telah mempunjai ,,sedjarah jang 

PMK pinusa2. Der ngan kemerdekaan bangsa2. Per- 
cy Spender bertanja akan men- 
djadi apa dunia ini kalau Inggris 
"Raya tidak telah berdjuang untuk 
keraerdekaan dalam masa2 gelap 
pada  perm perang dunia 

      

memba 
    

  

   

erasa Inggris Raya. 
rtjaja dalam memenuhi 

'kewadjiban2-nja terhadap - Cy- 
|prus. Kepertjajaan demik'an kepa 
da Inggi diutjapkan djuga oleh 

  

(TT sawat2 terbang jang mendekat. 

endjadjahan? Di PBB 
Kata Sudjarwo : Masalah Self-Determination Sering Dila- 
€ jani Dengan Tjara Jz »Anehs Oleh Negara2 Kolonial 

 NEGARA2 PENDJADJAH “berhasil memblokir Sidang Umum PBB untuk mengambil pu- Gjadjahan. Resolusi Irian Barat tidak mentjapai dua pertiga ma- 
mengenai masalah Maroko, Cyprus dan Tunisia tidak dapat la- 

(Barat kemukakan 

diarahkan dengan segera pada pe- 

  

hasil Blok- 
  

untuk kemerdekaan. Demikian 
resolus 2 Maroko dan Tunisia 

DUA PATUNG PAHATAN 
BALI KEPADA P.B.B. 

.. Wakil ketua delegasi Indones'a 
ke PBB, Dr. Abu Hanifah, pada 
tgl. 15-12 menjerahkan dua buah 
patung pahatan Bali — masing2 
melambangkan 'Perdamaian' dan 
'Kemakmuran' — sebagai pembe- 
rian rakjat Indonesia kepada 
PBB. Kedua patung ini diterima 
oleh Segretaris Djenderal Dag 
Hammarskjold atas nama PBB. 

(Antara) 

GERILJA DI VIETNAM 
SELATAN 

Pemerintah Vietnam Selatan 
hari Kemis mengambil (ndakan2 
tegas untuk menghantjurkan sa- 
tuan-satuan gerilia jg. beroperasi 
sebelah Selatan garis lintang 17 
Jeradjat. Di sawah2 daerah Indo 
tjina Selatan d mana 10 bataljon' 
dari tentara teratur bergerak ter-'   

asli Kikuyu didjadjahannja di Afri- 
ka. " u 

Perdebatan mengenai Irian Barat 
'dan Cyprus memberikan bukti lagi 
bagaimana hak selfdetermination. di 
tafsirkan setjara “ sewenang-wenang 
oleh negara2 pendjadjah. dan pengi | 
kut2nja untuk kepentingannja sendi 
ri. Sebagaimana dalam hal Irian Ba 
rat djuga dalam “hal Cyprus pihak 

alasan 
tentang pentingnja pertahanan Ing- 
gris disana bagi Barat dan djuga ba 
gi dunia Arab, 

Tentang “ini Shukairy dari Syria 
bertanja dalam Panitya Politik: ter 
hadap siapa dunia Arab harus di 
pertahankan, sedangkan, demikian 
Shukairy menambahkan, selama ini 
persoalan2 jg genting didunia Arab 
adalah selalu persoalan2 dengan Ba 
rat. Tawfik Chamandi dari Yemen 
memperkuat Shukairy dengan mene 
rangkan, bahwa selama 150 tahun 

ini pergolakan2 didunia Arab ada- 
lah disebabkan oleh Barat: di Afri- 
ka Utara dengan Perantjis, di Su- 
dan. dengan Inggris dan di Palestina 
dengan Inggris. 

Chamandi mengatakan, - bahwa 
Yemen telah berusaha untuk menje 
lesaikan perselisihan itu dengan ke-   Yurki jang mendjadi peniokong   mungutan suara) La New Zea-|k 

engadjukan rentjana bunuh    -land jang gadju 
“resolusi Jain “untuk memi n 

na 
| rentjana resolusi Junani. Rentja- 
na resolusi New Zealand jang di- 

— dahulukan pembitjaraan dan vo- | 
gnja setelah diamendeer Colom | 4 | 

#nindian di PBB menundiukkan beta 

  

   
| bia, Elsalvador, berbunji: TI 

wa untuk sementara waktu tdak 
ternjata tepatnja untuk mengam- 
bil resofusi mengenai masalah 

  

Cyprus, Madielis Umum . memu- | 
tuskan tidak mempertimbangkan. 
lebih djauh hal jang disebut ,,pe- 
laksanaan dibawah. pengawasan 
PBB prnsip hak sama dan me- 
nentukan nasib senditi. rakjat2 
mengenai masalah rakjat pulau 
Cyprus,” Dalam perdebatan ine- 

dasarkan pertimbangan bah: 

asaan Barat jang utama dan 
penjokong pendjadjahan, 

p Amerika djuga dipihak ne- 
gara2 pendjadjah. 
2 en Betapa palsunja pendiri- 

Ka an negara2 pendiadjah. 
Mengenai masalah tsb. para. pe- 

   
    
