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Peresmian: Resto- 
rasi Prambanan 

3 

Belanda Njata 
P'mbrontak |- 
Keterangan Luns  Ber-| 
tentangan Dgn D: 
UNTUK PERTAMA 

merintah Belanda menjatak: 
gerakan ,,RMS” adalah pemi 
takan, Pernjataan itu jang diutjapkao | 
oleh Menteri Luar Negeri Belanda 
How dalam pergabata Tweedk 
amer tg. 17/12 jang lalu tidak sedi- 

kit mengedjut! ANN ana 2 
kegaduhan ikalar x$ 4 
1 weede Kamer, terutama dari 
tai Anti Revolusioner. Der 
kabarkan oleh wartawan Antara 
Amsterdam, $ ON 

Luns menerangkan, bahwa juridis- 
formeel gerakan ,,RMS” itu adalah| 
satu perbuatan pemberontakan (me- 

“murut Luns: een daad van verzet), 
eh karena negara bagian Indonesia 

'Iimur telah “menerima pembentukan 
— negara kesatuan Republik Indonesia 

Keterangan Luns diatas ini adalah 
bertentangan dengan keterangan Per- 
dana Menteri Drees sebelum itu di 
Tweede Kamer jang memberikan ke- 
san, bahwa Pemerintah Belanda telah 

kan »R Ms 

  

  

   

  

  

   

    

       

   

    
Pengguntingan pita dari. upatjara Penjudahan perbaikan kembali 
Siwa Lorodjonggrang di Prambanan 

Gambar: 

Tjandi 
| telah dilakukan oleh Nj. Presiden. 

nampak Nj. Presiden ketika menggunting pita. 

(NAPPHO) 1 

  

   
F 'den Atas Peringatan Seper umpat Abad Hari Wanita 

js ranlah Terima Dengan 
Rechispositie Jang Sama 
Dengan Lelaki Sadja 

Je Lebih Perlu Realisatie-nja: Sambutan Presi 

(Djaw 

| Sa “ 
SENEN MALAM BERTEMPAT diistana negara telah di- 

langsungkan upatjara peringatan seperempat abad kesatuan perge 
rakan wanita jang mendapat kundjungan dari sedikitnja 2000 

| Orang wanita. Selain daripada Presiden Sukarno dan Njonja tam 
| pak- djuga hadir dalam upatjara tersebut, Ketua DPR Mr, Sar- 
| tono, Menteri Pertahanan Mr, Iwa Kusuma Sumantri, Menteri 
| Pertanian Sadjarwo, Komodore Surjadarma, Komandan ' KMKB 

Overste Akil, Kepala Polisi nara Komisaris Besar Djen Mo- 
hamad dan pembesar2 lainnja. Upatjara tersebut dimulai dengan 
melagukan Indonesia Raya kemudian disusul dengan kata pembu- 
kaan oleh Njonja Dr. Abuhanifah, selaku Ketua Panitya setem- 

$ 3 Tahun Utk 
Mosaddegh 
Trentutan Djaksa: 

Hukuman Mati 

  

  

Presiden Sukarno dalam kata sam 
butannja mengatakan, bahwa tahun 
hun '26—1927 adalah tahun2 jang 
bersedjarah. Ditahun itulah, kata Pre 

Isiden, telah bergelora djiwa persatu- 
an dan djiwa ke Indonesiaan. Se- 
panah tahun 1927 berlalu maka pa- 
da tahun 1928 telah terdjadi hal2 

  
  

membenarkan pemberontakan ,,RMS" 
di Maluku Selatan. ? ? 

Seperti diketahui dalam sidang 
Tweede Kamer pada tanggal 27/10 

Rakjat Di Negara? Asia- 
jang besar dalam sedjarah  perdjua- 

:ngan Indonesia misalnja: Lagu In- 
“donesia Raya telah ditjiptakan oleh 
Rudolf Supratman, para pemuda In- 
donesia telah bersumpah untuk ha- 

BEKAS perdana menteri Iran, 
Mohammad  Mossadegh, pada 
hari Senen oleh pengadilan mili- 
ter Iran telah didjatuhi hukuman 

     

    

   

    

   

   
          

   

  

   

    

    

     

  

  

5 Pada tgl. 19- Desember genap 

Wedjangan Presi!A wa 
dea Di Jogja | 

  

tahun pen 
Jogjakarta, oleh .rakjat Jogia telah diadake 
Raksasa dimuka Gedung Negara. Gambar: 
beri Wedjangan kepada beribu-ribu rakjat Jogja dalam 

slah Berita Bohong 
Provokatip 
S.K.I, Memperingatkan : 
Tidak Pernah SKI Tja- 

lonkan Hutagalung 
Sbg KSAD 

KETUA SKI, dr. Diapari, mene- 
rangkan kepada Antara”, bahwa 
perlu pada saat2 ini rakjat, terutama 
pembatja2 'surat2 "kabar, lebih awas 
dan waspada agar djangan sesat ka- 
rena balon? pertjobaan, “kabar? 'isa- 
pan djempol jang provokatif, jang 
sengadja dilantjarkan oleh sementara 
pers jang menentang pemerintah, Ke- 
terangam ketua SKI “itu berkenaan 
dengan telah ada disiarkantja berita 
ketika parlemen hendak mengadakan 
pemungutan suara tentang pembitja- 
raan usul mosi mr. Burhanudin Ha- 
rahap, jang menuntut pentjabutan PP 
35, seolah-olah SKI mempertimbang- 
kan untuk memihak pada opposisi. 

Djuga adanja berita 'jang di- 
anggap hendak menodai nama 
SKI jaitu jang .menjatakan Ke- 

  

  

   

                      

   

   
   

   

  

“ 

jerbuan tentara Belanda ke 
In peringatan dengan rapat 

nampak. Presiden ketika mem- 
rapat Raksasa tsb. 

(NAPPHO) 
mungkinan bahwa SKI akan : 
mentjalonkan dr. Hutagalung 
djadi KSAD, -seolah-olah SKI 1 
hendak menangguk diair keruh. 

    

' volusioner Schouten, jang 

satuan, jang menurut 

Drees telah menjatakan persetudjuan- 
nja dengan pidato anggota Anti Re- 

. menuduh 
Indonesia menggunakan kekerasan di 
Ambon dan menggunakan kekerasan 
pula dalam pembentukan negara ke- 

dia bertenta- 
ngan dengan persetudjuan. KMB. Se- 
perti telah kita kabarkan, Pemerintah 
Indonesia telah pengadjukan protes 
atas sikap Pemerintah Belanda jane 
demikian. (Antara). : 

  

EROPA BARAT 
Dari kalangan2 jang lajak di 

pertjaja PI-Aneta mendapat kete 
rangan, bahwa menteri keuangan, 
dr. Ong Eng Die, pada tgl. 
21 Desember akan be t ke 
Eropa Barat untuk mengadakan 
perundingan2 mengenai soal ke 
uangan disana. Diduga, bahwa 

Tenggara Sibuk Dgn 
SoaP-nja Sendiri 

lndonesia Pemerentahannja Lemah Dan 
Ekonominja Tidak Baik? 

ROBERT BLUM, ketua »Komite untuk Asia Merdeka” se- katana 1 kembalinja dari perdjalanannja Djepang, Hongkong, Indonesia, 
“3 MENTERI KEUANGAN KE Indotjina, Thailand, Malaya dan Pakistan menerangkan bahwa 

rakjat di negeri2 tsb. sibuk dengan soalnja sendiri jan oknja 
sebagian besar meliputi masalah2 akansna dan tidak” Nara 
soal2 terbesar didunia seperti konflik antara demokrasi dan komu- 
nisme. Demikian Reuter kabarkan dari San Francisco. Dia mene 
rangkan, bahwa kesan2-nja tentang -negeri2 jang  dikundjunginja 
adalah sebagai berikut: . : 

Thailand: Agak stabil dengan se- 
kit ketakutan kepada komunisme: 

kedudukan Amerika adalah lebih 
@ Fi, 

jaya mengenal satu bahasa, satu bang 
|sa dan satu tanah air, jaitu Indone- 
sia. - Dalam tahun itu pula wanita 
Indonesia mulai bersatu. 

Selendjutnja Presiden mengata 
:kar, bihwa bagi wanita Indone- 
| sia masih belum tjukup djika ha- 
inja mentjapai rechtpositie jang 
,sama dengan kaum Iaki2. ' Dja- 
ngan'ah hendaknja, kata Presi- 
den, wanita Indonesia hanja puas 
dengan Undang2 Dasar jang 
memberikan hak jang sama kepa 
da wanita. Undang2 Dasar hanja 

ilah setjarik tulisan hitam diatas 
kertas putih sadja, sedang jang 
perlu ialah harus dapat dirialisir- 
nja Undang2 Dasar jang men- 

| Gjandjikan adanja keadilan sosial 
itu, oleh seluruh ummat Indone- 
sia. 

| Ini perlu sekali diusahakan oleh 

  

pendjara 3 tahun dan bekas ke 
spala staf djendral T. Riahi men 
dapat 2 tahun pendjara. Mossa- 
.degh dipersalahkan menentang pe 
'rintah Sjah untuk mengundurkan 
diri dan melakukan  pertjobaan 

, menggulingkan. regiem Iran dgn 
djalan membubarkan parlemen. 

ifa ditahan sedjak 20 Agustus ta- 
.hun ini, 4 hari setelah djenderal' 
“Fazlollah Zahedi jang kini men 
djbat perdana menteri merebut 
kekuasaan. 

| g Intervensi Shah. 
Djaksa menuntut hukuman mati 

bagi Mossadegh, tetapi Shah telah 
mengadakan intervensi, dengan me- 
ngirim surat kepada pengadilan, da- 
lam mana dinjatakan, bahwa Shah 
mengampuni segala “kesalahan Mos- 

TuatutanHukumanMati 

matjam perbuatan kedjahatan, 
bersifat besar, seperti sabotase 
nuhan dan sebagainja. 

Instruksi untuk memperberat .tun- 
tutan hukuman. ini, menurut Djaksa   isadegh, karena. Mossadegh besar dja 

sanja terhadap negara ketika tahun 
pertama ia mendjadi perdana men-i 

Sabotase Di- | menteri Org Eng Die a.l. akan 
mengundjungi ibukota republik 
Djerman Barat, Bonn. Ia akan 
tinggal selama. 3 minggu di Ero 
pa- Barat, setelah mana ja akan 
kembali lagi ke Indonesia. 

MENT. EUAR NEGERI PAKIS- 
YAN MENEMUI SHAH 

IRAN. 1 2 mna 
uar negeri Pakistan, menegaskan, bahwa tindakan go 

Senin longan oposisi sekarang adalah 

dalam Pemerin- 

tahan? 
“Dalam rapat umum PNI di 

Sragen tg. 20 Des. '53 sdr. Sidik 

  
- Menteri. I : 

Sir Zafrullah Khan, hari 
telah mengadakan perkundjungan tindakan sabotase dan sudah me daerah. 

dalam djawatan2 g Pe 
aik » Sinyatang NE dar eaaratah, gerilja komunis sudah 

kehormatan pz ah dan PM |njelundup 
D'enderai “Zahsdi. “la Hen rerintah, baik sip meupun 
lah mengadakan perkundjungan |ter, Gjuga, dalam kalangan ke 
pada menteri luar negeri Abdul- jusian negara. : 
lah Entezam. Pada hari Selasa | Karena itu “kita “harus awas. 
kemaren Zafrullah Khan- akan | Demikian Sidik Djojosukarto. 
pergi ke Isfahan dan Shiraz. 3 (Sid.) 

Naik TeranP 
Wanita-Indonesia 

pu- 

  

Keterangin Nj. Sri Manguosarkoro 
BERHUBUNG DENGAN HARI peringatan 

Abad Kesatuan Gerakan Wanita Indonesia 22 Desember ini, ketua 
panitya pusat harian Seperempat Abad Kesatuan Gerakan Wani- 
ta Indonesia Nj. Sri Mangunsar koro menjampaikan. keterangan- 
rja kepada Antara jang menjebutkan al. ketetapan tg. 22 Dese- 
ber didjadikan Hari Ibu, jalah putusan Kongres Perempuan Indo- 
vesia ke JII jang diadakan di Ban dung dalam tahun 1938. Kepu- 
tusan ini dikatakan mengandung arti sumbangsih para ibu guna 
keselamatan dan kebahagiaan negara dan rakjatnja. 

  

Nj. Sri Mangunsarkoro dalam ke- naiknja- perdjuangan kebangsaan se- 
terangannja itu selandjutnja menjata- luruhnja. Dalam menghadapi masjas 
kan bahwa selama seperempat abad rakat baru maka sangat terasalah ke- 
ini wanita Indonesia makin madju butuhan untuk meluaskan | gerak 
dalam pengertiannja tentang per- langkah wanita Indonesia lebih dari 
djuangannja. Usaha2nja meliputi se- pada jang sudah2. Meningkatnja per 
gala matjam lapangan hidup. Ge- hubungan dengan daerah2 “mejakin- 
lombang turun naiknja perdjuangan- kan kita akan semangat pembangu- 
nja biasanja sedjadjar dengan turun nan jang meluas dan merata, tetapi 

INN TA 2 pula akan kebutuhan tenaga pimpi- 

Pravda: 

  

ynan dan tenaga keahlian dikalangan 
' wanita untuk mengorganisir: kekua- 

'tan2 didaerahnja masing2 untuk me- 

  

$ 2 ( 'mungkinkan mereka memberikan 
: Pakt Militer Pakistan-AS sumbangannja kepada nusa dan 

i i “ i bangsa. 
Ditudjukan Thd Rakjat Demikian maka berdirilah . pada 

  

Pakistan Sendiri :15 Desember 1953 di Jogjakarta ,,Ja- 
SUATU serangan baru terha jasan Hari Ibu” sebagai perwudju- 

dap adanja pakt antara Pakistan-' dan dari pada tjita2 Kongres-kongies 
AS, telah dituliskan dalam harian Wanita Indonesia seperempat abad 
Partai Komunis Sovjet Uni ,,Prav Tugas jajasan ini adalah untuk me- 

da”, demikian menurut K.B. laksanakan pegang ag gen Da 
»Tass' jang ditangkap di Patis nita Indonesia,  — jang didukung 

hari Senen. oleh seluruh pergerakan Lap in- 
kai 5 donesia —, antara lain untuk meng- 

korban PENKNn Sana Jana ' gerakkan wanita kearah penghidu: 
Na NA MERAKN a N& pan kehidupan sosial-ekonomi jang 

ga Pakistan merasa gelisah?”, tuli sehat, dan mendidik tenaga2 jang 
san »Pravda” itu mengatakan bah sangat diperlukan oleh daerah2. 
wa Sovjet Uni, Tiongkok, Birma, | 

Afghanistan, Nepal, Langka dan s.koro beritakan, bahwa Presiden 
|. Indonesia tidak mungkin dapat Sukarno mulai tg. 20 Desember 1953 
.. tinggal diam terhadap kenjataan mendjadi Pelindung Jajasan Hari 
“bahwa A.S. telah mentjiptakan Ju. Usaha pertama dari pada jaja- 

| sebuah pusat perang dingin di san ini adalah mendirikan sebuah 
— Asia Selatan. gedung, jang oleh Kongres Wanita 

3 Setelah mengatakan bahwa beri- Indonesia diberi nama: ,Gedun & 
23 ta2 tentang adanja perundingan2 an Persatuan Wanita” dan akan didja- 

tara Pakistan dan A.S. telah me- dikan “urat nadi pergerakan wanita 
nimbulkan ketakutan antara tetang- Indonesia, ,,monument” persatuan 
ga2 Pakistan, Pravda meneruskan wanita Indonesia dan Dharma Bak- 
bahwa tidak dapat disangkal bahwa ti Wanita Indonesia. : Fe 
persetudjuan antara kedua negara Gedung Persatuan Wanita” ini 
itu pertama-tama tentu ditudjukan akan diselenggarakan di Jogja- 
terhadap kepentingan2 rakjat Pakis karta oleh Jajasan Guna Dharma, 
tan sendiri. jang diketuai oleh Sultan Hamengku 

Selandjutnja oleh tulisan itu di Buwono dalam waktu 2 tahun. Ibu 
katakan bahwa meskipun. terdapat Sukarno akan mengisi ruangan ra- 
sangkalan dari PM Pakistan, dalam pat dengan perlengkapan perkakas2 
pada itu ia terpaksa djuga untuk medja pimpinan rapat. 
mengakui bahwa -perundingan2 anta “Gedung tersebut akan memerlukan 

ra kedua negara itu mempunjai mak uang Rp. 3 djuta, jang akan dida- 
sud untuk menjediakan alat2 persen patkan dari Dharma Bakti Wanita 
djataan bagi Pakistan. Kaum darma seluruh Indonesia dengan perhitung- 
wan A.S. itu sesungguhnja tidak be an bahwa harus ada 12 djuta Was 
gitu sadja menabur-naburkan dollar. nita Indonesia jang masing2 menje- 

                    

mahal 'bagi pertolongan itu. Pakis- 6 djuta wanita Indonesia jang ma- 
tan kini telah ditekan untuk mem- sing2 menjerahkan Dharma Bakti 
berikan konsesi2 jang berbahaja ba Rp. 0.50, atau 3 djuta wanita Indo- 
gi kedaulatan negaranja serta bagi nesia jg. masing menjerahkan -Dhar- 
kepentingan perdamaian. ma Bakti Rp. 1.—. 
Demikian a.l. ,,Pravda” menurut. Demikianlah a.l. Nj. Sri Mangun- 

AFP, (Antara), sarkoro, 

    

. Djojosukarto Kelua Umum PNI ! 

Sedjadjar Dgn Naik Turun Perdjoangan Bangsa: | 

Seperempat | 

Dalam hubungan ini Sri Mangun- 

Pakistan akan harus membajar dgn rahkan Dharma Bakti Rp. 0.25, atau 

baik dari pada dimanapun djuga. 
| Indochina: Keadaan politik tidak 
memuaskan, pemerintahnja tidak 

istabil walaupun keadaan militer se- 
-dikit ada kemadjuan. Keinginan un 
tuk mengeluarkan orang2 Perantjis 
menimbulkan - kegelisahan didalam 
negeri. 

