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z. . »Antara” sangat mengh 

- Ingin Memelihara Hu- 

1 kene pada hari Senen menjampai 
Ka 
# Inginan Djepang untuk ,,memeli- 

- tegangan antara kedua blok di du- 
0 nia ini. 

  

keterangan Shigemitsu kepada John 

.. Selandjutnja telah dibitjarakan pu 
| la dalam pertemuan 

ban ledakan bom zat air di Bikini, 

sendjatai Djepang. (AFP). 

  

  

Hetami. 

” 

Di Swedia dalam tahun ini telah da- 

“pat dipilih seorang ,,Lucia”, jaiiu se 
orang ,,Ratu Pelita.. Di Stockholm, 
»Ratu Pelita” jang baru berumur 17 
tahun ini, adalah Margarethe Eken- 

— falck, jang dalam suatu referendum 
oleh pembarja2 surat2 kabar disana 

| telah dapat dipilih dengan merda- 
pat suara terbanjak. 
  

Hutang Jugosla- 
via 400 Biljoen 

| Dollar 
DALAM LAPURANNJA pa- 

da sidang be ya Madjelis ren- 
dah dan Tinggi Jugoslavia menge- 

sgaran Belandja dan ren- 
fjana ekonomi, Svetozar Yukma- 
xovic, wakil Presiden “Dewan 
Eksekutip Federal Jugoslavia hari 
Selasa menerangkan, bahwa hu- 
tang Negara pada Luar kini me- 
ningkat sampai 400 miljun dollar. 
Ia terangkan bahwa semendjak 
permulaan 1951 dari rentjana ban 
tuan Inggeris-Perantjis-Amerika, 
Jugoslavia telah menerima 428 
djuta dolar dari negeri2 tersebut. 
Untuk tahun padjak  1954—1955 

Amerika Serikat akan beri 40 djuta 
dolar, Inggris 5.600.000 dolar kepa 

| N.V. ,Suara Merdeka”, 

| Purwodinatan Utarg No. 11 A. 
| Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg, 

. Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

3 Akan Lel 

| 

9 

  

  

  

gs 
ae    

"(Statement Tertulis 
: Setibanja Di 

SAJA JAKIN BAHWA konperensi kedua dari ,,negara2 Ko- | 
ers) di Bogor ini akan membawa kita lebih 

lombo” (Colombo pow 
dekat lagi bada sana 

| mana jang kita “tiapai 
mengerti 

tulis dari P.M. Sailan, Sir John 

  

emak 

| Sujud Gmn. 
MMC Tewas 

. DALAM GERAKAN 
Sihan jang dilakukan oleh 
kan patroli TNI: dari: 
Tri Tunggal 
didaerah 

(Merapi rbabu 
| Achirnja MMC melarikan 

jat. Setelah diselidiki, 
2 majat tsb. adalah majat Sujud dan Taslin, 
nja terkenal sebagai 
MMC jang selama ini 
didaerah Kabupaten Semarang. 

Selain itu pihak tentara 
wan 8 orang 
membeslah 11 putjuk 
berupa 3 pistol, 3 karab 
1 jungle 
d 

tir berbagai matjam peluru. 
Menurut keterangan, ' Sujud meru pakan tokoh kedua dari MMC sesu 

dah Umar Junani jg sebagaimana dikabarkan berniat menjerahkan di 
ri dengan anak buahnja, (Antara). 

  

GROMBOLAN AHLI SUNNAH WAL DJAMAAH BERANGSUR 
ANGSUR MENJERAH. 

Pihak resmi menerangkan, bah wa grombolan Ahli Sunnah Wal 
Djamaah didaerah Bogor kini ber 
angsur2 telah turun dari gunung2 
dan melaporkan diri kepada jang     da Jugoslavia. Djumlah dari Peran 

tjis tak diterangkan. 
Dalam pada itu didjelaskan -pula 

dari pindjar - Juar negeri - Jugc- 
slavia, 39. Yemenurut djangka pan- 
djang, 1896 djangka pendek dan 
4396 djangka Lan. (Antara). . Orang grombolan. 

berwadiib. Banjaknja gerombolan 
jang menjerah di katjamatan Tji- 
teureup (kabupaten gor) sadja 
ada 10 orang dengan sendjata dan 
27 orang perempuan. - Beberapa 
hari il. telah menjera “lasi dua 

23 # 
EN 

Djangan Sebut Usaha Kami 
Bantuan Dari 

Pemerentah — Modal Tekadnja Hanja Kepertjajaan 
Kpd Tuhan Jang Maha K 

SALEH KAMAH DAN LAWALATA masing” 
—. dunia dengan sepeda dan dialan kaki jang sekarang 
— Djakarta dalam pengumuman bersama jang disampaikan pada 

arapkan dari masjarakat umumnija dan pe- 
: da anan chususnja akan petundjuk2 jang dapat 

dalam perdjalanan mereka. 

uasa 

pengeliling 
berada di 

dipergunakan 
Maksud mereka mengeluarkan pernja- 

taan ini ialah pertama2 ingin mengemukakan maksud 
mereka. ,,Kami bukanlah orang2 
bukanlah orang jang berani. Kami tidak mempuniai modal dalam 

perdjalanan 
jang bermodal besar dan djuga 

perdjalanan ini, dan diuga bukanlah orang iang berani, akan tetapi 

kekuasaan Tuhan dan mohon perl 

Kejakinan serta  kepertjajaan 
atas diri sendiri dan mengharap- 
kan perhatian bangsa jang insjaf 
dan kepertjajaan dari pemerintah. 
Maksud perdjalanan kami ini bu- 
kanlah semata? untuk bersenang2 
  

Shigemitsu Terang: 
terangan Terhadap 

Amerika 
Njatakan Bahwa Djepang 

bungan Tetangga Baik 
Dengan Blok Komunis 

UNTUK pertama kalinja se- 
orang anggauta pemerintah Dje- 

kan kepada Amerika Serikat ke- 

hara hubungan tetangga-baik” de- 
ngan blok komunis, demikian di 
dapat kabar hari Senen dari ka- 
langan kementerian Juar negeri 
Diepang setelah pada pagi harinja 

diadakan konperensi antara duta 
kesar Amerika di Tokio John 
Allison dengan menteri luar nege- 
ri Diepang Mamoru Shigemitsu. 

Menurut kabar, Shigemusu telat 
menjampaikan keinginan pemerin- 
tah Djepang tsb. kepada Allison de 
ngan memberikan djaminan, bahwa 
bersekutuan Djepang-Amerika akan 
tetap merupakan dasar politik luar 
negeri Djepang. Selandjutnja di da- 
pat kabar, bahwa Shigemitsu telah 
menegaskan  kebulatan hati Dje- 
pang untuk tidak melakukan usa: 
ha2 mendekati blok komunis, jg da 
pat menimbulkan perasaan gusar di 
Amerika. : 

Shigemitsu telah mengulangi per- 
njataan, bahwa pemerintah Djepang 
tidak mempunjai maksud untuk mc 
ngakui RRT dengan resmi, dar. 
bahwa Djepang tetap insjaf akan 
adanja pembatasan2 terhadap poli“ 
tik luar negerinja akibat adanja kc- 

Djepang bermaksud untuk - tetap 
difihak ,,dunia merdeka”, demikian 

Allison. 

itu soal kor- 

1 soal memperbesar bantuan 
Amerika dalam rentjana ' memper-   

perdjalanan kami ini hanalah bermodal dengan kepertjajaan akan 
indunganNja. 

atau hanja ikut2-an sadja. Mak- 
sud perdjalanan kami, kami titik 
beratkan pada usaha kami seba- 
gai putera Indonesia jang berke- 
wadjiban untuk mengembalikan 
»usaka nenek mojang kita sebagai 
pengembara jang ulung. 

Pada beberapa hari belakangan 
ni rupa2nja ada orang2 jang me 

#2atakan bahwa apa jang sedarg ka 

ni lakukan sekarang ini adalah ,,mo 
'e”. Kami merasa menjesal dan. ti 
'ak mi3nerima- kalau perdjalanan 
umi dikatakarg hanjalah merupakan 
modif” semata2. Mode dapat diti 
« dan didjual/ beli, akan tetapi ke 
ikinan tidak dapat ditiru didjual/ 

li. Dan barang siapa jang mentjo 

@ jedhairu 'kejakinan perseorangan 
ngka ia akan menemui djalan bun 
« sebagaimana jang dialami oleh 
uudara2, Nursalam dan Djoehari 
ing ddgin ,liften” akan tetcpi  ti- 
ak mau metandjutkannja. 

Dan mengenai perongkosan, 
xami rasa dalam perdjalanan ini 
idaklah merupakan sjarat utama. 
Tjoba sadja bandingkan orang2 
Kaja daripada kami ini. Apakah 
ada orang2 kaja jg mau keliling 
dunia dengan djalan kaki atau 
naik sepeda? Tentu sadja tidak 
1da. Sebabnja karena mereka itu ' 
oelum  mempunjai kejakiknan. 
Dan orang2 jang seperti kami ini 
jang sedikitnja telah mempunjai 
xejakinan dan tidak ' mempunjai 
sesuatu apa, apakah kami menung 
3u sampai kami mendjadi kaja 
yaru berdjalan ? 

" Mengenai sjarat2 jg dikatakan 
»teh Nursalam dan Djoehari — 
alah dua pemuda jg ingin tjoba2 
adja kami rasa sebelum kami 
nemulai perdjalanan kami ini se- 
Jikitnja kami telah sediakan. 
Kepada pemerintah tak lain 

cami harapkan hanjalah bantuan 
epenuhnja ialah bantuan moril. 
Walaupun bagaimana  kejakinan 
kami dan usaha kami dalam men 
Ijalankan apa jang kami tjita2- 
kan bila tidak mendapat kevertja 
'aan dari pemerintah, kami 
verdjalanan kami ini akan ber- 
Ijalan 'pntjang. Oleh sebab itu 
ekali lagi kami mohon bantuan 
moril jang sepenuhnja dari peme- 
rintah chususnja dan warga jang 
insjaf umumnja atas perdjalanan 
kami dan semoga Tuhan jang 
Maha Esa tetap melindungi kami 
sehingga tertjapailah tjita2 kami 
ini.” 

Demikian pengumuman bersa- 
ma Saleh Kamah dan Lawalata, 

. dalam konperensi para P.M. dari negara2 
Asia Tenggara dj Kolombo baru2 ini, demikian a.l. statement ier- ' 

. tba dilapangan: terbang Kemajoran untuk menghadiiri komperensi | Pantja Negara di Bogor jang dimulai hari Selasa kemaren. 

pember- 
sepasu- 

Komando 
| pada pagi2 tg. 27/12 

Karangbawang Ketja- 
matan Banjubiru (Semarang) telah terlibat dalam pertempuran sela- ma Ik. Penak djam dgn. MMC 

e . Compleks). 
1 diri "engan meninggalkan 2 orang ma- 

ternjata 
dari 

jang kedua2- 
komandan 
bergerak | 

mena- 
anggauta MMC, dan 

sendjata jg 
en, monser, 

rifle, 1 L.E, 1 thomson 
an 2 putjuk stengun, serta 695 bu- 

rasa 

  

    

  

  

  

ia Tenggara 
Sir John Kotelawala| 
Kewajoran 

dan kerdjasama lebih erat sebagai 

Kotelawala jg hari Selasa kemarin 

2! 

    

Seperti kedatangan para P.N 
India, Pakistan dan Birma pada 
Senen sore, Sir John Kotelawal: 
setibanja dilapangan terbang Ke- 
majoran Selasa siang itupun di-| 
sambut pula oleh PM Ali Sastro-| 
amidjojo bersama anggauta2 Ng 
binet lainnja, pembesar2 tinggi 
pemerintahan ng “tentara dan 
militer, korps diplomatik, wakil2 
masjarakat Sailan di Djakarta dan 

jakarta, mulai dari 
cemajoran sam- 

jalan2 jang di- 
lalui tamu ayang Ha Ypri Kema-: 
ioran ke Istana “dan terus sampai 
ke Bogor. $ 

Dalam statementnji 
Sir John Kotelawala pertama2 me 
njatakan kejakinannja, gpp kon-| 
perensi Pantja Negara di Bogor ini 6 
akan dapat lebih merapatkap, hubu Inilah: Tert 
ngan baik antara negara Sailan danf 4: 41 

  

   

    

  

  

tertulis itu, 

   

       

    

   

   

      
    

era P'allagha jang. berdjuang melawan pendudukan Perantjis 
di Aldjazairah gambar atas: mereka sedang mengasoh — gambar bawah, | 

| meng-golkan 

Dua buah amandemen | 
demen ketiga jang disa 

Sesudah itu Panitia Juar nege- 
ri Madjelis Rendah 
dakan rapat mengenai perdeba- 
tan Madjelis dalam babak kedua 

. Itentang rantjangan undang2 guna 
| | meratifikasi Djerman Barat, ja- 

Pitu ranijangan undang2 jang te- 
lah ditolak pada hari  Djum'at 
ibl. Sebagai telah diwartakan pe- 

£ 

NATO membawa keharusan un- 
tuk membitjarakan lagi mosi jg 
telah ditolak “pada hari Djunvat 

Jitu dengan mendjadikan suatu 
mosi tidak kepertjaan terhadap 

| Mendes-Franec apat ditambah- 
kan disini mosi jang telah -dito- 

1 ialah mengenai masuknja 
at dalam ,Uni Ero- 

an  persendjataan 

    
  

  

    

   
      

sebagai salah satu anggauta ,.Nega 
ra2 Kolombo”,. demikian PM Sai- 

|lan itu. 
Oleh Kotelawala diterangkan da 

lam statement tsb., bahwa para PM 
'galam keofpyensi Kolomto jl. te 
lah menindjau dan memperbintjang 
kan “berbagai imasalah dunia, dan 
pertemuan (konperensi) itu telah 
memperlihatkan besarnja kemungki 
nan2 untuk mergalisasi usaha2 ker 
djasama jang erat antara negara? 
Asia Tenggara peperti apa /ang ter 
dapat dalam pertemuan? informil 
Waktu itu. 

Statement tsb. ditutup dengan ke STA Ia 
terangan pernjataan kegirangan Sir dapat berpengaruh pada pendapat 

  
Soal2 Ekonomi Terutama 

INDIA PERGI KE BOGOR   
John Kotelawala untuk kesempatan kan suatu faktor jang dapat .menjokong pembentukan ,daerah Tiap-tiap hasil, bagaimanapun djuga ketiilnja, jang 

nanti akan memadiukan konsepsi “| 

jg didapatnja buat bertemu ' sekali perdamaian”, 
lagi dengan PM Ali Nia dapat ditjapai dalam konferensi dari Indonesia dan lain2 sahabat 1 -eksistensi. 1 karib” “di Indonesia. “Selandjutnja AA tentang ko-eksiste 
atas suatu pertanjaan tentang ke-' 
mungkinan2 diundangnja RRT da- 
iam .konperensi Afro-Asia jg akar 

| datang, Kotelawala .hanja . mendja- 
wab soal2 jang demikian itu ma- 
sih harus dibitjaraka, dalam kon- 
perensi Bogor. : 

Sebagai diketahui konperensi Bo- 
gor telah dimulai Selasa siang dgn. 
rapatnja jg pertama. Waktu sore ra 

(pat ditunda untuk kemudian di te- 
ruskan pada malam harinja. 

Adakalar/a bahwa India perwah 
bersikap dingin terhadap konferensi 
tsb. Tetapi dalam minggu jang wa 
ru2 inissikap dingin-itu telah beri 
bah mendjadi ehtousiasme. : Sebe 
  

Dim Melawan 

Agresi 
|(Pilipina Seluruhnja Me- 

njandarkan Diri Pada 
. Kekuatan Militer 

Amerika 
HARI SENIN MALAM Lak- 

samana Arthur Radford, kepala 
gabungan kepala2 staf Amerika 
Serikat, didjamu oleh presiden 
Magsaysay dari Filipina. Sebagai 
diketahui Radford hari2 ini se- 
dang berada di Manila sedjak hari 
Djum'at ji. dari Indotjina- Sebe- 
lumnja Radford sudah mengada- 

Si 

JEEP TERBALIK. 
Sebuah jeep tentara dengan ke- 

tjepatan 80 km sedjam  dikebe- 
tulan Tjipajung Bogor, telah ter- 
balik, 1 orang Sersan mati dan 3 
penumpang lainnja luka2. 

A.S Hendak Kua- 
sai Kutup Utara 
HARIAN AS ,New York Ti- 

mes” baru2 ini memuat karangan 
tentang persiapan2 jang jang di- 
adakan oleh AS guna penjelidi- 
kan2 didaerah kutub utara, An- 
tartika. $ 

Dalam pada itu dinjatakan ten 
tang pentingnja penjelidikan2 
tersebut dihari kemudian dalam 
lapangan militer. 

