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Banja 
Pulang Ke N 
MENTERI Pel Van Thiel didalam Twe mer menerangkan, bahwa langan Belanda” Indo di, 2 kini timbul sematjam 

akan tetapi Pemerintah 
tidak terpengaruh 
terangkan selandju 
sekarang memang | 
permintaan untuk p 
derland dan djumlah 

Akan tetapi | 
da sebaliknja 
adaan2 Belanda I 
sia tidaklah meng 
pertanjaan tentang 
jang disiapkan oleh P 

tjara besar2-an,” N 
rangkan, bahwa se 
mungkin untuk m ikan se- 

   

suatu keterangan, cakan . tetapi | 
Pemerintah dengan teliti mengi- 
kuti perkembangan keadaan di 
Indonesia. (Antara) 

- 

    

Dunia 
Pesawat2 Terbang Djauh 
100 Mil Dan Tinggi 40 

    000 Kaki Dapat Dilihat 
Lang Di Paris 

PESAWAT2 TERBANG dalam 
djarak 100 mil dan pada tinggi 

0g, ali dapat terlihat dari Pa- 
ngan mempergunakan alat 

Orly. Pesawat2 terbang itu dapat 
sena pan lajar televisi jang ter- 
besar didunia jang luasnja 100 

Upatjara peresmian alat radar 
itu dipimpin oleh Hanri Ohambon 

. 

sekretaris negara  Perantjis untuk 
urusan penjelidikan ilmu pengeta- 
huan, dan dihadiri oleh sedjumlah 
besar tamu2 internasional. 
-Akibat kabut jg tebal, hanja sedi 

kit pesawat terbang jg dapat naik 
keudara, akan tetapi meskipun de- ! 
mikian pesawat? t 
diatas Perantjis 
dengan seksama pada lajar televisi 

& jg terbang 
Utara telah diikuti 

Kabinet Djepang Bitja- 
rakan Tawaran Russia 

Politik Luar Negeri 
»Adakan Hubungan Persahabatan Baik 
Dengan Semua Ne 

manggil kabinetnja 

menormalisasikan hubi 
halaman III). Sementara itu 

gina keluar dari 
shida telah menolak tawaran se 

Pakt Pertabus 
nan Bersama 

Arab 
MENTERF LUAR negeri Lem 

baga Arab jang sedjak beberapa 
waktu jang lalu bersic di 
Kairo, dengan suara bulat memu- 

  

tuskan, bahwa pertahanan negara | 1 dark negara Arab harus n 
pakt keamanan bersama negara2 
Arab, demikian diumumkan hari 
Kemis di Damsiik oleh perdana 
menteri Syria Fares el Khoury. 

Ditambahkannja, bahwa negara2 
bukan Arab tidak akan diperkenan 
kan untuk ikut dalam pakt tsb. jg 
akan dinamakan Pakt Pertahanan 
Bersama Arab. Selandjutnja Fares 
el Khoury menerangkan, bahwa pa 
ra menteri pertahanan 

temu di Kairo bulan depan, di ha 
rapkan akan menerima baik tinda- 
kan2 jg akan diambil untuk melak 
sanakan pakt pertahanan itu setja 
ra. efektif. (Reuter). 

  

Presiden Dan5 PM 
Asia Akan Bitjara 
Dalam Rapat Umum Di- 
lapangan Ikada Untuk 
Sambut Konp. Bogor 
GUNA menjambut ,,Konpe- 

rensi or (konp. negara? Ko- 
lombo) jg akan diselenggarakan 
pada tg. 28 dan 29 Desember jg 
akan datang ini, maka pada tg. 
30 Desember dilapangan Ikada 
Djakarta akan diadakan rapat 
umum jang 8 diselenggarakan ole 
Walikota Djakarta Soediro. De- | 
mikian keterangan kepala Bagian 
Politik Kotapradja Diakarta Raya 
Alamsudin — kepada 
Dalam rapat tersebut jang 
dipimpin oleh Walikota Soediro, 
akan berbitjara 5 Perdana Men- 
teri, jaitu dari India, Birma, In- 
donesia, Ceylon, Pakistan dan 
djuga Presiden Sukarno sendiri. 

(Antara) 

   

egara Dengan Tidak 
Perdulikan Ideologie Mana Jang Dianut« 

P.M. DJEPANG ICHIRO HATOYAMA hari Djum'at me- 
a bersidang lebih tjepat dari pada biasa, rupanja 

setjara mendesak hendak membitjarakan tawaran Sovjet Uni utk. 
uub antara kedua negeri tsb. (beritanja di 

kementerjan luar negeri Djepang tak 
memberikan komentar, sebelum menteri luar negeri Mamoru Shi- 

sidang kabinet tsb. 2 Bulan j.l. pemerintah Yo- 

| kembali 

negara? | 
Arab jg menurut rentjana akan ber! 

»Antara”, . 

Presiden pada konggres ta oleh beberapa orang Duta 

  

ae Isteri? Je. Hen-| e “(dak Naik Hadji 
KANTOR PUSAT Jajasan Per 

jalanan Hadji Indonesia Bagian 
Penerangan minta diumumkan, 
bahwa menurut pengumuman Ke 
imenterian Agama R.I. Bagian 

| Urusan Hadji No. 9/1954 telah 
diputuskan, bahwa berhubung de- 
ngan banjaknja permintaan?  su- 
paja seorang isteri jang belum 
pernah sama sekali mendaftarkan 
dan belum pernah pula naik ha- 
dji, di-idjinkan turut mendaftar- 
kan buat naik hadji dalam tahun 
1955 mengikuti suam'nja ig telah 

£ 

lebih dahulu terdaftarkan dan 
kalah undian pada tahun2 jang 

lalu. Alasan” ig dikemukakannja 
Supaja dapat diterima mendaftar- 
kan itu antara lain sebagai beri- 

| kut: 

1. Bilamana isteri tsb. dalam ta- 
hun 1955 tidak dapat berangkat 
bersama-sama suaminja, maka utk. 
tahun2 selandjutnja jg berkepenti- 
ngan itu tidak mempunjai laki2 lain 
ig patut dan dapat didjadikan muh- 
rim: 

2. Dari kedua belaff pihak (suami 
dan 'isterinja) satu sama lain mera- 
sa tidak tenteram dan ragu? apabi 
la mereka tidak berangkat bersa-   
ma2. 

Berhubung dengan pertimbangan2 
diatas, maka Kementerian Agama 

, Bagian Urusan Hadji memutuskan, 
| bahwa: isteri tsb. dapat diterima ss 
olah-olah tih. terdaftarkan mendaf 
tarkan buat naik hadji dalam tahun 
1955 bersama-sama dengan suami- 

nja. " j 

! Ketentuan tsb. hanja berlaku ba- 
i isteri jg belum pernah naik has: 

an “Suaminja ita, (Antara) 

Djepang Sekarang: 

matjam itu dari Sovjet Uni. 

Kementerian luar negeri Yo- 
| shida menganggap tawaran So- 
|vjet tadi hanja sebagai suatu lam 
djutan offensif perdamaian dari pi- 
hak Komunis dan - menjatakan tak 
akan merobah politik luar negeri 
jang telah ditentukaa dan pula tak 
akan mengadakan hubungan biasa 

dengan RRT dan Soviet 
Uni, selama Soviet Uni tidak mau 
menjetudjui prinsip2 jang tetianivm 
dalam perdjandjian perdamaian Fris 
co. 

Politik L.N. Hatoyama. 
Setelah terbentuknja kabinet Ha- 

toyama, menteri luar negeri Shige- 
mitsu minggu jl. memberikan — dija- 

| minan kepada Barat, bahwa  Dje- 
“pang. akan terus mengadakan hubu 
|ngan jg erat dengan ,,dunia merde 
ka” dan terutama dengan A.S. Ha- 
|toyama menjatakan tidak bermak- 
sud untuk merobah  perdjandjian2 
pertahanan dan ekonomi istimewa 
dengan A.S. 1 

Dalam pendielasan mengenai po- 
litik luar negerinja Shitgemitsu Sap 
tw jl. mengemukakan tawaran guna 

| memperbaiki kembali  hubungannja 
| dengan negeri2 tetangga Komunis. 
Dinjatakannja, — bahwa  Djepang 
ingin mengadakan persahabatan de 

|ngan semua negeri didunia, tidak 
perduli. ideologi apa jg dianutnja. 
Karenanja Djepang bersedia untuk 
'mengadaka, hubungan normal kem 
bali dengan Soviet Uni dan RRT 

“atas dasar jg saling dapat diterima 
dengan tidak merugikan dasar ker- 
diasama antara Djepang dan nege- 
ri2 Barat. 

  
Kesediaan Soviet. 