Indonesia: Pemerintahnja lemah 
dan keadaam ekonominja tidak baik. 
Hebetmuan Aktiundnais dipelbagai 

Mataja: Keadaan militer madju 

berkurang dengan 5.000 orang. Ke- 
adaan ekonomi bertambah baik dgn 
kemadjuan rakjat untuk mentjapai 
pemerintahan sendiri. 

Pakistan: Pemerintahnja tidak ber 
pengalaman, akan tetapi rakjatnja 
iberusaha keras dan mentjapai kema 

erdjoangan 
djuan2 bagus. Mereka tidak berada 
dalam keadaan jang sukar. 

Salah satu soal jang besar di da- 
lam negeri2 tsb adalah penduduk 
Tionghoa jang menguasai sebagian 
besar ekonomi, akan tetapi tidak 
mengadakan assimilisasi dengan pen 
duduk aseli dan ada tendensi berpa- 

iling ketanah tumpah darahnja utk. 
petundjuk2 politik. Demikian Blum 

(Antara). 

Knssia Setodjui 
Usul Eisenhower 
Utk Merundingkan £oal2 

Pengawasan Atoom   RADIO MOSKOW malam Selasa 
menjiarkan, bahwa pemerintah Sovjet 
Uni sanggup untuk ikut serta dalam 
perundingan antara pemerintah2, me- 

ngenai masalah tenaga atom, seba- 
gaimana telah diusulkan oleh Presi- 
den Amerika Serikat Dwight Eisen- 
hower, dimuka Madjlis Umum PBB. 
Radio Moskow menjiarkan. seterus- 

inja, bahwa menteri luar negeri So- 
vjet Uni, Vyacheslav Molotov, Senin 

'jl. telah menjampaikan sebuah nota 
kepada dutabesar Amerika Serikat di 
Moskow, Charles Bohlen, 

Nota tadi mengatakan, bahwa 
usul Eisenhower. tsb tadi ,,pen- 
ting sekali artinja untuk me- 
ngurangi ketegangan internasio- 

paal dan sesuai dengan tudjuan2 

damai daripada politik Sovjet 
Uni”. Seterusnja dinjatakan, 
bahwa orang telah membuat 
alat2 sendjata jang kekuatannja 
djauh melebihi 

atom”. ,,Kita djangan lupa, bah- 
wa alat2 sendjata djenis baru ini 
memungkinkan orang untuk me- 

ngangkut peluru2 jang mengan- 

dung suatu ,,charge” atom atau 
lain2nja beribu-ribu mil djauh- 
nja”. 

Kemungkinan untuk  memper 
gunakan tenaga atom setjara 
praktis, adalah hasil jang ter- 

modern, kata nota tadi. Seterus- 
nja  dinjatakan, bahwa sampai 

achhir2 ini tenaga atom dipakai 
terutama untuk membuat sen- 
djata. ,,Walaupun demikian umat 
manusia menaruh perhatian su- 
baja tenaga atom itu dipakai 
untuk kebutuhan jang bersifat 
damai”. (Antara). 

kaum wanita lebih dari kaum laki2, teri. Ka pada itu Shah Ken 
karena wanitalah jang akan menge- Paja terhadap Tiri Mosadeph Te 
tjap keadilan sosial itu lebih banjak. Ngan didjatuhi hukuman terlalu ke- 

menurut Reuter dari San Francisco." 

kekuatan bom2 | 

besar jang sudah. disadari oleh ' 
ilmu pengetahuan dan tehnologi. 

Harus ada persamaan rasa dan "na- 
sib antara wanita intelek dan wanita 
dari massa (wanita marhaen). Kemu- 
dian Presiden memberikan gambar- 
an tentang penghidupan sehari2 dari 

seorang wanita marhaen jang pada 
hakekatnja harus bekerdja lipat jeitu 
satu kali untuk mentjari nafkah sa- 
tu kali lagi sebagai ibu dari suatu 
rumah tangga jang wadjib mengurus 

suami dam. anaknja.. - Djadi- tudjuan 
kita sekalian ialah, seorang wanita 
itu. bukan hanja tjari kedudukan 
rechtspositie jang lajak sadja tetapi 
harus djuga bersama2 dengan kaum 
lelaki berdjuang mentjari realisasi 
daripada keadilan sosial itu, untuk 
membentuk suatu masjarakat  dima- 
na ada keadilan sosial. Dan kalau 
ini sudah tertjapai, demikian Pre- 
siden mengachiri sambutannja, maka 
baru bolehlah wanita Indonesia " itu 
mengatakan bahwa mereka sudah 
merdeka. (Antara). 

| 
KABINET AKAN BERSIDANG 

|. Selasa sore menurut. - rentjana 
Dewan Menteri akan  mengada- 
kan lagi sidangnja. Antara lain 

.nja-akan dilandjutkan pembitjara 
'an soal Rantjangan Undang2 Po 
kok Pemerintahan Daerah untuk 
mengganti Undang? No. 22 tahun 
1948 R.I, dan Undang2 No. 44 
tahun 1950 N.LT. . Didalam si- 
dang Panitia adhoc jang telah di 
bentuk oleh Dewan Menteri dida 
lam sidangnja tg-15-12 jbl. diha 
rapkan akan sudah dapat membe 

'rikan laporannja. Ada kemungki 
nannja, bahwa didalam sidang itu 
akan dibitjarakan djuga laporan 
Missi Asmaun ke RRT dan bebe 
rapa negara Asia Tenggara baru2 
ini beserta laporan Dr. Sudarsono 
dari kundjungannja kedua kalinja | 
ke Djepang. 

15 ORANG DIHUKUM 
DI KENYA. 

16 Orang bangsa Afrika telah 
didjatuhi hukuman mati dan 40 
orang lainnja dibebaskan hari Se- 
nin, .ketika pengadilan tertinggi 
di Gihunguri mengadakan peme- 
riksaan untuk waktu terachir ber- 
kenaan dengan peristiwa pembu- 
nuhan besar-besaran di Lari be- 
berapa bulan jl. Hari Selasa pe- 
ngadilan itu mengadili orang2 
lainnja jang masih tinggal. 

  

i 

| 

| 

  

ras. Ketika mendengar isi surat itu, 
Mossadegh berteriak, ,,Saja tak per- 
nah minta ampun dan tak akan ber 
ibuat demikian. Saja tak membuat 
sesuatu kesalahan dan hakim harus 
memberikan keputusan sesuai dgn. 
keadilan.” : 

Pengadilan militer kemudian me- 
mutuskan, 3 tahun pendjara untuk 
Mossadegh dan 2 tahun pendjara 

bagi diri bekas kepala staf djende- 
rai TS Raha (atara). OT 

F t 2 . 

Tangkapan” Di 
. ... Nepa - 

Divisi Siliwangi 
OLEH PERWIRA Pers T..T. 

INI Kapten Nawawi Af diumum 
kan, bahwa berhubung makin nja- 
fa adania kegiatan2 dari anasr2 
tertentu didalam Divisi Siliwangi 
juntuk menimbulkan kekatjauan2 
-dan Insubordinasi, moka diher'2 
helakangan ini telah diambil tin- 
dakan terhadap orang2 jang ak- 
tp mentjoba mendiaankan usa- 
ho-rsaha tersebut. 

Dibeberapa tempat diseluruh dae- 
rahT.,T. HI, diantaranja djuga di 
dalam. kota Djakarta telah dilakukan 
penangkapan2 atas orang2 jg. men- 
tjoba. merusak keutuhan: Divisi Sili- 
wangsi. Diantaranja ada pula jang 
telah. dibebaskan kembali sesudah 
dalam pemeriksaan tidak ternjata 
Sangkut paut mereka dalam usaha2 
pengatjauan — tersebut. — Terhadap 
orang2 jang ternjata turut aktip da- 
lam menjoba menimbulkan kekatjau- 
an tersebut masih dilandjutkan pe- 
meriksaan. Demikian pengumuman 
tersebut jang dikluarkan hari Senen 
kemaren di Stafkwartier Divisi Sili- 
wangi. 

  
Major Mohamad turut di- 
tangkap. 

Dari kalangan jang mengetahui 
“diperoleh kabar, bahwa Senen pagi 
djam setengah enam telah ditangkap 
Major Mohamad dari Dinas Bagian | 
1 (Djawatan Rahasia — Red.) Ang-! 

katan Darat, kabarnja atas perintah 
Panglima TT Ill. 

  

| Upatjara Dies Natalies U.N. Gadjah 
Mada telah berlangsung pada tgl. 
19 dengan dihadliri oleh ' P. J. M. 
Presiden... Gambar: Presiden  U.N. 
Gadjah Mada, Prof. Sardjito sedang 

berpidato. Fe 
(NAPPHO) 

. 

| 

o 

4 
t 

  

PERMAI Ada 
DEWAN PIMPINAN pusat par- 

tai Permai dalam ' rapatnja tgl. 19 
. Desember memandang perlu untuk 
' memberikan pernjataan tsb dibawah 
.ini, jang ditudjukan kepada segenap 
iwarga Permai dan seluruh  rakjat 
Indonesia pada umumnja. 

  
Partai Permai adalah partai 'poli- 

"tik, jang berdasarkan ,,Pantja Sila" 
(A.D. pasal HI), djadi tak berdasar- 

Ikan “chusus sesuatu agama. 

  

lah Partai Politik Berdasark 
Sesuai dengan dasar Pantja Sila, 

didalamnja termaktub ke- ,,Tuha- 
nan jang Maha Esa”, maka disam- 

liap ummat untuk memeluknja dpn 
rasa “bebas merdeka, lepas daripada 
segala tekanan dan ketakutan. 

ping perdjuangan jang mutlak menu | 
dju keutuhan persatuan nasional ke' 
arah kemakmuran dan kebahagiaan 
negara- dan rakjat Indonesia, partai 
Permai tetap menghargai, menghor- 
mati dan menjatakan mendjadi pen- 
djaga kemurnian tiap2 kejakinan 'jg 
berbentuk agama, jang  dipandang- 

Inja sutji serta ''mendjadi hak bagi 

Terhadap tiap usaha, dalam ben- 
tuk apapun, jang diketengahkan oleh 
sebagian golongan rakjat Indonesia 
dengan tudjuan memerjih-belah ke 
satuan nasional dengan mempergu 
nakan sentimen agama, Permai me- 
ngddjak segenap rakjat Indonesia 
untuk mengambil sikap dan tinda- 

  

$ 
Pu 
LO senbopg Kemudejann nana 
LK an Kaban adah Gamer taon 
pe Kunstan pa W akan ech edan     

    

"paran granat 2g 

Tinggi, sesungguhnja telah dikeluar- 
kan dan. dalam “prakteknja telah pu 
la didjalankan oleh para Djaksa se- 
djak beberapa waktu jang lalu, teta 

pi instruksi sematjam ini dipandang 
perlu diperbaharui lagi, antara lain 
berhubung dengan agak ,,hangatnja” 
keadaan pada waktu2 

. 
Dalam hubungan ini dapat di se- 

butkan antara lain. peristiwa pelem- 
mar Menteri Ke- 

hakiman dan di beberapa tempat di 
daerah. Tg. Priok, pertjobaan mem- 
bakar. lapangan terbang Kemajoran, 
dan-dain2. 

Kepada masjarakat, Djaksa Ting- 
gi Sunarjo mengharapkan tetap te- 
nang, djangan mendjadi gelisah dan 

hendaknja terus memberikan bantu- 
an kepada alat2 kekuasaan negara. 

Masih dim. pemeriksaan 
Sementara itu Kepala Reserse 

Kriminil . Kepolisian — Djakarta 
Raya, Komisaris Sa'ud atas perta 
ajaan menerangkan kepada ,,An 
tara”, bahwa orang jang dituduh 
mentjoba melakukan pembakaran 
kapal/lapangan terbang Kemajo- 
ran, sampai sekarang masih ber 
ada dalam pemeriksaan dokter di 
rumah sakit. . Menurut Komisaris 
Sa'ud selandjutnja, apabila dilihat 
sepintas lalu sada, dapat kesan, 
bahwa orang jang seperti telah di 
kabarkan bernama Adra'i adalah 
normal, antara lain terbukti dari 
dapatnja ia mendjawab -pertanja 
an2 polisi sewaktu terhadapnja di 
lakukan pemeriksaan. 

Tetapi karena ia seringkali nam 
pak seperti orang gila, maka utk. 
mendapatkan kepastian, polisi 
menganggap perlu orang ini diba 
wa kerumah sakit untuk diperik 
sa lebih djauh. Dalam hubungan 
ini oleh Komisaris Sa'ud lebih 
djauh diterangkan, bahwa pemu 
da Adra'i, bukan sekali ini sadja 
pernah ditangkap, tetapi telah 2 
kali, jaitu oleh Seksi V dan VI 
beberapa waktu jang lalu, karena 
dituduh sebagai seorang jg tidak 
mempunjai tempat tinggal jang 
tetap. 

Djuga belum ada landjut- 
an mengenai peristiwa 
granat. 

Atas pertanjaan sampai dimana 
hasil pemeriksaan jang telah di la- 
kukan polisi selama ini atas diri 2 
orang jang dituduh" tersangkut da- 
lam peristiwa peledakan granat ba- 
ru2 ini di Tg. Priok dan Kementeri- 
an Kehakiman, oleh Komisaris Saud 
diterangkan, bahwa djuga atus diri 
2 orang ini belum selesai dilakukan 
pemeriksaan, dalam arti-kata belum 
didapat kemadjuan2 mengenai peme 
riksaan itu. 

Pertanjaan2 lain disekitar soal ini, 
belum bersedia diberikan oleh Ko- 
misaris S@ud  kerjuali  dinjatakan, 
bahwa penahanan atas diri 2 orang 
ini Aseperti diketahui satu diantara- 
nja adalah seorang hadji, Red.) kini 
dapat dikatakan "mempunjai dasar2 
jang kuat: keduanja sampai sekarang 
ini baru memberi pengakuan. ter- 

sangkut dalam peristiwa ini, tetapi 
belum. bersedia memberikan  penga- 
kuan2 lebih dalam lagi. (Antara). 

| PRODUKSI MINJAK OLIJF 
TUNISIA TH. 1953. 

Produksi minjak olijf Tunisia dari 
panenan olijf tahun 1953, diharap- 
kan akan mendekati 90.000 short 
ton. Demikian menurut kementerian 
pertanian AS hari Sabtu. Djumlah 

ini akan 10.000 ton lebih banjak da 
ri pada perkiraan resmi sebelumnja. 

an Panfja-Sila 
kan jang tegas. Sebaliknja, terhadap 
tiap usaha jang baik dari segenap PI-Aneta mendapat 
rakjat Indonesia jang mendjalankan 

ibadahnja guna keselamatan 

susnja dan "ummat manusia 

terutama sekali kedjahatan2 
» pembakaran, 

| 

  

belakangan ka 

Bisa Dimadjukan Terhadap Perbua- 
tan2 Sabot 

DJAKSA TINGGI SUNAR JO berkena 
berbagai matjam peristiwa pada waktu achir2 
Djakarta jang bersifat agitasi dan perbuatan? sa 
kan kepada ,,Antara”, bahwa ter hadap 
dan sabotase, bisa dimadjukan tu ntutan 
'b.la perbuatan itu dilakukan pada waktu 
negara masih berada dalam keadaan bahaja. Ditegaskan, bahwa ke 
pada seluruh Djaksa pada Kedjaksaan 
struksi supaja memperberat tuntutan hukuman 

an dengan terdjadinja 
ini didalam kota 
botase, menerang 

sesuatu perbuatan: onar 
hukuman mati, apalagi 
Sekarang ini, disaat mana 

Djakarta, telah diberikan in- 
terhadio segala 

jang 
perampokan, pembu 

  

Djembatan Buatan 

Sebagai ketua fraksi SKI, dr. 
'Diapari menerangkan setjara te- 
gas, bahwa pendirian SKI me- 

nentang ' mosi mr... Burhanudin 
Harahap bukan karena soal ke- 
dudukan dimanapun djuga, me- 

lainkan berdasarkan alasan2 
»prinsipieel”, jakni: 

a. PP 35 menurut pendapat 
SKI adalah sah, sesuai dengan 
dasar2 hukum negara. 

b. Usaha menteri pertahanan 
melaksanakan mosi Manai Sop- 

hiaan untuk  menjempurnakan 
Organisasi kementeriaan perta- 
hanan dan pimpinan “angkatan 
perang jang diterima oleh DPR, 

adalah konsekwensi demokrasi 
parlementer. da : 

Mengenai balon 
seolah-olah SKI berusaha men- 
tjalonkan dr. Hutagalung djadi 

KSAD, diterangkan, bahwa di- ' 
kalangan SKI tidak pernah ada 

pertjobaan, 

Di Rembulan? usaha mentjalonkan orang djadi 
KSAD. 5 aa 

SEBUAH DJEMBATAN telah di 
ketemukan dirembulan, demikian di 

takan oleh Dr. H. Percy Wilkins, 
anggauta - Royal Astronomical So- 

Dalam pada itu SKI berpen- ', 
dirian, eahwa pengisian lowo- 

Ingan maupun pelaksanaan mu- 
itasi dalam djabatan2 teknis, jg. 

  
|ciery dan Direktur dari Lunar Sec | Membutuhkan sesuatu keachlian 
| rion dari British Astronomical As- Shusus, bukanlah persoalan par- “sociation di London “semalam. Kete tai politik, 

  

rangan diatas#diutjapkannja di mu 
ka tjorong radio BBC. Dikatakannja 
bahwa barang jang aneh itu tampak 
nja buatan. Pandjangnja 20 mil dane V9ht raan in the right” “place”, 
lebarnja 2500sampai 3000 kaki Aki 
ra2 30 km. pandjang dan 1 km. te- 
bar). Djembatan itu mempunjai se- 
buah' lengkungan jang digantungkan 
diatas dua buah gunung, dan letak- 
nja diatas dataran sebanjak 15060 
yard, (kl. 1.350 m.). Demikian Dr. 
Wilkins. (Antara). 

melainkan adalah 
persoalan jang harus diselesai- 
kan oleh kabinet sebagai instansi 4 Sg 
eksekutif dengan dasar the “ 

Demikian Diapari. (Antara). # 

DOB) MENDAPAT PENE- 
RANGAN LISTRIK. 