Menurut pendapat beberapa 
pembesar AS, Barat hendaknja 
menguasai daerah Antartika jg. 
akan dapat dipakai sebagai tem- 
pat pertjobaan2 jang baik bagi 
sendjata2 nuclear, kimia dan ku-: 

  

Magsaysay dan perwira2 tertinggi 
tentara Filipina, akan tetapi kon- 
perensi2 ini diliputkan dalam 
suasana rahasia. gt 

Dalam pada itu semua sumber? 
resmi dapat menerangkan bahwa 
konperensi2 itu adalah mengenai 
masalah kemiliteran dilihat berda- 
sarkan latar belakang situasi poli- 
tik internasional dewasa ini: Da- 
lam djamuan makan itu presiden 

India Ke Bogor De: n 
Tadjuan Mesti Akan | 
Dapat Hasil Baik 

teri negara2 Kolombo dengan. disertai kepastian untuk “berdaja 
upaja sekuat tenaga dalam mentjavai hasil, India - berpendapat 
bahwa negara2 Kolombo telah membentuk suatu golongan jang 

kan rangkaian konperensi2 dengan ' 

        

Indonesia serta lain2 "negara Asia|. .waktu mereka sedang berbaris. ara ini, j Tenggara" ig menjertai  konperensi KA R0 , z ar amandemen2. baru2 ini. Untuk itulah saja datang 
name andemen2 jang disini sebagai utusan goodwill rak- 
3 ibali oleh para jat dan negara Sailan serta  djuga 

: :      
          Jang s 

daan “dtifikasi sampai tgl. 21 De- 
sember 1955 guna memungkinkan 
Serundingan2 lebih djauh dengan 
Soviet Uni. Sedangkan . , jang Jain 
menghendaki agar diadakan pe- 
rundingan2 tentang bagaimana Jg Akan Dikemukakannja 

untuk konferensi perdana-men- 
pakt2 itu dilaksanakan dan agar 
tal ini dilakukan sebelum dilaku- 

(aan ratifikasi. 
| Amendemen ketiga jang disetu- 

djui oleh Mendes-France jang di 
terima baik dengan pengatjungan 
tangan menentukan bahwa perse- 
tudjuan mengenai masalah” Saar 
antara “Perantjis dan Djerman 
Barat akan diratifikasi  berbare- 
agan dengan persetudjuan2 Paris 

— Iseluruhnja. 
Mendes-France semula meren- 

tjanakan untuk mendjadikan ma- 
sing2' amandemen diatas mosi2 
Ma terhadap beleid pe- 
merintah, akan tetapi penjelesa'an 
dengan pengatjungan tangan 
sudah “tidak” memerlukan 
mosi2 kepertjajaan ini. 

Mengenai s'dang Panitia 
negeri Madjelis Rendah lebih 
djauh AFP mewartakan, bahwa 
panitia ini pada hari Senen ma- 
lam tetap menolak fasal pertama 
dari rantjangan undang? ratifikasi 
(soal pembentukan - Uni Eropa 
Barat) dengan perbandingan sua- 
ra 20 lawan 19 dengan 4 orang 
tak menjatakan suara. 

P.M. Mendes-France sesudah 
keputusan panitia luar neverj itu 
mengumumkan ia akan memadju 
kan mosi' kepertjajaan dalam 
Madjelis Rendah mengenai fasal 
pertama tsb. tadi. 

Dalam pada itu berita menju- 
sul mengatakan pemerintah Peran 
tjis telah meminta mosi kepertja- 
jaan seluruh persetudjuan2 Paris 
m'nus fasal pertama. (Antara) 

dunia dan djuga telah merupa- 

narnja India ingin mengundang se 

luruh | negara2 Asia — termasuk 
RRT, Djepang dan bahkan Israsi 
—. kepada pertemuan negara2 Afro: 
Asia jang diusulkan itu. “Tetapi, dii 
ka negara2 Ko'ombo satu-dua ber 
keberazan, maka Indiapun tidak te 
tap mengand, urkannja. 

itu 
lagi 

luar 
Apa jg akan dibitjarakan. 

Sekalipun konferensi terutama di 
selenggarakan untuk menjusun daf 
tar undangan negara2 untuk mengun 
djungi konferensi Afro-Asia, dan 
djuga menjiapkan agendanja, tetapi 
penindjau2 dj New Delhi berpinda 
pa: bahwa kelima orang perdana 
menteri akan ban'ak sekali mamper 
bintjangkan soal. Seorang diplomat 
luar negeri berkata: ,Saja tidak da 
pat membaiangkan begitu sadja bah 
wa orang2 ini berkumpul tanpa 
membitjarakan apa2.” 

Orang2 mengira bahwa dgn. kun 
diungan Nehru dan U Nu kepada 
RRT baru2 ini, maka keterangan? 
jang terachir akan dapat diberikan 

(kepada plrdana menteri 'ain2nfa 
perihal apa jang“ dapat diharapkan 
dari RRT. 

Rentjana Nehru untuk menghenti 
kan kundjungan singkat ke Muang 
Thai menemui perdana menteri 
Phibul Songgram, berarti: bahwa 
anggauta2 konperensi akan 'memper 
oleh bahan2 ig terachir tentang sua 
tu negara jg termasuk dalam SEA- 
TO dan langsung tersangkut “dalam 
tekanan bangsa Tionghoa. 

Dikalangan New Delhi orang 
berpendapat bahwa perdana mente- 
ri .hegara2 Kolombo selain dari pa 

Senator Weley: 
Persetudjuan Parlemen 
Perantjis Adalah K edja- 
dian Sedjarah Terbesar 

SENATOR Alexander Wiley 
(Republiken dari Wisconsin), ke- 
tua panitia luar negeri Senat hari 
Senen menjatakan bahwa persetu-   man. (Antara). Magsaysay mengutjapkar suatu pi- 

dato singkat dengan mengatakan 
bahwa Filipina seluruhnja ,,me-' 
njandarkan diri” pada kekuatan”mi 
liter A.S. dalam melawap agresi”, 

Radford mendjawab dengan me- 

  

ini dapat dipertahankan. 
“Lebih banjak lagi bantu- 

" an militer, $ 
Lebih 'djauh didapat berita 

bahwa Radford telah berdjandji 
untuk . memberikan lebih banjak 

| lagi alat2 sendjata dan perleng- 
kapan” militer kepada Filipina gu- 
na kebutuhan2 militernja dalam 
konperensinja dengan para per- 
wira tinggi. Sebagai diketahui de- 
wasa ini antara Filipina dan Ame- 

ika Serikat terdapat suatu pakt 
| pertahanan bersama menurut ma- 
ina AS akan memberikan bantu- 
| an perlengkapan2 militer seharga 
' 8,5 djuta dollar. : 
|. Lebih djauh .Radford  menja- 
takan kepuasannja dengan pe- 
merintahan Filipina dengan me- 
ngatakan ..Rakjat Amerika gem- 
bira sekali dengan ' kemadjuan2 
iang telah diperoleh di Filipina 
dalam memperhatikan pemerinta 
han Magsavsav”. (Antara). 

    

  

telah melantik 
dan mengambil sumpahnja Prof. Dr. 

' Bahder Djohap dan Prof. A.G. Pur 
widigdo sebagai presiden Universi- 

tas Indonesia. 

Presiden Sukarno 

air ba 

Pemuda Telan A.L.€C 
Daja - Peng 

PUTIUK PIMPINAN PEMUDA 
,Islam jg berkedudukan di Bukit- | 
tinggi berhubung dengan saran Pre j 
siden Sukarno “untuk mengadakan ' 
AIC (AN Indonesian Congress) me- 
njatakan, bahwa saran itu adalah 
suatu idee jg baik dan merupakan 
seruan djiwa nurani Kepala Nega- 

rus merupakan pusat perpaduan te 
naga seluruh dari aliran dan golo- 

ngan manapun dan dalam tindakan | 
nja, harus terlepas dari sifat keta-! 
ta-negaraan tetapi semata-mata ber 

ra jg harus mendapat sambutan sifat mendjundjung “ dan menghar- 
baik dari segala lapisan dan golo- gai kesatuan kita sebagai bangsa. 
ngan ditengah masjarakat kita, | Kedua, persoalan2 ig akan dibi 

Selandjutnja Pemuda Islam « ber- | tjarakan dan dipetjahkan | dalam j 
pendapat, bahwa pertama, AIC ha | AIC hendaknja djangan hanja terba 

es hapal 

| Afro-Asia ig akan datangpun akan 

nekankan bahwa hanja dengan 
membangunkan — kekuatan militer i 
Amerikalah perdamaian - didaerah 

. Hendakn 
gerak Dan Daja- Pentjipta N 

Untuk Perbaikan Hidup 

'ja-penggerak dan daja pentjipta ma 

djuan Parlemen Perantjis untuk 
memasukkan Djerman Barat ke 
dalam NATO itu merupakan ,,be- 
rita jang mempunjai arti sedjarah 

' terbesar bagi seluruh dunia mer- 
,deka.”  Selandjutnja Wiley mera- 
“malkan adanja apa jg disebutnja 
offensif diplomasi baru dari Sov- 
jet Uni “guna mentjegah persen- 

da memperbintjangkan konperensi   berhadapan djuga dengan tiga hal: 
kolonialisme, rasisme (soal ras) dan 
kerdja-sama — dilapangan ekonomi 
antara negara2 Kolombo. 

Dari sudut ekonomi. 
Jang nanti akan mendapat perha - 

tian sepenuhnja mungkin aspek? ' : 5 Ijata Ii Dj « Dalam ekonomi. Telah dimaklumi, bahwa Bah Na 
ahli2 dari kementerian- luar negeri ' : L . supaja orang awas terhadap usa- India sudah menjusun rentiana utk. “ha-usaha itu. Ditambahkannja 
kerdja-sama antara negara? Afto- bahwa semua usaha2 kaum ko- Asia dilapangan ekonomi. Barang- mun's tentu akan gagal selama 
kali kelima perdana menteri sendi kita memelihara persatuan Barat, ri tidak memperbintjangkay aspek2 Demikian Wiley. (Antara) 
ekonomi dan kemungkinan? perda- : 
gangan antara negara2 Kolombo, 
tetapi mungkiy mereka akan mem- 
persiapkan pertemuan ahli2 ekono- kewarran India, C.D. ' Desmuk, 
mi dalam tahun depan untuk ms- jang bzru2 ini telah mengundju- 

  

..hjusun rentjana2 guna persetudju- , ngi Arierika Serikat, dalam hal an2 perdagangan jg lebih banjak | tersebut mendapat kesanggupan2 
dan lebih sempurna didaerah Asia jang danat diharapkan dari direk- 
Tenggara. . |tur FOA. India beranggapan bah- 

DI New Delhi bukaylah raha-! wa, djika Amerika Serikat ingin 
sia lagi, bahwa India lebih meng- | memadjukan kesedjahteraan Asia, 
harapkan bantuan tehnis dan eko-! konferensi Afro-Asia di Ban- 

.nomis dari Amerika Serikat untuk | dung akan memberi kesempatan 
seluruh daerah, tetapi bantuan | jang berharga untuk membuktikan 
74 fikehendaki supaja ' dibagi- | bahwa Asia tidak mempunjai fju- 
bagikan melalui sebuah badan |riga terhadap Amerika Serikat 
internasional. untuk meniabot konferensi Afro- Dapat diduga bahwa menteri! Asia. (U-P). 

ja Bisa Menimbulkan . . 
isjarakat 

@ 

menjebut angkatan mana atau 

  

    

  

| usah 
golon 

tas pada persoalap Irian Barat, te- 
tepi harus meliputi seluruh persoa- 
lan jg kita hadapi sekarang ini, ter 
utama dalam  menimbuikan dan 
menggerakkan ereatie-vermogen, da 

Sukarno-Hatta, sebab Pemuda  Is- 
lam memandang, bahwa autoriteit 
kedua pribadi ini tjukup kuat dan 
besar untuk memberi isi kepada Yi 
ta2 jg murni ini. Pernjataan Pemu- 
da Islam itu ditanda-tangani  o!eh Sjarakat untuk perbaikan hidup | Ketua LM. Nasir. bangsa seluruhnja. 4 

Ketiga, hendaknja AIC diseleng-' Demikian berita jg disampaikan garakan oleh Pemuda dengan tidak kepada ,,Antara”, 
Ha 

' 

  Sea 

n mana. Pendukung kong: | 
res ini haruslah Dwi-Tunggal kita, 

    

         

  

    

   

erbandingan suara adalah 296 lawan 259, ' 

lalu menga- ' 

   

  

       

aerimaan Djerman Barat dalam | 

  

    

an 
  

  

— Harga Longganan (bajar dimuka) Rp, 11.— dalam kota 
| Rp. 12-— luar kota Smg. (semuanja sudah ternyasuk met 

" Adv. Rp. 080 lom. 
Harga cijeran 60 sen p. lembar, 

ea 

per. m.m, kolom 

  

    

   
   
   

um resmi . 

jang ditentangnja ditarik kembali oleh para pengusulnja dan 
oingnja “disetudju! dengan mengatjungkan Ian 

P.B.B. mengenai: masalah puldu Cy 

ng telah kita terima beritanja : 
engan ini berarti bahwa 

persetudjuan2 Paris dan menjelamatkan dirinja dju , 
Jama sesudah kemenangannja jg pertama in', meniusuliah 3 kemenangan? 

Tampak demonstran2 di Athena, Junani, 

Amerika “dan Inggeris. 

Nenen 

      

   

          

    

ndes 
  

     

    

   

  

   

    

   ga sebagai perdana menteri. Ti 
lain dengan 

  

tengan, 

  

jang memprotes keputusan | 
prus“ Demonstrasi2 ini sifatnja anti   
  

Daerah-daer 

' PERKEMBANGAN? PADA 

djuga- hainja dengan Sovjet jang 

Gan Tibet dibagian Bawat dengan 

jang dalam abad ke-13 nrinah 
dan bagian2 darj Indonesia serta 

U Nu Akan Diun- 

  

  dang Ke Amerika 
Tak Ada Optimisme Bhw 
la Akan Bisa Mendekat- 
kan Amerika Dgn RRI 
PEMBESAR2 DIPLOMATIK 

di Washington hari Senin mene- 
rangkan, bahwa perdana menteri 

.U Nu dari Birma akan diundang 
untuk mengundjungi Amerika Se- 
rikat pada suatu waktu daiam ta- 

“hun depan djika ia menghendaki- 
nja. 
Tebak tetapi pembesar2 itu me 

njatakan harapan, bahwa U Nu 
tidak mempunjai rasa optimistis 
jang besar mengenai kemampuan 
nja untuk dapat menjelesaikan per 
selisihan antara AS dan RRT. Se 
sudah mengundjungi  Peking 
baru2 inn U Nu menerangkan, 
bahwa ia akan mengadakan pem- 
bitjaraan dengan - presiden Eisen 
hower oleh karena ia berpendapat 
mempurjai suatu perumusan un- 
tuk menghasilkan ditjapainja per 
hubungan setjara damai antara 
Peking dan Washington- 
Perumusan tsb. jg pertama-tama 

telah diumumkan kepada dutabesar 
Inggris di Rangoon dan kemudian 
didjelaskan dalam suatu konperensi 
pers dalam pokoknja berisi soal pe 
narikan kembali bantuan A.S. ke- 
pada pemimpin Tiongkok Nasiona- 
'is Chiang Kai Shek di Taiwan. 

U Nu seperti djuga 'halnja dgn. 
pengundjung2 Peking lainnja nam- 
paknja telah jakin, bahwa bantuan 
A.S. kepada Taiwan itulah merupa 
kan satu2nja persoalan jg menjebab 
kan terpisahnja (A.S. dari RRT. 
Sumber2 ig mengetahui dalam pa 

'da itu menjatakan, bahwa kedutaan 
Birma di Washington telah mengi- 
rimkan surat kawat kepada U Nu 
untuk mendjelaskan, bahwa situasi- 
nja adalah djauh lebih ruwet dari 
pada itu dan tidak akseptabel bagi 
sesuatu penjelesaian jg lantjar dan 
tjepat. 

| Pembesar2 diplomatik tadi mene- 
rangkan, bahwa U Nu terang tidak 
mempunjai konsepsi mengenai senti 
men Amerika berkenaan dengan 
Taiwan. Menurut pembesar2 tsb , 
U Nu nampaknja 
bahwa pemerintah Taiwan merupa- 
kan lambang bagi banjak orang2 
Amerika dalam melakukan perla:ya 
aan terhadap komunisme di Asia 
dan penghapusan pemerintah Tai- 
wan setjara politis bagi pemerintah 
Bisenhower adalah tidak mungkin, 

1 (UP).   
INGIN MATI 

Seorang Tionghoa tukang. emas 
bernama L. di Bogor telah men- 
tjeburkan  dirj dikali Tjisadane 
untuk menghabiskan djiwanja, se 
telah tidak berhasil mendjatuhkan : 
diri d'djembatan Merah supaja di 
langgar oleh sebuah opelette, Ia 
tidak sampai mati karena kali 

Rakjat Tiongkok telah menimbulkan suatu konklusi . dikalangan 
penindjau Asia dari golongan Barat di London, bahwa RRT ber- 
maksud untuk memperluas kekuasaannja jang akan meliputi semua 
daerah” jang dulu pernah dikuasai oleh imperialis. Manchu, seperti 

pai didaerah? iang pernah dikuasai oleh Tsaar, Kedua kedi a 
jang menarik perhatian kalangan2 ahli jalah dibangunnja djalan” 
kereta-ap! dan mobil ig menghubungkan Mongolia dibagian Utara 

Tiongkok lama, — 
dulu adalah daerah jang berada dibawah kekuasaan Genghis Khan 

tidak menjadari, | 

RRT Akan Perluas Kekua: 
saanpja Sampai Meliputi 

ah Iraperialis 
Manehu Dula? 

