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Masjumi dikabarkan, bahwa" 
beleid “pimpinan pengurus besar 

Muslimaat: oleh banar | telah di 
benarka 1 ERA AS 

Sementara itu muktamar telah 
mengambil keputusan2, “antara lain 

- mendesak kepada pemerintah agar ' 
.Supaja undang2 perkawinan segera 

. diadakan. Selain itu didesakkan dju 
| gd kepada pemerintah agar diperba 
injak djun ja polisi 

  

| pemerintah melaksanakan 
na P.P. & K., agar supaja dalam 
pada peladjar2 wanita mel 
o 
an jang tidak me 

' Y 

EN 

« “Ta « - 

Tan Sebagai kita kabarkan kemaren, Su- 
D0 jud, seorang komandan 

“lan MMC 
“plex) dan termasuk — orang nomor 
dua dalam hierarchie gerombolan 
tadi, dalam suatu pertempuran ke- 

| maren dulu dengan pihak tentara 
(000 telah tertembak mati. Pada gambar 
D0 ini (satu-satunja gambar jg pernah | 

e Profesor 
hari Selasa j.I- (Antara). 

Nak : & Sami 

   

| Kemudian  sediki ih 
. menjusul pula wakil2 B.K.S. (Ba- pemberian kredit dalam djarak pan tempat2 penitipan kanak2, dan pe- 

ekat djang dengan bunga jg minimum ' 

dimuat dalam pers) tampak Sujud 

Delia 

telah mengachiri 
nasional tsb. 

hnja polisi susila: 

“Pipagaskcan djuga agar s paja 
tja- 
bia 

lahraga mempergunakan 'pakai- 
ajolok ma : 
sg ar 

ujud-MMC 

   HAN 

- 

gerombo- 
(Merapi-Merbabu-Com- 

r 3 dari kiri, pakai topi pet. |   man 

penindjau dari 69 

sb. dari Indc     
       

       
sedikit terlambat | 

dan Kerdjasama Sareka 
Kementerian Peri 
Sujono, Sekretaris 

    

  

), iakni - 
S. Kemente- 

.rian Pertanian dan: Sudjono,- Se- 

Tuntutan 

tuntusan2 pokok emudr desa, 
“tara lain tuntutan “upah ig Tebi 

1 tanij tanah2 mi-| 
jakan dan! 

gam “asing menuntut adanja upah jg sama se- 
“tak perti upah laki2, bagi wanita 3 me, 

K3) “ 
: 

5 | 

    

  

kretaris tjabang S.! £ 

Chalik dari S.S. Pc   
1Kan 

Langsung dari Sulawesi Selatan 
datang Mansur (Pemuda Rakjat). 
Selain 11 orang ini, sebenarnja | 
telah berangkat pula dari Djakar- 

Selatan 

ta ke-konperensi ini tudjuh orang | 
lagi, jg masih dalam perdjalanan 
dan akan terlambat datangnja. 

0. Piagam tuntutan Pemu- 

     

    

suara bul 

  

   
   

Kopenhagen pada bula 
lalu. Kemudian re 
tsb. di-edarkan kepac 

  

     
ganisasi pemuda dan “pemuda 

desa diseluruh dunia dan telah di 
tindjau serta diperbaiki 

rensi nas'onal diberbagai negeri. 

Dalam piagam tsb. ditjanturmkan 
    

h 

umum Muslimaat atas 
erhubung dengan baniaknja kabar2 
va masalah perkawinan Bung Karno | 
idalam konggres Muslimgat. | 

: (3 isampin . he. itu, Muslimaat F 

daan aa (agar didalam komisi) 
ilm ditambah orang darif 

partai Islam. 

      

    

| Ih 

»limaat pun menjonto pemilihan2 jg 
dilakukan diparlemen, Untuk “tahun 
kerdja sedjak muktamarnja di Sura 
baja ini telah dipilik sebagai ketua 
umum Muslimaat njonjah “Sunarjo 
Mangunpuspito, wakil ketua I' njo- 

injah Hafni Abu Hanifah dan wakil 
ketua II njonjah Zainab. 

Muslimaat di Surabaja selesai, da- 
lam pertjakapan wartawan kita de 
ngan beberapa orang anggauta par- 
lemen dari fraksi Masjumi dikata- 
kan bahwa melihat dari keadaan se 
lama muktamar di Surabaja ini, se 
karang kelihatan 
baik Masjumi maupun 
sekarang ini kompakt. 

itu selandjutnja, soal mana membe 
sarkan hati bagi anggauta2 “Masju- 
mi jg duduk didalam parlemen. 

ta: Apakah saudara jakin ba 
didalam pemilihan umam 
ummat Islam akan berad 
satu front? Pertanjaan 
dr. Sukiman Wirjosandje 
rang wakil ketua I-DP. 
didjawab: Saja sedang mer 
kan ag ,     

  

mudahan | 
pot berusaha kearah ini djuga. P 

anggautra DP. Masjumj 

njaan: Apakah saudara 'akin bahwa 
didalam Masjumi 

infiltrant dari komunis? Soal mana 
“Ididjawab: Saja kira tidak kemasu- 

kan. Orang2 Komunis kalau mentjo 
ba memasuki kalangan Islam mesti 
melalui organisasj Islam selain Ma 
s'umi. 

Obat Anti Lumpub 

seorang Djerman Profesor 
mard Haas dapat menjempurnakan 
yaccine Amerika buatan Dr. 
mzs Salk jang telah dipakai me- 
njuntik 500.000 anak2 Amerika 
terhadap penjakit lumpuh anak2. 

Sekerdja | 

'menjediakan alat2 pertanian, bibit 

dan rabuk dengan harga jg murah 

|luasnja usaha2 pemberantasan an di 

heru dan fasilitet untuk usaha2 ke belakang untuk adanja kemerdeka- 

aiki dalam 
— beratus-ratus rapat serta  konfe- 

is 

  

penting 
lain2 

Njonjah 

ertanjaan 

SPI tan dian 1 - Karena 
Demikian djawab 

   —.. Pemilihan Pengurus Besar 
Sistim jg didjalankan dalam pemi 
an anggauta pengurus besar Mus 

Masjumi dan Muslimat 
kompakt. 

Sesudah konggres  Masjumi dan 

dengan"  djelas, 
» Muslimaat 

Dengan demikian, kata kalangan 

Saja sedang mengus aha- 
kan, kata dr. Soekiman. 

Atas pertanjaan wartawan ki- 
hwa 

     

   

    
    

    
      

   

  

    

  

ar ummat Islam 
iaalami Ss: H atu 

konggres Masjumi 

  

Mr. Jusuf Wibisono salah seorang 
atas perta- 

tidak kemasukan 

Anak? Terbaru 
Setelzh 2 tahun bekerdja maka 

Ric- 

Jo-   8060 Arak2 telah mendapat 
suntikan dengan obat jang baru 
|itu diklinik setempat, 
16 Desember j.l. 

semendjak 

Demikian diterangkan oleh 
Friedriech  Linneweh 

.ongr. ,Pemuda-Desas Wina Selesai 
D ac liri 356 Utusan Dan Penindjau Dari 69 Negeri — Putusan2 Berisi 
Andjuran2 

WARTAWAN anu au ae mag Pesanan Pertemuan Internasional Pemuda Desa 
sidangnja selama 5 hari dikota Wina. Seperti diketahui dalam pertemuan 

Indo Ba Teler Saos 11 orang jg diketuai oleh Sukatno, Sekretaris Umum 

uran2 Utk Mempertinggi Taraf Hidup Kaum Dan Pekerdja Tani 
dengan 

| ri ( is B.T.L) sebagai Sekretars delegasi. Dalam dele- 
: aga br SBO, Sugardo (wartawan Antara) dan Busono 

milik perseora- 
padjak dan 

bertanah sebagai 
ngannja, peringanan 

bagi petani2:  supaja pemerintah j 
y bibit 

dan membantu pemuda2 tani da- 
lam membikiy rumahnja sendiri: di 
samping itu perlunja ditambah ke- 
sempatan untuk pendidikan, . di pa 

uta 

olahragaan dan kebudajaan. 
Bagi tani penjewa tanah . ditjan- 

tumbap tuntutan untuk penurunan 
sewa tanah dan diperbanjaknja ba- 

'gian dari hasil bumi tanah tsb. Se- 
per lain itu supaja pemerintah melindu 
gan 'ngi petani2 tsb. terhadap. dirampas 

Inja kembali tanahnja dan diberikan 

| waktu ig lebih pandjang cuntuk 
membajar sewa afmu hutangnja, ter 

lutama dalam masa patjeklik (pane- 
Inn buruk) dan kalau sedang ditim 

Ipa bahaja alam (bandjir dan seba- 

gainja). 2. 

Buruh pertanian menuntut adanja 
djaminan kerdja diseluruh . tahun, 
supaja ditentukan upah minimum, 

adanja pembajaran ekstra 
kerdja lembur dan tiuti tahunan jig 

diberi upah penuh. Selain itu perlu 

ditentukan kontrak2 kolektif, dgn. 

| madjikan don supaja  didjamin di- 

Jaksanakannja kontrak kolektif tsb., 

terhadsp pelanggaran2 dari pihak 

madjikan 
Upah Gadis dan Wanita.   inggi bagi bu 

i jg     

1 perus:      

   
    

Gadis2 dan wanita muda didesa 

sk. 
€ 

“sam membitjarakan peristiwa o dengan njoniah Suhartini. Betapa- 

» tampak soal ini mendjadi kesulitan 

  

    

   

  

   
    

    

  

    

  

     

      

   

      

Kelihatan Tatan gambar ini cricket-team jang aneh, jaitu jang terdiri 
dari pemain2 djago gulat di Colombo jg. badannja besar2 seperti raksasa | 
(diantaranja King Kong: kiri) akan mengadakan pertendingan melawan 

: pemain2 jockey jang tentunja badannja' ketjil2 sekali. 

20 Berita Pe 

tama Dalam N.Y Times 
Ada Keragu-Raguan Dalarr Soal Mengundang RRT? 
— Konperensi Bogor Akan Merobah Hingga Sam- 
“pai Ke Dasar-dasarnja Pandangan - pandangan 

».. Amerika yan Negara-Negara Eropah 
|. Jang Mempunjai Djadjahan 

WARTAWAN "ANTARA" 
bahwa harian ,,New York Times” menempatkan berita Konmperensi 
Bogor dihalaman muka sebagai berita-pertama dengan mengatakan, 

   
     

     

harian tsb. dari Djakarta . mengabarkan komentar2 dari antara 
delegasi2 jang mengundjungi konperensi pada hari Selasa jg. kata- | 
nja masih menundjukkan keragu-raguannja mengenai pertemuan 

— Afro-Asia jang akan datang, Apakah RRT akan diundang nanti, 
besar. 

  

   

    

mengabarkan dari . Amsterdam, | 

bahwa konperersi itu adalah sidang politik internasional jang per- | 
tama', dimana Indonesia mendjadi tuan rumah. Koresponden 

PM Nehrw seperti diketahui me-f 

  

     

  

   ekerdjaan” 
lah Peke 

  DALAM AMA 

penindasan, Tetapi waktu 

  

apangan? Terbang 
RT Disepandjang 

Pantai & 

  

     Sebagai Pangkulan2 Utk 
F Menjerang Taiwan? 

| SEORANG djuribitjara kemen 
terian pertahanan Tiongkok Tai- 

ch hari Selasa menerangkan, 
bhw. RRT mempunjai lapangan? terbang jang dimaksudkan akan 
dipergunakan sebagai pangkalan 

      

   

  

    
    

    

  

     
    

   
    
   

      
   
    

     

  

    

    

   
   
   
     

  

   
   

Ipesawat2 terbang jang akan me- 
Jakukan serangan terhadap Tai- 

'Selatan. 
 Diterangkan, bahwa Japz 

b. terdapat di Nanking, 
Hengchow, Ningpo & 

how dibagian Utara, Foo 
hangting dan Kienau 
arat dari Taiwan, dan Swatow 
rta Kanton dibagian Selatan. 
Djurubitjara tsb. -djuga menerang 

an. bahwa pesawat2 terbang buatan 
a ditempatkan di S lapangan 
ang di utara dan dibagian sela- 

n, sedang dipangkalan2 udara jg 
letak langsung disebelah barat 

In sampai sebegitu djauh be- 
itempatkan pesawat2 terbang. 
nurut - djurubitjara itu pesa- 
terbang buatan Rusia itu ter- 
ari 11 buah pesawat pemburu, 
ibom, 10 pembom pemburu 

   

: 
f 

| 
| 

(AFP). 
"AL AL AL 

bangkitkan kepribadiannia sendiri. Mudah'-an kebangkitannja 
i dapat menudju kearah perdamaian dan kesediahteraan ummat 

manusia seluruhnja. Demikian a.l. 1 

wan dibagian Utara dan dibagian 
2 

Ha LA ra 

p (kita tiari 
, , Ppersetisihan. 4 

didaerah | 

IS buah pesawat pemburu jet: 

  

   

  

untukt usaha kearah redanja - ketegangan 

ne D0 #njetudjui diundangnja — Pemerintah: 
- : jin : Peking, sedang PM Moh. Ali dari 

Pakistan inginkan supaja 

   
POLUM D 

Sebuah Bantahan Dari 
Radio Vatikaan 

RADIO VATIKANA hari Se- 
nin membantah berita2 jang me- 
rjatakan bahwa Kardinal Minds- 
zenty, maha-uskup Strigonis te- 
Iah dibebaskan dari  pendjara di 
Hongaria, sebagaimana telah di-| 
siarkan baru2 ini dari belakang | 
Tirai Besi. Radio Vatikana, dalam 
peringati hari ulang tahun ke-2 
dari penangkapan Mindszenty' 
menerangkan, bahwa ,,pada hari 
Senin itu kardinal Mindszenty 
memasuki tahun kedelapan dari 
penahanannja jang tidak adil itu". 

radio Vatikana Selandjutnja 
nenjebutkan sedjumlah . psmbe- 
sar2 geredja jang masih mering- 
kuk dalam pendjara,- diantaranja 
kardinal Polandia, Stefan Wyszyn- 
ski maha-uskup  Gnesna dari 
Warsawa. . 

Diterangkan oleh radio Vati-. 
kana, bahwa ,.keadilan harus di- 
lakukan terhadap peristiwa 
Mindszenty“, dan bahwa ia ha- 
rus “dibebaskan. (UP). 

dihadiri oleh 356 orang utusan 

inter- 

ngandung supaja didjamin ijuti jg 
dibajar penuh dan disediakannja 

rawatan2 kesehatan dengan pemba- 
jaran minimum. Selain itu supaja 
dilarang adanja kawin-paksa. dan 
djual beli kanak2 jg ternjata ma- 
sih banjak terdjadi dibanjak. nege- 
ri, demikian piagam tsb. 

Selandjutnja  ditjantumkan pula 
tuntutan2 chusus dari pemuda desa 
dinegeri2 djadjahan dan negeri2 ter 

an nasional jg penuh dan dibasmi- 
nja segala sisa2 feodalisme. Demi- 
'kian pula harus dilarang segala ben 
tuk diskriminasi dalam perlakuan 
dan pemberian upah ' berdasarkan 
perbedaan bangsa atan lainnja. Ba- 
gi pekerdjaan2 berat perlu naiknja 
upah ig sewadjarnja. Ne At 
“Piagam tsb. achirnja menjimpul- 

kan, bahwa perbaikan penghidupan 
idan pekerd'aan tsb. hanja mungkin 
dalam suasana damai,  kemerdeka- 
an nasipnal jg penuh dan kerdjasa 
ma jg konstruktif diantara semua 
rakjat didunia. Oleh karena itu, de 
mikian piagam tsb., semua pemuda 
desa menjokong sepenuhnja setiap 

suasana didunia, menentang setiap 
bentuk agresi dan. infiltrasi dalam 
urusan dalam negeri, menentang se 

rintah RRT menghadliri pertemuan | 

pang, ol£sh karenanja - berkeberatan 

bahwa bekas Menteri Luar Negeri 

    
Djepang F 

mes - $ : 

        Hadiah Rp. 25.000.— djatuh no. 76310 (Djakarta). Rp 10.000 no. 152598 (Padang), 59378 (Se- 

tsb. 