Dobo, ibukota pulau Aru2, seka- 
rang mendapat aliran listrik. Pema- 
sangan instalasi listrik ini 'diselengga 
rakan oleh tuan A.R, Kukuhehe, 

Kabinet Ali Tidak Ragu? 
Kerdjasama N. U D 
Bukan Soal: Keteran 
DALAM PERTJAKA 

mad Nur, 
PAN dengan wartawan 

anggauta P, B. Nahlatul 

en PNI Serta PKI 
gan Moh Nur 

Antara, Mocha 
Ulama di Djawa Timur menegaskan lagi, bahwa Partai N, U. berharap dan berusaha su- paja kabinet Ali menda 

sanakan programnja, 
pemilihan umum. 
Ali telah menundj 
rasa keragu-raguan, Dalam 
walaupun usahanja belum m 
hasilnja. 

soal 

  

Pembajaran Keru- 
gian Perang 

Djepang 
Pembuatan kapal Dan 
Projek2 Lain "Akan I'i- 
masukkan Didalamnja 

Dr. SOEDARSONO, jang hari 
Senen siang telah kembali dari 
Djepang bersama-sama dengan 
mr. Besar, untuk menandatangani 
perdjandjian pengangkatan kapal, 
pada hari Selasa pagi telah mem 
berikan lapdran kepada menteri 
luar negeri. - & 

Atas pertanjaan, dr. Soedarso 
no menerangkan kpd. Pl-Aneta, 
bahwa selainnja menandatangani 
perdjandjian pengangkatan kapal 
kapal itu, ia djuga telah membitja 
rakan soal2 jang berhubungan de 
agan pembajaran kerugianperang 
dengan fihak Djepang. 

Dr. Soedarsono menerangkan 
pula, bahwa kedua pemerintah — 
Djepang dan Indonesia — sudah 
berpendapat, bahwa sekarang su 

pat kesempatan jang tjukup untuk melak- 
terutama sekali dalam soal2 “keamanan dan 

Dinjatakan bahwa 
ukkan sikap dar tind 

dalam banjak hal kabinet 
akan jang tidak diliputi oleh 

keamanan diterangkan, bahwa 
emuaskan, tetapi sudah mulai terasa 

Demikian pula soal pemilihan 
umum sekarang sudah nampak  ke- 
Sungguh-sungguhan kabinet untuk 
segera melaksanakan sesuai dengan 
programnja. Oleh karena itu, NU, 
tidak dapat menjetudjui dan me 
mandang tidak bidjaksana adanja 
golongan jang bekerdja keras “hanja 
Untuk mengkrisiskan kabinet dengan . 
alasan2 jang 'ternjata tidak zakelijk 
dan principieel.. Jang demikia itu 
hanja akan -mnegakibatken terham- 
batnja pemilihan“umum jang kini 
sedang dimuka kita dan ditunggu- 
tunggu oleh seluruh rakjat dan um- 
mat Islam pada chususnja. Demikian 
Moch. Nur. 

Atas pertanjaan kita bagaimana" 
pendapat N.U. terhadap suara2, 
bahwa N.U. bermain mata dengan 
P.N.I. dan P.K.IL.,  didjawab “oleh 
Moch. Nur, bahwa main mata de- 
ngan siapa pun dan dengan golong- 
@n manapun "bagi N.U, tidak mer- 
djadi soal, selama tidak merugikan 
negara dan agama Islam. N!U: se- 
lalu siap sedia bekerdja-sama de 
ngan segala fihak untuk melaksana: 

n program Pemerintah. Walaupun 
demikian tak berarti, “bahwa NUY. 
akan mempertahankan kabinet Ali 
'dengan begitu sadja, melainkan de 
ngan sjarat selama “kabinet tidak 
akan berbuat atau melakukan tinda-   dah waktunja untuk. meningkat 

sada fase terachir dalam penjele 
saian pembajaran kerugian pe- 
rang. Untuk pembitjaraan2 me- 
agenai masalah pembajaran keru | 
yian perang itu, ditunggu di Dja 
karta kedatangannja Eiji Wajima H 
»ada tg. 2 Djanuari jang akan 
datang. Wajima datang ke Indo 
nesia sebagai ,,visiting minister- 
it-large”, 
Diterangkannja pula, bahwa pe 

merintah Djepang bersedia untuk 
membitjarakan segala 'interim- 
igreement, bilamana pemerintah 
Indonesia mengadjukannja. 

Bentuk pembajaran ke- 
rugian perang. ! 

Dari kalangan2. jg mengetahui 
keterangan, 

bahwa ada kemungkinan pembua 
rakjat tan kapal2 dan projek2 lain akan ' 

dan negara Republik Indonesia chu- dibitjarakan 
pada | sebagai bagian pembajaran |keru 

untuk. dimasukkan 

umumnja, Permai menjediakan tena  gian perang, Dalam -projek2 lain 
ga, harta dan djiwanja. Demikian 
pengumuman. Permai, jang ditandas 
tangani oleh sekretaris djenderalnja, 
1. Rustama. 

  

Lita umpamanja dimasukkan ,,Hy- 
dro electric power plan” dan lain 
lain hal jang berhubungan dgn 
itu. (Pia.) 

kan2 jang merugikan ummat Islam 
dan rakjat Indonesia pada umum: 
nja, 

Dalam menghadapi persoalan ang- 
katan perang dan mosi Burhanudin: 
Harahap, menurut Mochamad Nur, 
pemerintah akan dapat mengatasi, 
sesuai dengan rentjana politik peme: 
rintah dan tidak ada alasan untuk 
chawatir. Dalam pada itu masjara- 
kat harus awas dan waspada terha- 
dap kabar2 jang provokatif, demiki- ' 
an. Moch. Nur jang achirnja 'mene- 
gaskan,. bahwa bagi N.U. membela 
agama dan negara adalah lebih prin- 
Cipieel dari pada duduk didalam ka- 

  

29.650 TON BESI ,,DIMAKAN 
TIKUS? ? 

Pihak N.V. ',Gapindo” (Djakarta) 
hari Sabtu melaporkan kepada 'polisi 
tentang kehilangan 29.650 ton. besi 
milik .N.V. tersebut jang disimpan di 

dalam gudangnja di Dji. Gunungsari 57, Djakarta, Pentjurian besi sebas 
njak itu, terdjadi antara bulan No- 
pember 1952 sampai Oktober 1953, 

        

   



    

   

   

  

    
    
   

  

   
    

   
   

    

    

    

    
   

    

    

   

      

   

   

     

   

      

    

              

    
   
   

    

            

seperampat abad Gerakan Wanita kes" 

£ 

tudju kepada golongan mudanja. Bila go- 

jang agak lan 
nja setjara leluasa, 

lopori d 
boleh | 
mungkin lagi mereka bergerak seterus- 
“golongan muda wanita sekarang inilah . 

merintis gerakan wanita se- 
ta umumnja telah mentjapai      

jang mendapat amanat tugas meneruskan warisan jang berupa hasil per- 
dioangan dari pafa perintiS-perintis 

|. mantinja tergantung apakah hasil pergerakan wanita sampai sekarang ini, 
o akan yiandeg ataukah akan mendjadi lebih madju hingga bermanfaat 

  

(bagi seluruh dunia wanita. 
— — — — — Kaim 

  

itu. Kepada. golongan muda inilah 

ita golongan muda itu, terutama jang tinggal 
@ikota-kota besar, hampir semuanja dapat mengenjam hasil perdjoangan 
kewanitaan dengan sepenuhnja. Emansipasi hampir dalam segala lapa- 
ngan bukanlah barang jang asing lagi bagi mereka. Dalam tjara berhias 
dan berpakaian, dalam mengedjar pengetahuan, dalam menempati ke- 
dudukan dalam lapangan pekerdjaan, mereka telah lebih bebas dan boleh 
dikata hampir tak ada halangannja lagi. Tetapi sajang harus dikemuka- 
kan, bahwa kebanjakan apa jang dipraktekkan oleh golongan muda 

| dalam emansipasi mereka itu, masih terlalu banjak soal-soal materie 
sadja — jang nota-bene sampai sekarang hanja mengenai dan meng- 

untungkan beberapa djumlah orz 

tingan scluruh dunia, kewanitaan, 
Ng 

a. pang wanita sebagai individu 1 
| dan masih kurang sekali soal-soal prinsip jang merata mengenai kepen- 

sebagai djenis chususnja dan sebagai 

- — Dalam hal jang terachir ini, - terutama kita teringat 
masih adanja berdjuta-djuta wanita didesa-desa, jang walau mereka ber- 
ada dim. alan abad 20 jg. terang benderang ini, tetapi hidup mereka masih 
tetap diselubungi oleh awan gelap djaman baheula. Buta-huruf “masih 
reradjalelas kebodohan mendjadi umum: dan karenanja keadaan-keadaan 
pa sudah tidak pantas lagi dalam 

mengekang dan menjempitkan hidup 
zaman sekarang ini, masih banjak ' 
kaum wanita. y 

— — — — — Djuga wanita-wanita jang ada dikota-kota, jang umum- 
. mja mendapat lebih banjak kesempatan untuk madju, keadaannja masih 
belum ideaal. Kekurangan persiapan mereka dalam hidup jang disebab- 
kan karena kurang sempurna pengadjaran dan pendidikan jang meng: 

“akibatkan pula kurangnja kekuatan mereka 
baarheid, menimbulkan keadaan-keadaan jang tidak di-inginkan. 

dalam economische weer- 

“— — — — — Demikianlah diantara soal-soal penting jang perlu di- 
kemukakan dan dimintakan perhatian kepada para wanita terutama dari 
generasi muda. ,,Economische weerbaarheid” dan emansipasi dari wa- 
nita-wanita desa, adalah merupakan soal-soal terutama jang bagi masa 
sekarang ini, ikut merupakan paktor-paktor penting jang akan ikut pula 
menetapkan tinggi afau rendahnja deradjat kewanitaan kita se-umumnja. 
Hendaknjalah dalam memperingati 
sekarang ini, soal-soal tadi tidak luput dari perhatian! 

2» 

   
    

    
     
      

penjum 

Hara di 

DAL HUTANG- ANG 
DGN. MILITAIRE SOCIE- 

Panitya untuk menjelesaikan uru ! 
$ emulihan hak di Diakarta meng 
umumkan, bahwa barang siapa jang 
berhutang-piutang kepada salah satu 
( Aa militaire societeiten di Indo 

Gang didirikan sebelum pe- 

2), mereka dapat me rkan hu 
| fangnja atau Mmengadjukan tuntutan 
piutangnja, jang disertai surat2 buk 

elengkap?nja kepada pengurus 
bar  (bestuurder-liguidateur) 
militaire societeiten “tersebut 

tor panitya itu, alamatnja Dja 
Segara 11, Djakarta, sebelum tgl 
Djanuari 1954. Segala tuntutan 

piutang jang diterima sesudah tang 
| tersebut tadi tiada akan diurus 

PDjika tuntutan piutang telah diadju 
dahulu kepada panitya urusan 

utang2 sebelum perang( commissie 
'Yoor de beoordeling van vooroorlog 
se vorderingen, S-1949-464) dikemen 
terian keuangan, maka perlulah tang 

. rat pengantarnja disebutkan. 
Jumat ini tidak berlaku untuk:   “51) Bank Indonesia, 2) Ned. Handel 

. N.V., 3) Escomptobank N.V., 4. ! 
. Handelsbank, 5)- Bank Tabung : 
Pos, 6) Spaarbank di Semarang | 

dan 7) Nutsspaarbank) di Surabaja. ' 
emikian pengumuman "panitya un ' 
 menjelesaikan pemulihan hak di 

arta. 

PELABUHAN SEMARANG 
“SELAMA 10 BULAN. 

Selama 10 pulan jang achir2 ini di 
pe ihan Semaranggtertjatat angka 

000 ton dan Rp. 81.000. 
Menurut Suwadi, Insp. ke- 

'a Tjukai daerah Il Djawa Te 
“kenaikan eksport ini disebabkan 

tambahnja barang barang jang di 
1 saban. misalnja kapok, katul, 

ipun barang2 import selama 10 
t hanja 107.000 ton 

tahun 1952 ada 
jang berarti, kira2 sedi 

dur hingga tutup tahun nan- 
    

atan Pabean selu 

tjukai tembak 
0.000.000,— jalah 

i dari Ik 1.100 pa 
ada didaerah ini. 1 

Djawa Tengah' 
asih terdapat 2 

T 1g | it banjak kerdja 
ort dan import barang jalah 

  

pengurus ,,Semarang-Pho 
un 1954 telah ter | 

it: Ketua: Sdr. Loe | 
3 , wk. Ketua: 
W en Tan Hwat | 
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seperempat abad Gerakan Wanita 

Y 

Pada hari Senen pagi dikantor Walikota Semarang telah dilakukan upa- 
an anggauta2 Panitya Pemilihan Umum, Kota Besar Se- . 

apan walikota Hadisubeno Sosrowerdojo. Tampak seorang 

anggauta, sdr. Sudarsono Sastrodimedjo dari Masjumi sedang disumpah. 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

TAMBAH TENAGA. 
kk 
Mulai tanggal 21 Desember, para 

typisten Kantor Sekretariaat Propin- 

si Djawa Tengah tiap hari diberi 
minum susu 1 gelas tambah 1 telur 

supaja bisa tambah tenaga, tambah 
sehat, tambah kuat mengetik! 

Sir-pong dengar adanja peraturan 
baru ini dengan-girang bisa utjap- 
kan: ,.Bravooo”. 

Tjuma kalau Sir-pong boleh usul, 
selain diberi minum susu plus telor 
ajam, sebaiknja para typisten pria di 
tambah djuga dengan sedikit mritja 
dan 1 sloki ,,Gelas Mas”. i 

  

  

PAMERAN. 

Dalam rangkaian penjambutan ge- 
rakan wanita seperempat abad, pa- 
da hari Senen malam jbl., bertempat 
di Balai Pertemuan Keristen di Bo- 
djong Semarang-telah diadakan pa- 
meran mengenai pelbagai matjam 
keradjinan tangan kaum wanita, tja- 

ra-tjaranja kaum ibu dapat merawat 
kanak2nja dan mengatur hidangan 
didalam rumah tangga. 
hudjan turun, tetapi perhatian pada 
pameran tadi tjukup memuaskan. 

SIDANG ISTIMEWA DPRDS 
K. B. S. 

Pada tgl. tgl. 28 Desember 1953, 
DPRDS Kota Besar Semarang akan 
mengadakan sidang istimewa jang di 
mulai pada djam 10 pagi bertempat 
diruangan sidang “dengan  ,.rentjana 
Anggaran Belandja Kota Besar Se- 
marang tafun 1953”. Apabila tidak 
dapat selesai pada hari itu, sidang 
akan dilandjutkan pada malam dan: 
hari2 berikutnja. - 

PAWAI DALAM HUDJAN 

Keadaarm udara jang diliputi oleh 
mendung tebal dan hudjan jang te- 
lah mulai turun. pada Senen sore 
j.b.L, tidak merintangi hasrat kaum 
wanita jang pada waktu itu 

ten Smg. untuk mengadakan pawai. 
Tepat pada djam 17.00 ketika hu- 
djan mulai agak reda, 
berdjalan dengan didahului oleh ba- 
risan pandu? puteri. Barisan pawa' 
jang pandjangnja I.k. 1 km. itu seba- 
gian besar terdiri dari para peladjar 
puteri dari SPK, SGTK, SGA Nege- 

Iri, pegawai2 puteri dari DKA dan 
serta organisasi2 wa- lain2 kantor, 

nita lainnja. ' Mereka menudju ke 
Tugu Muda melalui Djl. Bodjong, 
dan sampai disini wakil2 dari peng- 
ikut pawai meletakkan karangan bu- 
nga sebagai pernjataan penghargaan 
mereka atas djasa2 para pahlawan 

kemerdekaan bangsa. Dari sini pa- 
wai terus berbalik menudju kege- 
dung Balaikota, dimana Ketua DPR 
DS KBS Dr. Rustamadji mengutjap- 
kan kata2 sambutannja, dan kemu- 
dian pawai dibubarkan. Meskipun 
para pengikut pawai badannja telah 
kedinginan dan pakaiannja telah ba- 
sah kujup karena kehudjanan pada 
umumnja mereka menjatakan rasa 
kepuasannja. “Pawai ini adalah seba- 
gai rangkaian atjara peringatan — se-' 
perempat abad pergerakan wanita 
Indonesia, 

-|lah dirajakan oleh organisasi wa- 

Ikubus 

Sekalipun. 

telah | 
& siap berkumpul dihalaman Kabupa- 

pawai mulai | 
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ROMBONGAN PERDANA 
(IENTERI DI SOLO. $ 

Pada hari Senin pagi, perdana 

|kil perdana menteri I mr. Wong- 
sonegoro, tuan Sumardjan dari 
kabinet perdana menteri bagian 
urusan keamanan dan letnan Su- 
hud, adjudan perdana menteri, 
(telah tiba di Solo dari Semarang. 
Pada tengah hari itu ditempat 
kediaman residen Surakarta akan | 
diadakan “rapat dengan staf kea- 
manan dan pada malam harinja 
akan diadakan pertemuan ramah-' 
tamah dihotel ,,Dana” dengan wa 
kil2 partai2, organisasi2 dan dja- 
watan2 pada tingkat keresidenan 
dan kota besar. 