Konklusi Para Penin 
Pibak Barat Di London 

# 
2 Ma. 

'achir tahun 1954 di Republik 
1 

telah memperluas daerahnia sam:   
jadian 

18 propinsi dari 

menaklukkan 

Birma. 5 
. Setelah menguasai seluruh Tiong- 
kok Manchu dalam abad ke 17, 18 
dan 19 menaklukkan seluruh daerah 
Mongolia dani terus memperluas ke 
kuasaannja sampai di Tibet, daerah 
mana menentang Kekuasaa, Khan. 

Pada waktu kaum" komunis meng 
gulingkan — kekuasaan” “ pemerintah 
Tiongkok Kuomintang dalam Ta 
1949, Mongolia njata2 merupakan 
sebuah negara Sovjet atau 
ig terpengaruh oleh Sovjet. 3g 

Tibet ig belum boleh dikata 
merupakan suatu daerah 

seluruh Tiongkok 

tah Tibet menerima baik inte 

sanakan persetudjuan tsb. berhu- 
oung kurangnja alat2 perhubungan. 

dan Sikang ke Lhasa di Tibet telah 

kendaraan2 bermotor: 
lebih dari 203: mil. (United Press). 

Kongres Pemu- 
da Islam 

atas 43 orang mahasiswa Mes telah bertolak hari Senen dengan pesawat terbang dari Kairo “me- nudju Karachi untuk menghadiiri 
kongres pemuda Islam. Delegasi 
itu dipimpin oleh dr. Mohamed 
Mustapha, kurator museum kese- 
nian Arab di Kairo. Pada sore harinja akan bertolak pula serom 
bongan jang terdiri atas 6 orang. 

Sebelum delegasi “itu bertolak, 
kolonel Anwar el Sadat, sekretaris 
djenderal kongres pan-Islam .mem- 
berikan nasehat kepada para maha 
siswa supaja ,,memberikan tjontoh 
dalam tingkah lakunja” . dan dja- 
ngan meniru-niru ,,pemuda2 Mesir 
jig telah mengambil bagian dalam 
konperensi pemuda di Bukarest dan 
kembali ke Mesir untuk mengan- 
djurkan azas2 sWbversif”. (AFP). 

KementerianLuar 
Negeri Inggris ' 

Lega 
REAKSI kementerian L. N. 

Inggris terhadap persetudjuan Par 
lemen Perantfs untuk memasuk- 
kan Djerman Barat dalam Nato 
adalah perasaan lega, Kalangan2 
kemlu - Inggris itu beranggapan 
bahwa keputusan jang menggem- 
birakan mereka tu hendaknja 
sewadjarnja mengakibatkan perse 
tudjuan Madjelis Rendah Peran- 
tjis terhadap seluruh persetudju- 
an2 Paris. Dalam pada itu, kata 
mereka pula, sekarang masih ter- 
lalu tjepar untuk bergembira bah 

| wa seluruh persetudjuan2 akan di i 

  
Tjisadane pada waktu itu sedang ' terima baik, meskipun apa-apa ig tinggi afetija, Ia ditolong oleh | paling djelek telah dapat dihin- penduduk, i darkan, f i 

1 

- | | 
Pee sih 

Sl PAUD   

djau2 Soal Asia Dari 1 

daerah. 

kan " 
jg merde- 

ka pada tgl. 23 Mei “1951 pada 
achirnja ' menandatangani isebuah 
persetudjuan “dengan RRT, “berda- 
sarkan persetudjuan mana pemerip . 

grasi Tibet kedalam  wilajah Tisookoid 3 
akan tetapi RRT tidak dapat: melak 

$ 

Sekarang dari propinsi2 Chinghai - 

selesai dibangun djalan2. raya utk 2 4 
sepandjang 

SEBUAH delegasi jang terdiri - 
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Siauw Hong Liem, 
ag     

      

daa Njonjah Oei Boen Tha, 
BA Pan 

ja T.H.K.T.K.H. Djalan Magelang '| 
U-12 siang. Ai 

Djalan Lodojong 30, 

tangan Saudara? 

nikahan tersebut 

  

  

  

GROSSMLTH 
Y, kONDON 

3   
  

EL an 
SEGALA KEPERLUAN 

  

h, terutama memberi Cc tenaga. 
rang Lelaki -atau Wanita jang badan 

Kh A Rn. 1? Tn 
untuk Orang Wanita datang Haidh. | 

rah mengumpet, perut berasa sakit kurang 
t, kepala pusing dan pinggang linu segal 

ea Tahlets. Ro. 12,59 
uat wanita sakit keputihan (Pektay). 

Tablets. s Syphilis Ta Rp. 12.59 
a sekali buat membersihkan darah 

penjakit Twitjing. 
Chocolate Latative Fi. 

pagar Satak bersihkan perut 

Rp. 12,50 

Rp. -— 

”s Hemorrhoids Pil. Rn. 12.86 
t mustadiab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

n's Calosion Tablets. —— Rn. TA 
1 riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

s aa aa” KR ” aa 12.50 
buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu 
Anti Pollntion Ta blets Rp. 12,50 

jab buat hilangkan bongsiat. 
'Deafness Pil. : Rp. 12,50 

g bagi orang tuli dan kurang pendengaran 
Rhenmatic Pfi. Rn. 12.50 

sakit tulang entiok dil. sakit rheumatiek. 
Antacid Powder. Rp. 4.— 
Men kelebihan asem. makanan tidak hanijur 
Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 

b sembuh sakit Pinegang. gegindjel. lemah, dialanar 
a sakit d!! 

sman's Rloodronic Tablet. Rp. 12.50 
. Mengandung Vitamin A B. C. Untuk orang sakit baru sem 
' buh, badan lemah muka purjat, makan tidak enak. 

t di semua Tnko-toko Okat Tionghoa. 

nara FONG : TEK SENG 
  

- 3 eara 

Iranol— 
' ng tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 

ti: Buah pinggang, jantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 

ti hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 

# 

— Viranol extra strong 

mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) | W Pan Nan Mgr. Het Len METANG, terang, penj: 'ljopranoto S.J. jang  achirnja 
sering takut2, sakit pinggang, kurang ma mengharap semoga  pekerdjaan da, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 

: botol Rp 20,—, Djuga ada sedia 
nol Tonic Pills, menambah da- 

enjakit keputihan . 
ee Rp. 30,— Salep Tjan- 

d a, panu, kukul, djerawat No. 1......... 
. 10,— Blossom face Cream, menghilang- 

Sultana Figure Cream, membikin 
T bikin hitam rambut, tanggung 

aa Rp. 20,— 

senemenuana:   Pp. 50,— Pil Entjok Linu .. 
esud ima uang tambah ongk. kirim 

WN Tamblong 40 Tap. 4941 — Bandung. 
beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 

  

   

    

ng 6 B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe 
'oko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 

i, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
«0 Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 

Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- 
rta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 

ng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
9.5 1 Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, 

“Teko Goat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, 

g, Djl. Pesuketan 91, Tjirebons Toko Obat | 
anggetas 217, Tjirebons Toko Obat Tay Tjoen, 

18, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong 
£ Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 

“| masi disebut ,,exploring the fields” a 

: 'kung objek2 bah . perundingz 

' karena ini pul 

kita angga di suatu k | 
na Ea Sepala Petang dan hambat: 
kin akan menjulitkan hadlirnja negara2 tsb, diatas, 

bleng Per tuan | 

| rang dis., tetapi hendaknja bersa-' 

“kabarkan, bahwa djumblah 
#ngundjung KUKSI 
orang utusan2 dari Djawa, Suma 
tera, Kalimantan, Sulawesi 

karta, Purworedjo dan Surabaja. | 

“4 

Man ud Na 

» , 

ka ia Be r Fa 

i am —. Tekan Uut Ha Sanu 5 4 3 
  

   

  

     

  

— 5 — — Bila setengah tahun jl, negara2 jang sekarany 
disebut ,,negara2 Konperensi Kolombo” itu berkumpul di' Ceylon, me- 
reka mempunjai suatu atjara-rembugan jang tegas. Ialah mengumpulkan |. bahan2 serta menge akan, pandangan negara2 Asia jang bisa dikete- | 

an dalam konperensi Djeneva sebagai sumbangan beberapa negara 

   

  

p — — — — — Kete: 
Conperensi Bogor ini, 

ara. 1 1 -berunding di Kolombo itu. $ 
un, djuga tidak dari kalangan kita, Indonesia sendiri, jang 
mengemukakan suatu rentjana 2 atau kermginan. Jang 

demikian itu bisa dikesimpulkan bahwa. perund 

   

   

ikut mentjiptakan perdamaian di Indo-China. 
. Ke mn atjara tadi tampaknja tidak atau belum 

“jang djuga  dihadliri cleh 
Sa Tak.ada 

ingan Bogor sekarang 
ini memang hanja dimaksudkan sebagai suatu ,preliminary talks” (perun- 
dingar pendahuluan) diantara ,,negara2 Kolombo” mendjelang konperen . 
si Afro-Asia jg. tentunj 
dilangsungkan pada p 
karena sifat premilinary taiks tadi 
pastilah terutama akan merupakan 

a akan lebih      

   

ngan jang akan ditempuh. Dan mem 
i.c. lapangan konperensi Asia na 
dia Inas dalam arti kata 
tjangkan dalam Afro-Asia t: 
serta pendirian? jang berlainan: 

  

— an Diustru kare berpendapat bat 
keadaan jang b 

geografis memai 
harus diundang 

   

   Pan 

" harus PN 

dengan maksud dan tudjuan mutlak 
enakan seluruh negara2 Afro-A 

|. pun seluruh negara2 Afro-Asia tadi | 
| sudahlah merupakan suatu sukses besar, sekalipun nanti andaikata kon- 

mulaap tahun 1 
r ta perundingan2 di Bogor nanti 

per 

penting dan lebih berarti, jang akan Br 
epan di Bandung nanti. Djustru 

undingan, jang dalam istilah diplo 
ndjeladjah-mengenal” japa- 

ingan jang akan ditempuh, 
       

   
     

lapangan jang SK        
           

   

  

   

  

      eharusan 1 Ma Sa rak 
Pe ga Daan kiranja bisa diatasi jang ricel untuk djustru sengadja sia itu. Dan berhasi:nja menghim- dalam | suatu medja konperensi, 

anZ tor 

  

perensi-nja sendiri tidak berhasil menghasilkan putusan2 jang memuas- 
kan, 

tidak-tidakr 
Sebab dengan terkumpulnja seluruh negara2 Afro-Asia tadi, se- 

“kita dapat menundjukkan kepada seluruh dunia, bahwa 
diantara negara? Afro-Asia memang ada kehendak dan dorongan sendiri 
untuk berkumpul dan berusaha — zonder adanja turut tjampur luar — 
guna Ing dan mentjari djalan 

ru: 3 Pu 

sendiri. : 

Sm
k 

an
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Umat Katolik Harus Be 
-rani Mati Utk Indon. 

untuk membereskan urusan2-nja 

  

    , in Menggem- 

satuan Dan Kesadaran Dika- 
Umat Katolik — Wedjangan 

: . Mgr. Sugijopranoto 
djangan 

2 (Oleh: Warfawan Kita) 
KONGRES UMAT KATOLIK Seluruh Indonesia ini bukan 

suatu k res partai, synode atau konsili, akan te api hanja suatu 
sdang atau permusjawaratan belaka meskipun bertjorak istimewa, 
demikian al. amanat Mgr, 

- 
Soegijopranoto S.J. dalam pembukaan 

Kuksi 1954 di Semarang Sang. Bean Has jbi dimana sebelum itu di 
adakan Lof Besar di Geredja 
Soegijopranoto S.J. dengan diban 

Jangan jang dipimpin oleh Mgr. 
tu oleh Pastoor Soetopanitro dan 

Pastoor H. Iku dari Atambua, Ti mor dan mendapat perhatian jang 
sangat besar sekali dari Umat Ka o:ik- : 

Pada garis besarnja KUKSI itu 
menganaung 2 perkara pengadja- 
tap. Geredja, ialah perihal Apos- 
tolat dan aksi Katolik jang berin- 
ti sari taat dan tunduk dengan ta 
wakal kepada  adjaran Geredja 
dalam. pr.nsipnja. Mgr. Soegijo- 
Pranoto selaudjutnja menekankan 
supaja dalam rapat pleno Kuksi 
tak usah dilantjarkan saling tu- 
uun. menuduh menggugat menje- 

Ma-sama mempeladjari pembitja- 
taan2, merenungkan beberapa ka 
kara jg penting supaja kita mem 
punjai pengertian jg sama. Selain- 
nja itu dimaksudkan pula utk me- 
ngadakan suatu persatuan jang 
kokoh dan mengobar2kan sema- 
ngat Katolik untuk menggem- 
bleng pengertian, ke'nsjafan dan 
kejakinan jang membakar budi/ 
hati mengenai kewadjiban kita | 
bersama terhadap Geredja, Nusa 
dan Bangsa jang dewasa ini meng: 
hadapi. keadaan2 jang penting 
dan genting. 
Dengan menjinggung tentang peng 

hidupan ditengah2 masjarakat, kemu 
dian Mgr. Soegijopranoto SJ. meng 
andjurkan untuk mengadakan kesa- 
tuan jang. bertata-tertip,  berdjiwa 
merdeka, mempunjai tanggung dja- 
wab, sopan santun, .tata susila, lemah 
lembut, akan tetapi berani mati un 
tuk kesedjahteraan kesentausaan ne 
gara Indonesia jang masih 

DPD Kota Bubar 
Untuk Hindarkan Kete-| 
gangan Dan Karena Me- 
rasa Kurang Sempurna 
DALAM sidang DPRDS Ko- 

tabesar Semarang pada Senen ma- 
lam jbl. oleh Ketua Dr. Rusta- 
madji telah diumumkan surat 
pengunduran diri dari 3 orang 
anggauta DPD KBS, jaitu sdr2. 
Pudjohatmoko, Djamhari dan Njo 
njah Burhan. Alasan pengundu- 
ran Giri ini all. untuk menghindar 
kan ketegangan antara DPD dgn 
DPRDS, dan dinsa karena kon- 
stellasi dalam DPD sendiri jang 
dianggap kurang sempurna.  Se- 
bagaimana pernah kita kabarkan, 
anggauta DPD Roosman telah 
Iebih dahulu mengundurkan diri, 
karena merasa ,,terbentur“ ketika 
menjusun rentjana Anggaran Be- 
landja, 

Surat pengunduran diri dari ketiga 
anggauta DPD tsb. diumumkan, se 
telah renffana Anggaran Belandja K. 
3.S. tahun 1954 diterima baik oleh 
sidang, dan dibitiarakan sedjak hari 
Kemis j.l. Seperti diketahui, rentjana 

A.B. itu semula disusun oleh anggau 
ta DPD Roosman dan ketika diadju 
kan pada sidang pleno DPRDS bulan 
Oktober rentjana tadi ditolak. Dalam muda : 3 3 

ini, Dengan menekankan usaha2 keong itu dibentuk Panitya Adhoc in 
arah perbaikan hidup” dengan ma- 
Ijam2 budi jang luhur selandjutnja 
dikatakan, bahwa korps elites itulah 
jang pantas memimpin pembangunan 
negara dan masjarakat dalam sega 
la lapangan. Hanja dengan kesatuan 
aristokrasi sematjam itu jang asalnja 

duri rakjat, timbul di-tengah2 rakjat, 

dan berkembanng dari rakjat dan di 
perdjoangkan utk rakjat, kesatuan ini 
lah jang dapat mendjamin pertum- 
buhan dan keselamatan " demokrasi 
jang sehat dan sedjeahtera. 

Hanja pasukan bangsawan ke- 
rakjatan jang kami maksudkan itu 
dan kami nanti2kan tiap hari itu- 
lah jang berani berdjibaku, meng- 
ambil sikap tegas, progresip, ye 
volusioner dls. dalam membasmi | Si 
segala matjam penjakit jang da- |" 
pat mermbahajakan dan  masja- 
rakat seperti materialisme. ratio 
lisme, anthropocentrisme, akui 
me, kawan-isme, perutisme, 
tjurang, penipu lintah  da- 
rat, pistol, serobot, tjulik, nafsu 
pantja indra, mengekor dan me- 

tu jang merupakan sebuah dyna- 
mo ketjil didalam ' masjarakat 
akan berisi tenaga atoom. 

Kirim kawat. 
KUKSI itu pun akan mengi- 

rim kawat kepada Sri Paus, Pre- 
siden, Wk. Presiden,  P.M. Ali, 
ketua Parlemen jang berbunji 
sbb.: Umat Katolik seluruh Indo 
nesia berkongres di Semarang de 
ngan dhadliri oleh J.M. Internun 
tius Apostolik dan Wali2 Geredja 
Tanah. Djawa mempersembahkan 
selamat, hormat dan taat. 