Szbagai diketahui menteri juar ne 
geri Sovjet-Uni Molotov dalam kon 
perensi persnja hari Kemis dengan 
gembira menjambut pern'/ataan Shi 
gemi'su itu.  Dikatakannja, bahwa 

Sovjet Uni bersedia untuk memtitia 
rakan soal tindakan? praktis guna 

    

|Ataukah Akan Merobah 
|Lagi Dengan Masjumi-PSI? — 

Ka-| Diputuskan Dalam Kongres | 
|Kongres Berlangsung Tenang Dan Lantjar —palam P : 
»jngan Tua Atau Golongan Muda” —Sidik Djojosukarto Masih Tetap 

jang mendjadi perhatian dan per 
mungkin akan Ka Neira ang 

'oleh Sdr. Tohir bahwa Sidik sam- 

   

     

    

    

     

    

     

       

4 K| “aa 

h 

  

“2 Masalah 

  

:— Oleh: Wartawan Sendiri — KONGGRES P.N.I. JANG SEKARANG sedang berlanosuno 
padatan kalangan politisi: Naa 2 me apamma. ang baja 

negeri dan beberapa 
tanjaan kaum politisi ta 
dramati 

     tadi falah s dalam konggres tsb. 
Naa soal tadi jalah: 13 Apakak 

  

ui politiknja jang sampai | 
sekarang ini Gada nj an | 
politik kerdjasama dengan PKI 
jataukah PNI akan meninggalkan 
politik kerdjasama itu tadi untuk 
selandjutnja berbalik mengadakan 
kompromi dan kerdjasama dgn. ' 

konggres ini nanti akan timbul 
pergeseran2 atau perobahan2 da- 
lam putjuk pimpinan PNI j 
sefjara direk atau indirek 
membawa perobahan pula 
tjorak politik PNI? 

Soal kedua 'jg terachir ini terasa 
mendjadi lebih: urgent sekali berhut 
bung kerasnja suara2, terutama di 
(kalangan politisi diluar PPNI, jg 
mempunjai dugaan bahwa populari- 
leit Sidik sudah mulai terdesak oleh 
'tokoh2 PNI lainnja.  Misalnja to- 
koh2 golongan Wilopo ig menurut 
kalangan  PNI dianggap mewakili 
golongan  intelektuil dan dianggap 
bisa kerdjasama dengan — Masjumi 
serta PSI. Lain golongan lagi ialah 
golongan Mangunsarkoro jg mewa- 
kili golongan —,,Cultuur-nasionalist” 
Ig bertjorak sosialis. 

Tak ada ketegangan 
suatu apapun. 

Atas pertanjaan wartawan kita 
terhadap dua persoala, diatas jg se 
dang hangat2nja diperhatikan itu, 
sdr. Tohir dari Panitya Penerangan 
Konggres, menerangkan, bahwa 
sampai detik ini dalam konggres 
PNI tidak ada suatu ketegangan 
apapun. Segala penjusunan atjara 
konggres dan tjara pelaksanaannja 
selalu lantjar. Pun djelas, tidak ada 
tanda2 tentang adanja ,.groepering” 
atau ,,kliekvorming” seperti di de- 
sas-desuskan diluaran. 

? Popileriteit Sidik. 
Atas pertanjaan wartawan kita 

mengenai popileriteit Sidik, didjawab 

pai saat sekarang,masih tetap popi | 
Ter. Ini terbukti Waktu Sidik masuk 
ruangan kenggres, ia disambut de 
ngan sorak jang riuh sekali. 

Beberapa pemimpin2 terkemuka 
PNI lainnja. atas pertanjaan warta 
wan kita mengenai popileriteit Si 
dik tadi serta bagaimana reaksi me 
reka terhadap suatu tulisan dalam! 
sebuah surat kabar di D'akarta jg. 
menzatakan, bahwa Sidak akan di 

geser, mereka hanja tersenjum dan 
menganggap enteng tulisan harian 
tadi, 

Keterangan2 Tonny Wen. 
Djuga Sdr.. Tonny Wen, seorang 

angg. DPP PNI atas pertanjaa, war 
tawar kita dengan tegas mengata- 
kan, tidak ada ketegangan sama se 
kali didalam konggres PNI ini. 
Dan biarpun nanti andaikata sam- 
pai ada pergantian pimpinan PNI 
ini tidak akan merusak sifat kom- 
paknja PNI, pula tidak akan mere 
bah dasar politik PNI jg bersandar 
pada ,,Marhaenisme” itu, sebab po 
litik PNI memang tidak ditentukan 
oleh seseorang, tetapi oleh DP PNI 
Sdr. Tonny Wen menambahkan, 
bahwa kemenangan Kabinet atas 
usul mosi tidak pertjaja Jusuf Wi- 
bisono, boleh djuga diartikan bhw 
politik DP PNI benar, djustru ka- 
rena itu tidak ada alasan untuk 
merobah program politik itu. 

Adakan golongan muda 
P.N.I.? 

Atas pertanjaan wartawan kita, 
apakah benar dikalangan PNI ter- 
dapat golongan jg disebut2 orang 
sgolongan-muda”, sdr. Tonny Wen 
dengan djenaka mengatakan: semua 
pemimpin baikpun muda atau tua, 
selalu berdjiiwa muda!......... 

Pertanjaan diatas tadi oleh war- 
tawa, kita dihubungkan dengan ke 
njataan jg dapat dilihatnja dikong- 
gres PNI tadi, bahwa dari 1000 
orang utusan lebih jg mengundjungi 
konggres itu tadi sebagian besar 

berasal dari daerah2, dan mereka 
umumnja semua “muda2  usianja. 
Pimpinan2 didaerah memang di pe 
gang oleh orang2: muda. 

Benarkah Iskag akan di 
tempatkan di Nederland? 

Atas pertanjaan wartawan kita 
benarkah desas-desus jang menga- 
takan bahwa Mr. Iskag akan di- 
tempatkan sebagai Komisaris 
Agung Indonesia di Den Haag 
sebagai- pengganti — Komisaris 
Agung Susanto, sdr. Tonny Wen 
mengatakan, bahwa setjara resmi 
DP PNI belum perzah membitja- 
rakan soal ini. Tetapi setjara per- 
soonlijk sdr. Tonny Wen mengang- 
gap, bahwa dalam menghadapi 
persoalan Irian ia setudju sekali 
adarja seorang Komisaris Agung 
Indonesia jang berani tegas sikap- 
nja seperti Mr. Iskag itu, demiki- 
an sdr. Tonny Wen. 
  

Dikatakan, bahwa tuntutan kini 
makin meluas diantara rakjat Dje- 
pang supaja mempertjepat  hubu-   mengadakan hubungan nor,nat kem 

bali antara Sovjet Uni dan Djepang, 
bila D'epang dengan sunggan2 hsn 

i dak mengambil langkoh2 kearah itu. 
Pemimpn” politik Djepang 
menghendaki lekas adakan 
hubungan kembali. 

Sementara itu radio Peking da- 
lam siarannja hari Djum'at njata- 
kan, bahwa para pemimpin politik 
Djepang menuntut supaja lekas di 
adakan hubungan diplomatik kem- 
bali dengan RRT dar Sovjet Uni, 

ngan itu. Ketua partai sosialis sa- 

Akan Perak, 
Bandung 

Bagi Penglaksanaan 

Masjumi-PSI? 2: Apakah dalam Nai kundjungan P.M. Birma, 

1 Le sar untuk pelaksanaan 5 
dalam | hi 

(Seato) dan Eropa (Nato). 

ori 3990 Mahasiswa” Djeli 

  jap kanan, Jotaro Kawakami, njata 
kan, adalah penting sekali bagi Dje 
pang dan menguntungkan bagi per 
damaian dunia untuk terus berusa- 
ha guna mengadakan hubungan per 
sahabatan Djepang/RRT. Takutaro ! 
Kitamura dari partai demokrat nja 
takan, pernjataan bersama  RRT/ 

Sovjet itu mengandung  harapan2 
baik untuk menormajJisasikan — hu- 

bungan diplomatik. Djepang/RRT/ 
Sovjet Uni, (Antara). 

    

  

   

  

    

  

g PKI? 
balik Kerdjasama 
Hangat Jang Akan 

Sekarang Ini 
I Tidak Ada ,.Golo- 

Poni, 
di Bandung itu sangat menarik 

   

  

politisi dalam maupun luar negeri. Ini dibuktikan dng kundjungan 
tadi pada hari Saptu pagi ini jang akan di-ikuti oleh semua Menteri? ser- 

? Corps Diplomatik. Terutama soal pat 

Amerika 5 
Penghalang 

dua soal prinsipiil | 

  

Eksistensi: Tulis 
Te Wen Wei Po 8 
DALAM komentaraja Pi 

Nu, ke Hongkong minggu il: 
arian Wen Wei Pao meng, 

bahwa jang djadi bean ena 

idup berdampi etj PN up berdampingan setjara da- 
mai adalah Amerika Serikat.  . 

Harjan tsb. menuduh A.S. me- 
lakukan politik agressif di Asi: 
dan dunia. A.S. mengadakan se- 
gala “usaha untuk  mentjipt: 
golongan2 jang agressif di 

  

    

   membentji perdamaian, sebalikr 
hendak mentjiptakan ketegang 
kata harian tsb. 