   

  

pa palsunja pendirian negara2 pen- 
|diadjah mengenai hak selfdetermi- 
nation. Diwaktu perdebatan menge 
nat masalah Irian Barat, negara? 
pendjadjah. itulah seolah2 mendiadi 
kamviun hak selfdetermination rak- 
fat Irian Barat, padahal. prakteknja 
merekalah jg menindas segala gera- 
kap rakjat untuk kemerdekaan di 

Idiadiahannja. Umpamanja, . Austra- 
lia menumpas penduduk asli Aus-   
tralia, Inggris menumpas penduduk 

radjaan Inggris. Akap 'tetapi usaha2 
-itu gagal karena sikap Inggris jg 
dikabarkan telah bertindak menge-. 
bomi dan menteror rakjat Yemen jg 
berdosa. : 

Hasil2 terpenting. 
Menghadapi berachirnja s dang 

ke-9 Madjelis Umum PBB, umum 
nja orang di PBB berpendapat 
bahwa hasil2 penting dalam per- 
sidangan sekarang ialah tertjapai 
nja persetudjuan pokok d'antara 
Barat dan Timur mengenai perlu- 
tiutan sendjata dan penggunaan 
tenaga atom untuk usaha2 damai, 
tetapi mengenai masalah2 djadja- 
han gagal dan ' menggambarkan 
sebagai kesimpulan, bahwa ne- 
gara” pendjadjah menguasai PBB. 

(Antara) 

strategi, ! 

  

badap satuan pemberontak Hoa 
Hao, dilanorkan bahwa 60 ang- 

igota lawan telah tewas dan 90 
orang lainnja . telah mendapat 
luka2 vada waktu2 belakangan 
ini, Golongan Caodaist menderita 
30 tewas atau luka2. (UP) 

  

) Dulles Februari 
Ke Djepang 

MENTERI LUAR negeri A.S., 
John Foster Dulles, bulan Pebrua 
ri ja.d, akan pergi ke Tokio utk. 
mengadakan rundingan dengan 
anggota2 kabinet Djepang jang 
baru, dem'kian menurut kalangan 
diplomatik disini malam Djum'at. 
Kalangan tadi njatakan, wa 
Dulles bermaksud pergi ke Tokio, 
bila keadaan meng'djinkan, sete- 
lah ia mengundjungi sidang De- 
wan Seato di Bangkok pada per- 
mulaan tahun jad. Belum dapat 
ditentukan lagi, apakah  Dulles 
vr'badi akan dapat mengundjungi 
pertemuan di Bangkok itu, 

Me (Antara) 

MENFELUNDUPKAN UANG 
PERAK BELANDA. 

Pada hari Djum'at tg. 17 Desem- 
ber ibl. dipelabuhan Lembar (Lom- 
bok) 6 orang pedagang jaitu : Mo- 
hamad Saleh, Mohd. Noer, Hamba 
li, Hadji Adhar, Hadji Maksud, den 
Hadji Haman jang akan berlajar ke 
Surabaja dengan kapal telah dita- 
han keberangkatannja oleh jang bei- 
wadjib, karena dalam kopor, keran 
diang dan veidbed mereka masing2 
diketemukan menjembunjikan — se- 
djumiah uang perak Belanda. Uang 

perak Belanda jang terdiri ata» uang 
ketjil di Lombok berharga sampai 
Rp. 350— uang R.L. dalam tiap2 

- 

| tidak ditentukan oleh PBB, melainkan terletak pada bangsa Indo- | 
nesia send'ri. Demikian Presiden 
diutjapkan didepan puluhan ribu 
Minggu dari Bandung. 

Dalam pidatonja dimuka para pe 
muda dj Jogja itu Presiden Sukarno 
merundaskan harapannja, supaja se 
luruh bangsa Indonesia jang 80 diu 
ta ini bersatu. Dengan persatuan rok 
jat ini perdjuangap untuk memasuk 
kan Irian Barat kembali dalam keku 
asaan Indonesia pasti akan tertjapai. 
Tanpa ada kekuatan dibelakang, ma 
ka tidaklah perdjuangan itu akan ber 
hasil. Sekali lagi Presiden menegas 
kan andjurannja jang sudah diutjap 
kan di Bandung, jaitu supaja diada 
kan All Indonesian Congress” guna 
mempersoaikaa Irian Barat. Achir 
nja Bung Karho mengharapkan, hen 
daknja pemuda2 Indonesia bersatu 
padu dan berairi dibelakang peme 
rittah. 