Menurut keterangan dapat di- 
pe- 

itu Ik. 950 

dan 
sa Tenggara dan dihadliri pu- 

| oleh Wali2 Geredja dari Dja- 

Djumlah Umat Kato'ik diselu- 
ruh dunia Lk. 460 djuta orang. 

PENGUMPULAN DERMA 
Panitya Makam Pahlawan PBH. 

Semarang mengabarkan, bahwa ha-   
to, Achmad, 

bira adanja konperensi 
sil pengumpulan uang sokongan un mendesak supaja konperensi 
tuk makam pahlawan PBH (Suhar- dapat mengambil keputusan? ig. 

Karun) ig diedarkan eri jer idr k 

tuk memperbaiki rentjana A.B: tsb., 

dan setelah diperbaiki kini telah dite 
rima baik pada sidang pleno. Selan 
djutnja untuk pemilihan anggauta2 
DPD /ang baru diduga akan diada 
kan sidang pleno pada bulan Djanu' 
arj jad. Selasa malam sidang masih 
dilandiutkan dengan DPD - demisio 
ner untuk membitjarakan soal per 
mintaan atas hak eigendom pada 3 
bidang tanah dalam Kotabesar Sema 
rang. 

KESREMPET KERETA API. 
2 Orang seketika meninggal, se- 

orang lagi menusul “dan 3 orang 
lainnja luka2 berat waktu mereka 
tgl. 26-12 kesrempet  kereta-api di 
empat 5 km. sebelah barat seta- 

Gubug dekat Semarang. Mere- 
tu adalah pengail ikan, jg kare: 

- hudjan lebat bertjampur angin 
iksa pulang denga mengambil 

alan liwat pinggir djalan ' kereta- 
api. Mungkin, karena hudian angin 
jg demikian keras itu masinis kere- 

      

   

  

   

    
    

  

ta-api jg datang dari djurusan bela- | 
kangnja tidak mengetahui. 2 Orang 
dalam pada itu' ternjata 
dari ketjelakaan tsb. 

Selandjutnja diperoleh kabar bah 
wa akibat turu, hudjan-angin “tsb, 
disuatu tempat antara Kedungdjati- 
Semarang diketahui banjak rumah 
dan tiang telepon roboh. 

PERSEMA Di TEGAL. 
Sepulangnja dari Djakarta, kes- 

Persema Malang pada tgl. 25 dan ! 
26 Des. telah mampir di Tegal dan 
mengadakan pertandinga, melawan 
kes. Pekalongan dan kes. IST Tegal, 
jang hasilnja sbb.: kes. Persema — 
kes. Pekalongan 2—0, kes. IST Te- 
gal — kes. Persema 2—1,: 

KOMITE PERDAMAIAN 
: DAN AFRO-ASIA. 

Dalam rapat umum tg. 26-12 
jang dihadiri oleh Ik. 200 pemim 
pin2 organisasi buruh, tani, pemu 
da. dan wanita di Semarang, Ko 
mite Perdamaian daerah telah 
mengrim 3 orang delegasi untuk 
menjampaikan sebuah resolusi ke 
|pada rapat bersama 5 P.M. di Bo 
gor jang dimulai tg. 28-12 itu. 

Resolusi tsb. ketjuali maksud- 
nja menjambut dengan rasa gem 

tsb.djuga 
itu 

an tjta2 dan tuntu- 
selama sebulan mendapat hasil tan seluruh rakjat Asia-Afrika ig. 
uang sebesar. Rp. 375,50. Kepada menghendaki hidup bebas | dari 

a penderma dengan  djalan ini pendjadjahan dan berdampingan 
haturkan terima kasih oleh Pani- setjara damai berdasarkan - sama 

deradjat dan saling menghormati, 
» Wat 

Mionsrk Umat Katolik Seluruh Indonesia ' telah dibuka di Semraano 
dina na Mer. Soegijopranoto SJ. tampak pada Senen 

Pu Ian memberi amanatnja (kelihatan disudut kiri). 

Dbintjangan. 

Ikaran pada rumah 

  

petang ie lalu 
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Widuran) terus-m 
isiapa pembakarnja. 

tu rumah kepunjaan Nj. Tjokrowar- 

jang disewa oleh keluarga Tjokro- 
suwito.dan Wignjosukarto. Menurut 
keterangan kedua orang itu, sedjak 
hari Minggu tanggal 16 Des. jl. 
berulang-ulang telah terdjadi keba- 

jang disewania 
itu, dengan tiada diketahui siapa 
pembakarnja.. Tiap kali kebakaran 
itu terdjadi - selalu didahului oleh 
adanja bau minjak tanah  disekeli- 
ling rumah itu. Dan sebentar lagi 
keluarlah pada salah satu bagian 
pada dinding rumah jang terbikin 
dari gedek itu, minjak tanah jang 
merembes disekitar tempat 'itu dan 
kemudian menjalalah minjak itu 1g. 
besar njalanja “ ada sebesar kipas. 
Untung pada tiap kali terdjadi ,,ke- 
bakaran” itu, selalu adp jang meli- 
hatnja “hingga api dapat segera di- 
padamkan. Kebakaran sematjam itu 
.hampir tiap hari terdjadi, kadang 
siang, kadang diwaktu sore. 

Berhubung derisan kedjadian itu 
(pernah rumah kedua orang itu didja 
ga oleh polisi dan penghuninja sen 
diri mengungsi kelain tempat. Tetapi 
apa jang terdjadi hanjalah demikian 
itu sadja. Dan sampai berita ini ditu 
lis, masih sadia terdjadi kebakaran2 
itu. hingga pada dinding rumah. ke 
dua orang itu banjak terdapat bagian 
bagian jang hangus dan bagian2 jang 
'bolong karena sudah termakan api. 
Sebabnia, tak ada seorangpun jang 
tahu. Dan api jang ,,mysterieus” itu 
tetap merupakan suatu ,.mysterie”, 

Sudah tentu dalam membitjarakan 
keadjaiban itu, penduduk laritas lari 
kedunia tachajul, dan dihubungkan 
dengan matjam-matjam kedjadian. 

Lupa Daratan 
Bunuh Orang—Uangnja 
Dirampas Utk Tajuban 

SEORANG Tionghoa pendu 
duk desa Kedungdjati, Purwoda- 
di, bernama Hang Khauw Tjua 
dan berusia 58: tahun, baru2 ini 
telah diketemukan mati terbunuh 
dalam lereng djurang dihutan 
djati antara desa Kedungdjati dan 
Kalimaro. Pada majat orang ter 
sebut tidak terdapat luka2 j   

terhindar |: 

& ang 
“berat, tetapi pada leher bagian be 
'lakang kelihatan garis kehitam- 
hitaman. Selandjutnja atas kege- 
sitan fihak OPR dan Pamong 
Desa. setempat, pada malam hari 
nja telah dapat ditangkap seorang 
jang dituduh melakukan pembu- 
nuhan atas diri korban tersebut. 
Orang ini bernama W. bin T. ber 
usia Lk. 23 tahun, Ketika ditang- 
kap ia sedang menari dengan se 
Ten Pa Unengjub) didesa 
ondjon ras, djuga termasuk 

didaerah Kedungdjati. 

ngaku, terus. terang, bahwa ia jang 
melakukan pembunuhan, karena ja 
menghendaki barang2 dan  uanenja 
sikorban untuk keperluan menajub. 
Pembunuhan dilakukan dengan se 

  

buah djerat (koto) jang terbikin da 
ri bambu. Adapun uang jang diram 
pas dari korban sebanjak Rp. 262,50 

“dan sebuah djam tangan. Kini ter 
dakwa tsb. ditahan di Purwodadi un 
tuk diadjukan kemuka Hakim. 

DJUARA SELEKSI KRON- 
4 TJONG. f 

Menurut keputusan jury, djuara2 
dari “Seleksi 
oleh RRI Studio Semarang pada 
tgl. 25 dan 26 Des. jbl. adalah sbb: 
Djuara pertama: Orkes 
Terr.. IV Semg. dengan biduan2 
Triani dan Muljono. Djuara II: 
O.K. Irama Kepolisian Semg. pim- 
pinan Benhady dengan biduan? Ru- 
wijatirdan Sutarno. Djuara II: O.K. 
Kembang Katjang Semg. pimpinan 
Sutardi dengan biduan  Rukatno. 

| Djuara Orkes Krontjong: tanpa bi- 
duan jalah O.K. Irama Kepolisian 
pimpinan Benhady. Djuara biduan 

  

kara Pati pimpinan Endy Suwondo. 
Djuara biduan prija: Moeljono da- 

ri OK. Djakad Terr. IV Semge. 
SEKITAR TERBAKARNJA 

PABR'K KAPOK DI 
DJEPARA. 

Tentang kebakaran paberik kapok 
di Mionggo (Djepara) tgl. 23-12 jl, 
lebih djauh diterima kabar bahwa 

@lbiitan korban jg meninggal kini 
tertjatat 10 orang. Mereka ini ada- 
lah sebagian dari 17 orang pekerdja 
ukepjak” jg dikepalai seorang man- 
dor tetapi jg. ketika kebakaran ter- 
djadi mandor ini berhasil menjela- 
matkan diri. Bermula api diketahui 
timbul dari tempat” pendjemuran ka 
puk dan sementara keterangan men 
duga sebabnja jalah karena ,.kort- 
sluiting” dan jg mengakibatkan me 
'ledaknja sebuah mesin dxitu. 

(Antara),   

'| Suatu Keanehan Di 
|. Kp. Kepatihan Solo 
Rumah Jang Keluarkan Minjak Tanah 
|... Dan Bisa Terbakar Sendiri 

be Oleh: Wartawan Sendiri). 

00. Belum lagi ,.mysterie” tentang sebitar terbakarnja Panggung 
Songgobuwono di Solo dan Gedurg Papak di Semarang 

ingatan, maka apa jang terdjadi di Solo hari2 belakangan ini leb'h2 
nendjadi buah bbir ramai dikalangan penduduk. Hanja ka- 
eristiwanja tidak begitu mengagetkan dan tidak lekas, dike 

umum, maka berita tentang ,,kedjadian” itu hanja tersiar dari 
emulut. Berita jang sangat aneh itu engan mendjadi per 

penduduk Solo, mengatakan bahwa « 
“kampung Kepatihan Kulon (sebelah barat lapangan sepak-bola 

menerus terdjadi kebakaran, dengan tiada diketahui 

Keanehan itu terdjadi di salah sa- 

Mojo. di. Kampung Kepatihan Kulon, 

Jainnja. 

Kepada fihak jang berwadjib, mel 

krontjong jg diadakan 

DJIAKAD |   

Aa 

(Gambar: ,,Suara Merdeka”) 

  

h'lang dari 

ebuah rumah di- 

NO 1e rah 

BANDJARNEGARA 
PERUMAHAN RAKJAT, 

Oleh D.P.D,S. Kabupaten Bandjar 
negara akan didjuai sebanjak 10 bu- 

ah rumah Perumahan Rakjat jang 
baru selesai pembuatannja 

  

  di kam- 
pung Patjinan, atau disewa belikan 
dengan djangka waktu 20 tahun, jg, 
ratarata- angsuran tiap bulannj: 
Rp. 65,—. Harga dari pada rumah2 j 
tersebut (berikut tamahnja) rata? 
14-— 15 ribu rupiah. 
Pembelian setjara tunai akan lebih 

diutamakan dari pada jang huur- 
koop, dan bila lebih dari seorang 
jang menghendaki dari diantaranja 

rumah2 tersebut, akan diadakan un- 
dian. Keterangan? selandjutnja da- 
pat hubungan kepada Djawatan Pe- 
kerdjaan Umum Kabupaten Ban- 
djarnegara. 

PERINGATAN HARI IBU 
Pada tanggal 22 Des. jl. di 

Bandjarnegara telah dilangsunc- 
kan peringatan hari ibu dengan 
bertempat d gedung Rahaju, dan 
dihadliri oleh I.k. 500 orang ibu? 
termasuk para undangan. Hadiir 
pula Bapak Bupati dan Instansi? 
Pemerintah lainnja. Setelah dila- 
kukan upatjara setjukupnja, lalu 
diadakan pembukaan oleh Ketua 
Panita dan selandjutnja diterang- 
kan oleh wakil Perwari Nj. Su- 
sastro sekitar perdjuangan Wan:- 
ta Indonesia dari tahun 29 hins- 
ga mengalami beberapa zaman. 
Dalam kata sambutannja jang 
dengan berbahasa daerah, Bapak 
Bupati mengupas sekitar Peratu- 
ran perkawinan, Pergund'kan, Pe 
latjuran dil-nja jang masih men- 
djadi masalah. penting. Sambutan 
lain2nia diutjapkan oleh Ketua 
P.O.W.K.B. (Ibu Bupati), dari 
Parta2 “dan Organisasi2 massa 

  

    

BLORA 

MEMBANGUN BALAI DESA. 
Kini telah selesai dibangun sebuah 

Balai Desa Kamolan, satuZnja desa 
dalam. wilajah Kabupaten Blora jg. 

terpilih mendjadi desa Pertjobaan. 
Beaja pembangunan sebesar Rp. 10. 
000.—, “uang tersebut adalah srib- 
sidi dari Pemerintah. Dapat ditari- 
bahkan selain pembangunan ini te- 
lah diselesaikan pula pembangunan 
djalan2 jang dilebarkan. 

TJILATJAP 
KETJELAKAAN HEBAT. 

Senen siang tgl. 27 Des. didesa 
Karisabuk, Tjilatjap, telah terdjadi 
ketjelakaan truck jang mengakibat- 
kan 3 orang luka2 berat. Truck 
AA-1636 jang datang dari Kutosr- 
djo akan menudju ke Tjilatjap  ke- 
tika akan “mendahului kendaraan 
lain didesa tersebut, karena djalan- 
nja sempit telah menabrak pohon 
kenari, “dan truck hantjur seketika 
itu djuga. Kenek truck bernama Si- 
mowikarto dan 2 orang penumpang 
anggauta. Polisi Negara mendapat 
luka2 berat. Mereka itu jalah Kar- 
jadi dan Sastrosuwito Polisi Negara 
'Tjimanggu (Madjenang). : 

TEGAL 
AKSI PEMBEBASAN 

IRIAN BARAT. 

  

    

  Di Aloon-Aloon Tegal pada tgl. 
26 Des. jbl. telah diadakan rapat 
umum aksi pembebasan Irian Barat 
tang dihadliri oieh I.k. 40.000 orang. 

Berbitjara dalam rapat umum ini 
wakil2 dari PNI, PSII, PKI dan 

wanita: Johana dari O.K. Bayang-  PRI, dan sambutan diberikan oleh 
Walikota dan Bupati Tegal. Dalam 

| pada itu telah diambil resotusi jang 
mendesak kepada Pemerintah supaja 
imemasukkan Irian ke wilajah R.I. 
"setjara unilateraal: dalam th. 1955 
swpaja dibentuk Propinsi Irian Ba- 
rat: pembatalah semua perdjandjian 
dengan Belanda setjara unilateraa!, 
terutama dilapangan ekonomi dan 
keuangan: putuskan hubungan di- 
plomatik dengan Belanda d'l.  Di- 
samping resolusi telah  disetudjui 
pura andjuran Presiden untuk me-'! 
wudjudkan All Indonesian Congress, 
mengadjak semua partai dan sege- 
nap rakjat Indonesia bersatu untuk 
merebut kembalinja Irian Barat. 
Rapat umum itu diselenggarakan 
oleh Badan Kerdja Sama Partai2/ 
Organisasi2 Tegal jang meliputi 61 
partai2 dan organisasi2 massa, 

1 
NT 

  

Kongeres Pendidikan 
Indonesi 

Diantara Kesimpulan2-nja : Soal Demokratisering As 

a Selesai 

Universitas Dan sisteem Udjiaonja — Pembatasan 
Pemasukan Filw Tjabul — Pakaian2 Di Sekolahan 

Jg Sopan Dan Pembatasan2 Kursus2 Malam 

KONGGRES PENDIDIKAN Indonesia jang dilan TA 

sedjak tgl. 20 Des. j.l. di Jogia 
mengambil kesmipulan2 dari preadvies2 dari pelbagai pr 

telah berachir dengan berhas! 
V'seur 

jang pada umumnja dapat diterima oleh kongres dan akan dipakai 
sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan. mngadjaran 
di Indonesia. Preadv'es2 tersebut adalah mengenai: pembaharuan 
pend dikan dan pengadjaran set'ara integraal oleh Prof. Drs. Sigit, 
paladjaran bahasa asine d sekolah landjutan oleh F. Wachendart, 
pendidikan dalam kepanduan oleh Pengurus Besar KBI dan tentang 
perguruan tinggi, masjarakat dan 

Kesimpulan2 jang telah diambil 
itu pada pokoknja sbb.: Organisasi 
universitas harus mendapat perhati- 
an pemerintah terutama da'am soal 
sistim udjian, demokratisering dari 
masjarakat mahasiswa, jang behan2 
nja akan disusun oleh Bada, Kon-: 
gres Pendidikan Indonesia. Pemerin- 
tah  hendaknja membatasi pemasu- | 
kan film2 dan buku2 dari luar ne: 
geri jang bersifat tjabul serta mem- 
bentuk panitia negara dimana wa. 
kit Badan Kongres turut didalamnja 
guna mempersoalkan masaleh jang 
mengenai pelaksanaan pendidikan 
dan pengadjaran, k 
Mengenai peladjaran bahasa asing 

Ji-sekolah2 Jandjutan kongres berpen 
dapat, bahwa peladjaran bahasa 
asing tidak boleh merugikan dan 
mempengaruhi peladjaran kebudajaan ' 
Indonesia. Untuk ini perlu diadakan 
'ekolah chusus bahasa asing. 
Kongres djuga mengaridjurkan ks 

pada masjarakat tentang pemakaian 
pakaian jang sopan, tzrtib dan susila 
serta membatasi adanja kursus2, se 
kolah2 diwaktu malam. 