PERINGATAN “4 ABAD KE- 
SATUAN PERGERAKAN 

WANITA. 
Peringatan 4 abad kesatuan: 

pergerakan wanita Indonesia, te- 

  

nita Magelang tg. 19 sampai 24 
Des. dan selama hari2 perajaan 
itu telah diadakan perlombaan 
olahraga. Malam Minggu jl. ber 
tempat digedung Kantin baru, djl. 
Tengku Umar telah. diadakan ma 
lam resepsi dengan mendapat kun 
djungan besar dari para undang- 
an, diantaranja hadir residen Ke 
du, Bupati dan Walikota Mage- 
lang. Setelah diadakan pidato se 
djarah ringkas V4 abad kesatuan 
pergerakan wanita Indonesia, ma 
ka jang memberikan pidato sam 
butan Residen Kedu dan koman- 
dan KMK kapten Sudjono. 

  

MASJUMI/GPII UNDAAN 
DIPERGIAT 

Minggu pagi tgl. 20 Des. jbl., ber 
tempat dirumahnja M. Bisri Unda- 
an, Kudus, telah dilangsungkan kon 
perensi party Masjumi dan GPU 
anak Tjabang Undaan, jang dihadli 
ri oleh pengurus2 ranting, utusan 
Masjumi dan GPII Tjabang Kudus 
dan lain2. Setelah mendengarkan pe 
'nerangan jang diberikan oleh Sir.2 
| Muh. Saleh, Mahmudi, Halym dan 
Oemar Farouk, oleh konperensi ke 
'mudian diputuskan untuk memper- 
baharui pengurus -Masjumi dan pe- 
ngurus GPII. Pengurus Masjumi 
Anak jabang Undaan di ketuai: 
Sdr. M. Bisri dan wakilnja Sdr. Kj. 
Abdulrachim, dengan dibantu oleh 
beberapa orang pengurus. Pengurus 
GPII Anak Tjabang Undaan jang 
baru: Sdr. Choiri sebagai Pimpinan 
dan wakilnja Sdr. Ali Erfan. 
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LAGAKNJA PENDJAHAT 
(ATAS. KERETA-API. 

: Hari. Senen 'j.b.L: “ini “dihalaman 
Tawang ada suatu -persitiwa - jang 

    

(menteri Ali Sastroamidjojo, wa- 

(gunakan untuk kebutuhan rakjat ta-/ 
Jai, kursus tani d.LI. 
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PERESMIAN PEMBUKAAN 
—— BPMD KEDJADJAR 

. Dengan dihadliri oleh anggauta 
DPD Prop. Djateng Wasit Notoju- 
wono, Residen Kedu R. Muritno, 

Rakjat Djawa Tengah, Bupati Wo- 
nosobo dan para undangan lainnja, 
pada tgl. 19 Des. jbl. di Kedjadjar 
telah dilangsungkan upatjara ,peres- 
mian pembukaan B.P.M.D. 
Pendidikan Masjarakat Desa) jang 
ke-11 untuk daerah Kedu. Penjerah- 
an gedung BPMD dilakukan oleh 
'Prodjosugito Kepala Wjawatan Per-| 
tanian Rakjat daerah Kedu kepada ' 
tjamat Kedjadjar, dan selandjutnja | 
diandjurkan - supaja pemakaian ge- 
dung. BPMD 'itu sebaiknja djangan 
'dibuat rapat2- politik, tetapi diper- 

  
Dapat ditambahkan, bahwa BPMD 

stb. dibuat dengan beaja Rp: 40.000 
dan dinamakan »Angesti Tani”. 

Ilbilakukan Di Makale 

  

Sujatno dari Djawatan Pertanian: 

| Siksaan Ki ia ) 

Agama 

“. Rantepao? 

BERHUBUNG dengan tilgram | 
tertanggal 18 Desember 1953 jg 
diterimanja dari ,,Umat Kristen 
Kolonedale Sulawesi Tengah” jg 
berbunji: 
,,Mr, Tambunan Djakarta 

Mohon perlindungan umat 
Kristen Makale Rantepao sekitar 
nja jg disiksa karena agamanja”, 
anggota parlemen Mr. A. M. 

(Balai | Fanabunan menjampaikan perta- 
njaan kepada Pemerintah sebagai 
berikut: 

“TI. Sudahkah: Pemerintah mengeta 

hui hal tsb. diatas? 

2. Tindakan apakah: jang sudah 
atau jang akan diambil oleh Peme- 

rintah untuk mentjegah — perbuatan 
jang sedemikian? 

3. Sudilah Pemerintah mengam- 
bil tindakan2 setjepatnja- agar supa- 
ja umat Kristen didaerah tsb. diatas 
djuga merasa dirinja  diperlindungi 
oleh Pemerintah? , 

  

Keanehan .,Amorphophal 

Th. Sekali—CPM Kewala 

berasal dari Sulawesi, batangnja 
tetapi sebesar pohon pepaja. Pula 
papaja. Istimewanja sebab hanj 

bunga — ini kalau boleh disebut 
dari dahan atau dari batangnja, t 
nah, tjuma sadja dempet dengan 
li. Malah waktu Presiden Ouirino 

berdiri disampingnja. 

Umurnja bunga ini, bila berkem- 
bang, hanja sampai 10 hari paling 
lama, dan sajang ketika Staf Redak 
si datang disana, bunga itu sudah 
mulai laju, meskipun masih keliha- 
tan njata daun2 bunganja jang ke- 
merah-merahan bagus dengan 
»Stengel”nja jang sebesar sapu lidi. 

. Sudah tentu namanja . djuga isti- 
mewa. Kalau dipertal bebas kiranja 
namanja jang diberikan kepada kem 
bang “elok tsb ialah: ,,tidur-bangun”. 
Kalau bahasa Djawa kiranja: ,turu 
ngadek”. Apa tumon? - Amorpho- 
phalus bahasa pengetahuannja. 

Kabarnja siapa jang bisa melihat 
pertama kalinja waktu berkembang-   .patut mendapat perhatiannja. chala- 

jak ramai, . terutama mereka jang : 
jajam dengan tjuma2. Ini dimaksud, ! hendak berpergian dengan Kereta | nga istimewa tadi keluarnja 

'Api. Ketika K.A. jang datang dari 
Surabaja berhenti «1 Setasiun Ta- 
wang, 2 pendjahat jang berpakaian 

-perlente telah naik. Jang satu mem- 
bawa bungkusan, sedang jang lain- 
nja mentjari korban. Tidak antara 

"lama, seorang Tentara telah disero- 
bot surat dinasnja jang berada dida- 
lam kantongnja, tetapi pendjahat ini 
tertangkap. Sajangnja ketika dibawa 
ke kantor D.L.T., 
kan diri. Jang lainnja ketika menge- 
tahui dirinja di-intjar oleh fihak ig. 
berwadjib Jalu buru2 meninggaikan 
besek jang dibawanja-di atas K.A. 

dan kemudian melarikan diri djuga. 
Besek tsb. jg. kemudian diambil oleh 
fihak jang berwadjib, ternjata terisi 
tikar jang dibungkus begitu rapi un- 
tuk dapat ditukarkan dengan lain 
bungkusan. Tetapi sebelum ada pe- 

  
itu dapat diketahui dan achirnja di 
gagalkan oleh fihak jang berwadjib. 

2 ORANG AHLI KESEHAT- 
AN DALAM PERUSAHAAN. 
Djawatan Pengawasan Perburuhan 

kepala daerah VI Djawa Tengah di 
Semarang umumkan kepada para 
pengusaha dan madjikan dari per- 
usahaan2 di Djawa Tengah terma- 
suk pula daerah istimewa Jogjakarta 
bahwa kini pada Djawatan tsb. ada 
diperbantukan 2 orang dokter ahli 
dalam soal hygiene perusahaan (ke- 
sehatan dalam perusahaan), ialah 
Dr. Karimuddin dari Kementerian 
Kesehatan dan dibantu Dr. Tiis 
Evensen dari International Labour 
Organisation. En 

Mereka jg. mempunjai kesulitan2 
atau persoalan2 jang belum dapat 
dipetjahkan mengenai soal2 keseha- 
tan perusahaan (bedrijfshygiene) atau 
hal2 jang bertalian dengan itu da- 

pat disampaikan kepada kedua orang 
ahli tsb. guna mendapatkan petun- 
djuk dan pendapat. ? 
Dalam hal ini Djawatan Pengawa- 

san Perburuhan diatas bersedia un- 
tuk mendjadi perantara. 

— KALENDER 1954 
Dari N.V. Royal Company,  Bo- 

djong Smg. kami telah menerima 
sebuah kalender bulanan jang tertje- 
tak diatas kertas halus. Djuga dari 
K.L.M. telah diterima kalender bu- 
lanan dengan diberi gambar2 ber- 
warna jang tjukup menarik perhati- 
an. Atas pengiriman2 tadi, dengan 
djalan ini kami mengutjapkan terima 
kasih. 4 

PENGURUS G.R.T. KELURA- 
HAN BANDJARSARI. 

Pada hari Kemis malam Djum'at 
tgl. 17/18 Desember 1953: dengan 
bertempat di Pendopo Kelurahan 
Bandjarsari oleh Gabungan Ru- 

kun Tetangga Kalurahan Bandjar- 
sari baru2 ini tlh. diadakan rapat ang 
gauta jang achirnja dapat memutus 
kan dua keputusan, sebagai berikut: 

1. Susunan Pengurus G.R.T.: Ke- 
tua: M. Damhary: Wkl. Ketua: S.A. 
Djuri: Penulis TI dan II: Tjiptohuto- 
mo dan Marban: Bendahara: M. To 
tibs  Pen/Pendidikan: — Mohammad 
Al Atas: Sosial: Goemin. 

2. Panitya Pendaftar Pemilih: Ke !   tua: Kaspan (Lurah  Bandjarsari): 
Wkl. Ketua: M. Damhary, Penulis: : 
Goemin,  Pembantu2: 

| Abdullah, 

ia dapat melari- 

| 
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numpang jang mendjadi korban, per-/ 
buatan pendjahat jang mentjurigakan 

biak, dia itu akan ,awet mud@”. Bil 
ketixa 

tgl. 15 Desember 1953 ini, jang pa- 
ling achir “berkembang pada tahun 
1943, waktu djaman Djepang dulu. 
Loo, anehnja alam. Tepat sepuluh. 
tahun. Djadi kalau nanti sepuluh ta 
hun lagi berbunga lagi, atau pohon 
itu beranak lagi, kira2nja. Mang 
Ganda sudah- akan berusia 80 ta- 

  

— Amorphophallus — 

hun alias 10 windu. Mudah-mudahan 
10 tahun lagi ,,Obrolan” inipun- ma 
sih didjaga olehnja. Apa malah ada 
jang memudjikan sebaliknja? Terse- 
rahlah. e 
SEKARANG JG BAIK kita per- 

ingati lagi ialah ketika kaum wani- 
ta membikin demonstrasi masuk  Is- 
tana Presiden, di halaman Istana 
Merdeka. Sebenarnja jang boleh ma 
suk “itu -hanja delegasinja lima 
orang. Maka pintu2 menudju Istana 
ditutup dengan P.M.2 jang berdjaga 
keras. Tetapi rupanja, kaum ibu jg 
dipelopori Bu Diro, jang sudah ke- 
tularan semangat Sulawesi jang tjin- 
ta Presiden itu, tidak undur seta- 
pak. Itu barisan pendjagaan P.M. di 
sumbari begini: ,,Ditjentjanga berot, 

dipalangana mlumpat”.  Ditjentjang 
akan memutuskan tali, diberi palang 
melontjat. Betul djuga. Barisan PM 
diterobos dari atas, bawah dan sam 
ping, achirnja djebol. Dan an 
tara 3000 wanita itu sama masuk 

  

HUTANG STADSGEMEENTE. 
Menurut keterangan, hingga pe- 

tjah perang tempo hari djumlah hu- 
tang Stadsgemeente Semarang dulu 
jang dalam pertengahan tahun de- 
pan akan diselesaikan oleh pemerin- 
tah pusat adalah 8.485.000 rupiah 
Belanda dulu. 
Hutang tsb. dikeluarkan berupa 

obligaties berturut2 selama tahun 
1937 dalam apa jang tersebut ter- 
mijn I sebesar f. 5.185.000.— ter- 
mijn IA sebesar f. 343.000.—  IB 
£. 21.000.— IIA f. 343.000.— . dan 
IIB f. 1.978.000.—. Selain itu djuga   sisa uang pindjaman jang belum ter- 
bajar lunas sebesar f. 64.500.— dan 
obligaties Jain jang dikeluarkan ta- 
(hun 1939. 

Adapun hutang2 tsb. mestinja di- 
bajar lunas dalam tempo antara 20 
sampai 40 tahun dengan bunga se- 

S.A.  Djuri, besar antara 2”2 sampai 490 seta- 

hun, 

  

karta Diganti Dengan Bis ! 

tahun pohon ini ,,beranak bunga”, 

  

lus“— Berbunga Hanja 10 
han Menghadapi Wanita2 

Jg Berdemonstrasi— Menteri Yamin Bawa Koper 

Untuk Mengangkut Bahan2 Pekerdjaannja Ke Dan 

Dari Kantor — Apa Tidak Lebih Baik  Trem Dja- 
? 

DENGAN SEORANG STAF REDAKSI HARIAN ,,Suara 
Merdeka” ini Mang Ganda diadjak ke Kebun Raja Bogor, Istime 

|wa untuk menjaksikan bunga istimewa sekali. Pohon bunga itu 
hidjau tutul bagus seperti tales 
daun2-nja indah seperti daun 
asekali dalam sepuluh 

Disebut ,,beranak” sebab 
bunga — itu keluarnja tidak 
etapi tumbuh langsung dari ta- 
batangnja. Bunganja besar seka- 
ig kini sudah pensiun bertamasja 

ke Bogor kebetulan ada sebuah pohon sematjam tadi jang ,,ber- 

bunga” itu dan tingginja bunga sama dengan Presiden tamu jang 

beramai2 dan berseru menderu: ,,ke 
luar Bung Karno. Keluar Bu Kar- 
no”. Berulang-ulang sampai suara- 
nja retak. 5 

Bagaimana wedjangan Bung dan 
Bu Karno pembatjaku tentu sudah 
tahu. Tetapi tentu belum tahu bhw 
sehabis demonstran pergi, terpaksa 
4 orang tukang sapu istana beker- 

dja keras mengumpulkan - bunga2 
sanggul dan bungkusan premen jang 
banjak sekali. (Padahal kalau di So 
lo bunga bekas sanggul itu mahal 
harganja, kata Njimas Ganda). 

Dan jang hadir ikut demonstrasi 
tadi banjak sekali jang muda2 dan 
tjantik2. Makanja Mang Ganda di 
dalam hati ketjilnja berkata: ,.Ah 
itu lelaki, kalau isteri sudah begitu 
tjantik kok masih belum puas, mau 
tjari bagaimana lagi? Andaikata 
Mang Ganda punja begitu, tentu ti 
dak akan boleh pisah serambut ,.di 
bagi-sedjutapun.” Tapi dasar manu- 
sia. Wong tijang kok mas!! Di an- 
tara jang hadir itu betul2 ada dua 
orang puteri tjantik jang djadi kor- 
ban PP 19 tadi. Sebab sesudah ke- 

luarnja peraturan itu, sang suami 
terus sadja. tjari baru 

GANTI TJERITA, TUNG- 
GAL KOTANJA. Tjeritanja me 
ngenai seorang Menteri jg suka 
sekali bekerdja. Kalau biasanja 
Seorang pegawai membawa pu- 
lang pekerdjaan itu tentu didalam 

lactetas atau map. Ini sudah isti 
mewa, sebab jang umum orang 
sutik bekerdja sesudah djam 
14.00. Apa lagi kerdja dirumah. 
Ini ada seorang menteri jang di 
bawa kekantor dan pulang keru- 
mah setiap hari itu...... KOPER 
tas pakaian tanggung, djadi tidak 
ketjil tidak besar, penuh dengan 
dokumen2. Sak koper, apa 
tumon? 3 

Tentu jg begini ini mudah di 

Menteri Yamin. Keradjman begi 
ni kalau mendjadi merata di Indo 
nesia, bersamaan dengan hilang- 
nja gerombolan pengatjau jang 
sudah mendjadi insjaf bahkan 
terus ikut membangun, tentu 
Indonesia bisa bajar hutang. Bu 
kan seperti diramalkan Pak Kasi 
mo: ,lama lama tidak bisa bajar 
hutang.” 

DJAKARTA INI SUDAH ter 
lalu banjak matjam kendaraan. 
Ada trem listrik, mobil, betjak, 
sepeda kumbang dan sepeda bia- 
sa, bus dan tentu orang djalan 
kaki disamping orang djualan jg 
semakin tambah djuga. Djadi 
ada 8 matjam golongan jg meng 
gunakan djalan, kalau dokar tidak 
dihitung sebab semakin kurang. 
Padahal tambahnja mobil sebulan 
bulannja kira2 antara 900 buah. 
Begitulah mestinja harus ada pe 
rubahan jg radikal. Apakah tidak 
lebih baik kalau trem listrik diha 
puskan sama sekali diganti dng 
bus dan truck pakai tempat du- 
duk untuk bakul2 jg ke- dan dari 
pasar. /Djadi busnja bisa tambah, 
sebab toh mobil saban bulan tam 
bah djuga. Lagi pula rupanja 
trem2 itu sudah terlalu bobrok 
dan kotor. Terus kereta-api harus 
hanja berhenti sampai di GAM- 
BIR. Ditjarikan djalan lain jang 
menudju ke Kota dan Priok. mit- 
salnja hanja lewat SENEN, Su- 
kur bisa dimodernisir utk. orang 
djalan kaki dibikinkan  djalanan 
diatas tanah ditempat2 jg sangat 
ramai. Memang ini akan mema- 
kan ongkos banjak sekali. Tetapi 
pasti ketjelakaan, jg sering men 
djadikan kematian akan kurang 

melajang itu bagi keluarganja 
tentu tidak bisa dibeli dng uang. 
Sekarang ini hampir disemua dja 
lanan, seputar Medan Merdeka, 
Harmoni, Sawah Besar, Pintuair 
terlalu ramainja.  Mudah-muda- 
han Pak Diro pikirkan betul2 hal 
ini bersama2 Kementerian2 jang   

bersangkutan, 

    

  

    

TELAH BEBERAPA kali di 
surat kabar ini diumumkan oleh 
Panitya Pusat Persatuan 1/4 
Abad Kesatuan Pergerakan Wani 
ta Indonesia Jogjakarta supaja di 
seluruh Indonesia dibentuk pani- 
tya peringatan setempat untuk 
memperingati 1/4 abad kesatuan 

lahan kepada perwakilan Repu- 
blik Indonesia diluar negeri djuga 
diadakan seruan itu. Peringatan 
itu djatuh pada tanggal 22 De- 
sember 1953, karena 25 tahun 
jang lalu pada tanggal 22 Desem 
ber 1928 di Jogjakarta dibuka 
kongres ,,Perempuan Indonesia” 
jang pertama dibawah Njonjah 
Soekonto. Sebelumnja sudah ada 
berbagai perkumpulan — Wanita 
Indonesia akan tetapi pada tgl 
22 Desember 1928 untuk pertama 
kali. 30 organisasi Wanita Indo- 
nesia berkumpul untuk membitja 
rakan soal2 jang penting bagi ka 
um Wanita Indonesia, maka dari 
itu pada tanggal 22 Desember 
1953 kita peringati 1/4 Abad 
Kesatuan pergerakan Wanita In- 
donesia dengan menaroh titik be- 
rat pada perkataan kesatuan. Se- 
djak kongres ,.Perempuan Indo- 
nesia” jang pertama itu, organi- 
sasi2 wanita Indonesia berusaha 
memelihara suatu badan gabung- 
an jang bentuk dan namanja di- 
'robah melihat keadaan. 