Kemudian 'dikemukakannja se: 
bagai tjontoh perdjandjian .sa- 
ling-membantu” A.S.-Tjiang Kai 
Shek. Selain itu harian tadi me- 
njalahkan A.S., bahwa ser 
mala-petaka di Asia ditimbul 
oleh Amerika. Achirnja 2 
itu menjatakan, bahwa rakja 
Tiongkok berkemauan -teguh 
tuk mendjalankan. 5 prinsip hi 
berdampingan setjara da 
Kami djuga marah terhadap si 
sadja jang mengantjam kita : 
jg mengadakan komplotan ag 
sif terhadap kita. A.S. mentjol 
untuk memaksakan perang te 
dap rakjat Tiongkok. Tapi 
Tiongkok tak akan sekali2 
berikan wilajahnja serta ha 
kedaulatannja untuk ditukar | 
perdamaian,” tulis harian tsb 

Kader Komunisn 
Djerman 

   

   
      

   

  

   

  

man Timur Didi- | 
dik Russia 4: 

UNIVERSITAS' Soviet Uni 
dewasa ini sedang mendidik k.L 
3.000 orang mahasiswa Djerman 
Timur sebagai kader dari pada 
komunisme Djerman dikemudian 
hari, demikian diumumkan hari 
Kemis oleh dinas rahasia Ameri- 
ka Serikat. 

Setiap ,,pemuda elite” itu men- 
dapat sokongan jang maksimum 
jang diterima oleh 
Sovjet Uni iakni sebesar 125 dol- 
lar, ditambah dengan 62.50 dol- 
lar dari Djerman Timur sendiri. 
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.Kongres Akbar 
“PN. Ke VII 

Gambar dari Kongres Akbar P.N.I, ke-VII di Bandung. Kongres tadi 
dikundjungi oleh Lk. 1.500 utusan day merupakan manifestasi dari per- 
tumbuhan jang pesat dari P.N.I jang kini telah beranggauta 7.000.009 
orang itu. Pada gambar: Ketua Umum. P.N.L, sdr. Sidik sedang mem- 

Di Maluk 

Major Inu Kertapati menegas- 
kan, bahwa laporan pertama jang   “menjebut pendaratan 900 orang 
itu didapat dari orang2 infiltran 
jang tertangkap oleh pihak tenta- 
ya dan ditegaskannja djuga, bhw 
memang ada dilakukan infiltrasi 
-dan peristiwa ini akan diumumkan 
kemudian apabila dianggap perlu 
seperti umpamanja tentang djum- 
lahnja, tempat infiltrasi, alat2 pe- 
ngangkutan jang digunakan dll. 

Dalam membantah berita2 jang 
berasal dari Nederland jang me- 
njatakan tidak ada kapal2 selam 
Belanda jang kelihatan di Malu- 
ku, Major Inu Kertapati mengata- 
kan, bahwa bukan sadja kapal se- 
lam jang tampak diperairan Ma- 
Juku, melainkan . djuga pesawat2 

Peristiwa ini bukan sadja terdjadi 
di Maluku, akan tetapi djuga diber- 
bagai tempat lainnja, seperti misal- 
nja diteluk Bone, dilaut Djawa d.LI- 
nja. Kapal2 selam dan pesawat2 ter- 
bang ini 'biasanja membawa sendja-   ta dan makana, untuk gerombolan2 
pengatjau, terutama bagi “mereka 
jang telah terdesak - kehutan-hutan 
di Seram dimana gerombolan pe- 
ngatjau sukar bisa mendapat maka- 
nan djika ini tidak dimasukkan dari 
luar. Dalam "hubungan ini, Majoor 
Inu Kertapati mengingatkan “akan 
suatu peristiwa, dimana sebuah pe- 
sawat terbang melarikan diri “dari 

Gn. Merapi Giat Lagi 
Mengeluarkan Guguran-guguran Besar 

| Dan Gloedwolk 
(Oleh: Wartaw 

GUNUNG MERAPI di 
an Sendiri). 

'Diawa-Tengah ialah salah satu gu- 
nung jang sudah meletus pada “tgl. 18 Djanuari 19854, setelah itu 

kelihatan tidak begitu berbahaia, tiba-tiba 
Il. sebagai jang pernah dikabarkan, 
dan gloedwolk. Wartawan ,,Suara 

pada tgl. 1 Desember 
mengeluarkan guguran2 besar 

Merdeka” iang menjef'diki ten- 
tang kebenarannia berita tsb., maka menurut laporan dari Urusan 
Gunung Api Pusat Pendiagaan Gunung Merapi Jogia jang disam- 
paikan kepada pemerintah didaerah 
nja. Setelah beberapa bulan 

Kedu, menjatakan kebenaran 
gunung Merapi dalam keadaan tenang, 

baru pada tgl. 1 Desember il. terdjadi awan panas lagi. 
Peristiwa ini merupakan awan 

panas pertama dalam ' musim hu- 

djan. Tidak mustahil bahwa pada 
waktu jg akan datang akan banjak 
terdjadi awan panas guguran2 lagi, 

terutama dalam musim seperti se- 
karang ini. 

Sementara awap panas ini meru- 
pakan bahaja untuk Kali Apu dan 
sekitarnja ig penduduknja "telah di 
ungsikan. Pada tgl. 1 Desember jl. 
terdjadi 2 kali guguran besar “jg me 
nudju ke Kali Apu dan terdjadi pa 
da djam 08.02 dan djam 08.07 me 
nimbulkan awan panas guguran. 
Menurut taksiran  djaraknja dari 
puntjak lebih kurang 700. meter. 
Atau belum sampai perbatasan hu- 
tan. Menurut. peperiksaan Dinas 

Gunung Api tgl. 2 Desember ji. 
bahwa awan panas meninggalkan 

bekas berupa garis putih pada le- 
reng gunung. Ketjuali dari itu keli 
hatan asap dari solfatara  Gendol, 
Woro dan sumbat lava bewarna pu 
tih bertjampur kelabu. 

Keadaan G. Merapi se- 
belum mengeluarkan awan 
panas, “ 

.Keadaan puntjak Merapi dim. 
minggu terachir bulan Nopember 
jl. kebanjakan guguran2 keluar 
dari sebelah barat lava 1954 se- 
bagian masuk ke Kali Apu I, 
lainnja ke Kali Apu 19. Setain 
itu bila terdjadi guguran2 besar 
ada kalanja masuk ke Kali Trin- 
sing. Lava 1954 sebelah barat 
tampaknja kini retak. ' Menurut 
pengawasan dari Pos pendjagaan 
Selo (Bojolali) dalam minggu ter- 
achir bulan Nopember 1954 gu- | 

tapi belaka- guran2 berkurang, : 
ngan ini asap dari solfatara2 di 
sekitar puntjak tampak tebal, 
sedangkan dari lava 1954 asap 
serin- tampak putih merata. Oleh 
Pos Babadan dilaporkan guguran 
tidak tenang seperti apa jang ter- 1 | 
dapat dalam alat pesawat gempa, |jg belum lagi mulai memangku dja ' sungguh? bagi Indochina.” 

    

telah tertjatat rata-rata 4 kali se- 
hari. 

G. Merapi malah makin 
tinggi. 

Pihak jang mengetahui, mene- 
rangkan kepada wartawan kita, 
bahwa gunung Merapi pada wak- 
tu ini malah makin tinggi, di- 
bandingkan keadaan jang sudah. 
Diika pada waktu meletus tahun 
1930 tingginja dari permukaan 
laut hanja 2911 meter, maka pa 
da tg). 14 Nopember 1950 ting- 
ginja telah mentjapai 3770 meter. 
Sesudah meletus pada tgi. 18 
Djanuari 1954 sampai sekarang 
diduga sudah meningkat lebih 
tinggi lagi. 5 

Usaha pemerintah dae- 
rah Kedu untuk meng- 
hindarkan bahaja. 

Seperti sering” kali diberitakan, 
bahwa untuk menjelamatkan pen 
duduk disekitar sebelah barat di 
lereng gunung Merapi, pihak 
pamongpradja dengan d'bantu in- 
stansi lainnja sudah selesai diker- 
djakan, antara lain tempat pe- 
ngungsian, kendaraan dan tempat 
transmigrasi Jokaal di Ngablak 
dan-Sapuran Wonosobo, 

  

buka kongres. Tampak 

“Benar “Ada Infiltrasi 

Bukan Sadja Kapal Selam Djuga Pe- 
sawat2 Terbang Digunakan 

BERHUBUNG ADANJA BERITA2 jang bersimpang siur 
tentang pendaratan 900 orang gerombolan RMS didaerah Ambon, 
wakil Kepala Penerangan Angkatan Darat 

atas pertanjaan Antara menerangkan, bahwa berdasarkan informasi 

jang pertama jang didapat dari orang2 infiltran jang tertangkap di 
katakan ada 900 orang jang telah didaratkan di Maluku. Akan te- 
tapi setelah ada persiapan2Zuntuk menghadapi soal tersebut, ternjata 
djumlah infiltran tidak sebesar itu. 

(suku Maluku. jang untungnja hanja 

  

Golongan W 

djuga P.M. Ali disisinja. 

u Selatan 

Major Inu Kertapati 

salah satu tempat di Australia de- 
ngan tudjuan ke- Maluku, akan te- 
tapi dapat digagalkan. 