Indonesia belum mengakui  Dje- 

diadjaknja Djepang dalam pertemu- | mara ng). Rp. 100.0090.— na. 
an Afro-Asia tsb. Wartawan ,,An- | 96119 (Padang). Rp. 10.000.— 
tara” Amsterdam mengabarkan, | pada no. 278267, 46912, 43203, 

386204, 65680. (Antara) 
TA LL AL AL AA AL 

Soal Kewarganega- 
(raan Rangkap 

pelarian Repub:ik Demokrasi Spa- 
njol Alfarez del Vayo menulis da- 
lam - mingguan ,,The Nation” di 

New York a.l. atjara utama dalam 
konperensi itu adalah masalah Asia 
dan Afrika. 3 

1 

Pada hakekatnja konperensi Wu Perundingan Pendahu- 
mungkin merobah hingga kedar) "13 - 5 Hana. 
sar2nja pandangan2 Kementeriar| luan Di Peking A ele- 
Luar Negeri Amerika dan nega-| takkan Dasar2 Baik 
ra2 pendjadjah di Eropa. Dalam » er BEN! 
Dada itu Bilanpasi pembesar Untuk Per undingan2 

| Selandjutnja Asia Ta, Nana 
ada ,Antara msterdam, bah- ba 

Ka peranan jang dilakukan oleh! SEKSI Penerangan Kementeri- 
negara2 Afro-Asia dalam sidang an Luar Negeri hari Rebo kema- 
umum PBB baru2 ini sangat pen- Tin mengeluarkan press release 
tingnja jaitu menelandjangi po- tentang rundingan pendahuluan 
titik negara2 pendjadjah- (Anta- antara Republik Indonesa dan 

ra). i : . RRT mengenai soal2 kewargane- 
—n araan rangkap jang isi lengkap- 

2 s1 nja Sbb.: Perundingan pendahulu- 
Ibu Paling Mudan mengenai kewarganegaraan. Ten : embar telah diadakan di Peking Di Rembang? ntara delegasi R.I, dan delegasi 

: RT dari tgl. 2 Nopember 1954 
Umur Baru 15 Tahun 
TG. 29/12 jl. dirumah sakit 

pai tgl. 23. Desember 1954. 
Ikut dalam perundingan itu 

. IThtas nama Pemerintah R.I. J.M. 
Rembang (Djawatengah) — masih Arnold Mononutu Ketua delegasi 
dirawat seorang ibu jang tadinja Han Duta Besar Luar Biasa” dan 
ditolong dalam keadaan  pa- berkuasa penuh dari R.I. untuk 
jah sebagai akibat melahirkan se- ia ig 
orang anak 2 minggu berselang. 
Ia berasal dari desa Sedan dan 
menurut an Pa aa 1 
ibu jang paling muda jang per- 
nah Siau dirumahsakit tsb. 
semendjak proklamasi - kemerde- 
kaan 1945, Umurnja baru 15 ta- 
"hun dan kawin dengan seorang 
pemuda jang umurnja tidak ba: 
nja terpautnja. Pend 

Mungkin karena umur jang RRT diwakili oleh IM. Chang mak muda Seal dan tjara. Ta Han Fu, . Menteri Luar Negeri, molong jang kurang sempurna itu Theng Chai Kang Pemb len- 
Male kena Mena sa g a1 Kang Pembantu Men 

      
gar 

     

    

      

   
    
   

ggauta delegasi dan wakil ke- 

esik sekretaris delegasi dan: 
epala bagian - Tiongkok dan 
sia Timur, Direktorat As'a, Pa- 

Kementerian Luar Negeri 

Girumahsakit tadi  berangsur2 Lin Chiao Nan Pembant mendjadi baik. (Antara). . Ki Na bagian Asia Kementerian Luar Ne 
geri. Atas dasar prinsip persamaan 
dan keuntungan untuk kedua belah 
fihak dan didalam semangat saling 

@mengerti, kedua delegasi telah meng 
Djeritan Dari pertukaran fikiran dan 'te- 

Hiroshima 
Laranglah Segala Sendja-iapat bahwa perundingan pendahu- 

luan ini telah “ meletakkan dasar ta2 Atoom baik untuk konperensi mengenai ke 
“.Warganegaraan kembar pada tingka KOMITE. EKSEKUTIP. Len jg akan diadakan antara kedua ningrad M.T. Smirnov telah ME hegara pada waktu ig dekat. Perun nerima surat dari walikota Hiro'dirgan2 itu didjalankan dalam sua- 

shima (Djepang) jang isinja Merana persahabatan. (Antara). 
ngatakan bahwa Rakjat Hiroshim: P ( Seng 
menuntut adanja pelarangan se 
gala matjam sendjata atom da PEMERINTAH INGGRIS BAN- 
ketentuan untuk mengawasi teTAH KABAR TENTANG KE 
naga2 atom- . PERGIAN CHURCHILL KE 

Dalam suratnja . ig. tertangga '— AMERIKA SERIKAT. 
28-12-1954 kepada walikota Hire Seorang. djurubitjara pemerin- 
shma (Djepang) — Sidnzo Hatah Inggris hari Selasa telah 
mai —, Smirnov mengatakan balmembantah ber.ta jang berasal 

huluan ini dengan memuaskan. - 

  

  tiap usaha persiapan perang dan 
menuntut adanja perdagangan 1g 
normal diantara negara2 didunia jg 
dengan Ku akan  mempunjai 
efek baik untuk kemadjuan perta- 

nian. Demikian pokok2 dalam Pia- 
gam Tuntutan Pemuda Desa tsb. 

, x (Antara). 

   

    

wa Rakjat Leningrad (Sovjet Unidari Washington, jg mengatakan 
akan menjokong sepenuhnia tunbahwa perdana menteri — Inggris 
tutan Rakjat Hiroshima (DjeChurchill sedang mempertim- 
pang) jang menuntut pelarangaibangkan — untuk. mengundjungi 

2) bahwa. untuk ...memperoleh 

| ro-puterinia setia 
| dar negara, 

ala Direktorat Hukum Kemen-| 
erian Luar Neger' R.I, W.J.D. | 

an 3 5 ri Luar Negeri dan Kepala bapi-| 
»gat buruk tetapi setelah dirawat an Asia Kementerian Luar Negeri | 

Kepafa |: 

lah mengachiri perundingan “penda-| 

Kedua delegasi bersesuaian pen-I: 

: ,My Dear Putra 
Mentjari Perdamaian Ada- 

cerdjaan Jang Paling Berat : 
Kata Kotelawala — Kata Moh Ali: 
Kita Harus Berdjoang Terus Untuk 
Perdamaian—Nehru : Jg Kita Tjari 

| Perdamaian Bukan Perselisihan 
5 Oleh: Wartawan Sendiri). Sg 

NATNJA pada Konperensi Pantja Negara di 
ogor pada Rebo pagi, Presiden Sukarno a.l. menjatakan, bahwa 
nurut sedjarah negara2 Asia telah berabad-abad lamanja berada 

| sekarang negara2 Asia teiah 

amanat Presiden. 
Sidang pertama pada konperensi 

Pantja Negara telah dimulai dgn. 
rapat tertutup pada Rebo pagi ke- 
maren. Sebelum sidang tsb. di mu- 
lai, lebih dahulu kelima P.M. me- 
njaksikan aubade murid2 sekolah 
jg terdiri kira2 5000 orang. Kata2 
sambuta, pada aubade berturut? di 
sampaikan oleh PM India  Nehru, 

IPM Pakistan Moh.- Ali, IPM Sailan 
| Kotelawala, PM Birma U Nu dan 
paling achir PM Ali Sastroamidjojo. 
Aubade diachiri -dengan pekik 
.Merdeka” 3 kali jg dipimpin oleh 
PM India. 2 

: na ta 
Dalam pedatonja dimuka murid2 

sekolah “itu, sesudahs selesai aubade 
PM India Jawaharlal Nehru menga 

: yaslima Perdana Menteri 
si di Bogor ini ia 

| Entjari d/alan bagaima 
Ina mendapatkan perdamaian. 

|takan be 
   

    

        
   

Jang 
alah perdamaian, bukan 

Selandjutnja berbitjara pula “Per 
dana Menteri Pakistan Moh. Ali 
"Saja gembira sekali dapat melihat 

Indonesia, demikian Moh. Ali. Se 
'benarnia sudah lama saja ingin me 
lihat Indonesia, baru sekarang ini 
keinginan itu terpenuhi. Dalam per 

temuan 5 perdana menteri di Bogor 
ini, kita sedang mentjari perdamai 

jan. Kita akan terus berdjoang men 
jari perdamaian itu, seperti. halnia 
kita harus berdjoang untuk kemer 
dekaan dan idedlogie. Kewadjiban 
kita sekarang ialah berd'oang tzrus 
utk. kemerdekaan dan perdamaian.” 

|. Pidato Sir Kotelawala. 
Para P.M. dari $ negara seka- 

rang sedang mentjari jalan, agar 
orang' dapat merasakan nidup jg sz 

Fajahtera. Demikia, sambutan Per- 
dana menteri Sailan John Kote!a- 
|wala dimuka peladjar2 jg berauba- 
"de di Bogor. Dikatakan selandjutnja 

djalan 

  

            
   

  

- TS £ & a $ 

jg sangat berat. Saja berharap agar 
pemuda dan pemudi dapat menge- 
njam hidup jg lebih baik. 

My dear Putera Puteri. 
My dear Putera-puteri!, demiki 

an permulaan pedato P. MI. 
Burma U Nu, saja tidak usah 
menguraikan lagi betapa keka- 
jaan jang dimiliki Indonesia, 
kamu sekalian lebih mengetahui. 
Kalau orang berpend'rian bahwa 
sesuatu negara jang tidak kaja 
toh achirnja negara itu dapat 
merdiadi regara nomer satu, ada- 
Jah dikere-akan putera pnteri da- 
Ii necara jang bersangkutan itu 
gist pekerja” 

U Na mengrmbil tiontoh Dije- 
Pp". snafu nerara dimana pute- 

kepads radja 
sehingga Dijepang 

perrah mendjadi negara klas sa- 
f” U Nu mengachiri pedatonja 
dergan mengatakan: fjintailah 
Presid oomu dan negaramu. 

Laksanakan nasehat orang 
$ Orang hesar Asia ini, 
P.M. Indonesia Ali Sastroamidjo- 

jo 'ig berbitjara sebagai penutup 
mengatakan: Satu hal jg hendak sa 
ja sampaikan kepada anak2ku 'seka 
lian jg mendjadi harapan bangsa, 
hendaknja kamu: tetap mentjintai ta 
nah air dan setia kepada sumpah- 
mu seperti jg terdapat dalam nja- 
niian2mu tadi. Peristiwa ig ini ter- 
djadi, barangkali tidak akan diula- 
ngi lagi dalam sedjarah. Kami da- 
pat mengharapkan dari kamu seka- 
lian untuk meleksanakan nasehat? 
dari orang2 besar di. Asia ini. Mu- 
'dah2an kamu dapat — menunaikan 
inasehat2 “dan harapan2 todi dar 

  
meratakan kepada pemuda2 jg ti- 

    -mudahan soal? ig sedang 

kerasa 

T 

  

  

-Putri! Di India       

  

    

        

    

  

    
   

  

   
       
   

   
   

  

    

  

Waktu kedatangannja di Bombay baru2 ini dalam kundjungannja ke 
India, kelihatan dalam gambar ini marschalk Tito dari Joegoslavia se- 

Kundjungan Tito | 

  

  dang memeriksa barisan kehormatan dari angkatan laut India. 

& MT Djangan Ada Satu Ne- 
ia Diketjualik N » : gara Asia Diketjualikan 

Dalam Merentjanakan Sesuatu Mengenai Kerdja- 
Sama Di Asia: Kata Dr. Diapari 

»DALAM MERENTJANAKAN sesuatu mengenai kerdja 
sama di Asia, diangan ada satupun negara Asia jang d'ketjualikan 
sekalipun negara itu sudah memasuki suatu blok tertentu”, demi- 
kian djawaban dr. Diapari ketua fraksi S.K.I. dalam parlemen atas 
pertanjaan pers tentang kemungkinan2 ikut sertanja R.R.T. dalam 
konperensi Afro-Asia ig akan diadakan di Indonesia dalam pekan 
terach'r bulan April. i 
Hi Mznuru: Dr. Diapari apabila RRT 

ikut merg hatjiri komperensi Afro- 
Asia jad. maka soal ini tidak hanja 

$ Ha Y berarti tidak konsekwen tapi - pun 
A merugikan karna seperti jang dike 

ro L a a tahui, kata Dr. Diapari, bahwa ne 
gara tsb. mempunjai suatu “tenaga 
Doteasi jg sangat besar 'g dapat di 
perzunakan setjara positip untuk 
ymbangunan negara2 Afro Asia, 

Dr: Diapari tambahkan kete- 
rangannja negara2 Afro Asia ke- 
hendaki tidak adanja tjampur ta- 
gan negara2 barat mengenai 

    

    Sendjata Pembasmi 
Penjakit Kanker 

  

MENURUT laporan jang di- 
berikan oleh 2 orang ahli kimia 
dikota Berkeley, California enzym 
jang terdapat pada air mata ma- 
nusia menundjukkan adanja ha- 
rapan-harapan eksperimentil se- 
bagai sendjata membasmi penja- 
kit kanker: Dr. Otto E. Lobstein 
dan Dr. SL $ UU i | Bs 4 E ahwa . 7 dari zat! : seret jang disuntikan pada ti- Ma aa aer Afro. Ba Ken ndang menderita: per Laga oat Milis dina pan Se etek aa temuan (contact) insidentil tapi “oa eng Menara maja aa sebaiknj# didjadikan kerdjasama 
dari hewan? je didjangkii penjaki”“maneri. (Antara). itu. ug 
Enzym ini ternjata membawa F:- 

sil pada lebih kutang 50 persenvds 
ri eksperimen jg diadakan dan ke- 
dua orang ahli kimia tadi kini ss 
dang melandjutkan pertjobaan2 m:- 
reka dengan enzym2  lainnia dgn 
harapan agar  tjampuran enzym” 
ini akan dapat memberikan hasil? 

jig lebih baik. 
Demikian Usis. (Antara). 

oleh karenanja menurut Diapari 
pegara2-Asia harus pererat. ker- 
djasama sebaik2nja untuk dapat 

  

    

  

   

  

   

               

  

. Vlanusia 

Peking” 
Hari Ulang Th Ke-25 
Dari Hari Diketemukan- 
nja Di Chow Kow Tien 
DIKALANGAN' ahli pengeta- 

huan di Pekng: hari Senen H. 
telah diadakan peringatan jang 
ke-25 dari hari diketemukannja 
tengkorak ,,manusia Peking” (Ho 
mo Pekinenss). Upatjara peri- 
ngatan diadakan di Akademi 
Tiongkok untuk ilmu pengetahu- 
an di Peking. Dr. Pei Wen Chung 
jang telah menemukan tengkorak 
tsb. hadir dalam upatjara tsb. 
dan telah mengutjapkan pula pi- 
dato. Ia telah menemukan teng- 
korak tsb. pada tg. 2 Desember 
1929 di Chow Kow Tien dekat 
Peking. Ketua akademi tsb. Kuo 
Mo Jo mengemukakan tentang 
berharganja penemuan tengkorak 
isb. dalam hubungannja dengan 
perkembangan terdjadinja manu- 
sia. 

  

Paus Diberi Trans- 
fusi Darah 

PAUS PIUS X!I jang masih 
lemah. kezdaannja akibat sera- 
ngan2 batuk jang disertai gastri- 
tis, hari Selasa mengalami trans- 
fusi darah dalam kamarnja, de- 
mikian didapat kabar hari Selasa 
dari kalangan2 tinggi di Vatikana. 

Dalam pada itu diterangkan 
oleh kalangan tadi, bahwa trans- 
fusi darah itu merupakan bagian 
dari ,,pengobatan teratur jang 
telah direntjanakan dalam per: 
mulaan bulan ini oleh kelima svc- 
sialis jang merawat Paus. Dite- 
rangkan, bahwa keadaan Paus 
tetap menundjukkan “kemadjuan. 
Transfusi darah dilakukan oleh 
prof, Ferdinando Corelli dari 
univers tas Roma dengan disaksi- | liadakan dis:kitar Chow Kow Tien 
kan oleh dokter Paus. prof. Ric-| “lih menghasilkan d 'ketemukanrja cardo Galeazzo. (AFP) en “ad dari zeman' bitu seperti ba 

'u2 jang dipergunakan sebagai niat 

Penjelidikan2 lebih Jandjut jang 

  

  

  ja 'akan oleh 5 perdana mente- 
'akan berhasil, sehingga kamu 

Bu 

  

  
  

. Oleh ombak jang menggelora, 

bersatu,” segenap hadlirin diam 
pdato Bung Karno. Kesuniian dalam ruangan rapat tiba-tiba 

. petjahkan oleh...... suara tok 
dan datangnja dari atap djustru 

menghitung seperti kebiasaan ora 
sberhasil...... nih, berhasil...... 
hilang, orang ini mengutjapkan 

Presiden : ,.D 
Tergelintjir K 

" PRESIDEN SOEKARNO ketika 
Idi Surabaja untuk. mengundjungi re 
sepsi . muktamar Masjumi dalam 
pertjakapan inpromtu dengan war- 
tawan”,Suara Merdeka” jg sengadja 
berada di Surabaja untuk mengiku- 
ti kongres tadi, mengatakan, bahwa 
kedatangannja di Surabaja adalah 
|untuk memenuhi undangan Masju- 
mi. «Saja datang sudah agak ma- 
lam (diam 9 malam pesawat con- 
yair mendarat di- Perak) “adalah di   

      

    

     

    

Bem Atom, bom hydrogen sert Washington dalam bulan depan, 
sendjata.....penghantjur....besar2-adanpa memandang apakah Peran 
jang | lainsertaw keinginan damatjis akan merat.fikasi persetudju- 
nja. YA Kan H Garsonekdan2 Paris ataukah tidak. 

: Ona Kur oran Mata ak sana £ x 

su sa0mnsmtennt- Ma 0 sae Sen Kat Tang 3 K3 : Y ak k 1 f 5 e 1 
on AA mua Aa Gn 2 un aga 

sah MR ka , € 

  

sebabkan kesibukan di Djakarta. Ta 

ng Karno Dan Tokek 
BUNG KARNO ketika berp'dato didalam resepsi Masjumi 

di Surabaja, iakni pada waktu beliau mengatakan: ,.Indonesia se- 
“karang ini laksana batu karang ditengah-tengah lautan ig. terpukul 

sekeliling Indonesia gelap: 
peperangan mengintais maka saja 

mengutjapkan pidatonja. Salah seorang hadlirin iang duduk didekat 
Wartawan ,,Suara Merdeka” seraja mengikuti suara tokek berkata 

duliilah, andjuran Bung Karno akan berhasil...... 