Tadinja didirikan suatu badan 
gabungan dengan nama ,,Perika- 
tan Perkumpulan Perempuan In- 
donesia” atau dengan singkat 
P.P.P.I., akan tetapi setahun ke- 
mudian dirobah mendjadi Perika- 
tan Perkumpulan Isteri Indonesia 
dengan nama singkatan P.P.I.I. 
Perikatan Perkumpulan Isteri In- 
donesia ini berbentuk seperti or- 
ganisasi biasa dan mempunjai stu 
diefonds untuk gadis2 dengan na 
ma Seri Derma, suatu madjallah 
bulanan ,,Isteri”, perumahan utk 
wanita, mendirikan P. 4.A (Per- 
kumpulan Pemberantasan Perda- 
gangan Perempuan dan Anak2) 
suatu Badan penolong Kaum Bu- 
ruh Perempuan Indonesia P. P. 
IL I. berpendapat bahwa tidak 
tepat djika kaum perempuan 
mempunjai partai politik sendiri 
karena semua — partai politik 
terbuka bagi kaum perempuan. 

Kemudian P.P.IL.I. menjatakan 
mendjadi suatu bagian dari Per- 
gerakan Kebangsaan Indonesia, 
pernah mengirim utusannja ke 
Kongres Wanita Asia di Lahore 
dalam bulan Djanuari 1931. Di- 
luar P.P.LI.. timbul organisasi2 
Wanita Indonesia baru, maka 
P.P.I. memandang perlu menga-   dakan ,,Kongres Perempuan In- 

donesia” jang kedua jang diada- 
kan di Djakarta dari tg. 20” — 
24 Djuli 1935. Setelah Kongres 

jitu, maka badan federasi dirobah 
mendjadi ,,Kongres Perempuan 
Indonesia” atau dengan singkat 
K.P.I. jang tiap2 tiga tahun akan 
berkongres. Bentuknja K. P. I. 
berlainan,  hanja ketua kongres 
dipilih jang bertugas menjeleng- 
garakan kongres jang akan da- 
tang. Karena sudah ada federasi 
baru maka pada bulan September 
1935 P.P.LI. dibubarkan K.P.I. 
mendirikan suatu badan untuk 
menyelidiki kedudukan kaum bu- 
ruh wanita Indonesia, memben- 
tuk Badan Pembrantasan Buta 
Huruf (B.P.B.H.) menjerukan pa 
da semua anggauta K.P.I. untuk 
mempelajari kedudukan Wanita 
dalam Hukum Islam: kemudian 
mendirikan suatu ,,Badan Perlin- 
dngan Perempuan Indonesia” da-   

tebak. Jakni Menteri P.P. dan K.. 

sekali. Padahal satu njawa jang 

'am Perkawinan” (B.P.PX.P.) jg 
chusus - mempeladjari masalah 
perkawinan dengan djuga mendi- 
rikan  consultatie-bureau 
memberi bantuan kepada kaum 
wanita Indonesia dalam soal per- 
kawinan, pertjeraian dan warisan. 
Pada kongres Perempuan Indo- 
nesia jang ketiga jang diadakan 
di Bandung dalam bulan Djuli 
1938, maka tanggal 22 Desember 
didjadikan Hari Ibu Indonesia 

Idan pada hari itu akan didjual 
bunga putih berbentuk melati 
(bunga jang banjak artinja dim 
kehidupan bangsa kita). 
'Dalam zaman Hindia Belanda va- 

dan federasi jang bernama ,,Kongres 
Perempuan Indonesia” telah mem- 

| #punjai usaha bersama seperti terse- 
but diatas dan pergerakan perempuan 
lndonesia menjatakan dirinja sebagai 
suatu bagian dari pergerakan kebang- 
saan Indonesia. Pada achir zaman 
Hindia Belanda pergerakan Wanita 
Indonesia belum melihat banjak ha- 
silnja, karena pemerintah Hindia 
Belanda tidak mengadakan peroba- 
han dalam aturan2nja, ketjuali men- 

dirikan beberapa sekolah bagi gadis2 
kita, dan memberi hak pilih kepada 
wanita untuk dewan2  kotapradja 

| 
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Universitet Indonesia Fakultet Ke 
dokteran umumkan, bahwa telah Iu 
lus udjian pada Fakultet tsb: : 

Sardjana tingkat pertama (D.I) 
Hamami Saaman, Nn. Fatimah Ni- 
tiprodjo, Nn. Sjahbanar Zahir, 
Liem Theo Johnny dan Muhardi 
Muhiman. 

Dokter tingkat pertama (A. TI)   Tjan Kian Hong dan B.HLA. Dezen- 
Itje, Dokter (A. H) Ali Emran, 

pergerakan Wanita Indonesia, ma | 

jang 

Menjongsong Hari Ibu : 

Di zaman pendu- (gemeenteraden). 1 
ti- dukan Djepang boleh dikatakan 

dak pergerakan Wanita 
dalam arti bekerdja dan - berusaha 

Wanita Indonesia. Oleh pemerintah 

untuk medirikar"satu matjam orga- 
nisasi Wanita jang diberi nama Fu- 
linkai, jang susunannja sedjalan de- 
ngan susunan Pamong Pradja dan 
bertugas membantu garis belakang 
dengan mendirikan dapur umum, 

mengadakan gerakan pengumpulan 
berbagai barang jang pada hakekat: 
nja hanja menguntungkan Djepang. 
Karena perintah- itu, maka sampai 

diketjamatan2 didirikan tjabang dari 
Fujinkai jang dipimpin oleh seorang 

nja tidak pernah duduk dalam suatu 
organisasi. 

Setelah proklamasi Kemerdekaan 
bangsa Indonesia, dirasa perlu meng 
adakan kongres Wanita lagi jang di 

adakan di Klaten dalam bulan De- 
sember 1945. Kemudian didirikan 
badan gabungan jang diberi n.ms 
Badan Kongres Wanita Indonesia de 
ngan ,,Kowani”. Pekerdjaan Kowani 

jang berbentuk seperti organisasi 
Wanita biasa dengan mempunjai tja- 
bang di berbagai tempat, disesuaikan 

dengan djalannja perdjoangan ke- 
merdekaan bangsa Indonesia iang 

pada waktu itu 
djoangan bersendjata dengan pihak 

Belanda. Kowani mentjurahkan te- 
naganja untuk perdjoangan  kemer- 
dekaan bangsa kita dengan mem- 
bantu tentara kita, pemuda2 kita jg. 
berdjoang sebagai Tentara Peladjar 
dengan memberi bantuan obat2 dan 
pakaian ke front, mendirikan dapur 
umum, memberi pertolongan kepa- 

da pengungsi2 dari daerah pendudu- 
kan Belanda, serta membantu  Pa- 
lang Merah Indonesia. Kowani men- 

tjari djuga hubungan dengan Wani- 
ta2 luar negeri, seperti dengan All 
India Womem's Conference, pemim- 
pin Wanita Burma dan negara2 la- 
innjay untuk menjatakan kepada du- 
nia Juar bahwa perdjoangan kemer- 
dekaan kita adalah sungguh? per- 

djoangan kemerdekaan bangsa Indo- 
nesia seluruhnja, bukan dari bebera- 

pa pemimpin nasionalis sadja seper- 
ti diterangkan oleh pihak Belanda. 

Pada bulan Agustus 1949, setelah 
Pemerintah Republik Indonesia me- 
ngadakan inter-Indonesian Conferen- 

ce di Jogjakarta dengan wakil2 dari 
daerah B.F.O., Kowani mengadakan 
suatu Inter-Indonesian 
Conference di Jogjakarta jang di- 
hadliri oleh wakil2 organisasi Wani- 
ta Indonesia dari daerah pendudu- 
kan Belanda. Hasilnja konperensi 

itu, adalah pembentukan badan ba- 
ru disamping Kowani, jang diberi 
nama Badan Kontak jang bertugas 
mengadakan kontak dengan organi- 
sasi2 Wanita Indonesia didaerah pen- 
dudukan Belanda. : 

Setelah penjerahan kedaulatan ke- 
pada Pemerintah Resublik. Indone- 
sia Serikat pada tanggai 27 Desem- 
ber 1949, maka pada kongresnja da- 
lam bulan Nopember 1959 di Dja- 
karta, baik Kowani maupun Badan 
Kontak “dileburkan mendjadi satu 

badan federasi jang baru dengan 
nama Kongres Wanita indunesia. 

Susunan kongres wanita. 
Susunan Kongres Wanita Indone- 

sia sekarang adalah seperti berikut: 
1. Kongres, 2, Madjelis Permusiawa 
ratan Wanita Indonesia jang terdiri 

dari wakil2 Pengurus Besar organi- 

sasi2 Wanita Indonesia jang men- 
djadi anggauta Kongres. 3. Sekreta- 
riat jang memimpin pekerdjaan ken 
gres sehari-hari dengan dibantu oleh 
a. seksi Hukum,  b. Seksi Pendidi- 
kan dan -c. Seksi Sosial Ekonomi. 
Tiap2 dua tahun diadakan kongres:   

, adakan tiap2 kali 
i 

Madjelis permusjawaratan dapat di- 
djika dipandang 

perlu. 

tegara kita, maka berobanlah per- 
gerakan Wanita Indonesia. 

Undang2 Dasar Negara kita didja- 
min persamaan hak antara  warga- 

negara laki2 dan Wanita baik diia- 
pangan politik, maupun pendidikan 
dan sosial. Baik kaum laki2 maupun 
wanita mempunjai hak pilih, asal 
memenuhi sjarat2 - jang ditentukan 
dalam - Undang2 Pemilihan Umum. 
Anak gadis dan anak laki2 mempu- 
njai kesempatan jang sama "untuk 

bersekolah, rendah, menengah dun 
tinggi. Pemerintah menjediakan hea- 
siswa2 baik untuk anak laki2 mau- 

, Dengan kemerdekaan. bangsa dan 

Dalam 

  pun anak gadis jang tjukup pandai. 
Pemerintah kita tidak. mengadakan 
perbedaan antara  gadji pegawai 

|laki2 dan pegawai Wanita jang ber- 
kedudukan sama. Perlindungan Wa- 
nita jang telah berguami adalah tju- 
kup jaitu diperkenankan minta per- 
lop selama 3 bulan dengan ga- 
dji penuh untuk bersalin. 

Telah diterangkan bahwa per- 
samaan hak antara “ warga-nega- 
ra laki-laki dan wanita didjamin 
dalam  Undang2 Dasar Negara 
kita dan aturan2 lainnja. Apakah 
semua itu telah didjalankan da- 
lam praktijk ? Belum!! Masih 
banjak dalam praktijk harus di- 
sesuaikan dengan Undang2 Da- 
sar Negara kita itu!! Untuk. men 
djalankan itu, maka banjak ter- 
gantung daripada kaum Wanita 
sendiri. Maka dari itu, titik berat 
pekerdjaan pergerakan Wanita In 
donesia sekarang adalah mendi- 
dik anggauta2nja sehingga mere- 
ka dapat mempergunakan hak2- 
nja jang telah diberikan ' dalm 
Undang2 Dasar Negara kita. 
Bagaimana  tjara — mendidiknja 
anggauta2 Kongres Wanita itu, 

Indonesia 

untuk memperbaiki kedudukan kaum 

pendudukan Djepang diperintahkan 

isteri Pamong Pradja jang sebelum-, 

masih berupa per- 

Women's: 

  

Put 

Th. Pergerakan Wanita 
| Dari Kongres Perempuan Indonesia” Sampai Pembangu- 

nan Gedung Wanita Di Jogja. 
(Oleh: Mr. Maria Ulfah Santosa—Chusus ,,Suara Merdeka”) 

  

  

    
  

diserahkan kepada organisasi ma 
sing2, maka dari itu sekarang ter- 
lihat timbulnja berbagai organisa- 
si Wanita baru jang menjadi ba 
gian Wanitanja atau mendampi- 
ngi partai2 politik seperti Musli- 
maat, Wanita Demokrat, Gerwis, 
Wanita Indonesia dari P.I.R. dil. 
atau organisasi Wanita Indonesia 
jang berdiri atas sifat pekerdjaan 
sang suami seperti Bayangkari, 
Persit dll. Funksi organisasi Wa 
nita Indonesia sekarang adalah 
memberi penerangan dan didikan 
kepada anggauta2nja supaja sa- 
dar akan hak2 dan kewadjibannja 
sebagai anggauta masjarakat ser- 
ta bekerdja untuk kesempurnaan 
kemerdekaan bangsa dan negara 
kita. Kegiatan organisasi Wanita 
dalam memberi penerangan dan 
didikan kepada anggauta2nja da- 
pat dibuktikan pada pemilihan 
umum nanti. Mengenai satu hal 
masih perlu kaum Wanita Indo- 
nesia berdjoang bersama, jaitu 
mentjapai Undang2 Perkawinan 
jang sesuai dengan dasar Negara 
Kita, jaitu Perikemanusiaan dan 
Keadilan Sosial. 

Karena jakin bahwa masih 
perlu dilapangan pendidikan dan 
sosial diadakan perbaikan - jang 
tidak dapat diserahkan kepada 
Pemerintah sadja, maka Kongres 
Wanita Indonesia berpendapat le- 
bih berfaedah ' mempersatukan 
usaha anggauta2nja, sebagai sua- 
tu perwudjudan dari kesatuan 
pergerakan Wanita Indonesia. 
Usaha bersama jang diselenggara- 
kan oleh anggauta2 Kongres Wa- 
nita Indonesia adalah Jajasan Ke- 
sedjahteraan Anak2, Jajasan Ke- 
madjuan Wanita jang bernama 
»Seri Derma” jang menjediakan 
beasiswa kepada anak2 gadis ki- 
ta- dan Jajasan.s Hari Ibu. jang 
didirikan pada tanggal 22 Desem 
ber 1953 untuk memperingti 1/4 
Abad kesatuan pergerakan Wani- 
ta Indonesia. Untuk menjongsong 
Hari Ibu tanggal 22. Desember 
1953 ini, maka Kongres Wanita 
Indonesia mendirikan Jajasan Ha 
ri Ibu jang harus mengushakan 
Kesedjahteraan Wanita - dengan 
mendidik kaum Wanita Indone- 
sia menudju kemerdekaan ekono- 
minja dengan antara lain mendi- 
ikan Gedung Persatuan Wanita 
Ji berbagai tempat di Indonesia 
iang nanti akan mendjadi tempat 
latihan Wanita menudju kepada 
Kemerdekaan ekonomi Wanita 
serta djuga mendjadi tempat bagi 
kaum Wanita jang sedang beper- 
gian mendjalankan tugasnja. 

Gedung Persatuan Wanita jang 
pertama akan didirikan di Jogja- 
karta, tempat bersedjarah buat 
pergerakan Wanita Indonesia. 
Tentu sadja diharapkan bahwa 
lain2 tempat akan segera menju- 
sul dengan mendirikan gedung 
persatuan Wanita itu. Kemudian 
Kongres Wanita Indonesia menge 
luarkan Lentjana Hari Ibu Ka- 
lender peringatan 1/4 Abad Ke- 
satuan Pergerakan Wanita Indo- 
nesia, Pandji Hari Ibu serta Kar- 
tu Pos Pandji Hari Ibu, jang se- 
muanja “dapat didjual kepada 
umum, ketjuali Pandji Hari Ibu. 
Pada tanggal 22 Desember 1953 
disemua kantor Pos diseluruh In- 
donesia dapat dibeli Perangko Pe- 
ringatan Hari Ibu dari 50 ct. Di 
Ibu Kota Djakarta Kongres Wa- 
nita Indonesia akan mengesahkan 
berdirinja Bank Koperasi Wanita 
dengan singkat B.K.W. jang ha- 
rus memadjukan ekonomi kaum 
Wanita dan ada dibawah penga- 
wasan Djawatan Koperasi. Jaja- 
san 'Kesedjahteraan Anak2 akan 
membuka di Djakarta Sekolah 
Taman-kanak2 di 'Tanah-Galur 
dan membuka dengan resmi Ge- 
dungnja di Djalan Palem 16, Dja 
karta jang nanti akan menjedia- 
kan batjaan untuk anak2 kita. 
Untuk sementara dalam gedung 
itu dapat pula disediakan tempat 
'bagi kaum wanita Indonesia jg 
sedang bepergian mendjalankan 
tugasnja, sampai dapat  disedia- 
kan Gedung Persatuan Wanita 
di Djakarta. Dengan tjara demi- 
kian Kongres Wanita Indonesia 
mengharap dapat bekerdja utk 
kepentingan masjarakat dengan 
bukti dan wudjud jang njata se- 
hingga surigguh2 dirasai oleh 
seluruh masjarakat Indonesia, 

(Dilarang kutip) 
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Pemeriksaan! Ibu DiwaktuY Hamil Kurang Di-ingjafi | 

- anak2, apabila 

“ces) dan atjapkali dikatakan suatu 

— ta, akan tetapi kita semua mengeta- 

    

1 

1p2 1000 
ahirkan anak kira2 7 

arenanja dan ke- 
| pengaruh 

  

hadap aan bajinja, 
h pemeliharaan keseha- 

pat perhatian setju- 
   

tan Ibu : 
kupnja. Hal ini akan lebih di insjafi, 
djika dipikirkan bagaimana besar 
tjelakanja suatu keluarga “dengan 

pal kehilangan Ibunja. 
Memang dinegeri kita 
kesehatan Ibu sangat memerlukan 
perhatian  masjarakatx Melahirkan 
anak sebetulnja suatu kedjadian me- 
purut kodrat alam (psysiologis pre- 

kedjadian biasa pada seorang wani: 

hui bahwa Ibu bisa meninggal du- 
nia karena bersalin. Sebagai telah 
disebut diatas: dari tiap2 1000 jang 
melahirkan anak kira2 7 meninggal 
dunia karenanja, sedangkan di nege 
ri2 jang keadaan sosialnja lebih ma- 
dju angka kematian bersalin ini 
djauh lebih kurang jaitu 0,396... Ini 
berarti bahwa tiap2 10.000 Ibu ber- 
salin hanja 3 Ibu c 
dunia karenanja. 