Keterangan Menteri. Per- 
tahanan disalah-artikan, 

Sementara itu Major Inu Ker- 
tapati memberikan  pendjelasan 
tentang utjapan2 Menteri Pertaha- 
nan Mengenai perkembangan2 jg 
terachir di Ambon. Utjapan2 itu 
menurut Major Inu Kertapati di- 
salah - tafsirkan oleh sementara 
pers. Menteri Pertahanan pernah 
mengatakan di Makassar, bahwa 
.Kini ada anasir2 luar negeri jang 
berhasrat menimbulkan “pertenta- 
ngan diantara kita dengan kita, 
bahkan sampai pertentangan dgn 
sendjata”.. . Menurut . Major Inu 
Kertapati, ini tidak perlu diartikan 
pertentangan dim Angkatan Pe- 
rang sebagaimana jang salah ditaf- 
sirkan itu. Menteri Pertahanan 
adalah djuga pemegang kekuasa- 
an SOB dan boleh mengkonstatir 
pedjala? dalam masiarakat. 

  
Menafsirkan hat ini sebagai meng 

konstatir h212 didalam Angkatan Pe 
rang adalah bersifat ..insinuasi” un 
tuk mengadu-domba Menterj Perta 
henan dengan tentara. Kalau jang 
dimaksudkan oleh Menterj Pertaha 
nan pertentingan terdjadi dalam ten 

tara, sndah tentu Menteri akan me 
ngemukakan hal itu dikalangan ten 
tara sendiri dan bukan melalui su- 
r2'Tabar. 

Oleh karena keterangan Menteri 
Pertahanap itu adalah dalam hubu 

|nennnia dengan peristiwa? di. Malu 
|ku, maka jang dimaksudkan ialah 
pertentangan jang diinginkan golong 

an-golongan asing itu, jaitu diantara 

sebagian ketiil sadja 
kai oleh Belanda, 
bangsanja sendiri. 

jarg suka dipa 
untuk melawan 

Tentang pengangkatan? dikalangan 
Angkatan Darat jang katanja me 
nimbulkan rasa tidak senang pada 
para perwira lainnia, didjelaskan, 
bahwa diika itu benar dan ada jg. 
merasa tidak puas, perlu diingatkan, 
bahwa tjara mengemukakan rasa ti 
dak puas itu dapat dilakukan de 

ngan tjara2 jang berlaku dikalangan 
militer jang sudah ditentukan, - dan 
tidak dengan tjara2 Jain.(Antara) 

Siirodiwismo 

Pemimpin IL.I.H. 
Terganggu Ingatannja ? 

KJAI Slirodiwismo pemimpin 
LI.H. Igama Islam Hak) ig oleh 
Pengadilan Negeri Magelang per- 
nah d'djatuhi hukuman 3 bulan 
pendjara, karena dipersalahkan 
mengadakan rapat tanpa. idjin, 
ketika dalam tahanan: dirumah 

  

  

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

luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 

Adv. Rp. 0.80 per m.m. kolom : 

Harga etjeran 60 sen p. lembar? 

Rp. 12.— 
a 3 

    

ongsonegoro Jg Berhak 
Pakai Nama P. 1. R5 

Xx 

    

Kongres Membenarkan Beleid DP PJR 
Jg Diketuai Oleh Wongso—Pemetjatan 
Thd Tadjudin Noor Cs Berarti Sjah— 

Dewan Partai Baru Tersusun 
— OLEH: WARTAWAN SENDIRI — 

”BERAKIT-RAKIT KEHULU berenang-renang kemudian”, 
Bidal ini benar2 berlaku bagi konggres luar biasa P.I-R. di Semg. 
Suasana konggres pada sidang pleno hari pertama, tanggal 16 De- 
sember, tiap2 peserta konggres wadjahnja kelihatan “prihatin”. 
Sekretaris djendral PIR Mr A. W. Soerioadiningrat dalam melaku- 
kan pemeriksaan mandaat sedemikian telitinia, sehingga menam-: 
bah suasana “prihatin” itu. Bahkan dipodium, dimana pimpinan 
melakukan tugasnja tiada hiasan. Kosong, atau seperti tanah gundul. 

Kemudian suasana itu berobah 
seluruhnja pada waktu dimulainja 
sidang pleno kedua, jakni pada tg. 
16 Desember sore. Tiap2 peserta 
tampak mukanja berseri2 diatas 
podium tampak beberapa karangan 
bunga jang baru sadja diterima. 
Lebih banjak ketawa daripada ber 
sungut2. 

Demikianlah, konggres P.L.R. pa- 
da sidang plenonja jang pertama itu 
Dewan Partai telah memberikan per 
langgungan  djawabnja mengenai 
maklumatnja tertanggal 22 Oktober 
1954. Dikala sidang itu berlangsung, | 
telah datang  menjusul 
Orang utusan lagi dan 
mandaat, sehingga djumlah suara 
konggres mendjadi 133 tjabang. Ar- 

tinja, lebih banjak daripada ketika 
konggres di Solo. 

Setelah konggres mendengar urai- 
an Mr. Wongsonegoro mengenai ke 

djadian2 dalam pimpinan partai se- 
djak konggres di Solo, achirnja kong 
gres mengambil keputusan dengan 
aklamasi: (1) menerima baik Dewan 

Partai PIR jang diketuai oleh Mr. 
Wongsonegoro dan jang terdiri dari 

sebagian besar anggauta2 DP PIR 
dang dibentuk dalam konggres PIR 

di Solo pada bulan Oktober jl. (2) 
menjetudjui kebidjaksanaan DP PIR 
dibawah pimpinan Mr. Wongsone- 

80ro, jang dilakukan  semendjak 
konggres PIR di Solo sampai ber- 
langsungnja konggres di Semarang, 

termasuk Maklumat DP PIR ter- 
tanggal 22 Oktober 1954. 

Menjusun Dewan Partai 
baru. 

Sebagaimana tertera dalam atjara 
konggres, maka sedianja pen/usunan 
Dewan Partai Baru akan dilakukan 
pada sidang pleno kelima. Tetapi pe 
robahan2 telah disetudjui oleh kong 
gres. Demikianlah, maka pada sidang 
pleno kedua jang dimulai pada hari 
Kemis djam 

pemilihan Dewan. Partai baru. De 

ngan “aklamasi telah. terpilih Mr. 

Wongson2gcero seslaku ketua, Sewaka 
wakil ketua, Untuk memperlengkap 

dewan partaj itu mereka berdua di 
tambah seorang berlaku sebagai for 
mateurs:. Pemungutan suara  forma 
teur achirnja dipilih T.V. Siregar. 

Pada djam 1 malam baru dapat 
diumumkan hasil pemilihan De- 

sbb: Ketua Umum — Mr. Wong- 
sonegoro, Wakil ketua J1 — Sewa- 
ka, Wakil ketua II — T. V. Sire- 
gar, Wakil ketua III merangkap 
»-ting Sekretaris Djenderal-X Mr. 
Abd. Wahab  Soerioadiningrat, 
Sekretoris I — Mr. 'S, Brotodi- 
ringrat, Sekretaris II — Djamhuri, 
Bendahari — Moekdi. 

Sementarasitu ketua seksi” ada- 
lah sbb: Seksi Politik diketuai oleh 
M. Sutardjo Kartohadikusumo. 
seksi ' Ekonomi-Sosial diketuai 
oleh Prof. Ir. Roosseno wakil ke- 
tuanja M. Saddak, Seksi Sosial di 
ketuai oleh Mr. Ch.: Soplanit, Sek- 
si wanita diketuai oleh nj. Judone- 
goro, Seksi pemuda diketuai oleh 
T. V. Siregar, Seksi Buruh dike- 
tuai oleh Martadi, Seksi Tani di- 
ketuai oleh R.I. Suryahadiputran- 
ta, Seksi Pendidikan diketuai oleh 
Prof. Johanes, Seksi Penerangan di 
ketuai oleh Moh. Djamhuri, Seksi 
Pemilihan Umum diketuai oleh J. 
W. Lapian. Tiap2 seksi2 itu mem- 
punjai beberapa orang pembantu. 

Bu Judonegoro 
njanji. 5 

Mungkin karena setelah sekian bu 
lan PIR didalam udjian ' kemudian 

lalam konggres ini mereka sudah me 
rasa geslaagd. maka selama - forma 
teur mengadakan rapat menjusun De 
wan Partai baru, para peserta kong 

gres sambil istirahat mengadakan ,,se 
'ingan gembira”, Hampir masing2 

utusan memberi pertundjukan ke 
pandaiannja. Diantara pen'anji2 itu, 
telah dilakukan njanjian bersama ,,Pe 

mmilihan Umum” oleh nionjah2 Judo 
negoro. ni. Adnan dan nj. Sumardjo 
jang mendapat sambutan hangat. Ada 

bun pen'anji jang terachir adalah Ir.   pendizra Magelang  gerak-gerik- 
nia seperti orang jang terganggu 
ingatannja. Oleh pihak jang ber- 
wadj'b ja telah dikirim ke Bogor 
untuk dirawat dirumah sakit 
ingatan disana dan dari sana ka- 
“barnja ia dipindahkan ke Mena- 
do, 

Oleh pengkut' LLH. diusaha-   kan supaja Kjai Slirodiwismo di 
behaskan dari tahanan. Kjai Sliro 
|diwsmo telah ditahan sedjak, 
|tahun 1951. (Antara) 

Supardi darj Jogjakarta jang sedjak 
mudania terkenal mempunjai suara 
empuk. 