Kongres Pendidikan tsb. ditutup 
lengan suatu resepsi dipendopo Ta 
man Siswa dengan dihidangkan pula 
demonstrasi peladjaran menjanji dan 
tari2an oleh murid2 Sekolah Rak'a:. 

Lajanan 
Istimewa 

Tidak Diadakan Oleh: 
Kementerian Pereko- 

nomian 

CHUSUSNJA kepada para pe- 
dzgang2 bersangkutan oleh Ke- 
menterian Perekonomian hari ini 
dipermaklumkan bhw surat2 pe- 
rusahaan dari para importir dan 
eksportir, jang ingin mendapat 
slajanan istimewa” akan dikesam- 
pingkan, Banjak sekali perminta- 
an itu diterima dgn memakai se- 
limut: 

2) menjokong. badan sosial 
(membuat mesdjid, sekolah, ben 
tjsna alam dap lain2). 

b) (menjokong para bekas pe- 
djoang, tentara peladjar dan lain 
lam). 

Tindakan ini: “terpaksa diadakan 
oleh karena hal2 tersebut memper- 

sulit para pegawai untuk bekerdja 

dengan rasionil pun memakan ba- 
njak waktu jang berharga untuk ne- 
gara. Instansi dan badan2 jang ingin 
mendapat  sokonga» dipersilahkan 
berhubungan dengan Kementerian 

Sosial, untuk itu Kementerian Per- 
ekonomian akan menempatkap  se- 
djumlah uang, demikian Kementeri- 
an. Perekonomian. 

  

PILIHAN E.LM JG TERBAIK. 

Para kritikus pilm di New 
York pada hari Minggu mendaf- 
tarkan dua film Inggris ,,Gene- 
vieye” dan ,,Romeo and Juliet” 
serta fIm Djepansg ,,Gate of Bell” 
diantara pilihan mereka sebagai 
film2 jang terbak untuk tahun 
1954. 

Harian New York Daily News 
berpendapat, bahwa film ,,On the 
Waterfront” adalah jang terbaik 
untuk tahun 1954 disusul dengan 
Seven Bride For Seven Brot- 
hers”, ',,Romeo dan - Juliet” 
Three Coins in the Fountain” 
The Barefoot Contessa”,  ..Car- 
men Jones”,! ,,Country “Girl”, 
Night People” The Knock on 
Wood” dan Genevieve. 

Para kritikus harian New York 
Herald  Tribune mendaftarkan 
On the waterfront”, pertama, 
.Genevieve”, kedua, Romeo and 
Julliet”, ket'ga dan ,,The Coun- 
try Girl“, keempat. 

.Mr. Hulot's holiday”, sebuah 
film Perantjis sebagai nomor li- 
ma, disusul dengan ,:Sabr'na 
Fair”, ,/The Kidnapper” film 
Inggris lainnja ,,Carmen Jones” 
dan film Djepang ,,Gate of Hell”, 
Rear — Winde”, sebagai nomor 
sepuluh. 

TJIREBON 

  

  

PERINGATAN HARI IBU 
K.I. 700 orang kaum Ibu dari 

segenap lapisan masjarakat  d:'am 
kota Tjirebon, pada tanggal 22 P--.| 
sember j.l. telah membandiisi 
dung. Bioskop ..Capitol”, 
berlangsung rapat persjaan peringa- 

tan hari Ibu, jang diselenogarakan 
oleh Panitya Hari Ibu Keotabesar 
Tjirebon. Dalam rapat tersebtt an- 
tara Jain telah berbitiara Ni. Mar- 
ghono dari fihak Panitya, j ng pi- 
datonja dititik-beratkan kepada per- 
djuangan ' kaum Wanita umumnja 
dan para Ibu chususnia dalem hu- 
bungannja dengan masalih2 kemas 
sjarakatan, 

Setelah diadakap pidato2 ss ribu: 
tan, al. dari Wakil Residen Tjire- 
bon, rapat peringatan Hari Ibu ter- 
sebut selesai, dan sebagian para pe- 
ngundjung rapat kemundian  me- 

ngundjunsi Bazaar dap Warung 
Amal di Balai Pradjurit Tjangkol. 
Pada masam harinja ditempat terse- 
but. diadakan Malam Gembira jang 

ge 

diramaikan oleh Tari2an dan Nja- 
njian jang diselenggarakan oleh p&- | 
ladjar2 sekolah Rakjat dan Landju- | CO KRANGGAN  WETAN  2P 

: tan, mara me ammanaana 

Cimang | 

  

kebudajaan oleh S. Brodjonegoro. 

  

RENTJANA2 PERTANDI- 
NGAN OLAHRAGA AME- 
RIKA — SOVJET UNI. 

Menurut berita AFP dari. Mos 
kow, Alexei Chiken, direktur hu- 
bungan luar negeri dari panitia 
olahraga Sovjet Uni, hari Ming- 

| gu, telah ” mengumumkan  usul2 
' konkrit mengenai rentjana2 per- 
tandingan olahraga antara Sovjet 
Uni dan Amerika: Serikat: Usul: 
rentjana itu adalah sbb:: 

l. Pertandingan angkat-besi bu 
|jan Pebruari di: Sovjet Uni. 

2. Pertandingan gulat gaja-be- 
Ibas bulan April di Amerika. 
Ii“ 3. Pertandingan. tjatur ulangan 
Ibulan Djuni di Sovjet Uni. 
|. 4. Pertandingan senam bulan 
| Djuni di Amerika. 
IL. 5. Pertandingan gulat ulangan 
. Grecoroman bulan Oktober di So 
Ivjet Uni. : 

Kemudian mengenai pertandi- 
ngan. atletik djuga telah d'usul- 
kan, tapi mengenai tanggalnja ma 
sih akan ditentukan lagi. Menge- 
naj pertand ngan atletik ini kini 

. masih dilakukan tukar menukar 
| surat antara Moskow dan New 
York. 

SYDNEY DILIPUTI SUASANA 
PERTANDINGAN DAVIS CUP 

Reuter mengabarkan dari Syd- 
ney, bahwa berhubung dengan 
akam dilangsungkannia pertand - 
ngan Challenge-round perebutan 
Davis-cup, hari Senin kota Syd- 
ney diliputi oleh suasana pertandi 
ngan tennis. 

Lebih dari 12.000 penonton te 
lah menjaksikan lat han2 jang di 
lakukag oleh Tony Trabert dan 
Seixas dari Amerika dan Lewis 
Hoad serta Ken Rosewall dari 
Australia.  Pertand'ngan2 single 
antara Trabert lawan Hoad dan 
Seixas lawan Rosewall, diharap- 
kan akan mendapat kundjungan 
lebih dari 25.000 penonton, sua- 

tu rekor dalam dunia tennis. Ba- 
niak .d'antara djuru kritik jang 
meramalkan, suatu. pertandingan 
jang menggemparkan antara pe- 
main2 pertama dari masing2 reg 
Trabert dan Lewis Hoad. Semen- 
tara itu diramalkan, kalau Rose 
(wall akan dapat mengalahkan Se- 
ixas. 

  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 39 Desember 1954: 
Djam 06.10 Imbauan pagi: 06.49 

Ths. Modernaires: 07.10 Aneka war 
na lagu2 Ketimuran: 13.15 Gadon 
siang, ' 14.10 Gadon siang (landju- 
tan): 17.00 Orkes Melaju Kenangan: 
17.40 Trio S. Jatno: 18.09 Pertjaka- 
pan AURI: 18.20 Pengadjian: 18.35 
Hidangan R.O.S.: 1930 Tepatkah 
Ma ain 2 20.30 Langgam dan 
Krontjong: 21.00 Mimbar Islam: 
21115 Dari dan untuk Pendengar: 
22:15: Pembatjaan Buku: 23.39: Tu- 
tup. 

Surakarta, 30 Desember 1954: 
Djam 06.10 Genderan pagi: 07.20 

Genderan pagi (landjutan): 13.10 
Aneka warna: 13.45 “Suara Perry 
Como: 14.10 Lagu2 Bali: 15.15 Rua 
ngan Wanita: 17.05 Dunia kanak2: 
17:30 Victor Silvester: 17.45 Waltz 
dari Strauss, 18.15 Pengadjian: 18.30 
Kwartet gembira: 19.30 Lagu2 Arab: 
19,45 Mimbar Islam: 20.30 Malam 
Manasuka, 21.15 Malam Manasuka 
(landjutan): 22.15 Tutup. 

Jogjakarta, 30 Desember 1954: 
Diam 06.10 Rajuan bersama: 

06:40 “Langgam. modern: 07.10 Lam 
baian Pulau Hawaii: 07.30 Rajuan 
dasi Pulau Harapan: 13.10” Uion2 
dari Puro, 1410 Ujon2 dari Puro 
(landjutan): 17.00 Gelanggang ka- 
nak2: 17.40 Imbauan sore: . 18.00 
Krontjong petang: 18.35 Pengadijan: 
18:50 Suara Abdulgani: 19.49 Hida- 
ngan O.G. Al Munir 20.15 Orkes 
Ballroom Victor Silvestery 20136 
Lagu2 jang digemari: 21.15: Mimbar 
Islam, 21.30 Motjopat Putri: 22.16 
Klenengan: Djawa Timur: 23.09 Tu: 
tup. 

Djakarta, 30 Desember 1954: 
Diam 06.10 - Seni Sunda Studio 

Djakarta, 13.10 Seni Djawa Studio 
Diaksrtas 17.00 Taman kanak2: 

|1715: Orkes Krontjong Irama Ma- 
say 18.30 Orkes Dupa Nirmala: 
Aa Langen Suara menjongsong 

19 

  
| 21400 Mimbar Islam: 21.30 Orkes 
| Radio Djakarta, 22.30 Tutun. 

| 

1 HARGA EMAS. 
Chusus ,.Suara Merdeka”, 

Semarang, 28 Des, '5d: 

  

24 kesat: diwal ...... Rp: 52, 
| Beli: eta Rp. 51,50 

22 karat: djual ...... Rp, 48.— 
f3 heli agak Rp. 46,50 
Piskarta, 27 Des. '54: 
24! karat tiap gr. ...... Rp. 52,25 
22: karat (ap gr. 4... Rp. 51,60 

| Surabaja, 27 Des, '54: 
" Yidak diterima tjatatan harga, 
Singapore, 27 Des, '54: 

| Widak diterima tjatatan harga. 

TOKO 
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"Pi ada pula menteri2 Perantjis jang 

4 

t 

| paja 

H4 hormat segala agama 

  

| dibitjarakan 8 

  

. Abut sokongannja, dukungan pemerin- 

    

5 
# sihan PKI. 2 

/ narkan mosi 

# 

       

    

   

          

    

1 

. menganggap 
partai2 | 

. sa on 3 

adalah kolonialism 
an IE 

Pa 

dan imperialis- 
     

      , berdji 
— mikian Akem Erningpradja. 

1 Berbit ara tenteng adanja tuduhan2 | 
| bahwa KBKI dipimp in oleh orang2 

- kafir”, Ahem mengatakan, bahwa 
| tuduhan? itu adalah kotor sekali, s 

: dangkan KBKI dalam kongresaja jg. 
baru terachir telah memutuskan se- 
buah resolusi kepada pemerintah su 

ditempat perusahaan, paberik2 
dan aa ng Pe agaA 
supaja menjedi: mdjeangak peribada 
tan, dan karena dj Indonesia pendu 

" duknia sebagian besar memeluk aga | 
ma Klam, maka KBKI mengharap 

| sebanjak2nja disediakan tempat ber 
| sembahjang bagi kaum buruh ummat 
4 Islam. ,.KBKI dengan chiimat meng 

jang dianut 
oleh anggota? chususnja dan rakjat 
Indonesia umumn.a”, kata Ahem. 

Pa Ta (Antara) 

N 5 saingan » — — 

pe rijajaan    
     

    

     

    
   

mnja.. KI 
lusuh terhadap | 

organisasi2 massa bang- 
1, sedang musuh KBKI 

Intuk melawan musuh ini 
akan menjusun kekuatan dan 

tidak ada hentinja”,  de-| 

  

  

Iingan salah seorang anggauta misie 

  

“kaian sandiwaranja), 

2 
r 

   

  

| prae advies dari Mr. Sjafruddin 

butkan bahwa politik ekonomi 
pemerintah sekarang membawa 

| Iangkan sebab jang utama dari 
| belandja negara jang sehat. 

Dari politik ekonomi jang 
chauvivistis-nasionalistis — beralih 

kepolitik ekonomi baru jang ditu 
'djukan kepada menggunakan se- 
gaa potensi jang ada didalam 

| masjarakat. 
|. Untak lebih mudah diikuti, ma 
| ka inti sari dari prae advies tsb. 
kita paparkan sbb.: 

Dalam uraiannja itu Mr. S. 
'Prawiranegara a-l. mengatakan 
bahwa dim menghadapi inflasi 
jg sekarang mengamuk di Indo- 

  
- 

Eisenhower 

urchillThd "ravtjisG jang 
npai Dimanakah Perontjis Bisa Dipertjaja 
Kewadjibannja Jg Bertalian Dgn Pertahor.- 

hurchill Murgkin Djanuari Ke 
. Washington 

ERDANA MENTERI Inggris Sr Winston Churchill menu- 
sumber2 jang biasanja dapat dipertjaja diduga sedang memper- 

abang untuk berkundjung ke Washington dalam bulan Januari 
a mempersoalkan dirat fikasi — tidaknja persetudjuan2 

h parlemen Perantjis. Kalangan di Washington ini sete- 
2 mengafakan bahwa menurut keterangan2 jang mereka per- 

jleh, Churchill telah mengadakan pemb'tjaraan melalui telepon 
de presiden Eisenhower, jang kini sedang beristirahat di 

” Meyurut kalangan Amerika tadi, 

    

ranfjis Pe 
“Yingia Bika 
Bom Atom 
Spj. Pengaruhnja Ber- tambah Besar 

KR 

PERANTJIS sedang memper- 
timbangkan ker ki 
membuat bom2 atom : , J 

| ta sumber2 jang berkuasa di | 
ris hari Senin. Diperoleh ketera- ' 
ngan bahwa dim sidang kabinet 
Perantjis malam Senin jl. telah 

segi2 tenaga atom 
Gitindjau dari sudut peperangan, 
tetapi tak tertjapai sesuatu kepu- 
tusan. wa Ta 
“Para menteri berpendapat. bahwa 

   

   

   
   
   

    
    

    

   
    

    
    

  

   

  

, | Isbih menguntungkan apabila Peran 
tjis memusatkan perhatiannja  kepa 
Ga pemakeian tenaga atom untuk ke 

“ perluan2 jang bersifat damai. Teta 

4 

Tea Dena 

Muktamar Politik T Islam 
»MASJUMI" ke. VII jang dilang- 
sungkan di Surabaja, dari tanggal 

(19327 Desember 1954, setelah mene- 
Titi sedalam-dalamnja soal2 jang ber- 
sangkutan dengan negara mengenai 
beberapa soal2 jang penting2, menja- 
takan pendapat sebagai berikut: 

tidak mempunjai dasar lagi untuk 
“berlangsung terus, karena sesudahnja 
formateur Wongsonegoro  mengun- 

“durkan diri dan partai PIR mentja- 

jtah tidak merupakan suatu meerder- 

i.  Djika masih mempunjai 
meerderheid, maka hanja bersifat in- 

' sidentil, tergantung kepada bela. 

& Dengan dikeluarkannja Mr: Iskag 
/ sebagai Menteri Perekonomian, ma- 
7 ka kabinet sebenarnja sudah membe- 

r Tjikwan jang menja- 
# lahkan kebidjaksanaan Mentri Pere- 
konomian jang telah dioper oleh se- 
luruh kabinet. 