Apakah sebabnja perbe 
daan besar ini? 

1. Pemeriksaan Ibu waktu hamil 
masih kurang diinsjafi keperluannja. 

a. Biasanja baji itu lahir dengan 
kepalanja- lebih dahulu, tetapi ka- 
dang2 terdjadi' bahwa kedudukan 
baji dalam kandungan itu malang 
atau terbalik. Ini dapat membahaja- 
kan si Ibu dan si Anak. Menurut 
pengalaman maka baji jang kedudu- 
kannja demikian biasanja kelahiran- 
nja membawa kesukaran, pada hal 
ini tidak perlu terdjadi, kalau kepa- 
lanja jang keluar lebih dahulu. De- 
ngan pemeriksaan? waktu hamil 
maka letaknja baji jang salah dapat 
diketahui, dan dibenarkan dalam 
minggu2 achir dan kemungkinan 
untuk menjelamatkan Ibu dan Anak 
adalah bertambah besar. 

b. Dalam persalinan djalan keluar 
untuk baji sebahagian besar terdiri 
atas tulang, dan umumnja tjukup 
besar untuk memberi djalan kepada 
kepala dan badan si baji dengan: ti- 
dak: banjak kesukaran. Tetapi pada 
beberapa orang wanita djalan ini 
adalah sempit sekali dan kelahiran 

Sulianti—Chusus , Suara 

“pe orang dewasa lainnja. Kurangnja di 

ang di- 
pu jang ngandung zat putih telur, vitaminen dengan pertiuma, djika datang di 

jusui. dan mineralen 

pemliharaan dari semestinja 

jang meninggal | 

sa me Tg 

eliharaan Kesehatan Ibu 
23 

    | Seperlunja Ka Tk 

“makan bahan2 makanan jang me 

dapat menjebaikan 
“kekurangan darah (anaemia) atan 
penjakit2 lain dan tidak hanja mermn- 
'bawa bahaja kepada Ibu waktu ber- 
salin seperti perdarahan, akan tetapi 
.djuga mempunjai pengaruh langsuns 
terhadap kesehatan baji jang dikan- 
dung itu. Berhubung dengan keddu- 
an economi di Indonesia dan kurang 
pengertian tentang hal2 tsb. itu, dari 
.sebahagian besar dari masjarakat di 
“sini, maka makanan Ibu hamil djauh 

dan  menjebabkan 
'atjapkali, bahwa Ibu2 kita adalah 
“terlampau lemah. untuk menghadapi 
kedjadian persalinan dan menjebab- 
kan pula bahwa baji2 jang dilahir- 

ikan oleh Ibu2 ini adalah kurang se- 
hat dan mudah dihinggapi oleh pe- 
njakit. Dalam hubungan ini boleh 
disebut angka kematian baji di In- 
donesia jang tinggi itu, djika diban- 
dingkan dengan negeri2 lain  jaitu 
rata2 209o di Indonesia, — kurang 
dari 396 di New Zealand dan Ne- 
geri Belanda, dan kira2 790 di Pu- 

“lau Penang Malaya. 

Djeleknja keadaan hy- 

gitne. 

Dengan hygiene lingkungan hidup 
dimaksudkan keadaan perumahan 
persediaan air minum, pembuangan 
kotoran dan sampah,” pengawasan 
terhadap sumber2 kuman penjakit 
seperti tempat2 dimana njamuk ma- 
laria bersarang dan membiak subur 
dsb. Berhubung dengan ini maka 
penjakit2 seperti typhus, dysentrie 
malaria dsb. masih endemis di In- 
donesia. Karena Ibu jang hamil, ber 
salin dan jang menjusui lebih: mu- 
dah dihinggapi oleh penjakit, dapat 
mudah dimengerti bahwa dje'ekris : 
keadaan hygiene lingkungan hidup 
dan kurangnja pendjagaan kebersih- 
an badan mempengaruhi djuga ting 
ginja angka kematian bersalin. 

  

Disamping dokter jang kika kenai 
sebagai penolong persalinan adalah 
bidan. Karena sangat kurangnja te- 
naga bidan ini dan ditambah pula 
Ibu didesa kebanjakan masih per. 
tjaja pada dukun maka hanja bebe- 
rapa procent sadja dari persalinan? 
di Indonesia ditolong oien bidan. 

Sudah teranglah bahwa djumlah bi- 
dan perlu ditambah. Akan teizpi ha! 
ini tidak mudah didjalankan. karena   anak itu  mendjadi amat sukarnja 

lagi membahajakan kepada 
dan si Anak. 

pat diketahui lebih dahulu dan ka- 
renanja bahaja itu dapat ditjegah. 

  

     

  

Kalau pemeriksaan? ini dilalaikan. 
maka kesukaran itu hanja dapat di 
ketahui lau persalinan dimulai. 
mungki: tu operasi harus dilaku- 
kan atau 'baji dikorbankan untuk 
menjelamatkan si Ibu. 5 i 

c. Salah satu penjakit kkehanulan ! 
adalah jang dinamakan ,,toxaemia 
orang hamil. Kalau penjakit 
dibiarkan sadja, maka achirnja si 
Ibu itu akan menderita kedjang2 
dan djatuh pingsan (eclampsia.) Ka- 

2:1 
ini 

mil maka .,.toxaemia” ini dapat di-: 
tjegah dan eclampsia tidak akan ter: 
djadi. £ 53 

5 Soal makanan ibu wak- 
tu hamil. 2 

Kekurangan makan | lebih Jirasa- 
kan oleh Ibu hamil daripada oleh 

Berlatih Utk 
# 

hadapi Asian Games ke-II di Ma 

diharapkan agar dapat mengadak 
robalik 

pada 
hal ini ialah latihan2 ,,ausdauer” 
han2 lari ataupun djalan kaki. 

Selandjutnja — untuk menghadapi 
perlombaan perlu diusahakan agar 
kondisi dalam keadaan meningkat, 
karena dibutuhkan energi jang lebih 
besar lagi. Untuk meningkatkan 
kondisi perlu adanja latihan jang 
sungguh2, “selangkah demi selany- 
kah. Dalam atletik biasanja dilaku 
kan dengan djalan latihan  chusus 
untuk tjabang olahraga jang men- 
djadi specialiteitnja masing2 atlit. 

Direntjanakan oleh PASI untuk 
atlit2 kita agar mengadakan latihan 
chusus ini mulai bulan Djanuari 
1954 diachiri pada pertengahan Ma 

ret.. Sebagaimana diketahui - pada 
achir bulan Pebruari akan diadakan 

    

     

  

perlombaan invitasi untuk segenap 
. atlit. Ketju perlombaan tsb di 
maksudkan a sebagai perlom- 
baan seleksi, tetapi djuga dimaksud 
kan sebagai latihan chusus jang me 

-ningkat. Pa 

| Latihan perlombaan. 
Selandjutnja atlit2 terpilih akan 

1  trainingcentre ag 1 
» dan memulai latihan2 perlombaan 

jang akan lebih menitik beratkan 
pada latihan2 mentaal. Sungguhpun 
demikian bukan berarti bahwa lati 

2 3 ag mengadakan pendidikan bijan, — dan. 1 a pemerixsaanZ paja nilai pendidika 6, 8 waktu hamil kesukaran demikian da-. Tan! Ea 

'sakan diri 
. mengenai pendjagaan  kesehatannja. 
“Karena sumbangan UNCEF, 

sjarat2 jang harus dipenuhi , untuk 
su 

dapat dipei- 

Kebanjakan anak dan/atau keha- 
milan berturut2 dengan tidak .mera- 
beri waktu mengaso kepada: Ibu me- 
njebabkan urat daging dari kandu-' 
ngan mendjadi lemah dan mudah 
terdjadinja perdarahan jang berba-: 
haja pada waktu persalinan. 

'Usaha2 untuk memeli- 
hara kesehatan ibu. 

Apakah jang sekarang telah didja- 
lankan di Indonesia untuk kepenti- 
ngan kesehatan Ibu? Diseluruh. k- 
donesia sekarang telah diadakan ki- 
ra-kira 800 Balai Kesehatan Ibu, di: 
mana para Ibu hamil bisa memerik- 

dan mendapat nasehat 

sudah 
satu bagian dari Perserikatan Bang- 
sa Bangsa Ibu2 bisa mendapat dju- 

  
  

10 Tiga 1 ingkatan| 
Keharusan Bersiap Bagi Atlit2 Indonesia 

Jang Akan Ke Asian Games 
Atas pertanjaan bagaimana sebaiknja atlit kita berlatih meng 

niia-nanti, fihak P.B, PASI menu 
turkan beberapa ketentuan seba gai berikut: Pertama seorang atlit 

an latihan kondisi, ialah memeli 
hara dan memupuk kekuatan se hingga setiap waktu badan selu- : 

tjakap untuk memantjarkan enersi jang agak banjak dari 
keadaan biasa. Menurut PASI jang terutama 

jang dapat ditjapai dengan lati- 
dalam 

han mentaal ini tidak harus di mu- 
lai. pada sekarang djuga. Perlu di 
perhatikan, bahwa segenap latihan2 
itu djanganlah hingga melampaui 
batas hingga ke-overtraining, demi- 
kian P.B. PASI, P.B. PASI “meng- 
achiri keterangannja dengan menja- 
takan, bahwa dengan segala kesung 
guhan jang ada pada atlit2 kita ser 
ta pengusaha2nja tentu dapat di tja 
'pai keadaan jang memberi kemam- 
puan bagi mereka untuk membuat 
restasi jang lebih baik daripada jg 
et mereka tjapai. (Antara). 

PROPAGANDA UTK. PARTAI 
MONARCHI PORTUGAL 

DIPERGIAT. 

Tjalon untuk mahkota Portugal 
Don Duarte Nuno hari Djum'at mem 
beri instruksi baru kepada wakit po: 
litiknja djendral Anibal Fe Passos E 
Sousa unuk lebih mempergiat propa- 
paganda guna partai monarchi Portu 
gal diseluruh negera tersebut. Duar 
to menerangkan, bahwa semua ka- 

um monarchi harus dikumpulkan un 

tuk memberi sokongan kepada tja- 

lon mahkota tersebut. 

  

“Rp. 9.100,— 
| APAKAH REDIJEKI TUAN 
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Ingat Tuan......! 
R3 DENGAN UANG SEDIKIT...... 

Di Toko "HIEN” 
Tuan mungkin dapat HADIAH 

. sebuah SCOOTER seharga...... 

AKAN .TUAN SIA -SIAKAN ? 

MAKA MINTALAH ,,NOMER REDJEKI” 
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,selama 122 dan 2 tahun. 

'bahwa persalinan 

matan terdiri atas 

“Idiwadjibkan pula 

'Idan Anak di Jogjakarta 

: Hamanja. 

| Idjalankan segala usaha 

  

     

M erdeka") ' 
ga pil vitamin dan bubuk- susu jang ' 
mengandung zat putih telur banjak 

:Balai2 Kesehatan Ibu ini. Balai? 
kesehatan Ibu jang belum mempu- 

Injai persediaan pil dan susu tsb. da- 
Ipat memintanja kepada Kem. Kese- | 

Ibu hatan, Bagian  Kesedjahteraan 

.dan anak, Jogjakarta melalui Dja- 
jwatan Kesehatan setempat.  Supaja' 
“pengertian tentang pemeliharaan ke- 
sehatan Ibu disebarkan “ seluas?nja, 
para bidan jang bekerdja “di Balai| 
Kesehatan Ibu diwadjibkan untuk 
mengundjungi Ibu2 di rumahnja ma- 
sing dan memberi -peladjaran2 me- 

ngenai pemeliharaan Ibu dan Anak 
kepada Ibu2 melalui kursus2 
diadakan oleh  organisasi2 

jang 
wanita 

kat. : 

Bidan ini diwadjibkan pula untuk 
mendekati para dukun baji didaerah- 
nja dan memberi. petundjuk2 kepada 
mereka tentang kebersihan, pertolo- 
ngan ' persalinan normaal dan .me- 
ngenal keadaan2 jang gandjil 'pada 
persalinan. Bidan harus berichtiar 
supaja para dukun tidak terlambat 
memanggilnja, apabila mereka men- 
diumpai kesukaran.  Djika sesuatu 
daerah kekurangan ' tempat di ru- 
mah sakit untuk Ibu bersalin,  se- 
baiknja tempat ini disediakan untuk 
persalinan jang diduga akan berdia- 
lan dengan sukar. Persalinan jang 
normaal “didjalankan sebanjak mung 

kin dirumah sadja. Untuk mengatasi 
kekurangan tenaga bidan disamping 
ichtiar2 untuk menambah" djumlah 
pendidikan bidan maka banjak ta: 
hun fl. dimulai dengan mendidik 
tenaga baru jang bisa membantu bi- 
dan menunaikan kewadjibannja  di- 

lapangan pemeliharaan kesehatan 
Ibu dan Anak,  jaitu: Pengundjung 

Pumah dan Penolong bersalin. Me- 
reka adalah wanita tamatan sekolah 
rakjat jang masing2 diberi” kursus 

  

Kewadjiban mereka adalah: 1. Pe- 
ngundjung rumah: 

a. Mengundjungi baji2 jang baru 
lahir, terutama mereka jang dilahir- 
kan dengan pertolongan dukun. Baji2 
jang keadaannja gandjil dilaporkan 

kepada bidan. Ibu2 diminta merba- 
wa bajinja ke Balai Kesehatan. 

b.. Mengundjungi. rumah2 dimana 
ada baji atau jang belum pernah di 

periksa" di Balai Kesehatan. 

c. Mengundjungi Ibu2 untuk meng 
awasi apakah petundjuk2 jang telah 
diberikan di Balai Kesehatan ditu- 

landjut. »- : it. 
::d.-Membantu di Balai Kesehatan 
dengan ' administrasi, mehimbang Ibu 
dan: baji dan mengadakan demonstra 

si- tentang pemeliharaan anak kepa- 
da Ibu2. jang sedang menunggu. 

5 ». Penolong bersalin. 
a. Mendjalankan pemeriksaan Kke- 

hamilan (praenataal). Djika diduga 
akan berdjalan 

luar biasa, Ibu itu dipersilahkan ber- 
salin di Rumah Sakit- dimana ada 
dokter. 

b. Memberi pertolongan persalinan 
normaal. Dalam segala keadaan jang 

ngirim Ibu itu kerumah sakit 
manggil bidan. 
“Cc. Merawat Ibu dalam dan mem- 
persilahkan Ibu untuk membawa 
bajinja selekas mungkin ke  Baiai 
Kesehatan atau paling lambat sesu- 
dah ',,selapanan”. 

Supaja usaha pemeliharaan Ibu 

ini dapat berdjalan dengan baik di 
rentjanakan satu unit ditiap2 ketia- 

seorang. bidan 
sebagai pemimpin dengan dibantu 
oleh seorang penolong bersalin dan 
seorang pengundjung rumah . untuk 
tiap2 5.000 penduduk. Tenaga? ini 

untuk mendjalan- 
kan usaha2 untuk kepentingan ke- 

sehatan baji dan kanak2. ' Bidan2 
tersebut diberi kursus tambahan me- 

ngenai usaha Kesedjahteraan - Ibu 
5 minggu 

mie 

dan Djawatan pendidikan masjaras! 

ruti- dan-memberi keterangan. lebih 

gandjil penolong bersalin narus me-| 

  

  
Gamoer sebelah “atas menundjukkan” hagaimana seramnja Iiielahaan 
mobil jang terdjadi didesa Tumpakwarung, 9 km, sebelah Utara Bojolali. 
Mobi itu dikemudikaw oleh K.S.T. dari Solo -dan ketika sampai ditempat 

tsb. mobil tergelintjir dau kemudian terbalik sebagaimana terlihat pada 
gambar. Dalam ketjelakaan itu semua penumpang dalam mobil, jang 
terdapat djuga 3 orang anak, hanja menderita luka2 ringan. Peristiwa 
ini terdjadi pada hari Minggu ibl. antara djam 8.30 pagi. Sementara itu 
hampir. bersamaan waktunja dengan kedjadian tsb., dan tempatnja djuga 
berdjarak 1 km., jalah didesa Kentengwarung, terdjadi tabrakan antara 

mobil truck dan bis. Sebagaimana terlihat dalam gambar (bawah), kedua 
kendaraan tsb. berasal dari satu djurusan, dan rupanja ketika truck akan 
belok kekanan, ,,kesruduk” oleh bis itu. Dalam ketjelakaan ini djuga 
tidak terdapat korban manusia, hanja. bagian muka dari bis jang meng- 

4 sa alami kerusakan. 

| Djaminan 
Utk 

Perserikatan India-RRT- 
Inggeris Dan Sovjet: Kata | 

Harry Pollitt 54 
: : k | 
SUATU PERSETUDJUAN n 

“tara Inggeriss Sovjet Uni, RRT 
dan India dapat memberikan dja' 

minan jang effektif terhadap pe- 
'rang dun'a, demikian dikatakan 
oleh Harry Pollitt, pemimpin Ko- | 
munis Ii is, hri Minggu di) 

| Kalkuta. Poil tt jang mengemuka- 
kan pendapatnja itu dalam suatu . 
pertemuan Partai Komunis Beng- 
gala Barat, selandjutnja katakan, 
bahwa tiada suatu negara atau 
abungan negara2 berani men m 
yang untuk memu'ai dengan pe- 
perangan bila ke-4 ntgara tadi 
mengadakan persetudjuan. 