Mereka jang berhak me 
makai nama ,,PIR”, 

Djustru adanja beberapa kepu. 
tusan konggres jang sudah agak 
mendjernihkan suasana, atas per. 
tanjaan kita Mr. Wongsonegoro 

menjatakan bahwa dengan kepu- 

tusan konggres di Semarang ini 

beberapa ' 

beberapa : 

  

20.00 telah dilakukan : 

  

jg membenarkan kebidjaksanaan 

DP PIR, maka berarti bahwa kong 

gres sebagai instansi jang terting 
gi dalam organisasi telah mem- 

benarkan pemetjatan ter 

hadap 4 orang anggauta, jakni Mr. 
Tadjuddin Nosr, prof, Hazairin, 
Djokoprawiro dan Sjamsuddin Su- 

. tan Makmur. 

Atas pertanjaan selandjutnja me- 
ngenai tanda pemilihan umum, Mr. 
Wongsoneyoro mendjelaskan, - bah- 
wa dengan kongres jang berlangsung 
di Semarang jang guorumnja lebih 
dari tjukup ini, maka golongan 
Wongsonegoro inilah jang berhak 
memakai nama PIR dan tanda .,pa- 

di” dalam pemilihan umum, sebagai- 
mana jang ditetapkan oleh Panitia 

' Pemilihan Umum. Ditambahkan dju- 
' ga, bahwa besluit dari Panitya Pe- 
: milihan mengenai tanda pengesjahan 
nama dan tanda pemilihan umum 
put sudah berada ditangan mereka 
(golongan Wongso). 

Hingga berita selesai dibuat, kong- 
gres masih berdjalan terus untuk 
membitjarakan atjara2 lainnja. 

'Hazairin pernah menemui 
Mr, Wongso 

Dalam pertjakapan kilat dengan 
wartawan tuan, ketua umum Mr. 
Wongsonegoro menjatakan, bebera- 
pa hari sebelum konggres di Sema- 
rang itu berlangsung, prof. Hazairin 
pernah datang menemui Mr. Wong- 
sonegoro. Didalam pertjakapan me- 
reka itu, antara lain prof. Hazairin 
menjatakan bahwa -mereka bersedia 

kembali kedalam PIR djika dua sja- 
rat jang dimadjukan dapat diterima. 
Sjarat2 jang  dimadjukan 'itu antara 
lain agar PIR menjeberang dari pen- 
dukung kabinet Ali mendjadi oppo- 
Sisi. 

Sjarat jang terlalu berat itu dgn 
sendirinja tidak bisa diterima. Pen- 
dirian fihak Tadjuddin cs itu rupa2- 
nja memang tidak bersedia" bersatu 

kembali, ternjata dengan kawat me- 
reka kepada konggres jang dibatja- 
kan oleh sekdjen pada waktu sidang 
pleno kedua berlangsung, jang an- 
tara lain menjatakan bahwa 4 orang 

tsb tidak dapat memenuhi undangan 
konggres karena menganggap kong- 
gres itu tidak sjah. 

Sekedar  tjatatan dari" peristiwa 
win Partai baru jang susunannja | PIR ini dapat ditjatat bahwa sedjak 

terdjadinja heboh” di. Djakarta, 
maka golongan Tadjuddin cs me- 
nempati gedung djalan Tk: Umar 
sebagai kantor sekretariaatnja (ini 
gedung sekretariaat PIR lama) se- 
dangkan PIR golongan Wongso un- 
tuk sementara menempati gedung 
djalan Geredja Theresia. 5 

Tetapi dengan keputusan konggres 
di Semarang ini, mungkin sekali soal 
rumah gedung sekretariaat itu akan 
mendjadi heboh djuga. Dalam hal 
ini wartawan tuan dapat mengeta- 
hui, bahwa V.B. “untuk gedung 
sekretariaat didjalan Tk. Umar itu 
berada ditangan Mr. AW, Soeriog 
adiningrat (golongan Wongso). 

Mereka memisahkan diri ' 
dari PIR : 

Dalam pertjakapan wartawan 
tuan dengan beberapa kalangan 
jang sudah matang atau malah 
boleh dikatakan termasuk ahli da 
lam hal berorganisasi, djika sesua 
tu konggres jang sjah mengambil 
sesuatu keputusan jang membe. 
narkan sesuatu fihak, maka ber- 
arti konggres atau organisasi itu 
mendjatuhkan vonnis menjalah. 
kan pada fihak jang lain. Djadi. 
nja, dalam soal heboh PIR ini se 
karang, diartikan bahwa Tadjud. 
din Noor cs telah memilih djalan 
memisahkan diri dari P.L.R, 

Dengan demikian, bagi golongan 
atau penganut mereka jang duduk 
dalam. parlemen djika mempunjai 
»politik-fatsoen” dapat memilih satu 
diantara dua dijalan. Jakni: terus ber- 
fihak Tadjuddin Noor cs dengan ti- 
dak mempergunakan nama PIR atau 
kembali kedalam fraksi PIR.  Ke- 
mungkinan kedua itu masih dapat, 
sebab konggres tidak mengambil se- 
suatu hal terhadap mereka, Artinja, 
mereka masih dianggap sebagai ang- 
gauta PIR. 

Harus diakui, bahwa kesulitan 
PIR untuk menarik orang2nja jang 
menjalahi organisasi dari keduduk- 
annja sebagai anggauta parlemen 
adalah sulit sekali. Kesulitan ini me- 
mang tidak tjuma dialami oleh PIR 
sendiri, melainkan demikian djuga 
halnja bagi partai lain. Sebab, par- 

lemen Indonesia belum mempunjai 
hak recall. . . 

Kewadjiban Negara? Barat Di Asia Ialah Memuaskan 
Nasional Jang Sjah Dari Rakjat Asia 

De Murville mengemukakan bhw “strategi setjara luas. Perbedaan. fa- 

2 1... 
Aspirasi 

DALAM PIDATO  DIMUKA 
American Club” di Paris pada ha 
ri Kemis Maurice Couve de Mur- 
ville, jg telah diangkat mendjadi 
duta besar baru - Perantjis untuk 
A.S., mengatakan 
ban negara2 Barat di: Asia ialah 
memuaskan  aspirasi2 nasional jg 
sah dari rakjat Asia dengan. disam 
ping itu mentjegah perluasan komu 
nisme di Asia. Couve de Murville, 

batannja baru tsb.. selandjutnja me 
ngatakan bahwa sedjak perang du- 

nia ke-2 terdapat banjak perselisi- 
,han faham antara Perantjis dan 
A.S. dan salah satu kewadjiban su 

bahwa kewadji- lit bagi Perantjis ialah untuk meja | a 
kinkan Washington 
tiis bertempur di Indochina untuk 

“ mempertahankan negeri tsb. .,terha 
dap nasionalisme totaliter jg tidak 

| lapat membawa kemerdekaan ' jg 

tsb. sukar dimengerti dalam nega 

ra seperti A.S. dimana pra-sangka 

  

maksud  Perantjis jg sesungguhnja ham itu menurut de Murville "telah 
| tampak mengenai kedjadian2 di 
Tiongkok, India, Indochina dap In- 
donesia dimana  kesulitan2 dalam 

| nti-pendjadjahan sangat mendalam | hal materi dan pembangkitan senti- 
bahwa Peran- dikalangan rakjat sedjak permula- | men nasional kini menghasilkan 

an”. Ia mengatakan bahwa negara2 | suatu pergolakan. Achiraja de. Mur- 
sekutu Barat kadang? berselisih fa' ville mengatakan bahwa bagi perda 
ham mengenai hal2 jg istimewa te- matan dunia sangat perlu 

tsb. | persahabatan 
tudjuan2 dan ' rantjis, (Antara), 

tapi pada umumnja 
bersepakat dalam 

“ 

negara2 
adanja 

antara A.S, dan Pe 
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“PENGUMUMAN 
N MAKANAN UNTUK 

gsa/warganegara Indonesia “jang menaruh 

minat sanggup memborong “bahan makanan 'untuk Sekolah  Pela- 
apn ah : tah 

Dengan ini kami harap se ekasnja datang di kantor S. P. S. 
5» 3 Ng aa untuk diberikan daftar (formu- 

Penerimaan kembali daftar tsb. ditutup sampai tgl. 25 De- 

“1954 “Semarang, 16 Desember 1954. 
KOLAH PELAJARAN SEMARANG 

  

     

  

  

  

PENGUMUMAN PENERBIT. 
Berhubung dengan sangat ba- 

| njaknja pekerdjaan jang harus di- 
selesaikan oleh pertjetakan ,,SE- 
MARANG” jg 
»Suara Merdeka”, 
aerbit harian ,,Suara Merdeka” se- 
mula untuk mengeluarkan kalen- 
1 tahun 1955 terpaksa diurung- 
an, 5 

Begitulah niat baik semula ti- 

dapat merasakan djuga, bhw 
pentjinta dan lengganan hari 
"Suara Merdeka?” merasa ketjen 

Menurut perhitungan dan ) 
timbangan dari pihak pertje 
pekerdja: sntjetak kalender ta- 
hun 1955 
pada es 
awal bulan Djanuari 1955. 

Demikianlah atas pertimbangan 

       

terpaksa tidak dapat dilaksanakan. 
Dan atas keketjewaan tsb. kami 
minta maaf sebanjak-banjaknja. 