" Mendapat. sambutan me- 
riah. Sampai 50 pemuda 
.ajatuh pingsan karena 
berrjedjal. 

Seruan Bung Karno tsb, men- 
dapat sambutan meriah sekali. 
Poster2 jang dibawa pemuda a.l. 
menuntut hendaknja Irian Barat 
kesera direbut dari tangan Belan- 

a. i 
Dalam upatjara penjaksian as- 

rama mahasiswa puteri Presiden 
Sukarno mengemukakan betapa 
pentinzmja pembentukan | kader 
sebanjak2nja guna melaksanakan 
tjita2 politik dan sosial. Oleh ka- 
rena itu sangat diharapkannja ha- 
sil pendidikan daripada Universi- 
tet Gadiah Mada. 5 

Menteri PP dan K Moh. Yamin 

  
100 rubiah dan jg. terdiri dari ring 
gitan dan rupiah berharga sampai 
Rp, 340,— uang R.I, 

    

  

     IIndon.! 

  

   
   

Bandung 

        

agar selekasnja diadakan 
   

  

            perdjoangan Irian. 

  

      
    

   

  

   

  

        

   

            

  Rabasia Usia 
Pandjang' 

Banjak Kerdja: 'lidak 
Gunakan' Alkohol Dgn7 

Berlebih-Lebihany 

SOVJET UNI mempunjai 717 
orang penduduk jang usianja le- 

Tai 120 th. dan 4.425 orang 
jang berusia antar1 100 dan 120 
th. Demikian diwartakan oleh 
Kantorberita  Tass hari Minggu. 
Menurut Lembaga Research Bio- 
logi Universitet Ikharkov, tiga 

    
    
   

  

   

    
nja tin itu, termasuk 40.000 
orang lagi jang usianja lebih da- 
ri 90 th., adalah wanita. 

   

   

BRVLCREEM 
cbat rambut jang sumpurag 

Esin 

La 
Dr. Vladimir Nikitin, ketua Lem- 

baga tadi mengatakan bahwa orang2 
berusia tinggi tsb. terdiri atas orang2 
dari segala matjam golongan pendu- 
duk. Mereka itu mempunjai satu 
persamaan, jaitu hidup dengan be- 
kerdja, minum alkohol dan merokok 

Tuan jang memakai Brylcreem tiap pagi 

mengalami, bahwa rambut Tuan tetap rapi 

sepandjang hari. Tuan melihat tjahaja indah. 

jang diberikan Brylereem “pada rambut. 

Tuan merasa bagaimana Brylcreem mem- 

bersihkan serta mentjegah keringnja kulit 

kepala. Dan Tuan ingat mengurut rambut 

baik? dngan -Brylcreem. Dengan begini 

Tuan menikmati kesenangan berganda ram- 

but selilu rapi dan rambut sehat untuk 

selamanja, Pakailah selalu Brylcreem 

diudara terbuka. Karena ini urat sja- 
raf mereka dapat terpelihara dengan 

baik dan hati mereka sehat. 

Jang tertua dari mereka itu ada- 
lah 2 orang wanita Kozak. (Antara). 

  

la2 didirikan dalam tahun 1927. Mr. 
Sartono dalam pada itu memper- 
ingatkan, bahwa PNI bolah bangga, 9 Ka 'i untu|« rambut rapi dan sehat 
bahwa kini memegang" pemerintah- 0g ego, 

AN   

  

            

     

an. Tapi djangan sampai ..kemaki' 

(takabur dan tjongkak). Maklum ka | 
dang2 orang bisa chilaf dalam ma- s — an ma na ln “3 
sa puntjak kebesarannja. | | 2 - | 4 

Resepsi dikundjungi djuga oleh: | TING 3 F EA 1 | 3 
wk. PM Zainul Arifin, Menteri2 Per || Tai : | "32 
tahanan, Kehakiman, Luar Negeri, || 3 AN" 2 P3 - | "3 
Kom. Div. Siliwangi, Duta Besar || AAN 27 5 C9 | id 
Inggris, Russia, India dan R.R.T. | ND 5 EA ? 4 - P |            

  

Di 
Tahun 1955 sudah dek 
Kami sedia alat-alat tulis keperluan kantor : 

# Tabellaris kasboek 2 sampai 20 kolom. 
# Buku folio garis, “ Buku kwarto garis. 

“ Buku expeditie “ Briefordner. .“ Stofmap 
# Snelhechter. , 3 Kertas fk. # Kertas 

Stencil. 

Dan lain-lainnja, kwaliteit baik harga murah. 

ELITE N. V. 
Sukarno dalam pidatonja 
pemuda setibanja di Jogja 

jang ' 
'hari 

Dies Natalis hari itu Prf. Sardji- | —o 
to memberikan laporan. 