  

  

5 j “2 tan Di yang menunkkan sekalian ' akan dapat ' menjaksitan bahwa Grant) dizaman itu udah kebesaran Indonesia, Asia "dan "Ti mempergunakan api. Diketemukannja nia. senda2 tsb. merupakan bantuan ds 
lam usaha untuk menjusun sedjarah 
verdjuangan dari ,manusia Peking” 
melawan binatang2 dizaman purba 
dar melawan alam, 500.000 tahun 
II. Diharapkan, bahwa didaerah tsb. 
akan dapat dilakukan lebih banjak 
lagi perggalian2. 
Kun Mo Jo merjatakan penjesalan 

nja, bahwa banjak benda2 dari za 
man manusia Peking” jang sudah 
diketemukan telah hilang dibawa ke 
luar negzri. Selama revolusi masih 
dayat diketemukan S gigi dan 2 tu 
lang rusak manusia dari zaman tsb. 

. (Hsinhua). 

hantu 
berharap hendaknja bangsaku 

terpaku tenang - memperhatikan 

di 
ek, ang suarania ,,njelo-njelo” 

precies diatasnja Bung Karno Menanam 

Untuk pertama kalinja diumum 
kan oleh kantorberita RRT Hsin 
Hua, bahwa vabrik mobil jang 
bertama di Tiorekok jang sudah 
berbulan-bulan jang lalu mulai & 
dirikan. letaknja dikota ' Chang- 
chun, di Tiongkok Timur-lawg, 

  ng jang menghitung bunji tokek: 
nihil, dan setelah suara tokek 

perkataan dengan lega: ,,Alham- 

jangan Sampai Indonesia 
e Blok Ini Atau Blok Ituts 
di siang saja menerima kedatangan pantjar sinar 
Perdana Menteri India Jawaharlal 
Nehru, P.M, Burma U Nu dan PM 
Sailan Sir Johh Kotelawala, demi- 
kian Presiden, 

kebahagiaan”. Jg di 
maksud dengan kata2 ini menurut 
Presiden, djustru sekarang ini ke- 
adaan dunia sedang gelap. Disana- 

|sana tampak adanja bahaja peyang, 
Dengan keadaan demikian, demi 

kian Presiden, ,,Saja berharap agar 
selain orang mengharapkan hasil? 
baik dari konperensi Bogor dan iz 
axan disambung di Bandung itu, 
hendaktija kita sekalian tetap kom- 
pakt. Djangan sampai Indonesia ter 
gelintjir ke blok ini atau blok itu!” 

Presiden  selandjutnja dani 
kan: Ketika saja  berdjumpa dgn. 
saudara Jawaharlal Nehru, maka 
Nehru mengatakan ,,Indonesia seka 
rang ini laksana fadjar jg menjing 
sing didalam alam jg gelap. Mudah 
mudahan dari Indonesia  akap ter- 

lan Djepang tidak diundang untuk 

persoalan2 Asia dan Afrika dan , 

menjegah segala usaha pertjam- 

itu ja anggap 
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| melalui grossier2.. Untuk menjalur-    
     

. ngah termasuk Jogia dan dari Kere 

—& Sier jang ada di Semarang. Kabarnis 

| jang akan dating. (Antara). 

nja untuk keliling dunia, telah tiba 
Gi Semarang: dengan membontjeng 

D0 Iasa tgl 28 Des. ia meneruskan per- 

2 Teng 

| ditempuh denga djalan 

4 ENGAH 
,Antara” memperoleh berita, bah 

Wa untuk keperluap tekstil di Dja- 
wa Tengah, kini telah tersedia dalam 
subang 'dipelabuhan Semarang seba 
njak 8.026 yard. Djumlah tersebut 
merupakan persediaan jang pertama 
untuk pembagian jang — disalurkan 

kan barang? tersebut pihak jang ber 
wadjib telah menundjuk dan mene- 
tapkan 16 grossigr jang terdapat di 
Keresidenan2 “seluruh “Djawa Te- 

sidenan Tjirebon. Diantarania 7 gros 

Giharapkan pembagian dan pendjua 
lan dapat dimulai bulan Djanuari 

NURSALAM TIBA DI 
SEMARANG. 

Senen malam gja 23.00 sdr. 
Nursalam jang mengurungka, niat- 

truck G-3080 dari Tegal. Hari Se- 

     

  

pannja ke Surabaja “terus ke 
z, dan dari sini terus ke Nusa 

er “Menurut rentjana, per- 
djalanan selandjutnja dari Malang 
itu, untuk keliling Indonesia, akan 

kaki. Me- 
1 dengan 

alah, sebagai 
ng hampa. 

menjata- 
akan di- 

      
   

   

       

  

   

    

3 

PAK OMO. 

punjai ngilmu jang nggegirisi banget. 
Dia punia djopo-montro jang am- 

- puh. Kalu ia utjapkan djopa-djapu- 
nja ini, segala monjet-monjet jang 

jut, |selalu tjrewet itu, bisa tjep klakep. 
. | Mulutnja beku, badannja terus ka- 

ku. : : : 

tah terus tjekad-tjeket ngangkat itu 
“Pak Omo dari Tjirandjang did'adi- 

- Ikan pegawai tinggi. Paling sedikit ha 
rus masuk kolom 6 F. Pekerdjaan 

|diperbantukan di parlemen. Tugas- 
nja: mendjaga kalau ada anggauta 
parlemen jang terhormat nggjgl atau 
nglantur nglantur pembitjaraannia, 
Pak Omo harus terus umiek-umiek: 
mbunjikan djopo-montro-nja. Supaia 
itu anggauta parlemen terus bung- 
kem, tidak berlarut-larut lagi pembi 

bisa dihemat pekerdjaa, bisa lekas 
diselesaika, dan negara serta rakjat- 
nja bisa dapat manfaat jang baik. 
Akoor??211! 

ag 
abah 

P5, 
Sir-pong minta maaf dan minta per 

ingatkan djangan sampai ada jang 
"selah-tampa, karena mengusik-Sik 
soal pak Omo dan chasiatnia terha 

»org menjamakan para anggauta? 
is. terhormat tadi dengan musuh-be- 
bujut dari pak Omo tersebut!! 

# 

   
Gp 2    

  

P EMBOIKOTAN PD PERUSA- 
HAAN BELANDA? 

Berkenaan dengan 'adanja suara? 
dari Djakarta tentang pemboikotan 
pada perusahoan2 Belanda, dari fi- 
hak DPKN di Semarang didapat ka- 

bar,abahwa tanda?“ pemboikotan itu 

pun ada kemungkinan hal itu akan 
terdjadi djuga di Semarang. Semen-     lakukan sendirian sadja,. karena - 

pandang lebih utama dan lebi 
manfaat. Djangka waktu perdjalan- 
an keseluruh Indonesia tidak terba- 
tas waktunja, karena disesuatu dae- 
rah an dapat lebih Isma dari- 
pada daerah lainnja. - Demikian 
.sdr. Nursalam jang berasal “dari 
Malang 53 AS 

       

  

tara itu dari lai, kalangan didapat 
kabar, bahwa desas-desus mengenri 
Soal pemboikotan itu memang sudah 

da di Semarang, tetapi belum mern- 
jadi suatu kenjataan. Lain kala- 

ncan pula jang mungkin akan me- 
rasakan akibatnja  diika ada pem- 
boikotan itu pun sudah siap2 untuk 
menghadapi. 

        —— 

Bertunangan: 

Sa 

  

| Kawedanan Pati” —inggnn pan ea “Pati, 
Dil. Raya No. 182 Pati 
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| DINGAN TECHNISCHE BEURS 

2 27 Februari — 9 Maart 

R. #dj. Loesijati Bajinoentoro. 
Hae . dengan HELP Agoeng Soetanto 

24 Desember 1954. 

  aer 

   
       
     

   

IPZIGER 
ORJAARS -: 
URS 1955 

   

        

    

    

  

    

  

y      

  

Es 

"| 

/ 

  

     

      

   
  

  
     

    

   

    

   

  

   
    

        

    

   
   
   

    

   

  

    
   

— Kedu duanja 

  

    

      

| Miturut Antara”, pak Omo dari f 
'desa Tjirandjang Djawa Barat mem 

Sir-pong usulkan supaia Pemeren- 

. tengah djalan 

tiaraannja. Dengan demikian waktu 

dap.monjet2 itu, lantas dikira Sir-: 

a
u
,
 

  

“GI NA. y, 
resmi diterima be- 

a pada tg. 30 dan 31/ 
Burma U NU akar 

Jogjakarta. Ta 

    

   

      

METAL 

  

  

   

   

  

  

angannja dilapangan Adi 
Pn pada tg. 30/12  djam 

Hari ita djuga P.M. U NU 
|akan mengundjungi Taman  Ba- 
hagia, menjaks kan pameran dige 

-| dung Negara dan yan diper 
dopo Kepatihan. Tg. : un m 
ngundjungi  tjandi2 

'djuga meninggalkan Jogja menu 
dju Djakarta” 

th 

  

mpir sadja terdjadi 
an Pa dan ngeri pada Rebo pe- 
|tang kemaren djam 18.30 'jg di se: 
'babkan karena terdjadinja tabrakan 
kereta api penumpang dari setasiun 
Pati dan Djuana. Kedua kereta api 
itu ,.ketemu” ditengah djalan anta 
ra km 85 dan km 86. Untungnja 
sekalipun kereta -api berdjalan dgn: 
tjepat dan keadaan sudah gelap, te 

tapi kedua masinis dari masing2 ke 
|reta api itu dapat mengetahui lebih 
dahulu. Mereka kemudian meng- 

    
hentikan kereta apinja masing2 dar | 
dengan demikian ketjelakaan hebat 

! dapat dihindarkan. 
| Kereta api ig hampir tabrakan di 

jalah k.a. no. 712   
dari setasiun Pati 

     | tadi berhenti, terdjadilah 
tjokan” sebentar antara kon 

r nis dari kedua masing2 
kereta api untuk berebut kebena- 
ran. Kemudian kereta 
na mengalah dan terp 
lan mundur kembali 

Dimana | 

    

    

anja, — detak | 
ingga hampir  terdja- 

di tabrakan kereta api tadi, masih 
belum diketahui. - 
RAPAT PENERANGAN A. D. 

7 TE. IV. $ 

Tgl. 28-12-1954 dimulai pada 
djam 10.00, dan bertempat diruang 
kantor Penad Terr. IV, dilangsung- 
kan suatu rapat oleh 'Pa. Penad 

| Terr. IV dengan para Perwira Pe- 
“'nad dari Sub Terr. 12 s/d 15. Da- 

lam rapat ' tsb. ketjuali  diperbin- 
| jangkan soal2 routine Penerangan 
' A.D. pula untuk menetapkan - ren- 
tjana kerdja (werk program) dalam 
tahun 1955, karena telah mendekat 
nja tahun baru: : 

UANG DAN PERHIASAN 
KETINGGALAN DI BETJAK 
Sebuah tas tangan berisi uang tu- 

nai sedjumlah Rp. 800,— dan ba- 
rang2 perhiasan seharga Rp. :1184.-- 
telah hilang karena ketinggalan da- 
Tora betjak jari tak sik 

  

KAN MENGUN: | 

    

  

g |Blora, telah 
di | Polisi Nege 

-| Sedang ke 

  'dan Prambanan dan sore hari itu Diva “ara 
bong 

ketjelaka | 

1 
idan. k.a. 717 dari|, 

  

   
   
   

DJEMBATAN DESA. "| 
Pada hari Sabtu jl., serombo- 

agan pemuda jang terdiri dari 11 
yrang, berasal "dari desa Klopo- 
uwur, Ke tan Bandjarredj 

etjamatan Ban- 
Ajaredjo, an bahwa keda ' 
Tangan mer itu ialah merupa- ' 

   

     

  

   
   

tu ditundjukkan pula seputjuk | 
Tt jang ditandatangani oleh 55 

opoduwur tsb.     drang dari desa | 
    

   

  

   

  

   

        

    

sud menje 

  

ve 2 Dinjata 
sanja diminta 
ditahan oleh |.   

    

“ Pe 3 sen oslikan 
tuk dipasang kemba L. Di- 
eterang Ka Ealiwa terdjadi 

ja perstiwa tersebut adalah se 
bagai “berikut: Semula Polisi Ne- 
|zara Bardjaredjo- telah menjita 

  

121 batang. Kaju2 itu dis'mpan di 
rumah Kamituwa. 
.aleh para pemuda desa tsb. dgn/ 
mendapat persetudjuan dengang 

dipergunakan untuk: membikin | 
| ijembatan d'desa tsb. Karena half 
'tu tidak diberitahukan dahulu   
djembatan jang telah mendjadi 
tu dibongkar lagi dan kajunjal 
ditahan. Setelah peristiwa itu ter 
diadi, maka datanglah pemuda 2 
sebanjak Tt orang tsb. dengan di 

  

dian dapat d'ambil keputusan se-| 
tiara damai. “.jalah kaju bekagf 
diembatan ing telah dibongkar 
“tu dikembalikan lagi untuk. dipaf 
sang mendjadi djembatan lagi.        

- PA Ana | 

BANGUNAN PABRIK - 
#INTALAN BENANG 
"TENUN 

Kai 
“Ka 

Pembangunan Pabrik benang te 
nun di Tjilatjap jang menurut re 
tjana tadinja sudah selesai seluruh: 
nia achir tahun ini, terniata  kin 
baru mentjapai 809o-nja. Kelamba 
tan tsb. disebabkan sukarnja soal21 
tehnis, misalnja kurangnja menda 
patkan bahan2 besi, las elektroden 
dil-nja, karena akibat seretnja ke 
uangan, dan pura senantiasa buruk 
nja tjuatja jang tidak memungkin 
kan para tukang untuk bekerdja de: 
ngan semestinja, dan material2 lair 
seperti batu merah jang dimasukkat 

Seperti diketdhui, pembangunar 
tsb. dimulai sedjak Oktober 1957 
itu, selesainja- akan merupakan satu: 
satunja pabrik pemintalan  benan: 
tenun jang terbesar diseluruh ae Na Pa NAN Nuh,   

| belum nampak di Semarang, walau- dan pengendaranja, pada Senen si- 
ang jbi. didjalan Kp. Mlaiu Sema- 
rang. Tas dengan isinja tsb adalah 
milik Swd. jang bertempat tinggal 
dikampng Lengkong Kambing Smg. 

SIARAN RR. - 
Semarang, 31 Desember 1954: 
Djam 06.10 Rumba, 06.15 Penga- 

Gjian 06.40 Effendi Corijati dll: 

melan Degung, 13.15 Lagu2 Suma- 

tra, 13.30 Orkes Peter Yorke: 14.10 
, Hiburan Siang, 17.00 Taman Pela- 
|djar, 17.40. The Keynotes: 18.00 
| Dari dan Untuk Angg. A.P.: 19.30 
Gelora Ria, 20.30 Klenengan Pan- 
taion: 21.15 Wajang Kulit Sema- 

| lam Suntuk: 22.15 Wajang Kulit 
| landjutan), 00.01 Pidato sambutan 
“oleh Menteri Penerangan: 00.15: Pi- 
dato sambutan “Tahun Baru oleh 
Kepala Djawatan: 05.00 Tutup. 

Surakarta, 31 Desember 1954: 
Djam 06.10. Chasidah: 06.15 Pe- 

ngadjian, 06.30 Irama Indonesia: 
07.20. Lagu2 Krontjong: 07.30 -Pa- 
gi gembira, 12.03 Malaja gembira: 
13.15 Indonesia populer: 13.45 
Rumba dan conga: 14.10 'Rajuan 
Siang, 17.05 Dari dan untuk ka- 
nak2, 17.30 Sendja mendatang de- 
ngan Sarinah, 17.55 Varia  Djawa 

O.G. Al Ichwan: 20.30 Bingkisan 
Penjiar: 21.15 Kienengan menjam- 
bat Hari Tahun Baru, 21.15 Klene- 
ngan (landjutan): 23.30 Detik dan 

Lukisan, Sepatah kata: 24.00 Gong 
Tahun Baru Siaran Centraal, 00.01 
Pidato Sambutan Tahun Baru oleh 
Menteri Penerangan: 00.15 Pidato 
sambutan Tahun Baru oleh ' i 
Djawatan R.R.I. 00.30 Tu! 

    

    
, 

strumentalia 07.30 Pagi gembira: 
07.10 Suara  Suprapti dan Sajekti, 
12.00 Dari Semenandjung Malaya: 
12.55 Instrumentalia Arab: 13.10 
Vocalia Barat, 13.45 O.H. Pemuda 
Maluku: 14.10 O.K. Irama Puspa: 
17.00 Taman Kepanduan: 17.40 Hi- 
dangan O.S.D.: 
sienne: 18.30  Njantian  Menjong- 
song Tahun Baru: 19.40 Merdu Me- 
raju: 20.15 Hidangan Malam: 21.20 
!Obroian pak Besut, “22.15 ' Pidato 
Kepala Daerah . Istimewa, 22.30 
Siaran dari Panggung Menjongsong 
Tahun Baru: 00.01 Pidato Menteri 
Penerangan,. 00.15 Pidato , Kepala 
Djawatan 00.39 Tutup. at 

Piakarta, 31 Desember 1954: 
Djam 06.10 " Pengadjian: " 07.10 

Orkes Studio. Bandung: 13.30 Em- 
(pat Serangkai, 17.00 Dagelan Ma- 
taram, 18.20 Ruangan . Kesehatan: 
18.30 Ruangan Pemuda: 19.20 Mu- 
sik Barat Klasik: 21.00 Kontak de- 
ngan Pendengar: 23.00 Pidato Wa- 
li Kotaj | Pidato Menteri Penera- 
ngan: 2 Pidato Kepala “ Djawatan: 
00.30 Tutup. 