Penerbit harian « 
»SUARA MERDEKA”, - 

119, GABUNGAN JTMPORTIR 
i DITUNDJUK SEBAGAI 

GROSSIER 
,Antara” Semarang  memper-     

  

PENGUMUMAN     

Thio Thiam Lay umur kira-kira 26 tahun. 

Sedari tg. 15 Des. 1954 sore sehingga ini hari belum pulang. 

Pada siapa jang bisa antar kembali atau kasih undjuk tempat ting- 

galnja, akan diberi wang kerugian sebesar Rp. 500.— 

Hormat : 
ONG GWAN HWIE 

ONG GWAN KWIE 

2 Dj. Beteng No. 16 
Semarang 

UNTUK HADIAH HARI NATAL 
sl pakbola di Solo pada tgl. 19 De- BARU TERIMA : 

Kwartetspel bikinan luar negeri, 

Poszie- & Foto-albums, matjam' buku warna, 
“mozaziekdozen, matjam2 mainan anak-anak dll. 

DJUGA ADA SEDIA : 
Karfu Hari Natal (Kerstkaarten) mulai dari harga 

2 Rp. 0,10 per lembar. 

Toko Buku ,,6GLORIOUS” 
Sidodadi 3 — Telp. Smg. 1697. 

Memberi tahu pada umum, bahwa saja punja keponakan : 

bernama The Biauw Nio berumur 8 tahun telah diadjak lari oleh , 

    

SAKSIKANLAH !!1!!! 

VOORVERKOOP DI SOLG : KANTOR PERRIN (Muka Sriwedari) 
“ ? JOGJA: KOMISARIAAT PSSI DJATENG 

(Sdr. KASIMUN) 
PENGURUS ”PERSIS” 

' SEPAK BOLA BESAR 
DI STADION SRIWEDARI SOLO. 

ALGODJO XI LUAR NEGERI (GAK GRAZ) — (KALMAR) 
AKAN DILAJANI OLEH "THE BEST GOALGETTER OF 

ASIA” RAMANG DARI MAKASAR. 

TG. 17 DESEMBER: SOLO — MAKASAR 
TG. 18 DESEMBER: SOLO — MEDAN 
TG. 19 DESEMBER: MEDAN — MAKASAR 

    

  

  

| 

Untuk Merebut Bond Bahasa Inggeris. 
—. Besok tahun depan 1955 akan dibuka : 
| Kursus bahasa Inggeris permulaan dan Jandjutan. 

Peladjaran2 terdiri batjaan, orammar, 

Bahasa penghantar Indonesia dan Tionghoa. 

Pendaftaran nama dapat dimulai sekarang di: 

| SEBANDARAN No. 11 — SEMARANG. 
Pagi djam : 7.00 s/d 9.00,  Sor& djam: 5.00 s/d 7.00 
Uang kursus Rp. 15,— Tempat terbatas. 

dan correspondensi. 

  

  

  

Lebih tjepat dari Suara 
Dalam '/, djam 

Rambut putih mendjadi hitam. 

Black Hair Dream Oil 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
“Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 

- Tjap Potret Bintang Empat. 

Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll. 
Mudah dipakai. 

Bisa dapat 
| Harga Rp. 25.— 

  

Tambah ongkos kirim 1576. 
di rimah" Obat diseluruh Indonesia. 

Agen”: asi $ dari Amirosol & Amiro Pomade. 

PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN: 

20 AMIRODIN 

  

  

        

Collane 

— 

Lavender om 

$ . Depan Kusamojudan 95 A — Solo. 

- 

  

Here's glorious after shave freshness 

with thg coolest, crispest tang of 

lavender you ve ever known. 

Bas Brilliantine, too, with the same 

Ta sweet lasting fragrance. 

. Two Grossmith essentials 
for good grooming. 

            

    

      
         

|| Tadjuddin 

| oleh berita, bahwa oleh jang ber 
. wadjib. kini telah menundjuk 10 
gabungan importir dari Djawa Te 
ngah dan Karesidenan Tjirebon. 
jang akan diberi tugas untuk mem 
bagi dan mendjual tektiel' didae 
rah Djawa Tengah dan Karesiden 
an Tjirebon. Penundjukkan tsb 
dengan mengambil dasar menurut 

gangan Rayon IV jang berpusat di 
| Semarang. Dari djumlah mereka 
jang ditundjuk itu, ialah 3 untuk 
Semarang, dan utk. Keresidenan2 
Pati, Kedu, Baniumas, Pekalong 
an, Surakarta. Tjirebon dan Dae' 

. rah Istimewa Jogjakarta masing2 
1. (Antara). 

ANTA ALA AA 

| UTK PARA PENGGEMAR 
SEPAKBOLA. 

| Publik di Semarang terutama jg 
hendak melihat pertandingan se- 

sember 1954 antara kes. Makasar 
dan kes. Medan tak usah mengi- 
nap di Solo dan dapat kembaji ke 
Semarang hari itu djuga dengan 
menimpang kereta api jang be- 
rangkat dari Solo djam 18.30 pe- 
targ, Kereta api ini berangkat se- 
bigaimana biasa ditetapkan dari 
Jogjakarta. Karena banjaknja per- 
mintdan vfk mengundurkan djam 
keberangkatannja dari Solo, maka 
'ihek D.K.A. telah meluluskan per 
mintaan tsh. dgn menetapkan djam 
herengkat itu pada djam 18.30 
Djam keherangkatan K.A. dari 
Semarang Tawang ke Solo sbb.: 
Kereta Api fjepat djam 

.59. 9.10, 12.13, 14.33 “dan 
Ih sedarg K,A, biasa djam: 

habisan Solo jang tersebut bela- 
kargan inn, Kepada para pengge- 
mar senakbola diardjurkan kalru 
herkundivng ke Solo dari Sema- 
rang untuk membeli kartjis pulang 
perzi. 
SEL LM 

ANGGAUTA FRAKSI P. I. R. 
ANDI LOLO MEMIHAK 

WONGSONEGORO 

Ketika Konggres PIR sedang 
berdjalan, diluar dugaan seorang 
anggauta fraksi PIR jg memihak 

Noor, Andi Lolo, 
|Dium'at petang datang kekong- 
gres, dan menjatakan berp'hak 
pada Wongsonegoro. 

Kedatangan Wakil Perdana 
Menteri Zainul Arifin jg mestinja 
akan mengundjungi resepsi penu- 
tupan konggres, diurungkan dan 

: d'ganti oleh Menteri Dalam Ne- 
geri Mr. Sunarjo. 

HARGA EMAS. 
Cbusus ,,Suara Merdeka", 

Semarang, 17 Desember '54: 
24 karat: djual ...... Rp. 51.— 

bel Rp. 50,50 
22 karat: djual ...... Rn». 46.50 

hee Rp. 45,— 
Dizkarta, 16 Desember '54: 
24 karat tiap gr. ...... Rp. 52,— 
22 karat tap gr. ...... Rp. 51,— 
Surabaja, 16 Desember '54: 
Tidak ditrima tjatatan harga. 

Singapura, 16 Desember '54: 
Tidak ditrims tistatan harga. 
Londen, 16 Desember '54: 
Emas Beirut tiap ounce 35.18 
Emas Macao tiap ounce 37.52 
Emas Hongkong tiap ounce 37.81 
|Emas Bangkok tiap ounce 38.41 
  

Telp 336 
semana:   

  

  

mentjetak harian | 
maka niat Pe- 

lak dapat dilaksanakan dan kami | 

han luruh dunia. Dan begitulah sakterus      

  

achir Desember 1954 atau | sel 1 
0. Fbatan P. IL. R. seperti duju-duluan. 

dan perhitungan tsb niat baik dari | 
pihak Penerbit ,,Suara Merdeka” | 

         
Biasanja apa sadja jang namanja mu 
lai dengan PIR, 
dan lihaylihay. Tjontohnja : 

Pier Angelie, itu bintang pilem Ita 
lia jang tjiamiek. Wkwk 

Pir-andello (Pirandello), almarhum 
'penulis humorist Italia jang pernah 
| dapat hadiah Grand Prix de PEuro- 
pe. $ : 3 

. Peer Cynt (Pier Djint), sebuah Ia 
kon sandiwara jang merupakan mas- 
Htar piese-dari Misa 1 ank 

Dan, eh.........  Pir-ing Terbang, 
is bisa gegerkan dan,mumetkan se- 

  

“Tuning PIR ,.made in Indonesia" (kok tjumah djerdjah dan lokro sad 
    

       mudahar kongres PIR di 
sekarang ini bisa kembalikan ke-he- 

'Proficiat, pak Wongso ! !.! 
NJANJIAN FATMAWATI. 
Madame Fatmawati kabarnja seka 

rang beladjar dar pintar njanji. Apa 
|suaranja kajak Doris Day, Patti Pa- 
ge, Siti Nurrochmah, Ade Ticoalu, 
Wieke Sukari, apa kajak raden 

| adjeng jang tjantik-langsing woro Po 
dang (itu penjanji RRI Solo) Sir- 
pong kagak tahu. Tapi melihat ba- 
njaknja air-mata wanita Surabaia 
jang (althans menurut Antara) ber- 
'tjutjuran waktu — mendengar suara 
madame, maka mestilah suaranja sa 
ngat mengharukan. Dan tepatlah se 
kali suara madame ini dengan pili- 
han Jagu2-nja jang sangat digemari-   

wilajah Inspeksi djawatan Perda' 

nja, diantaranja lagu, of all things, 
lagu Djerman ,,Staendehen”. 
Kaluk tidak keliru, kalimah2 per- 

mulaan dari ,/Steandehen” itu bunji- 
nja sbb : | 

Leise flehen meine Lieder, 
In den stillen Nacht zu dir...... 