Biack-Out Mahasiswa2 '$ 
Puteri. 

  
  

  

Lebih landjut dapat dikabarkan 
bahwa niat semula dari sementara 
mahasiswa2 Puteri Universitas Ga   djah Mada untuk ,.mem-boikot” N " 4 
kundjungan Presiden ke Dies Na- PEMBA NGUNAN PT. KE 
talis Universitas mereka, sebagai t 
perotes kepada Presiden atas ka- 
winnja lagi itu, ternjata praktis 
telah urung. Pada upatjara Dies 
Nata'is, tampak banjak mahasis- 
wa2 puteri2 — beratus-ratus — 
jang badlir djuga. dan diantara 
mereka terrjata ber-puluh-puluh 
orang jg sedia mendjalankan pe- 
kerdja'an mener'ma dan melaja- 
ni tamu-tamu. 

Baru. terbit : 
Ebrahim Khan - Alkissah Zaman 
Nabi dan Para Kalifahj  terdje- 
mahan: . Nj. Mariati A. Sjamni. 

! Kissah ini mengandung tauladan2 . 

jg berfaedah sekali, sehingga buku 
ini seharusnja dibatja oleh semua 
Orang jg. berigama Islam dan jg. 
mengetahui soal2 riwajat Nabi 
dan Para Kalifah dalam zaman 
keemasa, agama Islam. Tjerita2 
ini dikarang sedemikian, sehingga 

| djuga orarre2 jg. awam akan da- 
| pat menangkap dan memfahami 

suasana dan djiwa agama Islam 
dim. zamannja jg gemilang itu. 

| tebal: 158 kertas bagus 
| Harga: Rp. 17,50 

Deportasi Bu- 
ruh Italia Ke 

. Djerman 
RADIO BERLIN Timur pada 

hari Minggu mewartakan bahwa 
suatu perdjandjian rahasia telah 
diadakan. antara Djerman Barat 
dan Italia mengenai deportasi an- 
tara 270.000 dan 300.000 orang 
pekerdja Italai ke Djerman. Per- || 
Gjandjian ini telah tertjapai di 

DIAKARTA GUNUNG SAHARI 34. 
filp. Gbr 3615. JOCIA TUGU KI- 
IDUL 23, Tilp. 725. PESANAN MELA- 

». UI: POS DITAMBAH: S7... PALING 
SEDIKIT Rp. 1,50: PESANAN POS 
DIALAMATKAN - KE. DIAKARTA.       
  

                  
  

  

    

membuka asrama puteri tsb. dergan Pala ad Aan 
memberikan nama ,,Asrama Puteri amanan Eropa dan telah ut i 
Ratnaningsih”. Nama tsb. diambilnja pat persetudjan AL, 5 Aa PON MAA MN nana Bab MERMERRUNNr erna — RKA 

Tr anteri Pangeran Diponesoro jang| Keterangan, jang Gidapat dari kan KP 23 erajasa | or Thsodor Blank, komisaris kearna | Pen 5 
Sa an eren suam1)9A an Djerman Barat, mengemukakan | Kursus Bl MENGGA MBAR 

at. ? bahwa PM Italia Mario Scslba da : 
 Reitnaningsih adalah seorang wa 'am usaha melawan infiLstrasi pihak MASIH DAPAT MENERIMA KURSIS BARU nita jang sangat taat terhadap aga Kominis msuk “Pala dan” usaha 1 3 

ma, keluarga dan negara. Setjara dje. nemperlemah perlawanan Kuna bu KULIAH THEORIE SEBAGIAN DALAM naka Menteri Yamin . membantah | ih terb SAN aa aga - 
dakwaan2 oreng, bahwa beliau sela Pa Oa Th Bahasa IN D ON E SIA as lu memilih kata-kata Hindu Sanskre fahan pekerdja2 Italia fila hal ini : : f . 
ta atau Persi, djika beliau diminta | fitaksanakan, maka pemuda Dior | Maa ERA Me : 