Be 
    

"LANGSUNG DAPAT DIBELI: 
di ,SUARA MERDEKA" 

Sweepstake 
Siswa Bhakti 

4 Rp. 5y— 
luar kota tambah Rp. 0,50 

  
| Datanglah di : 

. Purwodinatan Utara 11 A 
Semarang   

mahan pegawai dan sebagi 

si ea0 le Catat d5 PURWOKERTO | | 

jkan batu pertama gedung Gere-' 

Tengah: 18.30 Rajuan Putri, 19.39 

18.00 Gaite Peri-| 

30.000 buah alat pemintal jang se- 
tahunnja akan menghasilkan benang 

telah dapat menjelesaikan TU- 
! besar 

instalasi pabrik. (Antara).   
  

|PERLETAKAN BATU PERTA- 
IMA PEMBANGUNAN GERE- 

! Dalam | perajaan Hari Natal 
pada tgl. 25 Desember 1954 oleh 
Panitya Pembangunan gedung 
Geredja Tiong Hoa Kie Tok 
Khouw Hwee di Purwokerto tih 
dilangsungkan upatjara perletak- 

    

  

       

   
   

  

    

  

     

| 

Ke Kanto h 

  

   

    

   

'kan delegasi dari desanja untuk |          
     
      

   
        

“Meskipun di Tokio musim di 

kaju gelap didesa tsb. sebanjak | 

Selandjutnjat 

tpersuaakan “untuk mewbikn | Kunir Berobah Djadi Emas—Ular We- 

-kepada fihak polisi negara maka 

  

    

      

     

  

ingin be'um mulai, tetapi olah raga untuk 
musim dingin sudah dimulai terlebih dahulu. Sebab itu distadion Kora- 

lidalam musim dingin diadakan permainan base- 
ball, sekarang diberi lapisan es tiruan, urituk latihan permainan2-ski. 

“kuen, dimana biasanja' dit 

Kalau Mendalang Di- 
tempat Siluman... 

Pak Kartopawiro Dalang Adjaib— Upah 

  

  

   
   

  

   

  

ling Utk Obat Kuat 
Ti (Oleh : Tea Di Wonosobo) 

AA 'DIDESA NGAGLIK Ketjamatan Kalibeber Kabupaten Wo- 
'nosobo, hingga kini masih hidup seorang jang telah berusia 118 ta- 
hun. Namanja Pak Kartopawiro. Meskipun usianja telah begitu 

landjut, tapi ia mash sanggup berdjalan sampai berpuluh2 km. 
Pekerdjaannja mendjadi Dalang wajang kulit, : jang dilakukan 
sedjak leb'h dari 100 tahun. Rahasia resep jang dimiliki oleh Pak 
Kartopawiro- untuk mentjapai usia tinggi, agak adjaib dan menje- 
'yamkan. Para pembatja boleh pert'aja Gan boleh djuga tidak. Tetapi 

dalam waktu jang sudah ditentuk: mn 

Pak Karto send'ri jakin, bahwa karena rest 2nja 

kan ia dapat mentjapai usia tinggi dan tetap kuat. 

ITuiRegon 
IBU MENTJEKIK BAJI 

SENDIRI? 

Seorang guru wanita pada salah 
isatu Sekolah Kepanda'an Puteri 

4 di Tjirebon baru2 ini telah dita- 
han polisi kota Tjirebon, karena 
tersargta telah membumuh (men- 

| tjekik) bajinja sendiri sesaat sete- 
lah diahirkan. Guru tersebut ma- 
sih gadis belum bersuzmi dan 
menurut pengakuannja kepada 
polisi 'a berumur 24 tahun. 

Ketika diperiksa, guru  terse- 
-but mengaku bahwa ia hanja ,,klu- 
ron", melahirkan anak sebelum 
wektunja dan bahwa tja'on suami- 

ketahui kemana perginj: 

ketahui oleh polisi, tetapi karena 

itu sudah terlalu lama dikubur, 
m3ka pemeriksaan tidak dapat di 

3.000 ton. Dan untuk pem -Bp | lakukan lagi. (Pia). " 

Den Logan benja seberat KPI IG | ONGKOS: PERIKSA TUKANG 
dikeluarkan sebesar Rp. 36 djuts je. BETJA DITURUNKAN 

mohonan Serikat Buruh Kendaraan 
Indonesia jabang  Tjirebon untuk 
menurunkan ongkos2 pemeriksaan 
badan bagi tukang? betja chusus da 
lam tempo“5-hbari, jakni tgl. “27 
sampai dengan.31 Desember 1954. 
PB Ongkos pemeriksaan badan itu di 
'lurunkan 2596 “dari tarip biasa 'ja- 
itu Rp. 7,50 tiap orang. ' Sesudah 
tanggal tsb. ongkos tadi kembali la 
gi seperti biasa, Rp. 10,— per 

orang. £ 

TJILEDUG DISERANG 
- ANGIN TAUFAN.   Ija ditanah jang terletak dimuka 

Jari Kantor Karesidenan Banju- 
mas di Purwokerto. aU 

Hadlir dalam upatjara tsb. an- 
tara lain ialah Kepala2/ Wakil2 
Djawatan, orang2 . terkemuka, 
Pendeta2 dan para Djema'at Ge 
redja. 3 rijga P3 

Sesudah diadakan upatjara 
pembukaan dan diuraikan  ten- 
tang maksud dari pendirian  ge- 
dung Geredja tsb. oleh Tan Oen 
Hong selaku Ketua Panitya dan 
diadakan sambutan2 oleh: Resi- 
den Banjumas . R. Joedodibroto, 
Bupati Banjumas R. Boediman, 
Wakil Kantor Agama Daerah Ba 
njumas dan para Pendeta, lalu 
diadakan perletakan. batu pertama 

Joleh Beksu Go Eng Tioe selaku 
Pendeta Geredia dar' Tiong Hoa 
Kie Tok Khouw Hwee. 
. Pembangunan gedung Geredja 
jitu direntjanakan akan memakan 
biaja sebesar R». 388.000.— ig 
diperoleh dari pada para Djema'- 
“at Geredja tsb. 
Tiong Hoa pada umumnja. 

  

HARGA EMAS. : 
Chusus ,,Suara Merdeka”, 

Tidak diterima tjatatan harga, 
Singapore, 28 Des. 54: 

'Londen, 28 Des. '54: 
Emas Beirut 
Emas Macao 

Emas Bangkok tian ounce 38.85 
Selandjutnja dari Bandjarmasin 

noda tanggal 27 Desember d teri- 
ma kabar, bahwa harga emas di- 

oa emas 24 karat tiap sramnja 
Rp. 52:—, Harga tsb. dim ming 
tu ini sudah naik mendiadi Rp 
5d, —, 
naik lagi, meng'ngat kesukaran 
pemasukan emas deh pedagang- 
pedagang ke Bandjarmasin. 

    
TOKO 

Tiap 
Ve Tetp 138 

SEMARANG 

    

  
Semarang, 29 an “ si 
24 karat: djual ...... Pp. 52,5 

p 'beli Li ya Rp. 51.50 
22 karat: djual ...... Rp. 48.— 

e beli sa. Rp. 46,50 : 

Diakarta, 28 Des. '54: an 
24 karat tiap gr. ...... Rp. 52,— 
22 karat tiap gr. ...... Rp. 51,50 
Surabaja, 28 Des. '54: 

Angip taufan keras disertai dengan 
djan, jang mengamuk atas daerah 
trik Tjiledug - (keresidenan Tjire- 

on) telah mengakibatkan 262 buah 
umah rusak dan 14 buah rumah 

ambruk. Kerugian jang diderita oleh 
penduduk, menurut taksiran pihak 
resmi adalah sebesar Rp. 42.900,—. 

Berita itu “mendjelaskan - lebih 
djauh, bahwa angin taufan itu meng- 
amuk antara lain atas desa Tjiku- 
lak, desa Gunungsari, desa Tjibogo 
dan desa Karangsari. Dalam perin- 
tjian dari berita itu diterangkan, bah 
wa didesa Tjikulak ada 40 buah ru- 
mah jang rusak dan 2 buah rumah 
jang ambruk. Kerugian sebesar 
Rp. 6.000,—. Didesa Gunungsari 
ada 41 buah rumah jang rusak, se- 

dang kerugian adalah Rp. 10.000.-. 
bogo djumlah rumah jang Didesa “Tjibc 

rusak ada 70 buah dan jang ambruk 
3 buah. Peristiwa jang paling menje 
dihkan adalah didesa Karangsari, di 
mana tidak kurang “dari ITI buah 
rumah jang rusak dan 9 buah rv- j 2 , mah ambruk. Disini kerugian ditak- dan masiarakatsir sebesar Rp. 26.000,— | 

“Di Kuningan dan Indra- 
3 , maju, | 
(« Selandjutnja dikabarkan dari Tji- 
tkp -rebon, bahwa dikampung Tjiagi, 

lesa Tunaga — (ketjamatan . Tjiniru, 
' | sabupaten Kuningan) terdjadi tanah 

ongsor jang menimpa sebuah rumah 
penduduk akibat hudjan Jebat. Ke- 
'ugian diduga sebesar Rp. 15.000,-. 
Djuga didesa Dukudjati (ketjamatan 
Karengkeng, . kabupaten Indramajuj 
erdjadi hudjan lebat dengan angin 
ibut jang mengakibatkan sebuah ru- 
nah ambruk. Kerugian Rp. 400,— 
3elum dikabarkan adanja orang jang 
jelaka . akibat  bentjana alam its. 

nja telah melarikan diri tidak di- 
a- : 

Krburap baji tersebut telah di- 

1 : 

- Ikatan Dokter Indonesia tiabang ' 
Tjirebon telah menerima “baik per- | 

nir). Pak Dalang menolak pem- 

pak Dalang dan kawan2nja dja 

pak Dalang Kartopawiro berdja- 

itu jang menjebab- 

Resep obat jang adjaib dan me- 
njeramkan “itu jalah, bahwa ia se- 
ring memakan: ular weling sebesar 
tjatjing atau luluh (luwing) jang ma- 
sih merah, ditelan dengan pisang 
ambon. Setiap bulan sekali ia mene- 
lan #jindil tikus. jang masih muda 
(merah). “Disamping itu Pak Karto 
melakukan sjarat2 jang disebut tjara 
serba ' satu. Misalnja: tidur hanja 
satu kali pada waktu Magrib untuk 
beberapa djam lamanja, dan djika 

| sudah bangun tidak mau tidur lagi. 
: Makan djuga hanja satu kali, mes- 

| 

! 

  

—. Pak Kartopawiro — 

kipun hanja setjawan nasi tidak mau 
tambah lagi. Bermatiam2 lauk-pauk 
jang disadjikan, hanja sematjam sa- 
dja jang diambilnja. Begitu pula 
mandi djuga hanja satu kali. Tiap 
bulan Puasa ia tentu berpuasa. De- 
mikian resep pandjang umur dan te- 
tap kuat dari Pak Kartopawiro. 

Pernah ndalang di desa 
Siluman”, 

Menurut tjeritera pak Kartopawiro 
sendiri, ia dengan kawan2nja pernah 
diundang untuk mendalang didzsa ! 
»Siluman”. Ia tidak ingat kapan per 
istiwa ini rerdjadi, han/a jang diingat 
harinja, jaitu malam Hanggoro Ka 
sih (Selasa Kliwon). Kira2 djam 6 
sore waktu ia menunggu untuk di 
djemput ditepi Telaga Mandjer sebe 
lah Selatan, dengan tidak disadari 
Telaga tsb. telah berobah mendjadi 
desa jang ramai. “Kemudian ata 
orang jang mend,emput Pak Karto. 
Gan menundjukkan rumah Orang jg. 
mempunjai chadjat mantu dengan 
pertundjukan wajang (kulit, dan me 
ngambil tjeritsra ,,Kawinnja Irawan”. 
Sebelum mulai mendalang pak Ker 
to dipesan, agar pertund/ukan disele 
saikan sebelum djam 4 pagi, karena 
kalau Jebih darj djam tsb. ' mempe 
lainja “akan ,,purikan”. Dalam desa 
»Siluman” ini tak ada hal2 jang ber- 
beda dengan desa? Jainnja, misalnja 
mengenai perlengkapan,  djamuan 
dan lain2. 

Kurjit berobah djadi emas. 

Sesudah pertundjukan wajang 
selesai, dalang pak Xarto dengan 
kawan2nja ketika akan pulang di 
beri bingkisan berisi kunjit (ku- 

berian kunjit itu, karena dianggap 
tak ada gunanja, tetapi oleh se- 
orang kawannja kunjit tadi dite- 
rima. Pihak rumah pesan, agar 
dalam  perdjalanan kembali itu, 

ngan sekali2 menoleh kebelakang 
sebelum meliwati p ntu gerbang 
(gapura) kampung. Dalam perdja 
lanan pulang dengan kawan2nja, 

lan nomer dua dari belakang. 
Ketika kawan2nja telah mela- 

| lunja dan kemungkinan2 didirikan 

HASIL UDJIAN UNIVERSITAS 

teran di Surabaja untuk 'udjian per- 
siapan (propadeutisch) 
Sedar, Khouw Tjwan Liat, 
tjoro 
Atasiati Soepardi, 
todipoero, Soemantri Hasan, 
bang Purnomo 
Hian, 
Ngurah Sutapa, Latumanuwy  A'fa- 
ris, Soemanto 
dawati Djanas, Poolof. Lauw Tjong 
Han, R. Moeijadi Hadipoero, Ang 
Tjie Kwang, Benjamin Arnold Ka- 
wengian, Hiel- Lahunduitan, 
Kiem Jang, Oei. King Liang, Char- 
lotte Geertruida Tan, Kwa Ay. Lok. 
Tee Hong Liang, Oei Tjwan Jong, 
Lioe Bian Hwie, Oei Tiong Hwie, 
Gan Tjong Hian, Tan Tjwan Peng, 
I Made Arinbawa, R. Soedarso dan 
Ong Thian Po. 

rika dan wartawan pada 

     Dari Sidang kuksr : pa 
  

Kehidupan Umat 

Sementara itu Kongres Ummat K: 
CLk' Ssturuh Indonesia ke-II telak 
nerun .ingkan s2gi2 kehid 
nat Katholik jang seng 
ang kini dihadapi h masjarakat 
Satholik “di Indonesia, jang melipu 
ima aalah» Pemilihan Umum, Kz 

rasulan, Aksi Katholik dan Pendidik 
in Kader, Pers Katholik, Ekonomi, 
Perguruan. Tinggi. Katholik, Ikatan 

3 Menengah Kaihc 

  

    

Peladjar Sekolah 
ik dan Ikatan Pekerdja Pantiasilu. 
'eendah. mendengarkan pra-usil da 

ri Drs. Matakupan tentang Pemi!ih- 
an Umum jang dizind/au- dari sudut 

kankan bagaimana pentingnja Pemi 
ihan Umum itu bagi Ummat Katho 
lik, pada hari kedua jalah hari Sela: 

a beriurut-turut telah dibitiarakan 

navaalah Kerasulan dengan pra-usul 
lari Romo Sukarto, Aksi Pendidikan ' 
Cader dengan pra-usul dari ' Romo! 
Jrijarkoro S.J., Pers Katholik dgn. 
orausul -darj Romo - Wahjosudibjo, 
Ekonomi dengan pra-usu| dari Drs. 
Dei Liang Lee, dan Perguruan Ting 

1 Katholik dengan pra-usul dari 
»rof. Mr. Suhardi. 

  

  

  
Periu adanja Mingruan 

... Umum Katholik, 
Hari Rebo jl. Kongres melan- 

djutkan membitjarakan soal Ika- tan "Pe'adjar Sekolah2 Menengah 
Katholik dengan pra-usul dari Romo Dijkstra dan Ikatan Peker- 
dja Pantjasila dengan pra-usul da- 
rl. Mgr. Schoemaker. 

Dalam  pra-usulnja mengenai 
Per: Katholik oleh Romo Wahjo- sudibjo dikemukakan, bagaimana 
pentingnja vers katholik basi um- 
mat Katholik. Ia njatakan bahwa 
bers Katho'ik adalah kepentingan seluruh Ummat Katholik karenz- 1a perlu mendrpst perhatian se- mestinja dari masjarakat Katho- 
lik. Dikemukakan pentingnja ada 
nia koordinasi diantara pers Ka- 
tholik jang ada di Indonesia, agar 
'ebih effectief didalam mengabdi 
bagi kepentingan Geredja, Nusa 
dan Bangsa. Oleh Romo Wahjo- 
sudibjo dipandang sangat penting 
tekas adanja suatu Mingouan 
Umum Katholik Indonesia, seba- 
Za1 persiapan untuk kemungkinan 
diterbitkannja sebuah Harian Ka- 
tho'ik, jang mendjadi tjita2 selu- ruh Ummat Katho'ik di Indone- 

sia. 5 
Soay Perguruan Tinggi 

Drs. Oei Liang Lee dalam pra- 
usu.nja mengemukakan penting- 
nja ummat Katholik memperkuat 
kedudukan - ekonominja dengan 
mengemukakan, beberapa djalan 
jang dapat ditempuh. 