Kalau dipertaal tjara hantam-kromo, 
bunjinja djadi : 

Merintih meraju laguku ini, 
Kepadamu, diwaktu malam jang 

SEPISUNJI 
Tentu. sadja Sir-pong jang gam- 

pang trenjoeh itu, pasti ikut-ikut wa 
| nita-wanita Surabaia .mbrebes 
mili”, kalau dengarkan lagu jang 
serba sedih 'itu. Apa lagi kalau di- 

      

MELITN MPRA Koangaten: Blora, telah bermata 
| Lusi 

| Menurut 

itu maka perhubungan satu 

ja. 
| Maka itu Sir-pong doa'kan mudah. 

|. Pada tanggal 15 Desember j.l. 

tertimpa penjakit jang mendadak 

  

MBANGUN DJEMBATAN 
BERGOTONG-ROJONG. 

Penduduk desa Karangdjadi 

membangun djembatan “ sungai 
jang pandjangnja 45 M. 

Djembatan ini menghubungkan 
antara desa 'Nglawean—Kal dja- 
lin Ig 

ada dilakukan setjara gotong- 
rojong dari penduduk se-desanja. 

1 Panitya Pembangunan 
djembatan tsb. sampai kini telah 
Cikeluarkan uang Lk. Rp: 2.500,- 
“Dengan d bukanja  djembatan 

dgn 
ena an ja bertambah ani 
sebab tidak lagi mentjari djemba- 
tan jang letaknja djauh. « 
IKAN TERI BERATJUN ? 

3 grang penduduk desa. Kunden 
Kabupaten Blora, bernama B. 
Ngali, Lasimun dan Saminah, tlh 

per-tama2 mabok dan kemudian 
sakit perut. sedang satu diantara 
ketiga orang tersebut jalah Sami- 
nah karena sakitnja terpaksa ber- 
kali2 djatuh pingsan. 
 Sebab-musababnja h'ngga ter- 
djadi demikian itu, menurut kete 
rangan jang bersangkutan adalah 
makan ,,ikan teri”. 

etelah hal itu disampa'kan ke 
pada jang berwadjib, maka segera 
dilakukan pemeriksaan dan bebe- 
rapa tindakan” perlu dilakukan 
untuk mentjegah mendjalarnja ke 
d'adian tsb. Selandjutnja ket'ga 
orang korban ikan teri tsb. terpak 
sa ngkut ke rumah sakit utk. 
mendapatkan perawatan, 

PURBOLINGGO 
SN ana, 

"GUDEG NGAJODYA” DI 
—. PURBALINGGA. 
ngan mendapat sambutan js 

SN baru2 ini rombc 
ngan dagelan dari keluarga Djawa- 
tan Penerangan Daerah Istimewa 
Jogjakarta jg bernama Guder 
Ngajodja” telah berkundjung “ke 
Purbo'inggo guna mengadakan per. 
tundjukan sandiwara dagelan dgn. 
mengambil tjeritera ,,Eling lap. Was:   ingat bahwa simpathie Sir-pong se- 

| dari semula, sampai. Bulan, Djuni 
1954, dan sampai sekarang djuga me 
mang HANJA rertudju pada Nj. 
Fatmawatie sadja 1!!! 
Maka itu untuk sedikit menghibur 

dan mengisi repertoire madame Fat- 
mawati, nanti kaluk beliau datang di 
Semarang, Sir-pong sanggup membe 
ri peladjaran lagu baru pada nj. Fat 
mawatie. 

Lagunja : Heisa, Hopsa-keeee...... 

Sirpong. 
  

  

pada”, Selain keluarga Djapen tu- 
rut serta menjaksikan pertundjukan 
tsb, kepala2 djawatan, partai dan 

sanis setempat dan Umum jg 
Durut taksiran tidak kurang dari 

Orang. Dengan melalui saiu- 
agelan itu penerangan diseki- 
emilihan umum, persatuan. 

pembanguna, dan keamanan dapat 
dilaksanakan serta tidak. mendjemu 

n bagi para pengundjung, dan le 
ih'imudah diterima. Hingga per- 

jukan berachir para pengun- 

ng tidak mendjadi berkurang. 
Seperti diketahui kedatangan. tsb. 

ia atas usaha Kesatuan Pene- 
Mobil -(Kespenmob) daerah 

     

   

    

     

   

  

    

    
   
   

  

  

Pembangunan djembatan tsb. 

16.45 dan. 14.47 (peng- 

| Sunda, 17.45 Orkes Studio Djakar- 

“| andjutan), 18.30 Peladjaran Njanji: 

-hlang malam, 21.00 Budha Dharma: 

1 Geredja: 10.45 Ketoprak Matarani: 

KES. PERSIS DIKALAHKAN : 
- PSM DGN. ANGKA 4—2. | 

Djum'at sore kemaren dilapa- ' 
ngan Sriwedari Solo dilangsungkan 
pertandingan sepakbola - untuk me- 
rebut kedjuaraan PSSI diseluruh In 
donesia antara kes. PSM (Maka- 
sar) dan Persis (Solo) ig berkesuda . FA . $ 
han 4—2 untuk kemenangan fihak MOjO Ai ngk enganjar telah ban- 
PSM. Angka pada waktu turun mi Gir. Tanggulnja dadal dan airnja 
num menundjuk 2—0 untuk Maka meluap menimpa rumah2 bendu- 
sar. Pada umumnja dalam pertandi duk sekitarnja. Untung korban 
ngan itu fihak tamu ada unggul, 9) wa tidak ada. Residen Kedu 
terutama dalam babak pertama, Sukardii bersama-sama kepala 
dimana trio Sahran, Suwardi dan 'Djawatan P' engairan Kedu dan 
Noor (kanan luar) aktip merangsek Maksud wakil ketua Dewan Per- 
kedudukan Solo, hingga seringkali .ekonomian Rakjat daerah Kedu, 
keeper Solo Suradi menghadapi ba Pada hari Selasa jang Jalu telah | 
haja2. Bagian penjerang Solo rupa? berangkat ke Kedu Selatan untuk 
nja belum begitu ,.ingespeeid” dan mengadakan peperiksaan. 
kali ini Kok Bie tidak ikut main. “atap 

TJIREBON 

   
    BANDJIR, TANGGUL 

ALI GEBANG DAN TE- 
. LOMOJO DADAL. 

Karena hudjan lebat terus me- 
nerus beberapa hari belakangan 
ini kali Gebang, ketjamatan Pi- 
turuh Purworedjo dan kali Telo- 

  

ia “ 

Belanda dan tidak mau bekerdja 
Kijai Iljas. 

Sikap Polisi 
Bandung 
Korrekt 

J. J. M. Willeboordse dan 
A. yan der Wal, dua orang Belan 
da jang ditahan oleh polisi sedjak 
bulan Djanuari 1954 karena ter- 
sangka ada sangkut pautnja dgn 
gerakan2 anti negara, hari Kemis 
jl dibebaskan kembali dari taha- 
nan oleh karena ternjata tidak 
ada bukti2 akan sangkaan itu. 
Baru2 ini Djaksa Tinggi Sunarjo 
dan Djaksa Pamuntjak dari Dja- 
karta dan Djaksa Pulung dari 
Bandung telah mengadakan peme 
riksaan kepada para tahanan Be- 
landa di Bandung. Dalam peme- 
riksaan 'itu ketika Djaksa tsb. ke 
dua kal! memeriksa tahanan2 se- 
orang demi seorang tentang per- 
lakuan polisi  terhada» tahanan 
itu. Kamp2 tahanan di Panorama, 
di Djalan Lembang dan dirumah 
sakit Rantjabadak djuga mendja- 
di pemeriksaan. f 

Atas pertanjaa, Antara, baik Wil- 
leboordse dan Van der. Wal mene- 
rangkan, bahwa dalam tiap peme- 
riksaan sikap polisi selalu ,.correct” 
bahkan mereka menjatakan penghar 
gaan atas perlakuan itu. Kedua 
orang tsb, mengatakan pula, bahwa 
selama mereka dalam tahanan tidak 
mendengar adanja penganiajaan, 

Willeboordse dan Van der Wa' 
| menjatakan terima kasih mereka ke- 
pada polisi karena pertolongan se- 
waktu mereka . mendanat serangar 
penjakit djantung. Polisi. jang men- 
djaga dengan segera "mendatangkan 
dokter bahkan. memberikan  idiir 
untuk dirawat dalam rumah. sakit. 
(Antara). 