  

Pers S'pura 
Ramai Bitjara- 

kan Poligami 
SEDJAK DEWAN WANI- 

TA Singapura mengumumkan 
maksudnja mengadjukan sebuah 
rantjangan undang2 untuk mela- 
rang kaum laki2 kawin dengan le 
bih dari 1 wanita, maka tiap2 ha- 
ri dalam suratkabar2 Singapura 
dimuat tulisan2 dari orang2 jang 
setudju dan jang tidak setudju 
dengan mono- atau polygami. Ke 
banjakan jang tidak setudju dgn 
pembatasan ,,kebebasan” — kaum 
jaki2 untuk mempunijai ,,berma- 
tjam-matjam” isteri adalah orang 
laki-laki. 

  

Satu2nja wanita jang menjata- (Foto: Asia” Semarang) 

daa kan dalam suratkabar bahwa ia 
  

la terkenal dengan nama ,.HA- 

nja- lahirnja HARI IBU” 
dimana 25 tahun jang lalu 

gres Wanita Indonesia jang per- 

lah utk mempersatukan fjita-tjita 
dan usaha guna memadjukan Wa- 
nita Indonesia: pun pula 
didirikan gabungan antara per- 
kumpulan2 wanita jang ada pa- 
da waktu itu. 

Dalam Konggres ke I kaum 
Wanita Indonesia, jang berlang- 

  

— Sri Redyowati — 

sung dari 22 s/d 25 Desember 
1928 itu, didirikanlah gabungan 
perkumpulan? wan'ta jang ber- 
nama  ,,PERSERIKATAN PE- 
REMPUAN INDONESIA"! Be- 
sar "sekali arti berdirinja ,,Per- 
serikatan Perempuan: Indonesia” 
ini bagi kemadjuan perdjoangan 
warlita chususnja, maupun - per- 
djcangan Rakjat Indonesia-umum 
nta diwaktu itu. Mengapa demi- 
kian??? Karena sebelum itu- kita 
ketahui banjak organisasi2 lokal 
wanita. seperti berdirinja: ,,Putri 
Mardika” di Pjakarta.. (1912), 

ja (1913), di Sumedang (1916) 
di. Tjiandjur (1916)" dan di Tjia- 
mis (1918), kemudian djuga ber 
diri .,,Wanito Hadi” . di. Djepara   Dapat atau tidak dilaksanakannja 

rentjana ini banjak tergantung dari 
masjarakat daerah masing2, karena 
beaja para penolong bersalin dan 
pengundjung rumah harus dipikul 
oleh pemerintah daerah otonoom 
atau oleh masjarakat setempat. Pada 
waktu ini pendidikan tenaga2 terse- 
but masih ditanggung “oleh 'Kemen- 
terian Kesehatan. Untuk meninggi- 
kan nilai pendidikan para tenaga jg. 
menolong persalinan awal tahun 
ja.d. di Bandung akan dimulai de- 
ngan kursus guru-bidan. Sebelum 
uraian ini diachiri perlu ditekankan 
bahwa kesehatan Ibu di Indonesia 
perlu mendapat perhatian kita se- 
mua dan diserukan kepada: 
“Para tenaga kesehatan supaja men 

jang mem- 

punjai pengaruh bajk terhadap ke- 
“ 'sehatan Ibu. 

Para Ibu supaja mempergunakan 

kesempatan jang telah diadakan un- 
tuk memeriksakan: diri dan menda- 
pat pertolongan dai nasehat seper- 
lunja dan ,,last but no-least”. Para 
Dewan Pemerintah daerah supaja 
dalam merentjanakan usaha2 untuk 
kepentingan masjarakat djangan me- 
lupakan bahwa kesehatan Ibu ada- 
lah faktor jang penting dalam kese- 
djahteraan keluarga dan keluarga 

dan. ,,Pawijatan wanito” di Mage- 
lang (1915) ,,Wanito Susilo” . di 
Pemalang (1918). ,,Wanito Uto- 
mo”, ,,Wanito Muljo” dan ,,Wani 
to Katolik” jg ketiganja berdiri di 
Jogia (1920), disamping itu ba-j wanita sebagai Ibu Bangsa dan Ibu| 
njak djuga perkumpu'an2 wani-, Rakjat kurang disadari oleh wanita- 
ta jang bersifat memadjukan pen! Wanita muda fjalon-tjalon ibu dika- 
didikan dikalangan kaum wanita | 'angan peladjar, maka kami wadjib 
sendiri, didirikan dimana-mana. 

O'eh- karena itulah, maka ber 
dirinja .,Perserikatan Perempuan 
Indonesia” tepat pada Wwaktunja 
lahr dkantiah perdjoangan,  di- 
mana masih lemahnja  'perdjoa: 
ngan wan'ta diwaktu itu, kare- 
n2 kuranomja “persatuan daerah 

satu dg. lainnja. Bukanlah meng: 
herankan karena terpetjah belah- 
nja persatuan wanita itu sendiri di 
saat itu, maka”berarti lemahnja da 
sar2 perdjoangannja. Kita tjatat. 
bhw kelemahan2 tersebut kita li- 
hat dari tudjuan2 perkumpulan 
Wanita jang hanja berk'sar pada 
soal kedudukan 

rumah tangga sebagai ibu 

lum sampai djauh kepada ma- 
saalah2 persamaan hak d'dalam   adalah tiang masjarakat. ' (Dilarang 

(kutip). 
tapangan kehidupan kemasjara-i 
katan lainnja. 

RI IBU”, dan 22 Desember ta-| r 
hun ini genaplah 1/4 abad lama-' H ini dibentuklah ,,BADAN PENJE Carmichael 

ini,' LIDIKAN PERBURUHAN PEREM Shirin Fozdar, sek. djen. Dewan 
di, PUAN” jang pada waktu itu karena Wanita Singapura, jang memben- 

Jogjakarta dilangsungkanlah Kong 

tama! Tudjuan Konggres itu ia-| 

akan! je : 
“ibu kepada putri2nja, ternjata diam 

Hubungan Peladjar 
Dan Gerakan Wanita 

Peladjar Pun Bertugas Serta Membina 
Kebangunan Wanita 

Oleh: Sri Redyowati—IPPI Bg. Keputrian Smg.) 

AKEMAREN 22 Desember ada-: 
t 

| 

setudju dengan polygami adalah 
seorang penduduk Kulim, didae- 
rah Kedah, bernama Njonja E. 
Carmichael. Tulis njonja tadi: 
Kalau orang laki2 ingin kawin 
dengan beberapa isteri, biarlah ! 
Djika seorang wanita ingin djadi 
isteri nomor 3 atau 4, itu adalah 
haknja!” Seterusnja ia tulis, bah 
wa ,adalah hak manusia daripa- 
da seorang laki2 untuk kawin de 
ngan perempuan sebanjak jang di 
|sukainjas dan hak setiap perem- 
puan untuk kawin dengan barang 
siapa jang disukainja!” 

  
Konggres Wanita Indonesia ke II 

dilangsungkan pada 20 s/d 14 PDjuli! x 
1935. Dimana didalam Konggres ke' Dengan demikian maka Njonja 

menantang Njonjah 

tindasan ekonomie pendjadjahan ter tangkan bahwa seorang laki2 
paksa banjak wanita2 kalangan ba' hampir tak mungkin sama sekali 
wah jang membantu suaminja beker dapat berbuat adil terhadap lebih 
dja mentjari nafkah hidup, mereka: dari 1 isteri.  Diperingatkannja 
Gan diantara keputusan jang penting bahwa keadilan ini tidak terba- 
ialah mulai ada perhatiannja kaum tas sadja kepada pembagian har 

bil keputusan didalam Konggres ina jr tapa djuga perasaan. 
bahwa tiap2.peserta Konggres harus ! - 
mengusahakan hubungan dengan or 

ganisasi. pemuda2. maupun penannan , ea 
putri jang pada waktu itupun meme! 2 5 z 
gang peranan jang tidak kurang pen ' bung didalam 'bermatjam2 33 
Liagnja didalam mengambil bagian Aan itu untuk saling: mentjari : 
didalam  pergolakan  perdjoangan ' Etik-pertemuan, mentjari dijalan | 
Rakjat! Pada Konggres Wanita ke' kearah persatuan!!! Persatuan ' 
Hi jang berlangsung di Bandung pa adalah dasar jang diletakkan un- 
da bulan Djuli 1938, keputusan? je.' Uk menijapai segala matjam tu- | 
diambil lebih madju lagi, lebih kong juan perdjoangan. Demikian dju 
krit dasarnja, karena disamping soal 23 dalit ini berlaku bagi perdjoa- 
soal kerumah-tanggaan, maka dapat Ugan wanita. 
lah kita lihat soal2 perdjoangan Na! Pada saat ini memanglah tera- 
sional jang tertjantum didalam atja Sa bagi kita, terutama kaum wa- 
ra Konggres itu, diantar#nja soal2 pe-| Wita jang tidak bisa terlepas dgn 
milihan2 guna .,Badan Perwakilan” | Sifat keibuannja, bagaimana ke-! 
diwaktu itu. Konggres ke III inilah: adaan masjarakat jang serba pin jang memutuskan, bahwa 22 Desem ! tjang. Dan ini seluruhnja adalah 
ber ditjatat sebagai ,,HARI IBU”.: akibat dari adanja peperangan: ' 

(Antara). 

    

  

  

» Keutamaan Istri” di Tasikmala- djoangan wanita Indonesia ini, ka- 

dalam perkawi- j" 

nan, kehidupan dalam keluarga, ' sa'at inipun belum begitu ada ke-' gi semua Rakjat dan anak-anak 
mendidik kearah ketjakapan be- satuan dan kebulatan organisasi- 

dan | organisasi Wanita Indonesia, Ma- 
pemegang rumah tangga, dan be-i sh banjak  matjam 

Dan ditekankan,” bahwa setiap peri Akibat peperangan, menghilang- | 
ngatan ,,HARI IBU” ini hendaknja-| Kan kemanusiaan, menghapuskan 
lah kaum wanita Indonesia lebih! Segala jang indah, menghantjur- 

' memperdalam keinsjafannja sebagai, Kan segala jang subur............... 
IBU BANGSA!!! kaum Wanita sebagai ibu merasa- 

kan bagaimana pedih rasa batinja 
mengetahui, bahwa : hari depan 

hasil Konggres ke IIL.ini bagi per-| bagi putra2nja ditutup oleh kabut 
djoangan wanita seluruhnja “ dalam letusan mesiu peperangan! Kita 
saat2 selandjutnja. Wanita bukan .sa telah mempunjai pengalaman, ba- 
dia kehidupannja dibatasi  dengan' gaimana kedjamnja peperangan 
sogl2 kerumah - tanggaan se-mata2 | Jang te'ah lalu, bagaimana se- 
tefapi dengan djelas harus ditarik ga rang ibu Kehilangan anak jang 
ris-pengertian, bahwa disamping se-' Wkasihinja, bagaimana tentang 
bagai Ibu rumahtangga, maka seha ' ibu jang mendjadi terganggu pi: 
rusnja kaum wanita djuga mendjadi , Krannia karena rumahnja men- 
Ihu Bangsa dan “Ibu Rakjat! Sebe-' diadi sasaran bom sehingga han- 
ndrnja kesempatan jang baik ini, pa! Wu. Inilah gambaran kesedihan 
da peringatan jang mulia bagi per-| kaum wanita dengan adanja pepe- 

rangan. 
nti atas nama IPPI 'akan mempergu| Telah djelas, bahwa perdjoa- 
nakan waktu peringatan ini sebaik ngan Wanita Indonesia jang 1/4! 
baiknja. Karena kami tahu, bahwa abad ini sebagian besar ditudju-' 
djustru pada saat ini tjalon2 ibu, wa kan untuk berdjoang guna Ke-' 
nita-wanita muda, pemudi2 peladjar merdekaan. Ini terang dan dje- 
makin djauh terlarut kepada garis? tas!! Jang tidak — diperuntukkan 
perdjoangan wanita sendiri jang te-! guna perdjoangan Kemerdekaan j 

:lah diikrarkan pada Konggres Wani Nasional itu, hanja karena baru 
ta ke I jang bersedjarah itu. Funksi| sadja lahirnja Pergerakan Wani- 

ta Indonesia......... , diadi kesa- 
daran jang lebih djauh untuk 
itu, dewasa itu belum ada. 

Kemerdekaan Nasional belum 
ada artinja, kalau kita masih te- 
tap terantjam bahaja peperangan 
setiap waktu. Oleh karena itulah 
mendjadi kewadjiban dari semua 
pena ibu2,, para wanita2 muda, 
ukan sadja jang mereka bekerdja 

dipabrik2, bekerdja disawah2, be- 

  

Memang besar sekali Sunatan 

menjerukan kepada mereka kemba 
lilah, kembalilah kepada djalan ig. | 
benar. Ingatlah bahwa nasib wanita 

tidak tergantung..pada kaum lainnja! | 
Dengan tidak dari hasil perdicangan | 
'kaum wanita sendiri djanganlah ki 
ta mengharapkan perbaikan nasib ki 

meja perbaikan nasib wanita umum | kerdja di kantor2 atau lain seba- 
"3 Oa | .Igainja. bahkan djuga adalah men 
(Setelah dalam peringatan ini ' djadi kewadjiban mutlak dari se 

kami mengharapkan....... “3 ME- | mua wanita muda jang kini ma- 
njerukan kepada semua wanita2 | sih duduk dibangku sekolah untuk 
muda jang mendjadi tjalon2 ibu berdjoang guna mentjapai Kemer- 
untuk kembali kepada djalan jg dekaan Nasional jang lebih sem- 
benar, maka akan kita tindjau purna dan bersikap menolak se- 
bagaimana sebenarnja taraf per-| tiap peperangan baru lagi. 
Gjcangan wanita pada waktu ini! Marilah kita berdjoang 

K'ta mengetahuh bahwa pada! 

  terus 
'untuk mentjapai hari bahagia ba- 

dihari kemudian!!! 
Nasib Wanita, harus dibela 

1 : : ragamnja, oleh para wanita sendiri dengan 
Pa banjak perpetjahan2 jang gagah berani!!! 
sekiranja tidak perlu terdjadi!A |” Wanita2 peladjar...... mari ser-| 
Maka mendjadi kewadjiban dari ta membina kebangunan wanita 

' semua kaum wanita jang terga- Indonesia umumnja. 
  

MADJALAH SOVIET UNI dalam 
i|bahasa Inggeris ,,New Times” hari 

Sabtu mengatakan bahwa kabar2 ten 
tang adanja perpetjahan dalam Par- 
tai di Amerika karena. Mc Carthy 
adalah palsu. Tulisan dari madjalah 

Itsb jang dikutib oleh radio Moskow 

ngatakan bahwa      

  

thy dengan penuh ketakutan. Keba- tu2-nja. Demikian kata 
luar negeri mes”. 

dinegara2 ini mengatakan bahwa me | 
reka sangat menguatirkan "demokra- katakan bhw. pemimpin2 Partai Re- 
si di AS di kemudian hari. Bersama ' publik. Amerika sedang berusaha un 

njakan djuru-pembahas 

itu mereka mengatakan bahwa kriti tuk memisahkan diri dari Mc Carthy | 
kan2 dari Mc Carthy djika dilaksana (dan bersama 

dan jang ditangkap di London me- (kan oleh pemerintah AS dapat meng | menginsjafkan dunia bahwa politik |tjara2 jang sama. 
orang2 di Eropa ' akibatkan .terdjadinja perpetjahan jg Mc Carthy berbeda 

Barat mengikuti kegiatan2 Mc Car- |berbahaja antara Amerika dan seku politik pemerintah, Akan tetapi, delrut UP (Antara)), 

New Times: USA Tjela Tapi Praktekkan Mc Carthy 
.New Ti- mikian ,,New Times” usaha2 ini ter 

"Jalu kelihatan ditoAdjol-tondjolkan, 
Selandjutnja oleh madjalah ini di dari adanja pertentangan itu sesung- 

guhnja hanjalah suatu kepalsuan. Pe 
| merintah AS terhadap umum menga 
takan mentjela Mc Carthy, akan te 

untuk |tapi dalam prakteknja melaksanakan 
  

itu berusaha 

sekali dengan| Demikian al. ,,/New Times” menu 

Fakuliet K udokteran 

Hewan Di Bogor 
Membutuhkan dengan segera: 

I. Seorang Kepala 
Begian Tehnik 

Sjarat: 1. Beridjazah M.T-S./K.W.S. (djurusan mesin) atau 

jang sederadjat dengan itu. 

2. Berpengalaman luas, terutama dalam memimpin 

agian Tehnik. 

corang Opseter 1 Ika 

(Glasbiazer) 
Sjarat 1. Beridjazah Kursus Peniup Gelas di Bandung. 

Surat2 lamaran dengan disertai surat2 salinan idjazah dan @' - 
keterangan2 lain harap ditudjukan kepada: 

Ketua 

Fakultet Kedokteran Hewan 

Taman Kentjana No. 1 Bogor. 
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"Tuan 
ARU dan BAIK. 

"4 Tioklat Novaat TJAP MATA. Nougatchocolade dalam bingkisan isi 

Bijuga terdapat dalam bingkisan tjampuran berisi 

  

1.
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G
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6 bidji Ra. 250 

3 bidji Tjoklat Nougat 

TJAP MATA Nougatchocolade dan 

13 bidji Tjoklat Wafel 

ITJAP GONG Walelchocolade 

arga perkenalan Rp. 2.50 tiap bingkisan, 

Tioklat CERES jang lezat. — 

tjap 
MATA $ 

Hougat chocolade 

N.V, Reiss & Co. 
  