Pete : : r di. Dier! Er . MA AN AAA At Nya ba Yamin mel man akan dapat meninggalkan peker 4 an an k 2aga eliau selalu meng | jaan mereka dilapangan 'industri un' Ga Manga Nama man manaymnawaksa baik ani atas aj Spa ak memask din ketenaran. De PERUSAHAAN OTOBIS . ' : 1 (UNA tail mengenai rentjaha tadi kinj sej J Aa Ga 3 Kang me Sa bala aini tang dijundingkar di Roma” Con N. V. Sajap Garuda Mas ' : en 3onn, Demikian Kadi erli i JL. ING wa het nama saja Mohammad Yamin nur. Tera Pe Dale dani TN an an ag BANDUNG 8. 
ini — bahwa saja ini dari Handra TARDU. I 1 ke an 10.2 op on te wndkn WASHINGTON TA prt I nneea JL aan 00 sea .20 tiba di TJERIBON Perlu diterangkan, bahwa keda KOMENTAR Pn ai BANDUNG ...... | na 0/25 dam TO ih si 
tangan Presiden Sukarno di Jog- MOSKOW, TJERIBON ...... BS 1135 — 13.15,» BANDUNG ja An Pa Na sambutan Kementerian luar negeri Ame- | TJERIBON ...... ban 14.40 — 18.20 ,, ,, BANDUNG "ha la Tn Wan pela- Irika hari Kemis tak segera mem- Penumpang dari Bandung dapat mengikuti SNELTREIN jang ber- jar, sehingga ketika Presiden ti- Iberikan komentar terhadap nota kat diam 11.47 & : ba di Gedung Negara, tiba2 pa Uni kepa is. 4 SANA na aan va £ TUN$ INEGATA, tiba, para | Sovjet Uni kepada Perantiis, jang i (Ru sp : pemuda menjerbu kederan men- memperingatkan, Didin Iitoskore Penumpang dari SNELTREIN Semarang dapat mengikuti BIS 
dekati Presiden, dgna akibat Lk. Jakam menganggap perdiandjian diam 14.40 ke Bandung. 
50 pemuda PIR pingsan kare: | saling-membantu Sovjet/Perantiis | “ Pelajaran memuaskan AN La ribu pemuda Ya sin tak berlaku lagi, bila 5 Tempat-tempat duduk isi mowa ga ibela . eran meratifikasi persetudju- Selal i ikni 
“Dapat diatabahkan Yin Wii p a 1 : elalu sedia Bis untuk Piknik 

  

an Paris, (Antara) mma 
   



    
   

   " N Ve. Pak umi ondakolanion 
Di ' VRIES ROBBE-LINDETEVES Semarang | 

- P3 'ENAGA TEHNIK 
Hn Mu 0s ntuk biro rantjangan, 
Ta - terpelai jar dan dengan pendidikan tehnik. jang baik 

Ki. setingkat A. — S.T.M, atau sedjadjar « 
Bi UNS itu, dengan: berpengalaman luas di kamz 
Bat suatu bengkel kenstruksi, pandai membuat perhi- 

tungan?2 statis, lebih disuka jang mengarti hal peker- 
djaan manjangan, 

B. Satu CONSTRUCTBUR- 
ti TEKENAAR 

/ € berpengalaman sangat luas dan bertahun-tahun 
|. dalam pembuatan gambar2-kerdja . untuk konstruk- 

ssi-konstruksi besi, tjakap untuk mendjadi pemimpin 
golongan sesudah waktu pemahaman. 
Tidak pandang bangsa. : | 

c mem ACHLI GAMBAR 
is berpengalaman be- 

berapa tahun dalam pembuatan @embar2-kandta 
untuk konstruksi2 besi. 
Warga Negara Indonesia, tidak pandang bangsa. - | 

D. Satu MONTEUR “berpengalaman | 
dalam pekerdjaan montage konstruksi? besi dan | 

| 
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lebih disuka jang pandai mengelas tengki2 dengan 
tenaga listrik. | 
Warga Negara Indonesia, tidak pandang bangsa. | 

Surat-surat lamaran ditulis sendiri, disertai pasfoto, dengan ' 
keterangan2 selengkap-lengkapnja hal pendidikan, pengala- | 
man, djabatan2 dahulu dan sekarang, pula sebutkan umur, | 
besarnja kelliarga dan referensi2 dialamatkan kepada : | 

Administrateur N. V. Constructiewerkplaatsen | 
DE VRIES ROBBE - LINDETEVES, 
Kotak Pos 5, Semarang | 

momen —nn—mmaanaa 5 mna 2 mna mna na 

    

| PEMBE RITAHUAN 
Dengan ini kami memberi tahu kepada semua langganan kami 
bahwa MULAI TGL. 1 DJANUARI 1955 segala pekerdjaan 
dari Bagian ,PENGANGKUTAN” kami dengan TRUCK dan 
KERETA API akan dilandjutkan atas rekening dan risico 
dari N. V. DHARMA TUNGGAL. 

Semua surat kuasa dari Bagian , PENGANGKUTAN” jang te- 
lah kami berikan, mulai tgl. 1 Djanuari 1955 sudah TIDAK 

ia BERLAKU lagi. : 

  

$ "3. . Segala dekan ellibnag ba Bagian ,,PANGANGKUTAN” 
an harus diadakan perhitungan sampai SELAMBAT2NJA tg. 15 
F DJANUARI 1955 dikantor kami di Purwodinatan No. 39 Se- 

marang. 