Sebagai atjara terachir hari 
Selasa itu oleh Prof. Mr. Suhar- 
di telah dibentangkan 'sekitar per 

nja Perguruan Tinggi Katholik di 
Indonesia.  Olehnja dinjatakan 
bahwa taktor2 utk Perguruan 
Tinggi Katholik tjukup tersedia, 
baik mengenai dosen2-nja, maha. 
Sisw22 maupun faktor2 lain. Per- 
guruan Tinggi Katholik dirasa 
sangat perlu lekas didirikan seba- 
gai tempat pendidikan bagi tja- 
lon2 pemimpih2 Katholik jang 
berpendidikan tinggi. 

Hari Rebo ini Kongres mende- 
nsarkan 'pra-usuj tentang Ikatan 
Peladjar  Sekolah2 Menengah 
Katholik, dan Ikatan Pekerdja 
Pantjasila, 

. Rebo. Malam ini Konggres 
ditutup dengan sebuah resepsi jg 
al. akan dikundjungi oleh Inter- 
huntius Mer. de Jonghe d'Ar- 
doye dari Djakarta. 

  

   

SG 

Telah lulus pada fakultas kedok- | 

Rachmatian 
Koen- 

Soehadi, “Sri Roebiari, Rr. 

Soebagyo Mar- 
Bam: 

Sasongko, Pouw Is 

1 Ketut Judhiana, 1: Gusti 

Abduraehman, Wi- 

Sisuw 

PENGARANG WARTAWAN 
AMERIKA TIBA Di 

DJAKARTA. 
Carl T. Rowan pengarang Ame 

harian 

(Oleh : Wartawan Kita) 
PERTEMUAN PEMUDA Pemudi Katholik jang n 

KUKSI ke-II pada tanggaf 27—30 Desember '54 df Semarang ig 
berlangsung pada tgl. 28 Desem ber jg lalu, telah menjetudjuj dia- , 
djukannja suatu permohonzn kepada para Wali Geredja d seluruh 
Indonesia, agar hanja zda satu organisasi pemuda-pemudi Katho- 
lik diseluruh Indones'a, dan Kongres sebagai pelaksanaannja. 

Satu Organisasi Pemu- 
da Katolik Se-Indonesia 
Sidang KUKSI Bitjarakan Segi“ 

  

    
Katolik indonesia ' 

hadi'r dalam 

Latihan Be- 
'main' PSSI 

3 Kes. Luar Negeri Akan 
- Datang Di Indonesia 

Senin siang jl. bertempat di 
Hotei Des Indes Djakarta, dilang 
sungkan konperensi pers, dimana 
Maladi ketua PB PSSI memben- 
tangkan soal2 disek'tar putusan2 
kongres PSSI jang baru berachir. 
Mengenai latihan2 pemain2 PSSI 

ridis da ktis, dan djusa direfiang dilakukan oleh pelatih Tony 
akan Mean | Pogacnik diterangkan, bhw kon- 

gres telah menetapkan suatu ren 
tjana Jntihan jang akan dilaku- 
kan dalam tahun 1955. Menurut 
rentjana itu pelatih Tony akan 
mengelilingi kepulauan Indone- 
Sa selama setahun untuk menga- 
dakan Jatihan di-daerah-daerah. 

Untuk kepentingan latihan2 
tersebut akan diadakan: 3 wilajah 
lathan, jaitu di Sumatera, Djawa 
dan kitnah Kalimantan/ Nusa 
Tenggara/Sulawesi/Maluku.  Ke- 
mudian wilajah tersebut dibagi 
masing2 mendjadi 3 distrik. 

Beaja' dari penjelenggaraan Ia- 
tihan ditanggung oleh PB. PSSI, 
jang ditaksir sebesar Rp. 1 djuta 
belum terhitung pembelian alat2 
leoh kurang Rp. 100.000,—. 

Selandjutnja “ mengenai — padiak 
tontonap olahraga diterangkan, bah 

wa PB. PSSI telah berhasil - mem- 

perdjoangkan ' kepada Menteri Da- 
lam Negeri, hingga Menteri telah 

menginstruksikan pada pemerintah2 
daerah, agar padjak “tontonan per- 

tandingan - sepakbola diturunkan 
sampai 109e. Kalau half itu belum 
mungkin, maka paling. tinggi pa- 
djak itu hanja diperkenankan  sam- 

pai 159o. Kalau instruksi2 Menteri 
Dalam. Negeri tsb. dapat dilaksana 
kan, ini akan berarti penting sekali 
bagi perkembangan olahraga, kare- 

na dibeberapa daerah padjak2 itu 
ada jg sampai  mentjapai 371296 
hingga terasa sekali beratnja. 

Mengenai rentjana mendatang- 
kan kesebelasan2 luar negeri dite 
rangkan, bahwa untuk tahun 
1955 ini PSSI akan mendatang- 

ikan kes. Grasshoppers dari Swiss 
dalam bulan Pebruari jang d'su- 
sul oleh kes. Hongaria dan pada 
bulan April bertepatan dengan 
peringatan 25 -tahun  berdirinja 
PSSI akan didatangkan kes. Dy- 
Inamo-dari Sovjet-. Un'.  Maladi 
menegaskan, bahwa adalah tidak. 
benar kalau kedatangan ”Dyna- 
mo” ada. hubungannja dengan 
soal politik, dan djuga tidak be- 
nar kalau semua ongkos kedata- 
agan "Dynamo” itu dipikul sen- 
dri oleh Sovjet Uni. PSSI men- 
dasarkan semua undangan pada 
Suatu-prinsip untuk dapat mempe 
ladjari tehnik permainan dari ma 
sing-masing kesebelasan jang d-. 

disi jang seringan2nja, dan pada 
kondisi itulah nanti tergantung 
djadi tidaknja “”Dynamo” datang 
ke Indonesia. (Antara). 
STOCKENBERG TAK MENDA 

PAT LAWAN JG KUAT Di 

pat dilapangan Mugas Semg. di 
langsungkan. pertandingan tennis 
antira pemain Davis Cup Swedia 
Stockenberg lawan Amat djuara « 

Lisp Tjiauw jang tidak dapat da 
tang, karena terhalang. Di Suraba 
ia djuara Indonesia Liep Tjiauw 
dapat digulingkan oleh Stocken- 
berg dengan angka 7-5 69. . 
Sebelum pertandingan single itu dimulai, terlebih dulu diadakan 
permainan double antara pasang 
m1 Stockenberg/Amat dan" Ko 
Ijing An/Panarto jang achirnja 
Jimenangkan oleh Ko Tjing An 
as. dengan angka 2-6, 63, 
5-—-4. Pertandingan tidak berlang 
sung setjara hebat, karena. Amat 
kelihatan lemah, sedangkan dalam 
:Ct pertama Tjing An/Panarto dju 
za masih" agak bingung. Dalam 

ta ,Stockenberg dan Amat, ternja 

ijak menggunakan tenaga untuk 
jatuhkan lawannja jang ke 

lihatan belum pengalaman. Menu 
rut pandangan kita, ternjata Amat 
tahun ini mentjapai kemadjuan2 
lang. baik dengan kekuatan ftore- 
handnja jg ,matig”, tetapi tjukup 
safe, Kalau Amat dapat main le- 
bh »Serieus”, maka ia akan men 
djadi pemain jg tidak mudah dika 
lahkan. Dim menghadapi Stocken 
berg, Amat dapat menundiukkan pelinaman jang baik, tetapi achir 
nja karena pengalaman kurang ia menjerah dengan angka 6-1, 
9—42. Setelah mengaso beberapa menit, kemudian diadakan pertan Jingan single antara Stockenberg 
dan Ko Tjing An. Sedikit berbe 
da dari Amat adalah perlawanan hja Tjing An. Pukulannja bola 

  

     

  

datangkan. PSSI hanja minta kon ii 

SEMARANG 
Tan Liep Tjiauw tidak 
muntjul, K 

Hari Selasa. j.b.L,  bertem- di 

PELT' Djateng, sebagai gantinja 

melihat pertandingan single anta 

ta pemain Davis Cup itu tidak ba. 
Ko 

Ea 

2 
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Tidak d'terima tjatatan harga.. Antara). 

tiap ounce 35.17 : 
tiap ounce 37.74 p 

Emas Hongkong tiap ounce 38.06 $       
   

   
   
    

   

pasar tetap naik. Minggu il har- ' 

Harga ini mungkin akan | 

  

        
    
   

        

             

  

“Tui pintu .gerbang, “dan pak Kar |! 
$ . topawiro berd'ri. tepat dibawah Li 

gerbang dengan tidak sengadja ia 

begitu pula kawan2nja ketika me | 

nja ramai dengan adanja pertun | s 
djukan wajang, pada saat 'tu tlh 
Maa lagi mendjadi Telaga 
Mendjer. / 

ILEM TENTANG PENGHI- . 
 DUPAN aa 2 A GAU- Seorang kawannja pak Karto jang 

berdjalan dibelakang, ternjata djuga Maskapai pilem Amerika Mo ! telah »gelagepan” dalam Telaga tsb., 

Minneapolis Tribune, hari Senen 

sedang dalam perdjalanan kemba menoleh kebelakang, Ia terkedjut, (Mi ke Amerika Serikat setelah tia 
bulan memberikan tjeram"k2 ke lihat desa jang pada malam hari | pada para wartawan dan Organisa 

meseindiunsi, Joojakarta, Suraba | 
ja dan Medan. Rowan akan me- | baik dari Stockenberg. Pada set “ingga'kan Indonesia tanggal 6 
Djanuati jang akan datang. 

agak tetap dgn suatu tempo mema 
kai variatie, drive, shot, ' smash dan lob, jang membikin Stocken 'erg agak lari djuga. Jang kuat ali Stockenberg adalah forehand "18 sedangkan, backhand-nja ka | jau dibanding dengan Arkinstall, 
Demaia ini ada telah taktis, .bere 
kend” dan tetap dalam pukulan? bola. Overhead-nja djuga Tebih 

ang lalu tiba di Djakarta. Rowan 

i2 sorial di India. 
Sementara di Indonesia ia akan 

pe'tima dengan mudah Tjing An 
dikalahkan 6—1, tetapi dalam set 
kedua rupa2nja Tjing An diberi 

  2 hati. Kalau Tjing An sudah - ke   Goldwyn Mayer akan mem- | tetapi untungnja dapat segera dito- at sebuah pilem mengenai peng long oleh kawan2 lainnja jang su- dupan Buddha Gautama pendi- : dah melalui 
apaan Buddha, demikian Reu- | 
" mewartakan - dari Hollywogd. ' kawan2nja beristirahat sambil mem- enurut pengumuman studio bitjarakan keadaan jang baru sadja GM banjak bahan untuk pilem , dialami tadi. 
1 akan d'ambilvdari Vitaka, jak- 

1 Buddha, Kamu Sa rana al Was MAKA Yu Dangal 
2 

kagum mereka setelah bingkisan ku: | 
njit dari desa ,,siluman” tadi dibuka, ! 

Hg    

ternjata isinja bukan kunjit lagi, te- 
PAN ML AA Dhabi 

pintu gerbang. Sesudah | ini katunja bisa djuga untuk dibikin itu Pak Dalang Kartopawiro dengan ' barang? perhiasan. 
tera Pak. Kartopawiro Dalang jang ' 
kini berusia 118 tahun. Tentang per! 

“Alangkah heran dan tjaja atau tidaknja kita serahkan pa- | 
da kebidjaksanaannja. para pembatja ' 
sendiri, 

  tinogalan sampai 5—0, kemudian 
kelihatan jang Stockenberg ber-- 
ma'n tidak sungguh2 dan achirnja 
Tjing An dapat menjusul. angka 
mendjadi 5-5. Tetapi 2 game jg 
terachir itu. achirnja ditamatKan 
oleh Stockenberg, hingga angka 
menundjuk 7—5 untuk Stocken- 

TA berg. , 

cinas.. Dan emas | 

Demikian tjeri-  
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djuga mengandjurkan supaja 

  

   

  

      

  

   

' . jang kedua. Seperti Milovan Di 
! —. Jugoslav seorang pendir 

jer eluh bahwa 
Mereka, 

osi | Demokrat. Seperti 
terdapat hanja satu sa | politik. 

»Kapal Ma. 
3 ' 1.9 "ndak 

— tahari” 
Kapal Tertua Didunia Di- 
ketemukan Di Mesir: Su- 

dah 4000 Tahun 
|. SEORANG AHLI sedjarah 
 purbukala Mesir jang masih mu- 

da, bernama Kamal al Malakh, 
telah menemukan ,,perahu mata 
hari” jang menurut dugaan para 
ah'i sudah berumur 4.000 tahun. 

x MN dibuat dari kaju 2. 
s mpan didalam lobang jang di 

tutup dengan batu2 padas besar2, 
dik ki piramda Kheops dekat 

? Kairo. Waktu pekerdja2 sambil 
| bernjanii mengangkat batu2 pe- 
nutup tadi, Malakh berkata: ,,Ma 
Yana pan bisa melihat Kapal 

ju ang ng tua ji: perna 

Perahu ini masih utuh, pandjang- 
nja 40 meter. Didekatnja diketemu- 
kan setimh kapal kaju lagi. Penga- 
juh2nja pandjangnia kira2 9 meter, 

  

P0 daun-kajuhnja 2 meter, dibuat dari 
kaju 'cedar. Didalamnja telah ' dike- 

2 temukan  tali2 sepandjang kira? 
sg 1.000 yard. Kapal? ini diketemu- 

: kan pada tgl. 26 Mei jl. dan sesu- 
K2 dah itu dilakukan pekerdjaan meng: 
“- angkati batu2 penutup lobang. 

$$. - Para ahli archeologi menganggar 
penemuan inj salih satu penemuan 
jang terpenting dalam 4bad ke-2C 
ini, Mereka menduga, bahwa kapal? 
ini dibuatr.a 4.000 tahun jl. oleh 

canak sulung Firaun Kheops. Mz 
!.. | dakh mengatakan, bahwa kapal2 ks 
0... Ju'ini memberikan gambaran itg aca 

"3 dzsir kuna, jang mengadjarkan. 
ahwa sesudah manusia meninggal. 

| njawania jang abadj itu melakukan 
| perdjalanan baka, mengikuti perdja 
— lanap matahari dan malam. 2 buah 
| kapaf ariinja sebuah kapal untuk per 

dal 'siang hari, sebuah untuk 
« malam hari. Dan kapat ini dibuat 

“untuk njawa Firaun Kheops, penz 

  

     

  

   
   
    
    

   
   

    

  

   
     

  
  

  

     

            

nida “ini. , : P 
Fi 12 penutup lobang tempat sim 

/ panan“ kapal2 ini semuanja ada 4? 
J bua '9asing2 beratnja 20 ton, otr 
J tuliskan Ntanda2 hieroglyf berwarna 

f merah. Kini pekerdjaan mengangka: 
1 sih terus berdialan. 

$ (Antara) 

5 

Todia 

  

via Kura 

— Seruan 

$ Ur 1 
VLADIMIR DEDIJER, seorang anggota Parlemen Jugoslavia, 

| di Jugoslavia dibentuk partai politik 
Djilas, bekas wakil perdana menteri 

diri Partai Komunis Jugoslavia, djuga 
Jugoslavia kurang ada kemerdekaan. 

Djilas dan Dedijer, menghendaki supaja dibentuk 
1 diketahui di Jugoslavia dewasa ini 

Atas nama pemerintah Edvard 
Kardelj, pedjabat Presiden Jugosla- 
via, menjatakan sebagai. komehtar 
atas utjapan2 Djilas dan Dedijer ter- 
sebut hari Senen bahwa-ia menuduh 
mereka itu ,,menawarkan . djasa2nia 
kepada  luarnegeri”  Selandjutnja 

| Kardelj menjatakan bahwa mereka 
itu menghendaki - ,,dengan- memper- 
gunakan fitnahan2 jang, rendah .ter- 
hadap demokrasi kami. mengingatkan 
kepada rakjat2  diluarnegeri bahwa 
penulis2 pernjataan itu masih hi- 
dup”. Beberapa saat sebelumnja pi- 
dato Kardelj ini diutjapkan maka 
Dedijer menghadiri sidang Parlemen 
mengenai rentjana sosial untuk 1955. 
Dedijer dalam hal itu disertai oleh 
Marijan Stilin-ovic, anggota Parle- 
men untuk Zagreb dan bekas Duta- 
besar Jugoslawia untuk Tjekoslowa- 
kia. 

Karena ,,njeleweng dan 
1 is” o 

Hari Sabtu jang lalu Dedijer, pe- 
nulis biografi jang resmi dari Presi- 
den Tito, tidak dapat memberikan 
kuliah pada Universitet Beograd, di- 
mana ia mendjadi mahaguru sedja- 
rah modern. Seorang djurubitjara pe- 
ngurus universitet tersebut menjata- 
kan ,,kami tidak apa2 terhadap De- 
dijer, akan tetapi para mahasiswa 
memilih untuk tidak pergi kekuliah. 
Dedijer dan kami tidak dapat me- 
maksa — para mahasiswa itu untuk 
mengundjugi kuliah tsb.” 