' Menemui kegagalan dalam hampir 
. Semua usaha Pemerintah, seperti me- 
ngenai soal keamanan, politik luar 
negeri, Irian Barat, ekonomi dan keu 
angan dil, Har el 
Dalam penjelenggaraan pemilihan 

umum, Masjumi mengkonstatir, bah- 
wa djangka-waktu jang dibuat oleh 
pemerintah sendiri dalam P.P. no 9/ 

  

" 1954 tidak dapat. dilaksanakan, jang 
' berarti diundurkan adanja pemilihan 

    gt 

  

| umum. Keselahan lain jang dibuat 
oleh pemerintah, jalah bahwa alat2 
dan keuangan tidak disediakan setju-, 
kupnja dan pada waktunja Semua 

Kabinet sekarang ini sesungguhnja | 

    

   

     

'Churebili demikian terkedjutanja, bah 
wa parlemen Perantjis Djum'at jl. 
“menolak persetudjuan Paris, 
1a menganggap perlu sekali »ntuk bc 
runcing dengan Eisenhower  menge 
pai situasi jpternasional. 1 

Setzrusnja kalangan Amerika tadi 
menga:akan, bahwa Churchill dan 
Eisenhower  sckarang berpendapat, 
bahwa peristiwa dalam parlemn. Pe 
rantiis tsb. tadi.menimbulkan perta 
n/aan: sampai kemanakah Perantjis 

| dimasa jad. bisa dipertjaja dalam hal 
(melakukan kewadjiban2nja jang ber 
talran dengan pertahanan Barat? 
Kata kalangan tadi seterusnia, tin 

Gakan parlemen Peranijis tadi rupa2 
nja teleh menggonfangkaa kepertja 
jaan Eisenhower dan Churchill ter 

  
hadap Perantjis sebagai satu negara 

besar. (Antara). 

berpendapat bahwa apabila Peran'jis 
membuat sendjata2 atomnja sendiri, 
maka akan bertambah besarlah pe 
ngaruh Perantjis dalam konperensi2 
antara negara2 besar, kata sumber 

keterangan iniAntara). 

(Oleh: Wartawan Sendiri). 

itu adalah ditangan pemerintah sen- 
diri Untuk ' seterusnja Masjumi men 

| desak supaja: a. djangan menjim- 
pang lagi dari djangka-waktu jang 
sebagai sudah ditetapkan dan jang 
masih akan ditetapkan lagi. b. dja- 
ngan melambat-lambatkan persediaan 
|alat2 dan keuangan. 

: | All Indonesian Congress. 
Masjumi menjambut dengan baik 

tiap2 usaha atau adjakan untuk meng 
galang kekuatan nasional bagi men- 
tjapai claim nasional. Tapi usaha 
jang demikian itu hanja dapat didja- 
lankan djika ada keichlasan dari 
tiap2 golongen jang akan ikut serta 
dalam usaha itu. Kurang adanja ke-   

-ichlasan itu ternjata pada waktu pem 
' bentukan Panitia Pemilihan Indone- 

sia, untuk mengadakan pemilihan 
umum Ta pertama sekali dalam ri- 
wajat Indonesia. Masjumi dengan me 
njesal bertemu dengan  kenjataan, 
bahwa adjakan untuk menggalang 
kesatuan nasional dalam All Indo- 
nesian Congress itu, baru timbul se- 
sudah perdjuangan tentang Irian Ba 
rat oleh kabinet sekarang menemui 
kegagalan, sedangkan Masjumi tidak 
pernah diadjak ataupun dihiraukan 
pendapatnja. dalam perdjoangan me- 
ngembalikan Irian Barat itu ke- 
dalam wilajah Indonesia. Meskipun 
demikian, Masjumi bersedia melupa- 
kan penjesalan pada waktu jang su- 
dah dan melihat hari kedepan untuk 
meneruskan perdjuangan melaksana- 
kan claim nasional itu. Menurut pan 
dangan Masjumi, hal itu hanja da- 

“pat tertjapai dengan melalui penin- 
djauan kembali  tjara2  mentjapai 

  

. Perdana menteri Nehru dari India kelihata 

dan dirasakan oleh rakjat. Untuk menghentikan akibat jang buruk 

| itu, perlu politik ekonomie keuangan negara dirobah setjara radikal 
menurut garis2 besar, jang antara lain 

hingga: 

   
kebudajaan dari R.R.T. (seorang pe- 

h main sandiwara klassiek jang dalam gambar ini ,,tertangkap” dalam pa- : jang baru2 'ni mengundjungi India. 

Ka 

gensi Program Mas- 
si Dalam Ekonomi 

"| Pari Politik Ekonomi Jaog Chauvinistis-Nationa- 
listis Harus Beralih Ke Politik Ekonomi Baru 

Jang Menggunakan Segala Potensi Jang 
Dalam Masjarakat Ti 

(Oleh: Wartawan Sendiri) 

Ada 

DIANTARA PUTUSAN2 KONGGRES Masjumi di Surabaja, 
terdapat apa jang dinamakan Urgensi Program »Masjumi”, 

dite Praw'iranegara jang kemudian 
rima oleh konggres sebagai urgensi program. Dalam hal ini d'se- 

keuangan jang didjalankan oleh 
akibat2 buruk, jang dapat dilihat 

mengenai usaha menghi- 
inflasi dengan menjusun anggaran 

nesia ini, harus . disusun suatu 
anggaran belandja 
sehat. 
"Ini hanja dapat ditjapai dalam wak 
itu arftara 1 sampai tiga tahun, kare 
na djika dilakukan ' setjara radikal 
akan didapat akibat2nja jang meru 
gikan 'rakjat, seperti pemetjatan bu 

ruh dan lain sebagainja. Titik berat 
anggaran beiandja harus berada da 
im lapangan keamanan, pendidik 

in pengadjaran serta  usaharusaha 
praeduktip jang letaknja dilapangan 
Public: utilities”, seperti listrik, 

ngairan dan lain sebagainja. 
Lain daripada itu, demikian pem- 

bitjara, kita harus dapat mengadakan 
perubahan jang radikal dalam lapa- 
agan ekonomi. Sikap “jang chauvi- 
nistisch-nationalistisch, “jang  hanja 
bersandar kepada  rakjat Indonesia 
aseli (jang ekonomies lemah) harus 
dibuang dan diganti dengan politiek 
ekonomie jang baru jang ditudjukan 

| kepada mempergunakan segala poten 
Isi (tenaga dan modal) dengan tan: 

p€ 

Ipa memandang asal turunan si pe- 
#milik jang ada dalam masarakat, ser 

ta djuga potensi2 serta pertolongan2 
jang kita dapat terima dari Luar Ne- 
geri. 

embitjarakan - tentang  politiek 
Iekonomi baru ini Mr. S. Prawirane- 
gara selandjutnja -mengatakan bah- 
wa untuk melantjarkan ini perlu di- 
-perhatikan pelbagai hal jang all. ia- 
lah sbb: Semua aturan koloniaal jg 
mengenai lisensi contigentering dll., 
jang dapat membinasakan semangat 
berusaha dari rakjat harus dihilang- 

kan. Djika demikian halnja maka ini 
dapat 'djuga sekaligus melenjapkan 
“birokrasi dan korupsi. Dan djuga hak 
tanah bagi para pengusaha asing ha- 
rus segera diselesaikan, agar dengan 
demikian modal baru asing diberi 
kesempatan penanamannja. 

Mengenai modal asing ini selan- 
djutnja dikatakan, bahwa kita harus 
membuat peraturan jang dapat mem- 
beri daja penarik modal Luar Negeri. 
Setelah memberikan beberapa aspek 
"(mengenai peraturan2 pertambangan 
pada umumnja, maka pembitjara me- 
ngalihkan soalnja kepada pembaja- 
ran kembali kerugian perang dari 
Djepang. 

Ditekankan, bahwa pembajaran ini 
tidak boleh menghalang2-i hubungan 
diplomatik dan ekonomi dengan Ne- 
gara itu. Karena dengan Negara ini 
kita harus mengadakan kerdja sama 
ekonomi jang baik seperti dengan 
Negara2 tetangga lainnja. Achirnja 
dia masih mengupas soal perburuhan 

dan pertanian. Dikatakan a.l. bahwa 
Pemerintah sebagian besar harus. me. 

  
'Bebrapa Statement Konger. Masjumi 

min terlaksananja tjara jang baik itu 
ialah, Kabinet jang baru, jang dapat 
mentjiptakan suasana jang diperlukan 
untuk mentjapai maksud itu. 

Irian Baras 
Mengenai masalah Irian Barat, 

Masjumi mengkonstatir, bahwa per- 
djoangan kabinet Ali untuk mema- 
sukkan Irian Barat kedalam RI sudah 
menemui kegagalan. Masjumi berpen 
dapat bahwa claim nasional itu mes 
ti terus diperdjoangkan. Untuk itu 
perlu adanja politik baru jang ditu- 
djukan kepada memperkuat negara 
dalam segala langkah. 

Dewan Partai baru jang 
lengkap. 

Selandjutnja wartawan kita menga 
barkan, bahwa praktis dewan partai 
Masjumi didalam pemilihan baru ti- 
dak. mengalami  perobahan. Hanja 
ada tambahan seorang anggauta, ki- 
ni Kyahi Isa Anshary turut duduk 
dalam dewan partai. Dengan demi- 
kian, susunan dewan partai terdiri 
dari: Ketua umum M. Natsir, wk, 

ketua IT dr. Sukiman, wk. ketua II 
Mr, .Kasman Singodhimedjo, sekdjen 
Taufikur rachman, anggauta2 dewan 
partai: Mr. Jusuf Wibisono, Prawo- 
to Mangkusasmito, Mr. Moh. Rum, 
Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. 
Burhanuddin - Harahap, Kj.  Fakih 
Usman, Moh. Sardjan, Njonjah Haf- 
ni Abuhanifah, dr Abuhanifah, Nj. 

Sunarjo Mangunpuspito,  Kjahi Isa 
nshari. Sebagai penutup konggres 

Nan hari Selasa sore dimaSdjid. Ke- 
ajoran Surabaja diadakan rapat 

umum, dimana  gembong2 Masjumi      

  

h nasional. Jang dapat mendja- berbitjara, 

Ta 

n disini sedang bertjakap2 de- | diu 

“Uselandjutnja — banjak pertanjaan2 

   

  

Negara jang | 

    Presiden Mensin 
nai ,,Ketidak-Ad 

  

y 

Terbadap Sesema 

    

   

    

      

   

   
“ ba 

Parlemen 
Surabaja 

landjutnja mengatakan, bahwa tinda 
kan2 Masjumi dalam melakukan op 
»osisi harus dapat dipertanggung dja 
wabkan bukan sadja terhadap  sesa 
ma manusia, melainkan dapat diper- 
-anggung-djawabkan kepada Tuhan 
S.w.T. Keadaan opposisi sekarang, 
kelihatann/a dapat diibaratkan orang 
jang menggerutu dipinggir djalan. Te 
tapi betapa djuga keadaannja, kita 
wadjib melakukannja, karena dengan 
demikian kita akan menundjukkan 
mana jang salah dan mana pula jang 
benar. 33 

Sekarang ini —. kata M. Natsir 

  

  

  

jang  diadjukan,  jakni , pertanjaan 
»What next”, atau bagaimana tiara 
mentjari djalan keluar. Untuk men- 

Isa Anshary: 
Pertentangan  Ideologie 
Tak Perlu fimbulkan Per 
petjahan Nasional: : An- 
shary 'Dan Aidit “Tak 

Perlu Berkelahi 

K. M. ISA ANSHARY ketua 
umum Front Anti Komunis me- 
nerangkan atas pertanjaan Anta- 
ra Surabaja, bhw jang diartikan 
dengan ,,bahaja komunis“ ialah 
sideologi komunisme” jang me- 
nurut pendapatnja mengandung 
unsur2 pernjataan perang terha- 
dap ideologi ketuhanan sehingga | 
merupakan bahaja besar bagi 
kehidupan agama. Akan tetapi 
menurut Isa Anshary pertenta- 
ngan dan perdjuangan ideologi 
itu tidak perlu lalu menimbulkan 
perpetjahan nasional. Pertenta- 
ngan dan perdjoangan itu haruslah 
dibatasi sampai pada ideologi sa- 
dja, tetapi antara orang dengan 
orang tidak harus bermusuhan, 
sebab dim hal ini kita harus me 
wariskan tradisi jang baik, demi- 
kian Isa Anshary jang menambah 
kan katania: ,.Isa Anshary dgn 
Aidid tidak perlu berkelahi!” 
D'tania tentang kemungkinana's 

kerdjasama dengan PKI dalam satr 
kepentingan nesional jang bersam3 
an. misalnja dalam perebutan Irian 

Barat, Isa Anshary mengatakan, bah 
wa dalam perdiuangan perebutan Iri 

an Barat dapat kerdiasama dgn PKI 
karena menurut pendapatnja dalam 

serdjuangan itu kita harus bersatu. 
Mengenai All Indonesian Congress 

Isa Anshary hanja mendiawab sing 
kat: ,!Maksud AN Indonesian Con 
gress itu memang baik. Tetapi pelak 
SEN nia PN PENA ”''Ia tidak Ian 
djutkan pembitjaraannja.. (Antara) 

   

  

  

agambil oper beban pengusaha da- 
lam lapangan  djaminan dan seba- 
gianja jang diperlukan buruh, supa- 
ja dengan demikian pengusaha tidak 
perlu menutup pabriknja, karena me 
nanggung djaminan sosial jang demi 
kian berat. 

Selain ini djuga Pemerintah harus 
mendjaga agar harga mata uang sta- 

bil, karena hanja dengan demikian 
maka kenaikan upah ada artinja. Ti- 
dak demikian halnja sekarang. Wa- 
laupun upah naik, tak berarti sama 
sekali. Dikatakan djuga bahwa se- 
harusnja pegawai2  kedjuruan dan 
ahli2 harus mendatangkan penghar- 
gaan jang tinggi dari Pemerintah, de- 
|ngan a.l. pemberian premi. 

Ti PeaaNNaNNn tm 

475 ORANG TEWAS DLM KE 
TJELAKAAN2 PADA LIBUR- 
AN HARI NATAL DI A.S. 
Dalam hari2 liburan Natal 

di Amerika Serikat, Kn 
mulai malam Sabtu sampai ha 
Minggu tengah malam Senin 
il, telah tewas 475 orang karena 
berbagai matjam ketjilakaan, di 
antaranja 362 karena ketjilakaan2 
didjalan2 raja. Demikianlah me- 
nurut angka2 jang diumumkan 
oleh Dewan Keamanan Lalulin- 
tis Amerika Serikat di New 
York hari Senin ini. 

Geredja Di 

Sovjet Russia 
Penduduk Boleh Lak- 
sanakan Agamanja 

  

PENDUDUK Sovjet Uni dapat 
melaksanakan agamanja dalam se 
tiap geredja jang diakui, demi- 

| kan dikatakan oleh Dr. Townley 
Lord dari London dim suatu chot 
bah di Richmend hari Minggu 
Dr. Lord, presiden Baptist World 
Alliance, kini dalam perdjalanan 

PN ke Inggeris. 
Dalam bulan 4uni jl. ia pernah 

berdiam selama 2 minggu di Soviet 
Uni mengundjungi geredja2 Bantist. 
Dikatakan, bahwa semua orang jang 
terdaftar sebagai anggota geredja jg. 
diakui depat melaksanakan agama 

|1ja dalam segala waktu. Rakjat Sov 
et telah memenuhi gered/a2 dan aga 
na Kristen telah berkembang lagi 
iana, dimikian 'Dr. Lord. (Antara) 

momo 

BEKAS TJALON PRESIDEN 
ARGENTINIA . DITANGKAP. 

Dr, Ricardo Balbin, bekas tjaion 
untuk djabatan presiden Argentinia 
dan pemimpin partai Radikal jang 
'beroposisi pada hari Sabtu telah di- 
tangkap dikota Eva Peron. Ia ditu- 
duh telah menghina presiden jang se 

sinjaleer £ 

ngan. 

    

     

ak Ditanggung 

Ikan tugas opposisi. Kita 

1Tinggalkan' 
ahwa Gedjala2 Achir Ini Menge- 

Na | 'Oleransi“ Adalah Tidak Sehat — 
Djangan Hanja Mengemukakan ,,Vuile, Was“ Sadja— Boleh | 
»Hantam-Hantaman“ Tetapi Harus- Nuchter Dan Zakelijk 

(Natsir : Oposisi Masjumi Harus Dap 
Vanusia Tetapi Njuga Yerbadap Tuhan — Sumber 2 

| Kesulitan Sekarang Karena Sikap Hidup Jang Takabbur 
A3 MU NG & 

   

Djawabkan Bukan Sadja 

|. OL EH: WARTAWAN KITA SENDIRI — 

R INI DIADA KAN, adalah pada waktu Masjumi sebagai partai jang hidup di- 
I emokrasi, sedang mel 

orong oleh perasaan kesal, me lainkan 
mendjalankan opposisi, bukanlah 

@pposisi itu didjalankan untuk melakukan Amal Ma'ruf 
Dem'kian pedato ketua umum partai Masjumi Moh. Natsir Datuk Sinaro Pan- 

penutup kong gres Masjumi di Surabaja jang mendapat kundjungan luar biasa 
apa, tampak h adlir Presiden Soekarno, Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondho- 

Arudji Kartawinata dan lain2 lag. Presiden beserta rombongan- 

djawab pertanjaan2 itu dikatakan, 
bahwa Masjumi sebagai suatu par- 
tai jang bertanggung djawab dalam 
negara jang sedang tumbuh, dan se- 
karang ini njata2 kelihatan kesuli- 
lan2 negara kita tidak dapat ditutup- 
tutupi. “Malahan entah bagaimana 
jang akan terdjadi dalam tahup 1955 
depan ini. Disegala lapangan, baik 
ekonomi, keuangan - maupun  ke- 
amanan, tidak ada tanda2 jang mem 
beri. pengharapan. 