00G 
merk 
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| ANGGUR OBAT BERAN 

terbesar dalam djaman ini. 
siatnja dapat 

jang diderita setelah kaum 

merasa sakit lemah, kurang 

rah, terlampau banjak darah 
keluar dan sebagainja. 

memberi darah dan tenaga 

serta menambahkan napsu: 

obat ini 

H- minum anggur obat 
| tannja tentu terdjamin.       

Agen Semarang: 

Toko Hway An Tong 
Gang Warung 3 

Pusat Pendjual: Toko Obat SIN BAN SAN. 
Dji. Songojudan 14 - telp. 2028 U - Surabaja. 

tjap 51 adalah satu pendapatan 

melampiaskan. da- 
“yah dan menjembuhkan penjakit” 

bersalin misalnja seluruh tubuh 

ANG- 
GUR OBAT BERANAK tjap 51 

kan. Satu botol dari pada anggur 3 
| lebih besar faedahnja : 
IK dari pada sepuluh bungkus seng- 

hoatheng. Apabila orang sering 
ini keseha- 

   

      

   

        

    

     
   

  

   

  

     

  

AK 

Cha- 

ibu 

da- 

jang “| 

baru: 
ma" 

  
  

silakkh " 
Isaplah lagi! 

      
   

3 (5 Tan 

5 |     Pn 

Ini adalah Senator: bukan 
Tuan sadja jang menikmatinja ! 
Djuga kawan-kawan disekeliling 
Tuan akan menghargakan 
harum-semerbak jang disebabkan 
oleh tiap tjerutu Senator 

SENATOR 
Royal Select Succes” 
& Rp. 1.50 A Rp. 120 A& Rp. L-- 

  

M Cg . 
Teen Lap 

| N 

     

  

    

  

   

  

   

    

     

      
    

   



     

    

segena 
dan mal 

     i taulan jang 

  

   

   
    

Uu pertemuan. : 

KETEMUKAN HAND- 
s0. GRANAT : 

Belum lama berselang ditengah sa-| 
wahnja S. di Djaringan Kaligawe te-' | 
lah dkietemukan sebuah handgra- 
naat jang kelihatannja sudah rusak. | 
Barang tadi dengan s@gera diserah- | 
kan kepada fihak Nan na 

|lam usia 16 bulan,     

  

Allah S.W.T. setjukupnja.    
      
     

    

   

TAAN TERIMA KASIH 
an ufjapan terima kasih kepada 

4) telah membantu dengan moril 
eriil pada waktu meninggalnja anak kami jg bungsu: 

00.000 MOEFIDAH (GDENAWATI) 
(pada tanggal'19 Desember 1953 djam 23.24 di Kudus, da- 

n ini disampaik 

Moga kiranja segala kebaika 

Dj. Demakan no. 3/5 - Kudus.. 

n tsb. mendapat “pahala dari | 

    

    

  

    

   
    

    
   

    

Jang berduka tjita 
Keluarga M. CHAJATOEN 

  — KEADAAN PENJ 
MENULAR AN    

  

Keadaan penjakit menular menu-| ' 
rut tjatatan dari Djwt. :hatan 
Kota pada tgl. 6 s/d 12 De 
1953 sbb.: Penjakit Typhus abdomi 
nalis dari sisa minggu jang lampau | 
31 orang penderita  mendjadi 38: 
orang penderita, 2 orang antaranja 
sembuh dan seorang meninggal: Pa- | 
ratyphus A dari sisa 20 orang pen-| : 
derita mendjadi 22. orang penderita, | 
3 orang antaranja meninggal dunia. | | 
Perlu ditjatat bahwa seorang pende- 

- rita penjakit ini berasal dari Rem-| | 
bang: Paratyphus B masih tetap 4| ' 
orang penderita, demikian djuga pa-| “ 
ratyphus C. Diphtherie dari 4 orang| ' 
penderita, 2 orang sembuh, Penja-| | 
kit lumpuh masih tetap diderita oleh 

    

  

       

   
Ra. RACHMANI : 

pa puteri 
“R. NGT. ALWI 

# Kepada Bapak2/Ibu2/Sdr? 

      
   

  

     

    
   Turut serta ber- . 

| terima kasih: 
R. AMINO, 
R. SOEPARI 

      
    ALWI 

SAPUTRO,    
   

| -MENGINDJAK HIDUP BAHARU 
| Pada hari Minggu tgl. 20-12-1953 djam 11.— telah me- 

| 4 ngarungi samodera hidup, di Kudus: : F 

jang telah membuang tempo pa | 
da waktu terlaksananja perkawinan tersebut diatas, -sumba- 
ngan2 jang berupa moreel maupun materiil, 

. ini disampaikan utjapan beribu-ribu terima kasih. 

  

SOEPRAPTO 
: putera 

R. PRAWIRODIHARDJO 

dengan djalan 

Wassalam « 
R. NGT., ALWI. 

Kudus, 21-12-1953. Ik. 
1 

  

  3. orang. : ji 
: PENIPUAN. a 

t Seorang pembantu dari sekretari- | 
| aat gedung GRI Kp. Gendong Smg. 

telah mengadu kepada fihak jang| 
berwadjib, bahwa ja pada hari Sabtu | 
ibl. siang hari di djl. Bandjarsari 
Smg., telah ditipu oleh seorang lela- 
ki jang belum dikenal. Akibat dari 
pada penipuan ini seorang pemban- 
tu tsb. telah mengalami kerugian 
sedjumlah Rp. 1244 — milik dari- 
pada suatu organisasi buruh. Pihak 

. berwadjib kemudian mengadakan pe- 
ngusutan. : 

. DAGANG       

PENGUMUMAN 
Dengan ini diberitahukan, bahwa sedjak -tgl. 21-12-1953, 
Nomor tilpon Pertjetakan kami ialah . 1 

No. 2192 
Harap para langganan maklum dan mengetahuinja. 

| NN. PENERBITAN.- PERTJETAKAN & 
»SSEMARANG” 

Djl. Purwodinatan Utara No. 11 - 11 A-— Semarang. 3 

PEMBERIAN TAHU 

f 

  

  
: 

SA anu terutama kalau digoreng dengan 

Delfia tjap Gadjah. Sebab Delfia disaring dengan 

istimewa, hingga bersih dan djernih. Inilah 

djaminan untuk rasa asli 

.masakan Njonja! 

       
Buat bulan JANUARI 1954 kami akan adakan lagi PEMBAHAGIAN GULA dengan 
HARGA “PEMERINTAH kepada WARUNG -WARUNG gula. 

« Para PEDAGANG: GULA :jang ingin mendapat bahagia n sukalah MENDAFTARKAN 
mulai sekarang pada alamat dibawah .ini. 

     PURWODINATAN 'NV. UDARA TRAD. Co. LTD. 
TEN GAH 26 TELP. 547 — 2072. 

—SEMARANG— 

    

dalam kaleng dari 1 dan 2 ko, $ 

DELFIA 
Djaminan rasa asli semua masakan, 

b£EL.53-4-140- DB. 

    

  

  

  

  

  

Obat jang kam! andjurkan 
2 untuk 

2 Amoebe Dysenterie 
Eh “aa Haag 

E te Na ..@ | Buang? air. : 

Po ENTERO-VIOFORM 

It Na cod Dur 
16 Sekarang terdapat pula 

1 sampu 
berisi 2tabl      

      
     

   

  

   

Bantulah P. MX1. 

  
Tabib 

''Seteran 109 — Semarang | 
Mulai tgl. 20 Des: "53s/d 
tgl, 3 Januari 54. 

Keluar kota 
SEKEN ESA KN ena F       T. 

AN NA LALU 
PENA 

  
  

      
  

Pemberian Tahu 
Diberitahukan dengan hormat, bahwa djam bitjara par- ' 

A. SPEETJENS hari KEMIS tgi. 24 DEC. '53 tikulir Dr. 

  

DITJARI 
TUTUP, dan djam bitjara partikulir hari Kemis tgl. 31 Dec. 
dipindah hari REBO tgl. 

Selain itu Poliklinik R.S. ,,Brajat Minulja” akan tutup 
pada tgl. 24 s/d 27 Dec. '53dan pada tgl. 1 DJANUARI '54. 
Harap umum maklum adanja. 1 

30 Dec. 1953. 

Rumah Sakit Katholik 
”BRAJAT 

Seorang Sekretaris untuk D.P.R.D.S. Kabupaten Magelang, 
dengan diberi tingkat V/b atau V/c P.G.P. 1948. 

Sjarat-sjaratnja: 

A. 1. Warga Negara, beridjazah S.M.A. atau sederadjat de- 
ngan itw dan telah berpengalaman bekerdja dalam 
Pemerintahan 10 (sepuluh) tahun. 

   

       
    

  

    

    

   
    

  

    

  

   
   

    

   

. Harga 
1 sampul £ 2tabl. :Rp.0.75 
E tabung 420 tabl. : Rp. 7. 

8. 

KANTOR — PENDJUALAN CIBA . 
HOPPENSTEDI 

ag 2-HPp/ev.“303 

5 SE NG TIA 

PELAN AA SL 

Baru terima 
Ban Ford Consul 590x 13 (Import) 
000 Toko ,MERAPI“ 

  

      
  

(ea Djl- Taman-Pahlawan 13- — - Telp. 115 
| hn an “BOLA NGA 

Ta Sa AL LL AL LL AL LL SL 

    

  

B.| INI MALAM PREMIERE! 
#IMETROPOLE 5.-7.-9.- 17 th.) 

1 Richard Burton — James Muson 

X Ini malam dmb.. A 5.120. 7th)    

   

  

    

  

NS (3 th) 
Rogers-Trigger 

ER, JR." (Trucolor) 
BK T RA: 

| — Sitangis (Laurel/Hardy) ata 

  

   

  

   
« Pertempuran dahsjat di Tobruk, ke- 

“.,Ikalahan berobah kemenangan jang 
& Igilang-gumilang ! 

   

   
  

  

    

  

  
MINULJA” 

— SOLO — 

  

Rp. 3.600,— ! 

AKAN NONA SIA-SI   

Ingat Nona......! 
| DENGAN UANG SEDIKIT...... 

| Di Toko. (HI EN”  Bodjong 

Nona mungkin dapat HADIAH 
sebuah 'BROMFIETS 

APAKAH REDJEKI NONA DI TOKO ,,HIEN” ITU 
AN ? 

MAKA MINTALAH ,NOMER REDJEKI” 

  

    

    

  

seharga 

      
2. Warga Negara, beridjazah S.M.P. 

ngan itu dan telah berpengalaman 
atau sederadjat de- 

bekerdja dalam 
kalangan Pemerintahan Swatantra 16 tahun. 

3. Adat kelakuan baik jang dinjatakan dalam surat ke- 
terangan dari Pamong Pradja atau Polisi setempat. 

B. Umur paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun. 

C. Pelamaran disampaikan kepada Dewan Pemerintah Dae 
rah Kabupaten Magelang, disertai turunan idjazah, riwa 
jat pekerdjaan dan misbaarheidsverklaring bagi mereka 
jang 'masih bekerdja, selambat-lambatnja pada tanggal 
31 Djanuari 1954 (stempel pos). 

D. Tidak diadakan surat-m enjurat. 

Magelang, 18 Desember 1953. 

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kabupaten Magelang. 

Ketua, 

(R. JOEDODIBROTO)       
  

   
  

   

  

33 

Roy Kogers | 

   
    

     
   

  

“PUT THAT 

      

  

meledak. 
— Saja tidak ambil pusing, bahwa 

peluru ini masuk kedalam tubuh se- 
seorang jang bekerdja untuk kepen- 
tingan Caulks Malloy. 

Yz ponT mino AK 
PUTTINGA BULLET | : | RIGAT NOW, BIT 1 WANT 

| GUN DOWN, MISS PINES! / 'INTO ANYBOPY WHO 1 | TO HELP YOU! 2 
ITMIGHT GO OFF! ba u CAULKS 

Tah ai AA MALL , (    

   

  

— Lebih baik singkirkan. . sadja 
sendjata itu, “nona Pines. Itu dapat 

  

    

    
     

   
    

     
     

" LOOK, 1 CAN'T EXPLAIN 

    

      

  

  

  

ag:   

  

— Nanti dulu, saja tia 
dak - dapat menerangkan 

menolong engkau, 

— Pluk. Lap mesin dilempar 
ke muka nona Pines, hingga tidak 

sekarang, tetapi saja ingin dapat melihat). , 
— Dor. 

meleset). 

n 

(Tembakan nona Pines 

SORRY TI HAD TO DO THAT, MISS! 
NOW LETIS GO SOMEWHERE FOR 
A GUIET TALK! 2 WANT. TO FIND 

$ OUT SOME THINGS! 

     

        

    
   

       
Ia, || 

an -— Maaf, saja telah berbuat 
demikian, nona. Sekarang mari- 

lah pergi kesuatu tempat untuk 
dapat berunding dengan tenang. 
Saja ingin tahu barang sesuatu.   

— Menjambut Tahun Baru 

Teri DA UN 

Toko Sepeda 3 

H. Abdulkadir 
Djalan Seteran Nota Telp. 1954 Semarang 

BARU TERIMA: - 
Lontjeng-Lontjeng tembok Westminster 
dan Gong Slag merk Mauthe model. 
matjam-matjam. 
  

  
  

  

Persediaan Baru 
Radio: 

PHILIPS 

ERRES 

GRAETZ 

BUSH 

Sepeda : 
Merk "DURKOPP” (Djerman) 
Merk "DAWES” (Inggeris) 

Untuk laki-laki. dan wanita. 

Sepeda Motor: 
Merk “DURKOPP” (Djerman) dari 
150- cc. dan 200 cc. Model De Luxe 
dengan koppeling vrije kickstarter. 

Scooters : 
Merk "LAMBRETTA”, buatan Italia 
Model terbaru L D- 125 

Setrika Listrik : 
Merk ”IMPULS”, bekerdja dgn. kekuatan 
stoom. Pakaian tidak perlu dibasahi 
air lagi. Harga Rp. 
Merk "NEUMARKER” dari 250 W 
Oa RON AE ae GS UN Sa Rp. 
Merk “”KALISC HMID” 250 W....Rp. 
Merk "ELEKTRA” Model Luxe 
dari 450 Watt 195, — 

DAPAT DIBELI PADA : 

Super Radio Company N.V. 
TJABANG SEMARANG : SET ERAN (DUWET) 5 

ai 55 om 

Bin—426A Rp. 1.025,-—- 
KY-—554U 2625, — 
261—WT 3 NIO Syam 
EBS—35A 209 1765 p— 

325, — 

135y— 
105,— 

200 necyeraotnnn en ra naa     

BARU TERIMA LAGI: 

»PIRINGAN HITAM 
HIT PARADE, VAYA CO NDIOS, OH, APRIL IN POR- : 

TUGAL, GIGI, GOMEN NASAI, 1 'M WALKING BE- 

HIND YOU, 'TILL I WALTZ AGAIN WITH YOU, THE 
KISS. tango, JUST ANOTHER POLKA. 

Harga2 ditanggung 10070 mela wan. 

T Para IGO senar Siores 
55 PONTJOL — SEMARANG. 

aa 

— CITY CONCERN, CINEMAS — 
INI MALAM 

PKEMIERE 

(au. 17 tah.) 

  

  

    
  

  

  

: | HE WAS 

L || X STILE-HER | 
5.90 7.C6 9.00 Da 

PUTRA 

Gari 

Pr: JEKYEL 

  

Penuh sensatie! 

Serem! Hebat! JoDy LAWRAKGE » ALEXANDER KKSX 

Gempar! 
ected by SETMOUR FRIEOMAN 

  

Akan datang: ERROL FLYNN — MAUREEN O'HARA 

— »AGAINST ALL FLAGS” — 
Colar by Technicolor. 

Film terbesar — penuh sensatie! Hebat dan gempar! 

GRAND 
5.00-7.00 9.00 

  

INI MALAM PREMIERE (u, 13 tah) 
RICHARD CRANE -— MARSHAIL REED 

BAGIAN ke II (TAMAT) 

»MYSTERIOUS ISLAND” IT 
Captain Harding's fabulous adventure! Lebih Hebat, lebih gempar, 

Columbia Super-Serial terbesar penuh sensatie! 

INDRA INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 
5.00-7.00-9.00  MISLIA —MUSTAPHA — NURSIAH — M. SABRI 

BUNGA PERTJINTAAN" 
Satu romance drama jang memikat dan mengharukan! 

ROYAL INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah). 
5.00 7.00-9.00 AMRAH — MIMI MARIANI — MIEN SONDAKH 

M. ARIEF — PAULINA ROBOT — KUNTJUNG 

KASSAN atau PUTERA MAHKOTA 
JANG TERTJURI 

Dorgengan 1001 Malam 

umma 

  

penuh sensatie dengan lagu2 dan Tarian jang 
merdu dan indah! 

Besok Malam 

Premiere: 

ROGELIO DELA ROSA — DELIA RAZON — 
ROSA ROSAL — TONY SANTOS 

PRINSIPE 
AMANTE SA SRUBITANYA” 

(Pangeran Amante di Negeri Rubbitanya) 
Piilipine film terbesar dengan bahasa Indonesia dalam berwarna. 

Penuh sensatie! Menggemparkan! 

R O Pan INI MALAM D.M.B. (u. segala umur) 
5.00 7.00 9.00 JOHN WAYNB — RUTH HALL " dalam 
Alexander Dumas modern Version — BAGIAN ke II (TAMAT) 

The ,Three Musketeers" II 
(TIGA SEKAWAN) Pradjurit2 dari pasukan istimewa melawan komplo- 

tan pendjahat ,,Lingkaran Badja”, Lebih Hebat, Lebih gempar! 

Ty "SE FIdzin No, 14927INTA IT    Type Pertj.: ,SEMARAN 
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