Vladimir Dedijer, seorang bekas 
Wakil Presiden dan bekas ketua 
Parlemen dalam bulan Djanuari jg 
lalu telah dibebeskan dari semua dja- 
batan2 partai karena dituduh men- 
djalankan ,.penjelewengan dan opor- 
tunisme”. Kemudian ia minta keluar 
dari Partai Komunis -Jugoslawia. 
Minggu jang lalu dia dipanggil di- 
depan komisi pengawasan Partai tsb 
karena Dedijer mengadakan hubung- 
an dengan Djilas.  Dedijer masih | 
mendjadi anggota Sentral Komite 
Partai tsb. 

Maksud dari para pendukung Par- 
tai Demokrat tsb ialah untuk melak- 
sanakan sosialisme dalam bentuk jg | 
slunak”. 

Jakni dengan memberikan lebih ba- 
njak pemilikan setjara perseorangan 
dikalangan tukang” dan pedagang2 
ketjil, demikian sumber2 jang lajak 
dapat dipertjaja. Akan tetapi mere- 
ka ini hendak tetap mempertahankan 

:| pemilikan setjara umum atas perusa- 
strian dan politik luar- 
Isangat sama dengan   

  

    
tinggal di, 

selama 
terus-menerus mengalami 
bumi jang telah me 
banjak rumah merek: 
da itu korban2 ma 
terdjadi akan tetap 
telpon dan kawat 

5. 
Batu2 besar be 

lereng2 gunung Fos$ 
jang kl. 1.000 mete 
dan jang terletak ditenga G 

. Sal na, Satu2nja hubungan dgn. 
ulau Sisilia jalah radio polisi 

dan untuk member kan naungan 
. kepada 1 kanyaras Salina tersebut 
Palang Merah Italia telah mengi 
rimkan tenda2 kepadanja. 

: nb ae (Pentara), 

| PENDIAHAT PERANG DJER- 

sa
y 

   

.. MAN DIBEBASKAN, 
Kurt Erns: Meyer, seorang pen 

djahat perang Djerman telah dibe 
baskan darj pendjara Inggris tempat 
pendjahat2 perang di Heri. mendje 
lang Hari Nataf -atas saran” dewan 
perlunakan hukuman: tjampuran Ing 
gris-Dikrman. Meyer sedianja ukan 
mendialani hukuman pendjara. sela 

  
     

         

    
    
      

    
   

       

    

# madjalah baru. 

mengadakan konpe- 
rensi press, fapi..... 

memberikan komentar ter- 
idatonja Kardelj maka De- 

endak mengadakan konferensi 
dan untuk hal itu ia telah me- 

Pon para wartawan. 
emerintah menjatakan bahwa kon- 

ferensi pers itu adalah tidak sah dan 
djurubitjara pemerintah .itu 'memper- 
ingatkan kepada para wartawan 
asing melalui telpon dengan maksud 

| merekomandasikan supaja tidak 
menghadiri konferensi pers tsb. Da- 
'lam “pada itu “alasannja mengapa 
konferensi pers itu tidak sah,” oleh 
djurubitjara tsb tidak diberikan. 

(Antara) 

DI BANDUNG AKAN DIADA- 
KAN KONGRES BETJAK. 
Sebuah panitia /ang terdiri dari 

3l orang kini telah dibentuk di Ban 
Jung untuk menjelenggarakan se 

buah ,,kongres betjak” pada waktu 
jang tidak lama lagi. Panitia ' tsb. 

4 untuk menghadliri konperensi lima 
meriah oleh masjarakat India. 

Kurang 
“Ada Kewierdekaan? 
Bentuklah Partai Kedua — Ser 

Bekas Wakil Presiden Dedijer 

Tapi fihak 7 

dibentuk oleh Badan Kesedjahteraan| f 

    

kont Anti 

  

    

  

  t . DJENDER 
menjatakan perlunja ada persatu 

| Persatuan ini sekarang adalah le 
|kannja, bahwa partainja , 
(mi dan PSI, Utjapan D. N. 
|had'ri oleh ber-puluh2 

ea ana jang diselengga n oieh Pro" 
'partai tersebut... 

Mengapa persa mesti diutam 
kan berpuluh kali lebih TR 

iri tahun? jang sudah2, oleh Aidit te 
"lah dikemukakan 5 matjam alasan, 
PN at OR ag KR 

1. Untuk mengusir kapitalis2 Be 
lar'a jang kini banjak bertjokol di 
In cnesia, diantaranja Belanda jang 
menguasai perkebunan2, bank2, pela 

      

  

     

  co 

| buhan2 “dan tambang2. Disamping 
itu digambarkannja akan kemelara 
tan bangsa Indonesia akibat tjengke 
raman kapitalis2 Belanda itu. Mei 
rut Aidit, perd/uangan mengusir 

Barisan Front 
#Revolusioner 

Rakjat 
Sudah Didaftar 2500 
"3. Omapg . 

  

Rakjat jang didirikan di 
dung dua minggu jl. kini ternjata 
sudah sampai kepada tindakan 
membentuk barisan2, regu2 dan 
kader2 ,pembebas Irian Barat”, 

    
   sebagai anggota jang akan segera 

dibagi dalam barisan2 untuk men 
dapat did kan seperlunja. Tetapi 
dalam pada itu kepada anggota2 
itu diandjurkan supaja tetap dulu 
pada tempatnja masing2, baik 
sebagai peladjar maupun sebagai 
pekerdja. 

Hari Selasa. pagi, lebih 2000 
orang anggota Front Revolusioner 
Rakjat dan pengundjung2 lain 
telah hadr dalam suatu pertemu 
an umum untuk mendengarkan 
keterangan? tentang bentuk, usa- 
aa dan tudjuan FRR. 
Pertemuan berlangsung dengan 

suasana penuh semangat”, ter- 
ajata dari pekik dan seruan2 jg 
senantiasa mendenguns ditempat 
pertemuan. Selain diberi pendje- 
lasan tentang apa jang harus di- 
kerdjakan oleh anggota2, djuga 
oleh phak pimpinan didjelaskan, 
sahwa setiap. anggota tidak boleh 
bertindak sendiri2. 

Pembitjara2 pada pertemuan 
tu diantaranja telah mengemuka 
kan sebag an besar: maksud . dari 
seruan Presiden untuk: mengga- 
lang persatuan dan mengadakan 
All Indonesian Congress. 

Djuga telah dikemukakan, bah- 
wa ,,apa jang sudah dilakukan se- 
karang ialah ber-revolusi sete- 
ageh2, beum diselesaikan jang 
akibatnja hanja rasa pahit dan 

| oedih bagi rakjat“. Oleh pembitja- 
ra dikemukakan tjontoh ,,seperti 
memasak nasi baru setengah ma- 
tang”, tidak enak dimakannja dan 
malah akan mengakibatkan penjz 
Kit perut, . 

Ketika menjatakan, bahwa mu- 
suh rekiat Indonesia sekarang ada 
lah Belanda, pembitjara menieru 
kan supaja djangan salah paham 
untuk memusuhi orang2 Belanda 
sebagai perseorangan, tetapi dite- 
vaskan ialah imperialisme dan 
kavitalisme Belanda”. 
Pertemuan itu achirnja telah m2nje 

tudiui suatu kesimpulan jang a.1. ber 
bunji: menuntut pemerintah ' supaja 
dengan segera memutuskan hubungan 
diplomatik dengan Belanda simpai 
dibebaskannja Irian Barat dengan 
menanggung segala konsekwensin'a: 
melakukan politik jang radikal/r2vc 
lusioner terhadap pemerintah. Belan 
dan terhadap semua -anasir?2 reaksio 
-ner/kolonial Indonesia, mengadakan 

'Iserangan/tindakan pembalasan terha 
dap Belanda dan pembebasan Irian 
Barat dengan tjara radikal/ revolusio 
uer didalam waktu jang sesingkat2 

aja, mendjeimakan pembentukan 
propinSi Irian Barat, dengan segala 
alat perlengkapannja jang buat ' se 
mentara waktu bertempat kedudukan 
di Doho (kepulauan Kei) sebagai 
voorpost, (Ant.) 2 

anganinp 
Kominis : ME An aa RN oa ON nan aa Ika", Kata Aidit S 

ini sedang berada dikota Medan, 
jiran dan partai serta golongan. 

dari masa2 tahun jang lalu. Oleh karena itu, dinjata- 
ni persatuan” bersedia mengulurkan tangan kepada golongan2  Masju 

ini dikemukakannja pada rapat Wmum pada Minggu sore jang di 
. Sebagian datang dari luar kota' untuk 
Na Aa ha AN Ina Kosa menghadiri rapat umum 

Tuoggal 

memberikan redu| 

2. Karen: 

u 
kal djuga gerombolan ini 

pitalis2 Belanda itu djauh lebih Dera aa 

FRONT  REYOLUSIONER 
Ban-: 

   
Menurut . pimpinan front tsb. 
sampai K'ni . sudah tarkan | 
tidak kurane dari pemuda 

   
    

   
   

Mevjalahi & 

AL PKI D. N. AIDIT, jang 
an jang kokoh diantara semua : 
bih penting 

untuk kelantjaran. 

     
apa f 

P 
eterusnja 

mana beberapa perusaha 

m. PKI buat mendengarkan wed jangan Sekretar 's Djenderal dari 

  

   
ipada perjuangan mengh 

ni Indone Belanda. "1 u 
jan Barat jang meruos 

can 1/5 dari daerah R.I. masih:didja| 
| Jjah oleh Belanda .dan” merupakan 
vestol kedada Indonesia. Pestol ini 
Yanja dapat dilemparkan dengan per 
satuan jang erat. 1g 

3. Untuk membasmi gerombolan? 
bersendjata. Akibat gerombolan ini. 

apuskan 

  

    

    

kata Aidit, bukan sadja tjita2 kito 
untuk menudju keamanan - dan ke- 
tenteraman guna mentjapai kemak- 
muran mendjadi terganggu, tetapi 

telah meng- 
Chianati Proklamasi Kemerdekaan, 
karena gerombolan itu telah men- 
irikan negara dalam negara”, 

| 4. Karena adanja persiapan? se- 
“| mentara orang jang berusaha meng 
adu-dombakan “antara suku bangsa 
dengan suku bangsa, antara daerah: 
dengan pusat dan antara marga de. 
ngan marga. Diantaranja dengar 

bali negara2 bagian, untuk melemah 

dian orang2 itu bersama2 dengan 
Belanda bisa mengepung dan meng: 
hantjurkan Republik. . 
“5. Karena perlu adanja persatuan 
liantara aliran2 politik, agama un 
uk menentang bahaja perang. Ds 
tam haf ini Aidit katakan, bahwz 
  

Muktamar Pe- 
: $ « & muda .,Ansor' 
MUKTAMAR ke-III ,,Gerakan 

Ansor“ jang diadakan tanggal 28 
sampai 31 Desember di Djakarta 
tejah dihadliri oleh 110 utusan 
dari 120 tjabang2nja seluruh In- 
donesia, Atjara terpenting dalam 
muktamar ini antaranja ialah ten- 
tang program perdjoangan, pendi. 
dikan dan pemilihan umum, Da- 
lam soaj erganisatoris, ,, Gerakan 
Pemuda Ansor“ lepas sama sekali 
dari Partai NU, “tetapi dalam 
soal2 agama tunduk kepada sju- 
riah N.U, 5 

Disamping Muktamar ini di 
adakan pula suatu jamboree oleh 
Lk. 2500 kepanduan Ansor mulai 
tanggal 25 sampai dengan 29 D-- 
sember bertempat  dilapangar 
Tisngkareng.. Dim kata pembuka- 
in muktamar, putjuk pimpbinar 
Gerakan Pemuda Ansor", H. 
Imron Rosjadi, menerangkan, bah 
wa GP Ansor turut berusaha ber- 
hasilnja andjuran presiden ten- 
tang ,,Al Indonesian Consress", 
tetspi tak akan mengambil ini- 
siatif. Biar hal ini d'akukan oleh 
para bapak2 (Antara). 

TITO MENGAGUMI PRES- 
TASI INSINJUR2 

INDIA. 
Presiden Jugoslawia Tito Ka- 

mis jl. telah menindjau Bendu- 
ngan Bhakra Nangal dikaki pe- 
gunurtan Himalaya, .,Saja kagum 
sekali”, kata Tito, waktu ia me- 
niaksikan hasil fikiran dan peker 
djaan ahli2 India iri. Bendungan 
ini tingginja kira2 228 meter, dan 
karena projek ini maka luas ta- 
rah pertenian jang mendapat air 
bertambah dengan 1.000.000 acre 
lebih (Antara). 

HUBUNGAN DIPLOMATIK 
—.. RRT—JUGOSLAVIA., 
Djuru bitjara Pemerintah Ju- 

goslavia hari Selasa menerangkan, 
bahwa antara RRT dan Jugosla- 
via sedang d'rundingkan adanja 
hubungan2 diplomatik. Dalam 
waktu singkat diharapkan adanja 
pengumuman2. (Antara) 

AKUI RRT! 
Partai SosiaYs Belgia dalam 

kongresnja baru2 ini telah me- 
njetudjui sebuah resolusi dengan 
suara 694 lawan 9 jang mengan- 
djurkan supaja Belgia mengakui 
pemerintah RRT tsb. Sebagai di 
ketahui partai tsb. duduk bersa- 
ma-sama partai liberal Belgia da 
lam kabinet. (Antara), 

  
    Pengendara Betjak Bandung, jaitu se 

buzh badan jang sampsi sekarang 

berdiri sendiri dan mempunjai bim 
pinan pusat di Bandung.   ma 21 tahun kar desi Patta nj 

dalam kamp ki    

  

        

Kelihatan" dalam gambar ini Pp 
Djakarta 

  

.M. U Nu dari Birma waktu sampai: di 
sedang berdjabatan deng”n anggauta2 “corps diplomatigue, 

untuk selandjutnja menghadliri kenperensi lima negara di Bogor. 
asap. 
    

    

      
    

    

    
   
      
   
   

  

  

   Ban- HARI 29 DESEMBER di. 
Gung diadakan upat'ara peringatan 
ditangkapnja bung Karno 25 tahun 
il. Dalam peringatan ini akan had- 
lir bung Karno dan banjak orang2 
pendiri PNI dufu kira2 sebanjak 200 
orang, umumnja .Orang2 jang dewa 
sa ini sudah berumur kira2 70 tahun 

| — Lagi berita dari Bandung. Seorang 
Oa bernama Th, S.L. telah di- 

oa 

  

    

       

  

  

    

|buj Aidit dikenakan perkara berhu- 

2 kafan telah hilang dari peredaran pa 

(sar. 
Fo | dah naik sampai 200796 

“Inan DEIP telah mengadfukan saran 

& 

man sekretariat CC PKI sokongan2 
iang telah diterima oleh ” Panitia 
Pembelaan Kawan Aidit” ada seba- 
njak Rp. 65.843,05. Sebagai diketa 

bung statement PKI mengenai peris 
tiwa Madiun jang bun'inja dianggap 
menghina Hatta — Tidak sadja di 

Semarang, djuga di Bandung dewa 
sa ini kain Blatju, keper, katji dan 

harganja su 
Ya Pimpi- 

Kalau toch “ada,   
  

sate    

kepada 5 Perdana Menteri jg berkon 
frensi Ci Bogor, supaja dalam konp. 
Afro-Asia nanti dimasukkan djuga 
atjata pembangunan ekonomi nega Mesir akan dibongkar dan perduduk nai keputusan 

ra2 Afro Asia — Menurut siaran 
radio Peking hari Senin, pasukan 
RRT difront Fukien telah memukul 
mundur serbuan pasukan KMT jang 
berusaha "merebut menara laut Wei 
tow — Paling sedikit 4 orang telah 
tewas dan 30 orang lagi mendapat 
luka2, ketika dua buah kereta api 

jang penuh penumpang hari Senin 
“keluar dari reinja di Miguey Percira, 

    Da
 

       Rio de Janciro, Banjak orang2 jang 
djatuh tercimbun oleh gerbong2 — 

Suatu desa Luxor ditepi sungai Nil 

nja dipindahkan ke lain tempat. Mak 
sud pemindahan desa tadi ialah un 
:tuk memberikan pemandangan jang 
lebih, baik lagi, dan guna memudah 
kan usaha penggalian bekas2 gedung 

i pudjaan rad,a2 firaun dulu — Se- 
| buah pengadilan di. Beirut, Libaron, 
(hari Senin telah mendjatuhkan hu- 
kuman mati atas dirj 3 orang, kare 

| didakwa ikut Calam grombolan 
jang dibiajai oleh pemerintah Israel, 

| 

    

maksud untuk menghidupkan kem: 

kan Republik Indonesia dan kemu-| Yapai, Aidit katakan, 

-fonesia, maka sudah tentu bom-bom 
Amerika tidak akan memakaj ,,assala 
Dualaikum” dan pasti bukan sadia 

     
|anggota PKI jang akan disapu oleh 
'30m2 itu, tetapi djuga golongan? 
lain. L PI Ae Be Aa 

jang Amerika jang telah merosotkan 
harga barang2 Indonesia, diantara 
1ja dengan adanja embargo. 
Kata Amerika, demikian Aidit, ia 

mau membantu Indonesia. Dan un 
uk itu Amerika telah mengirimkan 
sepada Indonesia barang2 rongsok 
In seharga 3/4 djuta dollar. Tetapi 
ikibat embargo modej: Amerika, In 
ionesia telah kerugian 138 djuta dot 
tar, hal mana dapat dinilai sendiri 
Jetapa litjiknia sebenarnja bantuan 
mod:l Amerika itu. Demikian Aidit. 