4.  Achirnja kami mengutjapkan banjak trima kasih kepada para 
3 ganan kami, jang sudah menaruh kepertjajaan Bs gaga Ba- 

»PENGANGKUTAN"” dari N.V. -kami. 
Semarang, 20 December 1954. 

N. V. Handel Mjj. ,CIEVO” 
aa z 

  

  

  

- PEM BERITAHUAN 
Berhubung dengan ditutupnja bagian ANGKUTAN dari N.V.H. 

2 Mj. CIEVO” mulai tanggal 1-1-1955 dengan ini djalan kami be- 
| Titahukan kepada Para Langganan, bahwa penjelenggara'an angku- 

. tan, baik dengan Kereta-Api, maupun dengan TRUCK, “kami te- 
—-ruskan sebagaimana biasa. Disamping itu pula kami . menerima 
 pekerdja" an EMBALLEEREN, IN & UITKLARINGEN: dibawah 
| pimpinan Tenaga-tenaga jang ahli. 

.e Tb : Memudjikan dekan hormat 

N. V. ,DHARMA-TUNGGAL” Trading Coy. 
PUSAT: — SEMARANG Alamat sementara PURWODINATAN 

Fa ana UTARA 13, TIf. 1561. 
-YJABANG2. DJAKARTA Gd. D.K.A. Ko. Bandan Tif: 123 Ko- 

ta, Gunungsahari III/9a, 

TEGAL Dji. Todan No. 15, TIf. 348. 
| SURABAJA Dil. Kapasan 173 — 175, TIK. 1422 

“Utara, 

. SURAKARTA — JOGJAKARTA — PURWOKERTO — 
KUTOARDJO. 

  

  

  

  

| — CITY CONCERN CINEMAS — 
  

GRAND 5.00 7. 00 9.00 INI MALAM PENGHABISAN (17 tah) 
STERLING HAYDEN — COLEEN GRAY — KEITH LARSEN — in 

4 Color b '$ »ARROW In The DUSTs 00x by 
 @Pertempuran hebat dengan suku Indian. Penuh sensatie ! Gempar ! 

4BESOK MALAM PREMIERE: Film Terbesar jg. Indah dim. Berwarna 

' GRAND 
a 7-9. men 

    

   

                

     

   

  

1 | dari Dane ngi” Pagal 

"Abad Emas avon- 
«tuur di aa “ 
. kembal Pn 
5 Melingkan SOmktI 
Orang jang tahu ra- 

| hasianja Gaman 
. Gaib ini ! nk 
' memakai mendj w | 

DIEKDIATA! TE "2 
| Pertarungan. hebat terdiadi L Rom: jang m memikat dengan keindahan 
- dari BAGDAD di zaman gilang-gemilang. Tarian2 Wanita Djelita jang 

| menggiurkan hati ! Sebuah film penuh sensatie ! Menggemparkan ! 

"OK 2 5.00 7.00 9.00 Tinggal Sedikit Malam (u. 17 tah.)   
WANITA TJANTIK DARI 

CLUB-LISBON” 
     

   
       

     
   
   
      

  

Kisah pertjintgan EDDIE DARROW jang 
» meNggemparkan ! Penuh sensatie ! 
| Pesan tempat : 

ST pagi dag dam 11- 2 1 

      

  
ya , . & 

INDRA an nana” INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah.) 

1 Film Philipina berbahasa Indonesia 
: #“ — ROGELIO LA ROSA — LILIA DIZON — 

ARMANDO GOYENA — dim.: 

sDARAH PAHLAWAN” 
| (BLOOD OF HERO) Film terbesar penuh aksi — Pertarungan hebat ! 

ROY A1 L 5.00 7.00 9.00 Ini Malam Diparpuletjaatg (u. 13 tah.) 

| S. PONIMAN — RIBUT RAWIT SRIMULAT — KUNTJUNG Sebatang Kara 
ARFANDI — M. JUSUF Selama masih bernjawa, selalu ada harapan ! 

  

    

  

   
   
   

    

supAn DAPAT Umar: DI SHOWROOM KITA: 

Pe TIDUR 1955 
uteri -. Solo) 

Pi Kang takan ik 

  

    
       

  

warna duco jang terpilih, dengan combinasi | 
| indah ber tu : “ Pembikinan sangat artistiek, modern dan halus, Na g aa ti Tjotjok aga untuk  punja lan di mu Titogngateh 1955. 