Sg,
 

Sumber daripada kesulitan? itu me 
murut Natsir adalah disebabkan: si 
kap hidup jang takabur, jang merasa 
kuat dan kuasa untuk menghadapi 
segala sowl dengan tenaga sendiri, 
misaln/a jang mengenai pemilihan 
umum, pemerintah tidak menghirau 
kan penghuni negara iri dari lain go 
lengan. Kemudian pembitjara berta 

Iaja: Apakah gedjala2 demikian jang 
| mendekati apa jang dinamakan |.dja 
hiljah?” Mudah2an tidaklah demi 
Kian halnja. 

Selandjutnia Nasir mengemukakan 
bahwa untrk memperbaiki keadaan. 
maka politik keuangan dan ekonomi 
negara perlu dirobah jang radikal. 

Achirnja pembitjara menjatakan, 
"bahwa beberapa keputusan mukta- 
mar Masjumi ini diartikan sebagai 
sumbangsih kepada bangsa Indone- 
sia untuk melepaskan diri dari ke- 
sulitan2. - Apakah sumbangsih itu 
aka, didjalankan oleh kabinet seka- 
rang, terserah! Tetapi Masjumi su 

dah memenuhi kewadjibannja sam- 
pai pada batas2 kemungkinan. 

Tidak mundur setapak. 
Mengenai masalah Irian “ Barat 

Natsir mengatakan bahwa Masjum' 
tidak akan undur setapak untuk me- 
nuntut kembalinja Irian Barat. Te. 
rang2 kita tidak ingin merebut Iriar 
Barat dengan  djalan peperangan 
Masjumi tidak ingin melihat. bangse 
Indonesia terdjerumus kedalam kan- 
tjah perang, dan kita akan berusahu 
terus dengan djalan damai. Masjumi 
menganggap, bahwa kini masih ade 
djalan jang bisa ditempuh,  untul 
mana diperlukan memperkuat nega 
ra disegala lapangan. 

'Foleransi didalam demo- 
krasi. 

Dalam pedato sambutannja Pre- 
siden Soekarno mengemukakan. 
bahwa pada pedato2nja didalam 
resepsi dari sesuatu partai politik, 
olehnja dipergunakan utk menjam 
paikan sepatah dua patah kata 
'aptuk seluruh bangsa Indonesia, 
Cfadi tidak untuk sesuatu golo- 

th 
Dikatakan, bahwa toleransi di 

dalam demokrasi 2gdalah mempu- 
ni?i 2rti jang penting sekali, Te- 
tapi. kata nresiden  selandjutnja, | 
pada aschir2 ini to!eransi itu Iak- ' 
sana kita lupakan. 

Manusia ini selalu ' berpendapat, 
bahwa ia jang benar, lain orang ie. 
salah. Tetapi. bagi manusia jang te- 
bal toleransinja, selalu memulang- 
kan bahwa jang mempunjai kebena- 
ran muthlak itu hanja Allah SwT 

Djamak lumrah — kata Presiden 
— didalam demokrasi partai2 ber- 
lomba2 dengan lain partai, manusia 

dan tiba pada djam 9 malam dila pangan terbang Perak terus menu 

“berlomba faham dan. pendapat. Te- 
'tapi, didalam revolusi nasional ini 
segala persoalannja' harus ditekan- 

'muthlak untuk persatuan nasional 
|adalah toleransi. 3 

Presiden: mengachiri pedatonja 
dengan suatu pengharapan jang 
kalimatnja  diularz-ulangi sbb: 
Aku mengharapkar, sudahilah ge 
djala2 ,tidak tolerant“ jang ter 

| lihat pada achir2 ini, Isi pendi- 
rian boleh berbedz:2. Tetapi ke- 
njataan menundjul kan bhw ge- 
djala diwaktu ach!i:2 ini kurang- 

lah sehat. Djanganlah meninggal 
kan tolerensi. Persunakanlah fa- 
ham jang zakelijk dan nuchter, 
kal2u perlu- faham itu boleh di- 
pergunakan utk menghantam Te 
tapi djangan hania mengcmuka- 
kan soal2 jang ol-h orang asing 
disebut ,,vuile was"... ai 

Demikianlah, resepsi . penutup 
korggres itu jang berlangsung 
pada Senin malam telah selesai 
pada djam 12 tengah malam. De- 
ngan demikin konggres selesai. 

    

Adenauer dan 
Ko-Eksistensi 

Mungkin Asalkan Ada 
Pengawasan Sendjata 

Atoom 

  

PERDANA Menteri Djerman 
Barat Adenauer mengemukakan 
pendapatnja mengenai kemungki 
nan ko-existensi setjara damai de 
»gan Sovjet Uni, dalam sebuah 
tanja djawab dengan madjalah 
Amerika Serikat ,,US News and 
World Report“, Menurut penda- 
pat Adenauer, soal jang menen 
tukan ialah apakah mungkin kira 
nja utk mentjapai persetudjuan 
d'm soal alat2 sendjata atom an- 
tara Barat dan Blok Sovjkt. 
Kalau persetudjuan ini memang 

tertjapai, maka ini berarti bahwa 
langkah. jang menentukan sudah 
didjalankan: --dan karena akibat? 
sendjata atom itu demikian me- 
nger kannja, maka - Adenauer 
menduga bahwa persetudjuan ini 
'bisa ditjapai. Apabila negara? 
sudah bersedia untuk mendjauh- 
kan bom atom, untuk mendjauh- 
kannja dibawah pengawasan ig 
effektf, maka akan merasa lega 

  
(lah umat manusia, bebzs fikiran- 
na, bebas dari segala rasa keta- 
kutan. 

Tetapi, kata Adenauer, selama 
masalah ini tidak d'petjahkan ma 
ka ketegangan internasional akan 
tetap ada, dan segala masalah chu 
sus akan tetap tidak dipetjahkan 
diuga. Adenauer menjambut baik 
Skap Eisenhower terhadap masa- 
lah pengawasan atas sendjata2 
nuclear. Tanpa pengawasan jang 
effektif atas sendiata2 atom, pa 
tuan antara Blok Barat dan Blok 
Sovjet akan terus berlangsung 
dengan tjepatnja, dan patiuan per 
sendjataan ini Wen semakin mem 
perbesar sadja ketegangan dunia. 

(Antara). 
  

Di Seoul baru2 ini kurang lebih 500 

jang mempunjai isteri datang kekuiln 
isteri2 dari 

Bi Tea Nan: Tee 

MAU UNTUNG  djadi buntung 
telah dialami oleh 3 perahu. penje- 

lundup kopra. Tgl. 14 Desember jl. 
kapal patroli "Aluiu” telah menan 
kap 3 perahu penjelundup  diperai- 
ran dekat Toli-Toli. Perahu2 terse- 

but masing2 memuat kopra 1 ton. 
Kini muatan serta sebagian dari 
anak buahnja telah ditahan jang 
berwadjib — Berhubung kedatang- 

an 4 perdana menteri di Indonesia 
untuk mengadakan , konperensi di 
Bogor, semua penduduk dan kan: 
tor2 dikota2 Djakarta, Bogor, Ban 
dang dan Lembang dan  disepan- 
djang djalan antara kota2 tersebut 
mulai tanggal 27 Desember untuk 
5 hari lamanja diperintahkan - me-     karang. 

  

ngibarkan benderg — Seterusnja di 

  

  
pendeta2 tersebut. 

kan pada persatuan nasional. Sjarat 

  

  

ngan ,,Hari Ibu? baru2 ini. 

20ro. Sebagai pekerdjaan-perm ulaan, 
£a bu Fatmawati dan bu Hatta telah menjumbangkan tenaganja untuk pendirian gedung tadi. Para ibu. tadi 
mengangkut bata dan pasir dll. Pada 

1 5 Sebagaimana dikabarkan para ibu Djakarta'4 
serjara gotong rojong akan mendirikan gedung Wanita di djalay Dipone- 

  

Kerdja - Bakti 
Bu F atmawati,    

2 N 

Lagi sebuah gambar dari »Kerdja-Bakti” para ibu Djakarta bertalian de : 

para ibu Djakarata, diantaranja dju- 

bekerdja sehari mentjabut rumput, 
gambar tampak bu Fatmawati turu:   

sibuk dalam »Kerdja-Bakti? tadi. 

Ja-Kira?.-Mungkin 
Kalau U Nu Mem 

Biasanja para perdana menteri 

beri Keterangan.... 
iang mengundjungi kota Bogor 

untuk Konperensi pendahuluan Afro-Asia, selalu segan untuk mem 
beri keterangan2 pada pers, ketjuali PM Kotelawala dan PM Mo- 
hamad Ali jang selalu ,,mengobral” interview dimana sadja. Rupa- 
nja PM U Nu dari Birma pug pernah sekali menjimpang dari keb'a- 
isaan ,,membungkem” ini, waktu singgah di Singapura telah 
memberikan djuga keterangan pada pers walau sangat ,,summier”. 
Mengingat ,,lintjahnja” keterangan PM U Nu in!, maka dibawah 
ini kita muatkan pers-interview tadi. 

Menurut UP Singapura, atas per- 
tanjaan, apakah soal imperialisme 
akan dibitjarakan di Konperensi Bo- 
gor, U Nu katakan: Ja, itu pasti 
akan dibitjarakan. 
Apakah soal turut-sertanja RRT 

dalans Konperensi Afro-Asia akan 
diperbintjangkan?  Djawabnja: Ja, 
saja pikir begitu. “Mungkin sekali 
hal itu akan dibitjarakan. 

Apakah. Konperensi Afro-Asia di- 
maksudkan untuk membentuk suatu 
blok ketiga jang netral antara blok 
Timur dap blok Barat? Djawabnja: 
Kami tidak pertjaja akan perlunja 
sesuatu blok jang mana djuga. Te- 
tapi — menurut UP — di Singapura 
itu U Nu akui, bahwa Konperensi 
Afro-Asia tsb. ,,mungkin seka'i me- 
rupakan tindaka, pertama kearah 
perdamaian didaerah ini”, 

Atas pertanjaan mengenaj soal ps 
zerbang? Amerika jang didjatuhi hu 
kuman di RRT, U Nu katakan: Saja 
sersoonlijk tidak akan kemukakan 
soal ini dj Konperensi Bogor. 
Ditanja, apakah ia bermaksud sele 

kasnja pergi berkundjung di Amerika 
Serikat guna mengemukakan rentja 
12. perdamaiannja untuk meredakan 
xegentingan antara blok Barat dan 
5lok Timur, d/awabnja: Saja kira sa 

ia tidak dapat pergi ke Amerika se 
lekasnja. 

Apakah U Nu setudju pikiran ban 
(tuan militer kepada sesuatu negara 
Asia? Djawabnja: Birma tidak mene 
ima bantuan militer. Apakah Birm' 
uka menerima bantuan ekonomi se 
mata2 tiada sesuatu ikatan? Djawab 
nja: Birma tidak suka menerima ban 
tuan bagaimana djuga, ketjuali diika   

/ Menurut kabar, pembesar2 Ingge- 

  pendeta2 Budha jang tidak kawin te ' lah mengadakan demonstrasi jang menentang hadirnja pendeta2 Budha 
ia, Mereka menuntut dikeluarkannja ! 

aa 

| Asia b Timur Djauh). 

Birma membajarnja kembali dengan 
sesuatu tjara. 
Demikian U Nu. 

Bantuan 

Kpd Asia 
PEMBESAR2 INGGRIS dan 

Amerika kini sedang melakukan 
pembitjaraan2 pendahuluan di 
Washington mengenai rentjana ba- 
ru presiden KEisenhower jang ber- 
tudjuan membantu negara2 terbe- 
lakang di Asia, demikian hari Se- 
ren diberitakan di Washington. 

tis bernendapat, bahwa initiatif 
harus diambil oleh negara2 Asia 
sendiri sebelum Amerika dan se- 
kutu2nja mengemukakan rentjana 
jang tegas utk memperkembang 
Asia dan memperkuat perekono- 
miannja utk melawan subversi 
»Komunis", 

Tjara jang paling baik membantu 
negara2 Asia supaja sanggup mela 
Wan pengaruh kemadjuan indus:ri R. 
R.T, jang sangat menarik itu, kini te 
lah mendjadi masalah nomor satu ba 

ci pemerintah Eisenhower buat jang 
mengenai Asia. Presiden Eisenhower 
dan direktur FOA Harold  Sikssen 
berpendapat, bahwa untuk merolong 
negara2 terbelakang perlu sekali di 
adakan aksi bersama dengan negara 
negara Eropa jang pernah menerima 
bantuan ,,Rentjana Marsha!1” 

(Antara) 

CECLON ANGGOTA PENUH 
ECAFE. 

Pemerintah Ceylon mengumum 
kan Dium'at bahwa negara ini: 
mulai @magal 10 Desember j.i. 
tel"h diterima sebagai anggota pe- 
nuh ECAFE (Komisi PBB untuk 

  

Pak Omo Pe- 
.numpes' Kera 
Dgn ,Ilmu Adjaibnja" 
Dlm Tempoh 4 Hari Bisa 
Binasakan 360 Ekor Kera 

BEBERAPA DAERAH dikabu- 
paten Tjiandjur telah sering men- 
dapat serangan hama kera, jang 
bergerombolan2 terdiri dari ber ' 
puluh-puluh ekor. Para petani 
amat repot melawan gangguan ge 
rombolan2 kera itu, sebab selain 
nakal, kera itu litjin sekali akalnja 
dan sukar ditangkap. Bukan di- 

| waktu malam sadja, bahkan ci- 
waktu siang 'hari pun, djika para 
petani agak lengah, maka rusal: 
atau habislah segala tanaman dan 
buah2an mereka itu. g 

Omo dari Tjirandjang jang terkenal 
sebagai ,,malim” kera. ' Maka de- 
ngan ,ilmu adjaibnja” — (mungkin 
hypnotisme,. — corr.) dalam waktu 
4 hari sadja Pak Omo didesa Dja- 
peati dan desa Tjiandjam berhasil 
membinasakan 360 ekor kera. Bebe- 
rapa hari sebelumnja ia dalam wak- 
tu 4 djam membinasakan 60 ekor. 
Menurut berita dari Tjikalongku- 

lon, tjara Pak Omo menangkap kera 
itu adalah sbb.: 

Mula2 tempat atau bukit jang 
banjak keranja itu dikelilinginia 
sambil mengutjapkan ”mantra2”- 
nja”, Pada tiap pendjuru dari dia 
lan jang dilaluinja dipasangnja se 
orang pendjaga. Kemudian dipa- 
sangnja sebuah perangkap jang 
terbuat dari bambu. Sehabis ia 
mengelilingi dan  membatjakan 
”doa2”nja itu maka semua kera 
dalam lingkaran itu mendjadi le- 
mas badannjas mulut dan siginja 
terkatup rapat2 dan tidak bisa 
bersuara lagi: kak'-tangannja me 
ngepal mendjadi kaku sehingga 
tidak bisa memegang atau men- 
tjakar lagi, sehingga terdjatuhlah 
mereka dari pohon2 dan kemu- 
dan mudah - dapat dimasukkan 
kedalam perangkap untuk dibi- 
nasakan. Demikian berita dari 
Tjiandjur, 

  

Dengan Scooter 
Keliling Dunia 
SEORANG pemuda Italia ber- 

nama Giorgio Ermoretti (umur 
22 tahun) hari Senin jl. telah 
memasuki kota Pretoria, di Uni 
Afrika Selatan, dengan mengan- 
darai sebuah scooter: Dengan 
kerdaraan ini, ja sudah mensm- 
puh djarak sebesar 77.000 mi', 

Ia berdjalan keliling dari kim- 
pung halamanja, kota Padoya dida- 
taran sungai Po, menudju ke daerah" 
dalam lingkaran kutub utara di 
Eropa Utara: dari sana mendjela- 
djah benua Eropa “lalu ke negerj2 
Timur Tengah, kemudian melintasi 
benua Afrika dari utara sampai ke- 
udjung selatan. 

Ermoretti bermaksud  melandjut- 
kan perdjalanannja ke Timar Diauh, 
»kalau scooter saja. tidak rentok” 
katanja, sebelum pulang ke Padova. 
Benua. Amerika tidak dikundjungi-   nja. (Antara). 