Front Ben Hp ani het 
2 tentangan dengan ,,Bhi- 

3 neka Tunggal Ika“, 
. Bahwa persatuan jang diharap2 
'kannja pasti satu masa akan ter 

bahwa ia 
jakin sepenuhnja akan hal itu, 
kalau tidak besok, pasti lusa, dji 
'ka tidak setahun lagi, pasti dua 
tahun lagi. Dikemukakannja ten- 
tang persatuan jang erat antara 
golongan Islam dan Komunis pa- 
da zaman Tjokroaminoto pada 
tatkala menentang pendjadjahan 
Belanda. Dan tentang kerdjasama 
'ig baik antara Kijai Isa 
dengan dia sendiri pada zaman 
Djepang dim menentang imperia- 
lis-militarisme Djepang. Pe AK 
(...Faktor2 lain jg dikemuka 
nja mengapa ia jakin, bahwa per 
satuan itu akan tertjapai kemba- 
li, ialah, bahwa bukan sadja ang 
gota2 PKI jang miskin. tetapi de- 
imikien djuga halnja dgn angg 
ta2 Masjumi dan anggota partai2 
lainnja, apakah ia berhaluan na- 
sionalis atau agama. Dan kaum 
jang miskin satu kali akan ber- 
satu-padu bangkit utk mentjari 
kekuatan. $ 

3 Mengenai terbentuknja Propin- 
si Irian Barat, dikatakannja, bah 
wa PKI setudju sepenuhnja dgn 
pembentukan tersebut. Dikemuka 
Kannja sebagai tjontoh dalam hu- 
bungan ini, pembentukan peme- 
Tintah pelarian pada tatkala pe- 
tang dunia ke-'I dulu, jang me- 
“upzkan sumber kekuatan dari 
Senduduk jang tertindas dalam   @gperangan tersebut. 
"Mengenai Front Anti-Komunis, 
dikatakannja, bahwa Front ini 
njata tidak didukung oleh aliran? 
den golongan2 banjak, hal mana 
dikatakannja, sudah pasti mene- 
mui kegagalan. Disamping itu di 
katakannja, bahwa Front Anti- 
Komuris itu adalah bertentangan 
dgn ,,Bhineka Tunggal Ika“ dan 
dasar dari RI, jang menjatakan. 
bahwa kepada setiap aliran dibe- 
rikan kebebasan untuk bergerak 
dan kepada setiap manusia dibe- 
rikan kebebasan untuk menganut 
pahsm sesuai . dgn pendiriannja 
masing2. 

Aidit tambahkan," bahwa Mbapai 
manapun orang tidak dapat meng- 
hapuska, komunisme didunia ini de 
ngan menundjukkan tjonto, bahwa 

setengah Taggpea ummat manusia 
kini telah. .,dibebaskan”. 
Bahwa Front Anti Komunis pasti 

akan menemui kegagalan, ia tun- 
djukkan pula tjonto, jaitu bahwa dju 
ga Amerika jang begitu besar dar 
kuat telah gagal dalam membentuk 
FAK di Manila baru2 ini dengar 
SEAT O-nja. Pun, usaha untuk merr 
bentuk FAK pada Konperensi Ko- 
lombo »Gjuga tidak laku”. 

kretaris Djenderal PKI itu ka- 
takan, bahwa komunisme tidaklak 
bisa dibasmi. Demikian Aidit jang 
menambahkan, 'agar segala alirar 
bersama2 ' membasmi imperialis-ka. 
pitatisme, bersama2 mengusir Be 
landa dari Indonesia dan melenjap 
kap sifat2 busuk seperti razzia Su 
kiman. (Antara). 

  

edia Ulurkan|" 
lasjumi- 

i Lambang »Bhineka 

andai kata peperangan melanggar In 1 

(Dikatakamnja tentang politik pel 

pshari . 

kelihatan disini sedang berken 

  

  

  

vs 

Dengan segera sesudah kedatangannja di Djakarta untuk menghadiri 
konperensi lima negara di. Bogor, maka P.M. Moh. Ali dari Pakistan 
telah mengadakan kundjungan kepada presiden Soekarno, dimana beliau 

alan dengan putera-putera dari presiden 
Soekarno. 

  

Dari Konperensi Bogor 
  

  
Konp. 'Afro-Asia Pada 
Achir Bln. April 1955 
Konperensi Bogor Saogat Tertutup Ba- 

gi Para Wartawan—Untuk Mendjaga 
. Djangan Sampai Ada ,,Kebotjorans 

- SESUDAH LK. 22 DJAM lima Perdana Menteri Selasa 
sore mengadakan pertemuan di Istana Bogor, d'keluarkanlah se- 
.buah pengumuman kepada pers jang menjatakan, bahwa Konpe- 
'rensi Afro-Asia akan diadakan di Indonesia dalam minggu terachir 
bulan Apr1 1955 dan bahwa kelima Perdana Menteri kini masih 
terus mempertimbangkan ,soal2 sekitar Konperensi Afro-Asia itu 
dan hal2 lainnja”, Hari Rabu Konpverensi Bogor ini dilandintkan. 

adalah sebagai berikut : 

Para Perdana Menteri Birma, 
Sailan, India, Pakistan dan Indo- 
nesia mengadakan pertemuan di 
Bo-or pada tangga 28 Desem- 
ber 1954 djam 14.30, JM Per- 
dana Menteri Indonesia meng- 
utjapkan selamat datang kepada 
rekan2-nja, para Perdana Mente- 
Ci itu, dan kepada Delegasi2. Per 
jana Menteri Indonesia dan Per 
Jana Menteri lain2-nja mengada- 
kan penindjauan setjara umum, 
kemudian Konperensi meneruskan 
“Sembitjaraan mengenai soal Kon 
serensi Afro-Asia. Diputuskan 
1ik mengadakan Konperensi itu 
Ji Indonesia dalam minggu ter- 
achir bulan April 1955. 
Para" Perdana" Menteri kini masih 

terus mempertimbanzkap soal2 seki 
tar Konperensi itu «an soal2 lain 
aja. Konperensi akan mengadakan 
bertemuan lagi “besok pagi pada djam 
9. 
Demikian pengumuman itu. 
Pada diam 18.00 Rebo petang para 

PM bertolak ke Djakarta untuk 
menghadiri perdjamuan makan jang 
diadakan oleh Presiden Sukarno di 
istana Merdeka, kemudian mengada 
xan resepsi di Istana Negara dan 
setelah melihat pertundjukan tari?an, 
sukul setengah sebelas malam kem 

»ali ke Bogor. Hari Rabu Konpzren 
1 dua kali mengadakan pertemuan, 
'aitu pagj dan sore. Menurut rentia 
ya, peremuan harj Rabu adalah jg. 

serachir, jang diharapkan sudah akan 
memberi hasil2 Iebih konkrit menge 

nai penjelenggaraan Konperensi Atro 
Asia ,ang dimaksudkan itu. 

Para wartawan tidak bo- 
leh masuk. 

Berbeda dengan ketika diada- 
tan Konperensi di Ko'ombo achir 
April jg lalu, dim Konperensi 
'Bogor ini para wartawan, baik 
Indonesia maupun asing, jg ba- 
njak sekali djumlahnja, tidak di 
perbo'lehkan masuk digedung tem 
pat diadakannja Konperensi itu. 
Bahkan masuk halaman Istana 
Boror tidak mungkin, sebab jang 
diperbolehkan hanja mereka jang 
mendapat idjin istimewa, sehing- 
3a bara Wartawan tidak dapat ber 
temu dengan siapa sadja jg ting 
yal di Istana, jaitu para PM dan 

    Panitya Pem- 
“ bela Aidit 
DARI sekretariat CC PKI di- 

sampaikan kabar, bahwa berhu- 
bung dengan diperkarakannja D. 
N. Aidit berdasarkan statement 
CC PKI tentang Ig Pa 
un pada tahun ai eh CC 
PKI telah dibentuk s panitia 
jang diberi nama ,,Panitia P 
belaan Kawan Aidit?” (PPKA). 
Dalam suatu pengumuman PPKA 
Ginjatakan, bahwa sedjak diumum 
kannja berdirinja pada tgl. 14 
Oktober jl. PPKA telah menerj- 
ma sokongan uang dari segenap 
lapisan rakjat sebesar Rp. 65,843, 
05.. Dalam pengumuman tersebut 
d'njatakan selandjutnja, bahwa 
sokongan untuk PPKA sudah di- 
hentikan, karena sudah  dipan- 
dang mentjukupi. 

Sesudah selesainja perkara D.N. 
Aidit ini, PPKA akan dirubah ben 
tuknja  mendjadi suatu panitya te- 
tap untuk memberikan bantuan da 
lam pembelaan perkara pemimpin? 
PKI. dan .pemimpin2 demokratis 
lainnja jg. mendjadi korban un- 
dang2 kolonial”. Demikian pengu- 
muman tsb. Id 

Achirnja dalam  pengumumannja 

F 
,   | itu PPKA menjerukan dan menga- 

djak rakjat banjak dan  golongan2 
demokratis  Tainnja untuk menjata- 
kan perasaan dan fikirannja menge 

pengadilan negeri 
Djakarta 'jg menolak” ,tangkisan” 
pembela juridis, mr. Suprapto”, Di 

.njatakan bahwa penolakan penga- 
ditan negeri” Djakarta — terhadap 
stangkisan” mr. Suprapto jg mem- 
buktikan setjara hukum bahwa per 
kara D.N. Aidit itu sebenarnja su- 
dah. ,verjaard” adalah bertentangan 
dengan hukum jg berlaku dan dgn, 
azas keadilan. Demikian pengumu- 
man PPKA, : 

  

     

    

KEBAKARAN DITEMPAT PE- 
IANDIAN TJILINTJING, 
Pada Kamis jl. kira-kira djam 

2 siang restoran dan lein2 peru- 
nah: dar" temn2t - pemavdian 
Palmbeach Tillintjing Tg. Priuk 
mengalami kebakaran. Karena sa- 
ngat kentjangnja angin maka di 
dalam waktu kira-2. satu djam 
seluruh kompleks Tjil'ntjing telah 
terbakar. Oleh brandweer direksi 
pelabuhan Tg, Priuk segera dila- 
kukan “pertolorgan “ setjukuvrja. 
Apa jang mendjadi sebab keba- 
karan tsb. beluin diperoleh kete- 
rangen dan berapa kerugian jang 
diak batkan karenanja belum da- 
pat dilakukan. penaksiran, 

Hukuman'Be- 
rat Di Mesir 

Pengadlan rakjat Mesir hari 
Selasa telah mendjatuhkan huku- 
man tembak sampai mati atas diri 
4 orang opsir dan seorang serda 
du, dengan dakwaan bahwa mere 
ka ikut serta dalam komplotan 
Iehwanul Muslim'n untuk meng- 
pelngaan pemerintah dengan dja 
an kekerasan, : 

Seterusnja 5 orang terdakwa 
Jagi didjatuhi hukuman  kerdja- 
paksa seumur h dup, 7 orang ker 
Gjapaksa 15 tahun, 6 orang ker- 
djapaksa 10 tahun, 1 orang ker- 
djapaksa 5 tahun, 4 orang huku 
man pendjara 10 tahun dengan 
penundaan pelaksanaan: 1 orang 
hukuman pendjara 15 tahun, Pe 
ristiwa “ini adalah sebagian dari 
Jrentengan keputusan2 pengadilan 
rakjat Mesir bertalan dengan per 
tjobaan untuk membunuh PM 
Djamal Abdul Nassir, jang terdja 
di dalam bulan Oktober j.i, 

  
PG 

Kom'nike jang pertama itu jg dikelu 

  
| 

arkan Selasa sore kengkadinja | 

delegasi keempat negara 'tsb: Ter 
utama para Wartawan asing, jang 
bersama dengan banjak wartawan 
dalam-negeri tinggaj di Hotel 
Salak, menundjukkan kedjengke- 
lannja, karena hampir 24 djam 
lamanja terpaksa ,,menganggur , 
dan pada achirnja hanja menda- 
pot pressrelease singkat. 
Ketika diadakan Konperensi Ko- 

lombo, sekalipun para wartawan ti 

dak dapat menghadiri pertemuan? 
tetapi mereka mudah mengadakany, Pak Pan am oleh P.M. Pakistan baru? ini. perhubungan diluar sidang 

Suara? Di Awerika Je: 

SEN TR 
& Ne 

1 
" 

  

     

. 

Ma 266 »Dengki“ 
Ingin | Mengetjilkan 

Konperensi Bogor 
SUARA2 DI AMERIKA Ser'- 

kat mepgenai konperensi 5 neg - 
ra Kolombo di Bogor jang seda. : 
berlangsung sekarang ini, menr2 : 
sankan adanja usaha ,.mengetji- 
kan“ arti konperensi Bogor dan 
maksud konperensi Afro-Asia ig 
sedang dalam persiapan sekarars, 

United Press (UP) menjiarkan 
dari Washington, bhv pedjabz 12 
Amerika Serikat hari Selasa mzs- 
ramaikan ,,usaha PM Ali Sastto- 
amidjojo untuk membentuk biok 
jang effektif diantara bar 2 
Afro-Asia sangat mungkin tidik 

jakan mentjapai 'hasiy banjak', 
Pembesar2 itu mengatakan, bai- 
wa menurut sumber2 diplomatik 
jang dapat dipertjaja, bangsa2 ce- 
bagian besarnja dlm daerah Afro- 
Asia itu dingin?“ sadja terhadzp 
rentjana Ali Sastroamidjojo. 
Menurut pembesar2 itu selandjut 

nja, aliran2 jang begitu banjak 
Jang bertentangan didalam daera1 
seluas itu akan sangat menjuka:- 
kan pembentukan sesuatu groe ) 
jang benar2 representatif untu : 
kerdja-sama. Menteri Luar Negc- 
ri Amerika Serikat. John Foster 
Dulles telah 'mensrima keterz- 
ngan2 dari Indaa, Pakistan, Bir- 
ma dan Sailan jang menjatakan, 
bahwa para Perdana Menteri da: 
rI negeri2 tersebut menghadiiri 
konperensi Bogor itu adalah seba 
sai kehormatan belaka kepada 
PM Ali Sastroamidjojo dan Pre- 
siden Sukarno dan tiada dengan 
sesuatu pengharapan jang sesung 
zuhnia akan dapat diperolehnja 
hasil2 tertentu. 

Demikian a.l. berita 
Washington (Antara). 

DJEPANG AKAN BEBASKAN 
ORANG2 KOREA. 

Djepang akan membebaskan lebih 
dari 300 orang Korea. Yiu Tai Ha 
counSellor misi diplomatik Korea Se 
latan di Tokio menjatakan, bahwa 
tahanan2 Korea' itu akan dibebas- 
kan dalam rombongan2 mulai awal 
bulan depan. Kini tahanan2 tsb. me 
nunggu deportasi - dikamp tahanan 
Ermura di Nagasaki. ' 

   

  

- 

UP dari 

    inggota2' delegasi, sehingga banjak 
soal jang sedang dalam pembitiara 
rn, ..botjor” dan dimuat dalam sek., 
dan dengan lengkap disiarkan oleh 
kantor2berita keseluruh dunia, Didu 
ga pengalaman di Koiombo dulu me 
niebabkan diadakannja peraturan js. 
»keras” seperti sekarang ini. 

|. Dapat dipahami, bahwa soal2 me 
| ngeneg ,.penjelenggaraan” Konperen 

si Afro-Asia itu berkisar pada soal 
Waktu, tempat, atjara dan siapa jang 
diuandang, sepzrti jang telah dikata 

  

, (Antara). 
  

  
Hari Rebo pagi Perdana Menteri Sailan, 
sampai dilapangan terbang Kemajoran, jang sebagaimana kita kabarkan 
datangnja di Djakarta adalah jang paling belakang. Disini beliau di- 

sambut oleh Perdana Merteri Mr. Ali Sastroamidjajo. 

Sir John Kotelawala, telah 

  

Dengan Pe 
tian Dan 

Perantjis Mengikuti Konperensi Panjja- 
negara Di Bogor — Nehru Februari 

Ke Paris 
SEORANG DJURUBITJARA kementerian luar negeri Peran- 

ts hari Selasa mengatakan bahwa Perantjis dengan simpati perha- 
tian penuh mengikuti konperensi Pantjanegara di Bogor. Dinjatz 
takannja pula bahwa Perantjis dengan gemb'ra 
kundjungan resmi perdana menteri India Jawaharlal Nehru ke 
Peranfjis dalam bulan Februari 
Senin j.L, bahwa Nehru telah menerima baik undangan Perantjis 
Supaja ia mengundjungi Perantjis. Kundjungan Nehru ini akan di 
lakukan sesudah konperensi Commonwealth, 

Mengenai konperensi Pantjane- 
gara, djurubitjara tadi menjatakan 
uhw Yerantjis merasa gembira 
melihat dilangsungkannja konpe- 
rensi Pantjanegara. 

Perantjis akan mengikuti dja- 
lannja konperensi ini dgn penuh 
perhatian dan simpati. 

Djurubitjara  Perantjis setarus- 
nja menerangkan bahwa  perundi- 
ngan mengenai penjerahan  dae- 
rah2 djadjahan Perantjis dipesisir 
India (Pondicherry dll) kini ma- 
sih terus berlangsung. 