1 mu $      

  

ta 1 Peapan. Mar dalam $ bulan 

  
         

  

  Pn 9 kota dengan 9 NN merdu na Mengharukan ! 
SA taon ain    

   
s5 3 
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OLAH N ENENGAH 
) ba — Oleh: ANWAR SANUSI | SA 

8 h, - aa ar: 1 

SEDJARAH | INDONESIA | : hana Lt 3 un Nee Kan 

Telan, Kuna : | dari sat 3000 is. ( yeni kedatangan bangsa Hindu pada Ha r 

kira" permulaan tarich Masehi. ' S 

II. Zaman Hindu: dari permulaan tarich Masehi sampai penjebaran ARatOA ke-7 4 6.50 
: lala di “Indonesia pada £ I 1300 .. Maa T Da kana Ne k $ 

| SEDJARAH INDONESIA Il. | d 

TAN an Peralihan? dari & 1300 sampai kedatangan bangsa Belanda di In- 
ada & 1600. : , 

Tv: goneea Pendjadjahan ? Masa Kompeni. PAN aneka dana eng Ke neraka ...  ke6 A 7,50 

SEDJARAH INDONESIA Ill. : 

Pe ant Pendjadjahan (landjutan) : "Masa Belanda 1 — Masa Inggeris  — 
Masa Belanda II — Masa Djepang. 4: Sa Pia YAA 

V. Zaman Kemerdekaan : dari 1das sampai kini. daan cekung ker g 

MEDEAIA UMUM IL. k 1 » 
sin 

: mulai dari permulaan tamaddun sampai keruserban 'Ke- 
& “Sediarah Kuna : mi jakni dari & 4000 sebelum Masehi — 476 Masehi. 

. H. Zaman Pertengahan : dari 476 sampai pendapatan Amerika pada 1492, 
atau sampai keruntuhan Keradjaan Rum-Timur pada 14534 atau sampai 
Pembaharuan Geredja pada 1517 “....ooooocoWoo Y Pe pen ng A 6,50 

SEDJARAH UMUM Il. : 

Ta Ntar Baru: dari achir Zaman Pen tahan (- 1500) sampai permula- 
-an Revolusi Perantjis pada 1789. ..........cooc.co.co. eat ke-9 3 7,50 

Tenan UMUM Ill. An 1 

: En “semjarah Terbaru: dari 1789 sampai kini. Nano... Milan Saba em. ke-10 A 8.50 
TATA-NEGARA. 3 

En Nita Mesra Umum — Tata- -Negara Demokrasi — Yata- Negara Indonesia i 
— “TataNecara: Negara? BEE nina dana e ca. Baen aan na maa ke-6 3 3— 

A »b AK U AN” 
TOKO BUKU DAN PENERBIT 

DJALAN DALEM KAUM 96B - 96€C — BANDUNG 
DIA LA NGK REN 2 5 TP JAKARTA j 

» M 2 & € “ 3 Mn me ERAEANA Aan 

aa 2 » 

(Didjual: 
KI ES INI dan BESOK MALAM!) 1 DE SOTO CONVERTIBLE 
BESOK PAGI Premiere! C RION 1500 — 7:00 — 9.00 (17 1952 seperti baru, 10.000 km. 
Mena non Wi : i 411 HILLMAN CONVERTIBLE 
Bae Pn Na 11952 bagus sekali. EXTRA : SABAN PAGI: 
djam 10.00 N AG |1 JREP 1945 ) : 

Ma 1 JEEP 1944 jin running 
i : 1 NAN PUS ) condition 4 & di BENZ Openkap ) Hips Ahoy and Ankis : sport 1937 ) 

Ff Away! 1 : Keterangan: 

N. V.SOETRA 
Djalan Baron 108 — Solo 

Tilp.: No. 253 Solo.   
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Tjap Tangan tetap sabun un- 
tuk pentjutjian jang terbaik. 13 

4 

  

Njonja tinggal memutus- 

kan! Njonja dapat menggosok 
tjutjian Njonja dengan sabun 

biasa jang kasar. Atau meng- 

hemat pakaian Njonja dengan 

.memandikannja” dalam bu- 

sa jang berlimpah-limpah dari 

Sabun Tjap Tangan. Sampai 
sisa jang terachir Njonja da- 

pat menikmati keuntungan un- 

tuk tjutjian Jang putih bersih. 

  

bersih berseri laksana baru 
karena Sabun Tjap Tangan. 
  

       
b b betul dan kojak 

karena sabun biasa. 

tidak bersih 

    S3 Sabun jang paling hemat 

Bk. untuk segala tjutjian. .. 4      

  

5.6 -140-5B:     
  

Bantulah PMI Bt ja 
          

TEGELPERS   

  

Mesin pres Tegel Hydrolis. Sudah     

          

  

    
    

  

  

  

      

g K | aa ea f diudji kekuatan dan capaciteitnja. Ken PENDERITA? ! Djuga bisa dapat .tjitakan dan TE 3 | golongan. 
BA, | / Dapat lever dari persediaan. (NG Machine Fabriek KONG LIONG 
GR 5 Dj. Raya Barat 360 - Bandung. 