  

tetapkan, Dg besuk Kemis 32 
Desember di lapangan Ikada,  Dja- 
karta mulai djam 8.45 sampai 1015 

akan ada rapat raksasa jang akan 
bitjara ialah PM2 Birma, India, Pa 
kistan, Saigon dan Indonesia. — 
Kabar dari luar negeri mula2 riem 
beritakan tentang kematian bekas 
djuara dunia bulu tangkis - David- 
son. Kematiamnja — ini disebabkan 
oleh ketjelakaan pesawat terbang di 
Prestwick( Skotlandia) waktu ia hen 
dak merajakan Hari Natal putang ke 
New York dari tournse-nja ke Ma- 
laya — PM Moh Ali dari Pakistan 
telah menjarankan, agar Djepang di   

| rack djangan- Tentang RRT dikata- 
| kan masih ada ,.kesulitan2 tertentu” 

undang ke konp. Afro-Asia, tapi Is- 

— Liburan Hari Natal di Amerika, 

dlm. mana ribuan mobil bersimpang 
siur dgn. ramainja tlh. memakan kor 
ban 250 tewas akibat ketjelakaan? 

mobil, kebakaran, ketjelakaan pesa- 
wat terbang dil. — Abdul Azis, sa- 

lah seorang pemimpin gerakan na- 

sionalis di Aldjazair hari Sabtu telah 

ditangkap oleh polisi Perantjis. Me- 
nurut tuduhan Perantjis, katanja Ab 
dul Azis, berniat melakukan serang- 
an2 pada hari Natal jbl. — Bifjara2 

tentang ketjelakaan pada hari Natal, 
seterusnja diterima kabar, bahwa pa 
da hari2 Natal tadi pelbagai tempat 
dikepulauan Inggrisstelah diamuk ba 

"dai heibat. 150 ofang tewas ukibat 
'bentjana afam ini dan sekurangI2nja   ada 25 kapal jang tenggelam. Dijoga 

” 

  

sebuah pesawat terbang BOAG, ber 
sama 28 orang penumpangnia telah 
djatuh — Seorang penerbang pesa- 
wat terbang luntjur (glider) bernama 
ma Bertrand Dauvin hari Minggu 
telah tewas ketika ia mentjoba meme 

tjahkan record dunia melajang sela 
ma. mungkin Clidernja djatun dipe- 
gunungan Alpen sebelah timur laut 
Marseille. Ia mungkin: sekali sudah 
44 djam lamanja berada diudara, re 
dang rekord dunia sekarang ialah 
melajang selama 56 djam 15 menit 

| atas nama . Charles Atger — Kala: 
ngan kongres Amerika di Washing- 

| ton malam Minggu mengatakar, bah 
| wa pemerintah Eisenhower — tidak 
akan memadjukan persetudjuas, Pa- 
ris kepada senat, sebelum diratifi- 
iSir Oleh Djerman dan Perantjis, 

Maka baru? ini para petari dar- "3 
rah Tjikalongkulon mengundang Pa: 
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DAPAT BELI: 

Mesin Djahit 
EVERGREEN, SAMUDRA, 
2 SINGER. 
/“DYNAMO MESIN merk 
Ge ”FANCY” 
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MATARAM 

(P3 kz: UEN 
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“ SDIE- PRINGGADING 34 
3 SEMARANG 
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DARAH, TENAGA 
DAN SEMANGAT 

MEMPERKUATKAN OTA 
INDJEL,TULANG DAN OTO 

(GRATIS! (Tjuma?) 
1 (Satu) Kalender Bulanan 3 Penanggalan 1955 
UNTUK LANGGANAN DAN 

Areng/ Kembang-Gula k ta 
SILAHKEN TJEPET AMBIL, 

MEMUDJIKEN SLAMET BUAT TA UN ”1955” 

"GUDANG ARENG”, Dargo No. 10 & 3a 
|Telf: 1175 | SEMARANG 

  

  

n Haarverf 
Tapi hanja Pomade 

  

Menghitamkan Rambut Putih. 
(Tie Rambut) 

asa. 
pang dipakai. Dapat beli dimana2, 

Gam- 
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        Suara Merdeka 
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OSAT TERKENAL   
Satu mlah de. 

ngan tertentu 
satu sendok 

UNTUK SEGALA 
uk | RUPA PENJAKIT KERONGKONGAN 
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Tanggal 28 dan 29 Desember 1954 

K HAWKINS 

dim.: 

sTHE FALLEN JDOL” 
Sebuah film drama jg. mengharukan 

  

wa 

Type. Perij. SEMARANG” Idzin No. 2037/11/A/171. 
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THE UNIT 

heg SENKESI » HS NGN(MASCULINUM) 

PE 
CO.. SINGAPORE       

aki Lab 

JANG. BAKAL LANGGANAN 

PERSEDIAAN TERBATAS. 

  

  

DAPAT BELI Di pjr, LABUAN 8 A: | 

Pi Kentjing Manis 

,PODOSLAMETES 
BUATAN DR. R. M. ABDUL KADIR — JOGJA. 

  

ea ME 

Kursus J1. B. I. P. 
# BAHASA INGGERIS: 

Permulaan (tingkat Elementary) 3X smgg. 
rombongan baru dimulai 4 Djan. '55, 5 

Gan    EA ES 

Dil. Be Biauw Tjoan 92 
Semarang. 

  

Rp. 17,50 sb: 

Landj. Pertama (tingkat Intermediate/SMA) Rp. B5, 
Landj. Atas (utk. udj. Lower Cert. Cambridge) Rp. 40.— , 

£ BAHASA BELANDA: Permulaan/ Landjutan MEP MAU 
“ ILMU PASTI/ALAM: Tingkat SMP Rp. 20— ,, 
" MEMEGANG BUKU A: Untuk udj. 

- Bond Oct. '55 Rp. 30.— 
Dictaat gratis. ' 
Pendaftaran peladjar” baru untuk Djan..'55 dimulai harj ini. 
  

an maa nan 
  

  
  

SH TCITY: CONCIEN CINIEMASL 
GRAND INI MALAM PENGHABISAN (au. 13 tah). 

5.00 - 7.00 - 9.00 

PEDANG GAIB NE 

dari DAMASCUS A 5 SANA aa 
ina : Tn LAU Siapa jang memakai Ten er ALUMNI 5 SY UI 

djadi DJEKDJAJA! se GENE EVANS: KATELEEN HUGHES «A- UNIVEKSAL-INTERNATIONAL PICTURE 

LUX INI MALAM PREMIERE BESAR (u. 17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 Extra Matinee ,L U X” Saban pagi djam 10.- 
Besok malam berbareng L I 1. Is M.G.M. TECHNICOLOR 
GS RAMD? 515715 K15 "9 MUSICAL ROMANCE 

M-5-M'3 
x Heppy, romantic 

Kan 'and carefres musical 
"Of charm and fascination, 

Youth and enchantment! 
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CON PMR ATNONT odi ata 
Screen Play by HELEN DEUTSCH » Based On a Story by PAUL GALIE0 

   

    

      

    
   
  

Mari bersuka hati beramai-gembira melihat hidangan baru jang manis 
— LILI — (Leslie Caron) anak pemalu dan pendiam mentjari Tjinta 
dan Suka di PARIS! — Ia menghibur kita dalam film penuh semangat 
remadja dan penuh kegembiraan ! Dengarlah ia menjanjikan ,,HI LILi 

HI LO” — ,ADORATION” dan ,,LILI and PUPPETS” 
Lintjah ! — Gembira ! — Lutju ! — Penuh gaja ! Membikin penonton 

djadi Terharu — Tertawa dan djatuh Tjinta ! 
Pesan tempat: Saban pagi ,,GRAND”/,,LUX” dari djam 11.- —”12.- 

INDRA INI. MALAM PENGHABISAN ROYAL 
4.45 -7.00-9.15 (u. 17 tah.) BERBARENG 5.15 -7.30-9.45 

« ISMAH R.S: — HERMANTO — MIMI MARIANI — : 
Gretiani Hamzah - A. 'Theys - S. Poniman - Kuntjung - Rr. Sumiat 

PUTRI GUNUNG" 13 

Besok malam : FIFI YOUNG — R.A. TITIEN SUMARNI — Ye, 

Chatir Harro — Zainal Abidin — Chaidir Shakti — Rr. Sumiati 
— $, Poniman — Kuntjung — Oma Karsoma — dim.: 

»Sedarah-Sedaging" 
Lagi sebuah film terbesar dari Bintang Surabaia film Coy. 

Hiburan2 jang tepat dengan Njanjian2 Asjik Merdu, Meraju !   MENARIK — MEMIKAT — SEDIH — GEMBIRA — LUTJU ! 
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PEREMPUAN MAKAN "SENKESIN FEMININUM' 

    

Obat' Paling Mustadjab 
GOLES Lupuliner Tablet 
GOLES LUPULINER TABLETS adalah 

mandjur sekali untuk penjakit jang bisa me- 

ngurangkan darah dan bikin lemah badan. 

     LED    
Minum obat itu bisa sembuh sekaligus dari 

gangguan tsb. Sekali tjoba pasti terus akan 

memakainja. 'Tjobalah pasti puas akan ke- 

mandjurannja.   
GOLES : Coughing Tablets 

(OBAT BATUK ) 

Batuk ada kalanja. berbahaja dan selalu di- 
djumpai berdjangk't, sebab kumannja mere- 
bak dengan.pantas. Bila ibu dan bapa di 
hinggapi cleh kuman” ini akan berpenjakit 
pula kepada anak2-nja atau kawan jang lain. 
Makanlah GOLES COUGHING TABLETS 
menjembuhkan penjakit2 ini sekedjap mata. 

    
GOLES White Candle Tablets 

(CGBAT SAKIT KENTJING) 
Two or Three Times a day and 2 Tablets a time, Obat ini man- 
djur betul untuk sakit Kentjing, Kentjing Nana, Kentjing Darah, 
Kentjing sakit hebat, Sakit kentjing lama sampe tida beranak. 
Lantaran Kutu Manik suda mati. Lekaslah Memakan obat: Go- 
LES WHITE CANDLETABLETS. Menurut Resep memakan obat 
ini, 2 of 3 Botol. Penjakitnja hilang lantas sehat kembali. 

GOLES Avnwin Tablets 
(OBAT TIDUR) 

Kekurangan tdur disebabkan oleh  banjak 
fikiran dan pekerdiaan bisa mendatangkan 
pelbagai penjakit. GOLES ANMIN TABLETS 
membantu supaja tjukup tidur sebab zatnja 
menjembuhkan penjakit resah dan risau de- 
ngan sekedjab mata, serta menguatkan per- 
djalanan darah waktu tidur. 

        

  

Sweet Friend 

(OBAT LUAR) 

. Penjakit” jang telah lama, kekuatan sukar n La 

Pada pun 
Ina Te 

PLN 3 

kembali dengan biasa, djika tidak dibantu 
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oleh obat jang termandjur, akibatnja ba- 
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dan akan lebih rusak, serta kurang gumbira TA 
dalam rumah tangga, tjobalah memakai 

ON ii 

  

obat ini, akan tolong kembali kesehatan.   
AGEN: Fie Min Yok Fong — Gg. Warung 10 Semarang. 

Hway An Tong — Gg. Warung 3 

“Eng Tay Ho — Pekodjan 101 
Ngo Hok Tong — Gg. Pinggir 1 

Bisa dapat beli: Toko Obat Seluruh Indonesia, 

59 

559 

” 

Bantulah P. M. IL 

me
ng

 

  

Atas perhatian, sumbang 
lian, bak setjara moreel dan 

Wa dbu, Ejang, Bujut kami jang 

Pernjataan Trima Kasih 

| R. Aju Siti Siami Reksoprodjo 
jang telah berusia 90 th, wafat pada tgl. 23-12-1954 diru- 5 
mah Sdr. Mohamad Isai di Kalisari Semarang, dan dimakam F 
kan di Ngembak (Purwodadi), maka dengan ini kami para ' 
achliwaris sekalijan menghaturkan diperbanjak terima kasih. £ 

A.n, para putra, wajah dan bujut almarhum : 

fid. R. RAWOEH REKSOHADIPRODJO. 

an dan bantuan Saudara2 seka- 
materieel pada waktu wafatnja 
tertjinta : 

. 
« 

$ tag 

  

    

  
PA MAMA MRT ae aa rar -5 Mau mma 

| PENDIDIKAN ,OETAMA” 
Pusat: Djl. Labuan 16 Smg. Tjabang: Dj. Mataram 440, Smg. 
PELADJARAN MENGETIK Rp. 15,— sebulan. 
MASIH MENERIMA PELADJAR2 BARU 

untuk rombongan PAGI, SORE dan MALAM. t   R. MOEHJIDI/Ketua, 

      

RE Pe au 
EUROPE FEARED: 

Amozing adventure fhundering ovt ed 
the ono cf-valsgd 

INI 

MALAM 

Premiere 

BESAR ! 

Orion 
5.00 

7.00 

9.00 

(13 th.) 

   

  

  

EXTRA: 

SABAN 

SORE 

djam 

3.00” .H 
TU 

Pesan- 

tempat : 

9.- — 12.- 

Sarung Tangan| 
Besi” 

Orang laki2 itu dengan sarung ta- 
ngan besi dan pedangnja jang me- 

njebar kematian dan kebinasaan, ke- 
luar dengan tugas jang berbehaja... 
Aa Sean Uas dan Ursula Thiess: ba- 
njak dibitjarakay sebagai wanita : 
»tertjantik didunia” terdjerumus da- 
lam suatu avontuur jang membawa 
para penonton. dari Inggris ke Pe- 
rantjis — Belanda — Djerman dan 
Austria. Bermula sampai berachir 
terus-menerus mendebar-debarkan! 

8 jExtra: 

  

PREMIERE BESAR! (au. 17 th) 

REX $ Sa JORN 
5.00 WAYNE 
7.00 35...Ihey 
9.00 2 

  

      

Pagi 

dj. 10- 

BESOK 

MALAM 

Berbareng 
2 . 

Gris 
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Ta 

95 

     

  

WARNERCOLOR 

Tg WARNER BROS. aro mraooucina 

GERALDINE PAGE 
wire WARD BONO » MICHAEL PATE “ JAMES ARNESS 

2 “neto 
Hae EN oa « JOHN FARROW 

@ watak FCLLOWS Prota now « @ermaLresan WARNER BROS 

  

   

Mula2 ia chawatir kalau2 Hondo 
akan menetap bersama ia dan anak- 
nja, tapi kemudiap ia chawatir ka- 
lau2 Hondo tak mau terus menetap 
dengan Tae 
John Wayne pegang peranan seba- 
gai Hondo, seorang jang pendiam 
seperti asap mesiu, dan pertjaja pa- 
da diri sendiri ! 
Sebuah film terkenal dari 
L'Amour, 

« Louis 
lebih unggul dan lebih   

  

DJAGALAN INI MALAM D.M.B. ROXY 
5.00 - 7.00 - 9.00 BERBARENG (13 th) Se Sea 
Pe Y r 99 cu SOUW PEH TJOA? serim ) 
Film Tiongkok tjerita sambungan Siluman Ular jang hebat ! 
  

GRIS BERHUBUNG SUCCES BESAR Diperpandjangkan 
INI MALAM PENGHABISAN. 5.-7.-9.- (13 th) 

Robert Taylor - Elizabeth Taylor 
ohn Fontaine - George Sanders 

29 Iyan ho e” (Technicolor) 

  

NOW I REMEMBER, SHERIFF! 
AFTER YOU LEFT, A GYPSY 
GIRL CAME IN FOR A 
LICENSE TO TELL 

FORTUNES/ 

WHATS 
THAT 

GOT TO PO OI 

WITH ITZ 

Up Roy! 
IL PUT YOU IN CHARGE OP 
THE JAIL WHILE IT WAS GONE 
--AND YOU GO TO SLEEP! 

WHATIS. THE. IPEA 2 

  
1g 

— Bangunlan, Rov! Saja suruh 

kamu mendjaga “ pendjara seben- 
— Sekarang saja ingat, Sheriff! 

Setelah kamu pergi, ada seorang 
tar, sementara saja pergi — dan pengembara wanita datang minta 
kamu kedapatan tidur! bagaimana idzin supaja diperbolehkan mene- 
pikiranmu? rangkan nasib! 
— Oohhh — ada "apa? — Apa hubungannja dengan 

itu semua? 

K1 Let MER Telu W FORTUNE As N 
SOE A JOKE! THEN T INHALED SOME 

STRANGE INCENSE SHE BURNED 
L-AND THATIS ALL I REMEMBER! 

AND 

       
x— Saja mempersilahkap dia 

THAT INCENSE KNOCKED YOU OUT 
SHE TOOK YOUK KEYS! BRAD 

WILTON, THE TKAIN ROBBPR, IS GONE) | 

  

  

— Kemenjan itu telah membikin 
menerangkan nasib saja  seba- engkau mabok dan dia mengambil 
gai  sendau-gurau! Kemudian kunijimul Brad Wilton, pendjahat 
saja bernafas kuat-kuat pada jar 

kemenjan aneh jang dinjalakan 
— dan kesemuanja itu saja ma- 
sih ingat! 

1g ulung itu telah lenjap? 

ROY ROGERS No. 4. 5 
  

INI HARI INDONESIA 

€ 
k22 

menarik dari pada film ,,SHANE?”!! 
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