De tacto, daerah2 ini sudah 
berada ditanart India (Antara), 

NOEL DAN HERTA FIELD 
MINTA PERLINDUNGAN 

HONGARIA. 
...Radio  Budapest: menjiarkan 
Djum'at, bahwa suami-isteri Noel 
dan Herta Field, bangsa Ameri- 
ka, telah minta dan mendapat 
perlindungan politik di Hongaria, 
Seperti diketahui, Noel Field “ada 
lah seorang bekas pegawai kemen 
terian luar negeri “Amerika Se- 
rikat: ia bersama isterinja sebulan 
il dibebaskan kembali dari pen 

, punjai arti penghinaan itu. ,Sontolo 

nuh Perha- 
Sympathie 

akan menerima 

1a.d, Diumumkan di New Delhi 

Lagi Soal ,,Islam 
Sontolojo“ 

HARI SENIN jl, Pengadilan 
Negeri di Malang” untuk sekian 
kalinja melandjutkan pemeriksaan 
nja terhadap peristiwa ,,Islam 
Sontorojo. aan diketahui Kjai 
Bedjo dimintakan hukuman pen 
djara 2 bulan dalam masa perffo 
baan 2 tahun, berhubung dgn 
tulisannja dm madjallah — ,,Nur 
Muhsmmadijah“ jang dilnggap 

  

menghina Presiden Sukarno, 
Dalam sidang tadi Kjai Bedjo mem 

batjakan membelaannja, Ia menguta 
takan pendiriannia, bahwa ia tidak 
bermaksud menghina Presiden Sukar 
no. 

Me akan TI) 

Djuga. pembela Mr, Sunarko mem 
berikan pleidooi jang juridis, ceruta 
ma tentang berbagai arti perkataan 
»Sontolojo” jang tidak selalu: mem 

jo” dengan berbagai tjontoh dapat   djara di Hoppan setelah mereka. | 
ditangkap 5 tahun jl. di Praha, 
Tjekoslowakia dengan dakwaan 
melakukan spionase (Antara, 

bersri anak nakal, natef, ,hanja ta 
hu yuatn/a” dan menurut Prof. Prijo 
n0 ,,Santa Laja” berarti matj sutji. 

(Antara)  



     
    
    

     

      
    

    

    

  

   | Kepada 

Kepala Kantor Telepon 

    

Solo. 

Ea. 

“Pen 

Dengan tidak: tokbikan. sesuatu djandji dari P.T. T. 

ohon d 'daftarkan sebagai langganan baru untuk telepon 
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automatis di Solo. ae 2 PON 2g is 
Nan Ye 2 F3 x 4 “ 

Sa , x ha 

Sa Nama : Solichin. 1, 

3 St ata Dagang. 

—Aares 2 Dil I awgjan 23 1 

er | #8 . Dibutuhkan » 1 pasangan tilpon induk. 

Tanda tangan # 

£ : : 

(Solichin ) 

#    

   

Solo, 22 Desember 1954. 

  

D0 KEPALA KANTOR TELEPON SOLO.     

Collape / 
€ Gelaven der) 

  

dtang Hias sang Mena 

bo. #have freshness. This 

lotion is instantly 
t refreshing, with the 

Io thisolassiclavender. 

Or corraex 
| LAVENDER 

Tatan | 
  ba arocaniea 

.. 

  

    
  

  

” & 

— Obat int belmulan, sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kelema- 
"3 Otak, Urat Sjazaf, Buah Pinggang, Djantung Berdebar-debar, 

erut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-semutan, Lekas 

Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hi- 
lang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal mendjadi ku- 

  

yaaa “ 

5 Lelaki Lelah : 

32 Me an Gn Pe # 

Djamu Kuatihk:$3$HMH 
sebelumnja berangkat tidur, nanti | 2 7 « & Sa aa Tan? Pengumuman: 

| segar, kuat rombir. —.. Ih Berhubung pengantar koran ka 

| Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 

    

    

pa intun — tangkas — tegas — beslisend! 

» extending your business, please to contact : 

  

       

  

    
   

  

    
       

A 

“ 

»Saja 
NGTE selalu 

$ "8 E M A R A N G. 
| memakai 

: n serah Oagian? -nja : 
IP Lt AN GENAN: Rentjana, Dekan Paok ina 

IL... 1'Rek KAPP. 100/ 1885 dan PP& K LUX 
GKUTAN: Truck: Kendi. »1 5 

UMUM :$ Sk ori Dhnpak Purwodadi P.P: Png kata 
RENGGO) Dimulai th. 1955. KA : 
ERDAGANGAN | UMUM : KL Myrna Loy 

5 & bintang pilem 

3: BANK Sasa INDONESIA... Ih Amerika jang 
| BANK RAKJAT INDONESIA. Ta 00. terkenal, 

done "memegang “Tjabang': AGENCY. af akta 
ip. 'tiakap — Berpengalaman — dynamisch! | 1       

1 . PIMPINAN.   
  

  
  

  

  

  

   Berhubung 

persediaan,     
    
   

  

dan ak: tenaga “aah 2 
ana, 

    

     

dengan pemeriksaan 

Toko kami pada tg. ) 

30 dan 31 Desember 1954 akan | LN “3 RR 

ditutup untuk umum. 

      

     

        

  

        

  

  

    
  

mi dengan setjara mendadak mt- 

ninggaikan pekerdjaannja, maka 

diminta dengan.hormat, bagi Para 

Langganan Suara-Merdeka bila 
sampai ini hari belum menerirna 

koran, supaja dapat berhubur3- 

an pada : 

AGEN ,,SUARA MERDEKA” 

Di. Pegandjaran No. 19 tein. 364 

Sg Tegal. 

1 Pak Rp. 0,50 
TP (AN Ba Aap? 

AA an 
DJL: DEMAK 129 TILP 611 

SEMARANG 

  

Bantulah P.M.I. 
  

Semarang 
dan agen-agen diseluruh tempat 

$ 23   
  

ee 

"2 Ea CONCER: CiNEMAS — 

  

Ie 

L U “2in INI MALAM D.M.B. GRAND 
5.00 - 7.00 - 9.00 (u. 17 tah) BERBARENG Toj 15 - 715-915 

Extra Matinee : ,,L U X” Saban pagi djam 1 

| M.G.M. TECHNICOLOR L i L Iss MENARIK DAN 
|... MUSICAL ROMANCE ana : . MEMIKAT HATI 

& : 

       

  

M3 
Hcopy, romantic 

End carsfrae musical 
Of chorm.cnd fascination, 

Youth and enchantment! 

  

  

   
Pan 

Con (ERA | 
Sereen Play dy KELEM DEUTSCH 

P mt 
TIA ta 

UNE-GABOR: KASAR 
Pt by PAUL GALLICO 

     

   
4 5 St 

Mari bersuka hati beramai- Juta “Incliha: tidangan 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 ! Dengarl: menjanjikan ,,HI LILI, 

HI LO” — ,,ADORATION” dan AN .and PUPPETS” 
Lintjah ! — Gembira ! — Lutju! — Penuh gaja ! Membikin PARA. 

    

  djadi Terharu — Tertawa dan djatuh Tjinta ! 
Pesan Menag Saban pagi Aa dari ta Iis ten      

rang d.Ll. Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain 
Uari lain. Sebotol Rp. 20.— 

POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan 

lebih djelas dalam n doos). Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- 

Kaek merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok.Sebotol Rp. 20.— 
G NOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25-— 

APHRODIN untuk laki-laki 
.“ Sebotol . Rp. 10.— 

“DC CREAM untuk kekolotan| 
tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan Me 

—. Sebotol 3 15.— 

NO HAIR CREAM Na hilang 
kan rambut. Sebotol ... Rp. 10.— 

ATOM HAIR DYE untuk ram- 
| but putih djadi hitam (TIELOP). 

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 

Harus tambah 1576 ongkos kirim. 
D. C. PHARMA — Djalan 

Riau/ Ternate — BANDUNG. 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO 

OBAT TIONGHOA. 

AGEN: 

Ho Pekodjan' 101, Magelang ? 

1145 R. Obat »KARUHUN” Manan a 

ek An Tong Petjinan 81, Toko Obat 

8, 60 Obat Eng Njan Ho Petjinan 75, 

Junon Timuran Solo. Toko Obat Eng Ho Tong 
etas dan Apotheek Selamaty Tjirebon. 

  

       

   
   

    
   

  

   

                

   

  

   
   

  

   

    

   

  

...c.ooo.yo.... 

sewonccocaona.   
  
        

Penuh Honpatta asik merajuserdut KOTJAK! LUTJU! GEMBIRA! 

  

ROYAL 
5.30 - 7.30 - 9.30 

TKI MALAM PREMIERE 

(u. Segala umur) 

Banting Butobujs Fani UV ! 
MENDERSEMBAH KAN 

—. PIPI 
VYGUNG 
RATITIEN 

SUMARNI 
CHATIrR 

INDRA 
5.00 - 7.00 - 9.00 

  

          

       

  

LAINAL ABIDIN «OMA KARSOMA 
C HADIR SHAKTIe SPONIMAN 
RSUMBATI « KUNTJUNG 

dd) ahudem CHAIDAR WJA PAR 

  

   

    

      

Hiburan jang tepat dengan tjerita jang menarik dan memikat hati ! 

Ymenggembala sapi?      

      

DI FI ARI: Fototoestel merk LINHOF, : 
ROLLNIFLEX (CORD). Penawaran pada : | 

Foto ,, MURAH" | 
“Pasar Djohar atas. 

- Pengumuman Lelang Eksekutorjaal. 
Pada hari Selasa, tanggal 4 Djanuari 1955 pukulxI0 pagi oleh saja, 

MARBAN, Panitera pengganti Pengadila, Negeri Semarang, ber- 
tempat tinggal di Semarang, atas penundjukkan Paduka Tuan Ketua 
Pengadilan Negeri tersebut dengan perantaraa, Kantor Lelang Negeri 

Semarang, maka dirumah tuan Hadji Hapip bin Hadiji Hoesin, bertempat 
tinggal di Semarang, Kampung Bandjar No. 648 akan dilelang dimuka 

   
   

  

    

  

   

    

    

      

putih sekali, djadi..... murni 
dan halus bagi kulit 

        
   
    
   

    

   

Lux, dipakai oleh 9 dari 10 bintang? pilem. 

  

   

1
 

       

   

      

1724-1535 -0. 

4 

  
       

a “ 

Pernjatain Hormat dan Terima Kasih 
Dengan ini kami menghaturkan banjak terima kasih atas bantuan 

Saudara? jg sangat berharga untuk keperluan pernikahan adik kami: 

SUPAHANG WIROSUBROTO — Solo 

dengan 

SUWARNI WIROSEWOJO — Magelang 

Hormat kami, 

DARSOSAWEGO 

R. R.I. Solo. 

» 

Keluarga 

  

        

umum barang-barang seperti tersebut dibawah ini: 
satu media tulis, 

satu radio .,Philips” dengan extra pengeras suara beserta petinja, INI PREMIERE BESAR! 
satu stel medjakursi, MALAM EUROPE FEARED, 5 

«satu djam tembok tjap burung merk Mauthe, 5 Amazing odverture hundering est ek REX JOHN : 
tiga rumah setengah batu, atap genteng, menghadap ke sebelah D.M.B. Ba, Po Og0 of valas 
selatan, bernomer 234a (2 pintu): 234b (2 pintu) dan 234d (1 pin- 
tu), semuanja terletak di Purwogondo gang III dalam kota Se- 
marang, dan rumah-rumah tadi berbatas : : 
rumah No.234a: sebeiah “utara kalis sebelah timur rumah 

No. 234h: sebelah selatan djalanan Kp. Pur- 5.00 
wogondo gang III .dan sebelah barat rumah 7.00 

No. 234 (didiami oleh orang bernama Djafar): | 9.00 
rumah No.234b: sebelah 'utara kalis sebelah timur rumah/ . 

No. 234d sebelah selatan djalanan Kp. Pur- | (17th.) 
wogondo gang III, sebelah barat rumah 
No. 234as | 10. 

rumah No.234d: sebelah utara kali: sebelah timur rumah ' EXTRA: 
No. 234 (didiami oleh orang bernama Soepar- - REX 

di): sebelah selatan djalanan Kp. Purwogondo ' SABAN 
gang III, sebelah barat rumah No. 234h. | SORE 

Pelekneh terhadap rumah-rumah tersebut diatas akan dilakukan djam 
ditempat dimana rumah-rumah tadi berdiri. : 
Penggugat-penjita: Tan Tjien Kiat, Pa hal ini memilih tempat 3.00 

, kediaman dikantor. Mr. Koo Swa,» Ik, pengatjarai ——— 1... 
di Semarang. 2 Gris 

Tergugat-tersita Hadji Hapip bin Hadji Hoesin, bertempat tinggal | pesan- 
5 di Kampung Bandjar No.. 648 Semarang. £: 

Pembajaran tunai. an f 5 
5 Semarang, 29 Desember 1954. 

Panitera pengganti Pengadilan Negeri Semarang, 
G MARBA N ) 

    

  

      

  

    

  

Orion 

  

2 Sarung Tan gan 

Orang laki2 itu dengan sarung. ta- 
ngan besi dan pedangnja 

njebar kematian dan kebinasaan, ke-f 
luar dengan tugas jang berbahaja... 

njak dibitjarakan 
.tertjantik didunia” 
lam suatu avontuur jang membawa 
para penonton dari Inggris ke Pe- 

na INI HARI INDONESIA 
Tks Eh 3 mem 

     

  

     
     
   

WARNER BROS. axo mrrogucing NN 

GERALDINE PAGE 
witk WARD BOND - MICHAEL PATE « JAMES ARNESS 

an JOHN FARROW Kakan Gakat 1 KONTAN TELLOR 3 
AAL FLOW PALOLE RDA“ oeragureow WARNER BROS. Besi” 

-akan menetap bersama ia dan anak- 
tapi kemudian ia chawatir ka-" 

jang mes 

   dan Ursula Thiess ba- 
sebagai wanita: 

terdjerumus da- 
John Uyayne pegang peranan seba- 
gai Hondo, seorang jang pendiam 

da diri sendiri !   
  

    

Film India dengan »BHEDI TRISHUL” Him India dengan 
Dana puntjak Kekuasaan di- kota2 Roma dan Babal dzaman dahulu! 

  

rantjis — Belanda — Djerman dang Sebuah film terkenal dari 
K Austria. Bermula sampai berachi L'Amour, lebih unggul dan lebih 

G3 terus-menerus mendebar-debarkan! $$ menarik dari pada film »SHANE”!! 
Sea Ba Ana Mas 
ROX 3 ia 009. 2 INI MALAM PREMIERE (17 tah) PT Pena 2 Ta 9.00 (13 th) 

iss — — AMINA — KAMALA — di 2 
te Ls ru SOUW PEH TJOA SERI Jk 

Film Tiongkok tjerita sambungan Siluman Ular jang hebat ! 

    

  

   
   

   
HE WAS WAITIN” TRIAL FOR 
HOLDIN' UP TH? MAIL TKAIN! 
PLENTY OF. EVIDENCE 
AGAINST HIM, TOO! 

    

      
       

   

TA 
BRAD WLAN COWS FOR TH! 1! 

WHO ESCAPED / BOx-L, ROY/ 
FROM YOUR ti Tha LAP | 

SHERIPEZ Aa 

   

   
     

    

  

ag ata, an pn     

   

  

    

   

    

2 AA NA ai 

3 tnya j1 3 

   

    

   
   

BRAD, I'LL GET SOME FOOD 
AND GEAR TOGETHER, THEN 
L WANT YOU TO HIBE OUT IN 
THE KILLS TILL DAD AND I 
CAN PROVE YOU'RE 
NNOCENT/ 

NO, Bgap| SUNS N 
MEAN 
TEOLBIE Fog 
YOU! ME YON ' 

Lb ME 

ALL I NESED IS A 
GUN, GINNY! TIM 
GOING, AFTER TH! 
SHAKPIES WHO 
FRAMEP           

        

   iN   

sedans  me- 
untuk  dihadap- 

Ita Rov dan an Ti 
djar seorang nela 

selang menge- 

nunggu 
    Sementara itn 

— Brad, 
— Saja meraiutuhkah sendias 

ta, Ginny. Dengan sendjata tadi saia kan -mentiari ma- 
——- Siapa Brad Wilton, itu, jang kan di pengadilan, - kare» kanan “dan alot2,  kemudion saia saja akan pergi mentjart orang- 

telah melarikan diri dari pendjara, na telah menahan kereta ingin  menjembuniikan engkat ' di- orangnja jang telah mendjeru- 
Sheriff? api pos. Bukgi?nja telah pegunungan sampai aiah dan saja muskan saja dalam tahanan. 

— Seorang pensiun muda jg. 2. tukup djuga. mentioba untuk. membebaskan. eng- — Djangan Brad.  Sendjata 
untuk Deterna- 

kan Box-L, Rov. Dia adelah” seorang 
peramah, tetapi tjongkak. 

. 4 i 

# 

ROY ROGERS No. 5. — 
2 n 

  

kau dari tuduhan. membikin engkau hanja kesuli- 
tan2 sadja. Djika engkau sajang 
kepada saja,  kerdjakanlah apa 
jang saja katakan. 

# 

3 
FE 
Ke 

at 

(u. 17 th) 

ia Abe watir kalau2 Hondo 

tak mau terus menetap 

seperti asap mesiu, dan pertjaja pa- 

   
    

    

      

      
| 

      

         

   
    

  

     
   
    

    

  

       

  

Le 

      

# 
ti 

! 
i 
y   