Anak" , N.V. Hang. Mij. SCHULTE & Co. — Djakarta. 
| NV. "VRAAG EN ad ah — gann AN 

" : N.V. JAVASTAAL .- STOKVIS — Makassar - Menado - Ambon. 
Hlm j buat: dikota 5 ..Minu mlah de. N.V. LINDETEVES —-Surabaia - Semarang - Telok. Sebuah Fla jang sungguh? dibuat dikota Da tp t nt ketua Diab 2 Kadin 

BO ORUTAT jang Ul » Po situ r e dak Medan - Pontianak - Bandjer- 
AA “ As — satu sendo Gn (baut ha Sana aa en 

tEsok “TR Gas Il N 
MALAM! : IN COLOR By | OBAT TERKENAL UNTUK SEGALA | Na | 3 Techni lor # (RUPA PENJAKIT KERONGKONGAN PAN 

Pala 8x Ta g Gris : 3 f 

    

  Film gembira tak ada 
      bandingannja ! 57.95 (17 th) IN 

Lautan lagu2 merdu, sa- 3 "2s 
mudra mamusia2 gembira! Bintang2 ber- 

Ini malam penghabisan : Jesinan HOpr- MN 

500 - 7.00 - 9.00 (17 th) MPameran Gadis2 ARTENE  ROSEMARY 

         
  

  

  

  

— (Glavnderp 
  

   
Grossmith "Old Cottage” 

  is the classic among 
  

  

  Spencer TRACY —  ' Be au 3 DAH: CLOONEY . 
    

  

Manis ! Ih Hina ana EPBURN Katharine HEPB Tuk MOS. BEAUNFUL 
lavenders. True, intense 

  

  
  

   
   

  

   

    

en ” 1. FLAME        
  

“3 GIFIS IN THE Can 

Tak patut seorang CAK PETS yet 

Aa Sa ama HAYWORTH 
An an Jose FERRER 
isebut ,,Wanita” 21? : d — semasa | 

  

  

Lihat bagaimana seorang laki2 jang kesunjian dan seorang laki2 jang | 
memudja ketukriaia achirnja bertekuk lutut pada RITA jang aa dan | 
binal !. 

: DIAGALAH HARI PREMIERE- NJA DI SEMARANG ! 

DJAGALAN INI dan BESOK MALAM 5.00 7.00 9.00 (u. 17 th) A 

  

and lasting, its sparkling 

and invigorating 
but always fragrance will bring you 

instant freshness. 

    

         
' Roltei | 
ASK VOJR D:ALE3 

“For  Damonstration 

GROSSMITH 
PTICCADILLY, LONDON     
  

  

IK HWEE : Film Tiongkok " sa Pu 1 IMF ,SIAOWU NIANG” tarman | - — 

  

   
      

y N cover woRey/ 201 £ AS WOkT. 
POLeEcaT 1 OBEY ANY- 
Es B0DY 

  

  

  

  

Batjalah : 

.,Suara Merdeka” 

    

ii 

ROXY 5.007.009.00 INI MALAM (u. Segala umur)   

IT MOVIN', 
| Car 
“G0 

  

     

  WHERE NOU'RE GOING, SPECK 
GRUNTHER, YOU AND YOUR PAL 

IHIPPO CAN Nee OTANOE P5 
| FYOUR SPu 

FOR 

   

    

Liter, ( Suegire, Tue TWO XgE RECOGNIZE 'EM, "GOT. W! IN THE Tn gu Ka Rn Na ON RON ALL Ka Te GUN- FOR THE D OF TA is! 2 an GOT RECORDPS ) SIGHT... | PEGGY KE Oebis 
FATKER! « YOUR LARIAT! DSA 

Ti 

         

    

        

  

    

  

SI MELATI“ ! Tn MAN KENINBUNG eh Djangap membiarkan ofang 
djahat itu melarikan diri, Roy! 
— Djangan kuatir! Trigger. tidak 

megurut perintahnja siapa sadja, ke- 
tjuali perintah saja! 

Kissah seorang anak jang kehilangan kasih sajang Ibunja 1 
 Extra-film : Pantja-lomba di Semarang.   Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 1882/1N/A/17L. Me ernerakgn Kuda 2 ajo Ine: 

“ 

  

  

  

      Kemudian di kota Gunsight.. 
— Sheriff, dua orang ini adalah pembunuh jang harus ber- 

— Mau perai kemana ka- 
mu, Speck. Grunther, - kamu 
dan temanmu Hippo dapat tanggung djawab atas kematian ajahnja Peggy Sanford! menggantikan sepatumu  de- — Saja mengenal mereka, Roy! Mereka melanggar undang2 | ngan kaki besi! negara! Mereka sudah lama mendjadi bandit jang ulung, 

ROY ROGERS No, 74 
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