Pontianak Ke- 

bandjiran Emas 
“Berasal Dari Daerah 

. Serawak 

WARTAWAN ,,Antara” Pon- 
tianak mengabarkan, bahwa pada 
waktu belakangan ini pasaran 
emas dikota itu mendjadi ramai, 
sebaliknja harga tiada seimbang. 
Hampir tiap pedagang dari peda- 

: laman jang datang berbelandja ke 
Pontianak membawa emas dalam 
djumlah besar, bahkan ada jang 
membawa hingga lebih dua kilo 
seorangnja. Mereka itu, karena 
kesederhanaan dim sikap dan per- 
buatannja, tiada menarik perha- 
tian umum dan alat2 negara, de- 
ngan mudah dan tiada mentjuriga- 
kan melakukan djual-beli emas   Padahal trio Sumedi, Kok Bie dan 

Darmadi merupakan trio ig baik se an 

” TRUCK MASUK KALI. 
Pada tgl. 13 Desember jl. kira2 

kali. Karena luka Sumedi diganti 
oleh Marmo dalam babak pertama, 
sedangkan trio Solo itu dapat dika : PA 
ta beralih ke bagian kiri, jaitu an- Paul Ne An uk TA 

Ta Darmadi, Harto dan Subagio. ii ae Se Bebera 5 ton, telah 
Sekalipun bagian penjerang tadi be MWA lk. 8 M kerat Ans 
lum dapat bermain sebagaimana di 'erbalik dan na Sis Ll KE 
harapkan, tetapi kelak ada harapan garung diantara Ta Kab Ti 
madju. Tempatnja Kok Bie di du- kota distrik Piledug (raba Bina 
duki Surono.: Back Tarto jg masih hn). Mupirnja tewas. Sapa. au 1 : “pula, sedang keneknja selamat ka- muda pun main baik. Lain? pe- Pt . : PA 
main djuga menundjukkan permai- 034 Br an SO 
nan jg tidak berada dibawah vorm. p. Ani 

terdjadi ketjeiakaan ialah karena .se 
waktu truk tsb. hendak beralih tu- 
djuan terlalu banjak mundur ketepi 
kali, sehingga karena beratnja so- 
pirnja tidak dapat menguasai rem- 
nja, achirnja terbalik masuk kali 
tersebut. KePu 

' DITJULIK DAN DIBUNUH. 
Dari Indramaju dikabarkan, ban- 

wa baru2 ini sorang, penduduk" de- 
Sa Sukaslamet ketj. Gabuswetan (In 
dramaju), ketika ia sedang mentjang 
kul disawahnja di Tega:harendong, 

Jg patut disajangkan adalah kedu- 
dukan Darmadi jg seringkali terdje 
bak 'off-side, hingga ' menjebabkan 
serangan Solo kandas ditengah dia 
lan. Sore ini Persis berhadapan de 
ngan kes. PSMS (Medan). 

SIARAN R.R.I. 
Semarang, 19 Desember 1954: 
Djam 07.10 Melati Sutjis 07.25 

Disco Varia, 07.55 Kwintet Harry: . 
09,30 Dendang Rubiah: 09.45 Tjipt. telah ditjulik oleh fihak gerombolan. 
Carl Maria von Weber, 10.00 Ra- Kessokan harinja ia telah diketemu 
juan Minggu pagi: 10.30 Orkes Ge- kan mendjadi. majat “diblok Kalen-i 
sek: 11.30 Peladjaran Beksan: 12.30. 
Pekan datang: “12.50 Hindustani: 
13.15 Hiburan siang: 14.10 Irama 
Indonesia Baru: “17.00 Tembang 

  

luka2 bekas tembakan. 

“ DJUMLAH KETJELAKAAN 
LALU-LINTAS DI TJIREBON 
Dalam periode Djanuari sampai 

Nopember 1954 didaerah Tjirebon 
terdjadi . ketjelakaan2 lalu-lintas 
9.360 kali, antaranja 1.469. kali ter 
djadi didalam kota Tjirebon dan 
lainnja 7.891/ kasi terdjadi “diluar ' 

“kota. Akibat pelanggaran2 lalu-lin- 
“tas itu tertjatat dalam periode jg sa 
ma 40 orang telah mati dan 162 
orang luka2 berat serta 177 orang 

  
tas 18.15 Orkes Studio Djakarta 

19.30 Njanjian Sutji: 20.10 Mendje- 

21.15. Dagelan Mataram, 22.10 Da- 
gelan Mataram (landjutan): 23.00 
Tutup. 1 

Surakarta, 19 Desember 1954: 
Djam 07.30 Taman Indrija: 08.15 

Rajuan Pemuda Pemudi: 08.45 Per- 
mainan citer: 09.00 Kebaktian dari Rd Y 

Dibandingkan dengan tahun jg 
lalu dalam periode jg sama angka2 13.10 Dari Lajar Putih: 13.40 Kla- | 
tsb. meningkat sedikit disebabkan sik ringan: 14.10  Rajuan siang: 

| 16.30 Pandangan Mata Sepak Bola 

kamin, dan pada tubuhnja terdapat 

luka2 enteng. “ “Se 

| mentalia: 08.15 Missa Sutji: 

antara P.S.M.S, — PSM: “18.15 
Sosiologie, 18.30” Njanjian Sutjis 

bangan Buku, 
hoa: 20.45 Santapan Rochani: 21.20 

"| Klenengan lengkap: 22.15: Klenengan | 
lengkap Gandjutan): 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 19 Desember 1954: 
Djam 07.10 Suara pagi: 07.15 

Minggu Serbuan Jogja: 07.35 Instru- 
09.15 

Konsert Minggu: 09.30 Dwi Suara, 
10.00 Dendang Malaya: 10.15 U'on2 
Minggon: 13,40 Irama Cubana, 
14.10 Hiburan siang, 17.00 Taman 

I kanak2: 17.40 Dwi Gitar: 18.00 Vo- 
calia Ketimuran, 18.30  Njanjian 
Kristen: 19.30 Dari Reportage Kita: 
19.40 Malam pertundjukan, 20.05 
Malam  pertundjukan  (landjutan): 
21.10 Djawaban surat2: 21.30 San- 
diwara Radio: 22.10 Hiburan Ma-   lam, 23,00 Tutup, 

| Ruangan Kepanduan: 18.30, Mimbar 

  

42,30 Tutup, 

  

semakin banjaknja orang2 jg mem ' 
punjai rebewijs, kendaraan bertam- 

bah, sedang pengawasan serta per- 
19.30 Lagu2 Indonesia, 20.05 Tim- ingatan2 dilakukan terbatas, kare-, 

20.15 Lagu2 Tiong-! na banjaknja kewadjiban2 
harus diselesaikan. 
Demikian diwartakan oleh instan- 

si resmi di Tjirebon. 

ANN 8 

lain jg 

   mun 

Djakarta, 19 Desember 1954: 
Djam 07.10 Minggu gembira: 

10.00 Dari Gedung Artja Seni Sun- 
da Studio Djakarta: 11.00 Mimbar 
Katolik: 12.00 Orkes Hawaiian Pu- 
tri Maluku: 13.10 Orkes Melaju Si- 
nat Medan, 17.00 Taman Putra: 
17.30 Orkes Bambu Sangihe: 18.00 

Protestan, 19.30 Kesenian Sunda 
Panggugah: 20.05 Panggung Merde- 
ka: 21.15 Orkes Kr, Irama Baru: 

| Suparta (cang setelah peristiwa 

  
“ 

dengan studagar2 Tionghoa jang 
memang telah lama menanti dgn 
uang dalam djumlah besar. 
Menurut penjelidikan jang di'-ku 

Kan dari dekat, ternjata bahwa emas 
tadi datangnja dari daerah pedala 
man sebagai hasil pekerdjaan tukang 
bikang sse'undup hasil bumi Indone 
sia kedaerah Serawak. Berlainan de- 
ngan waktu2 jang lalu kini kaum 
penjelundup tidak suka lagi memba 
wa. masuk kedazrah Kalimantan Ba 
rat barang2 Juxe. Mereka lebih su 
ka membawa emas. Selain mudah 
membawan.4 masuk liwat  perbata 
san, d'uga djual-belinja tidak. sangat 
menarik “perhatian: Ka'au barang 
luxe jang dimasukkan, alat2 negara 
segera memburu2 sumber pemasukan 
barang2 tadi, lagi pula untungaja ti 
“dak seimbang. (Antara). 

Perkara 
Jungslager 
“13 Djanuari Dimuka 

. Hakim 

# MENURUT keterangan - jang 
diperoleh, perkara Jungslager, pe 
mumpin NIGO (Ned.: Ind, Geu- 
rilla. Organisatie) jang bermaksud 
merobohkan pemerintahan  R. L., 
akan diper ksa pada tgl. 13 Dja- 
nuari tahun depan oleh Pengadi- 
lan Neceri di Djakarta. Sebagai 
hakim dalam pemeriksaan itu 
akan bertindak Maengkom,  se- 
dang Djaksa Tinggi Sunarjo akan 
berlaku sebagai penuntut umum. 
ebagaimana diketahu',  Jungsla- 

ger adalah salah satu diantara 
orang2 Belanda jang ditangkap 
Oleh pihak jang berwadjib dalam 
bulan Djanuari jang lalu. Ia ada- 
lah pegawai dar' Stoomvaart Mij 
Nederiand di Djakarta. 

“Djuiga diperoleh kabar, bahwa per 
kara pembunuhan a:as diri Kapten 

itu 
diangkat mendjadi Major Posthuum, 
—Red.) akan diperiksa pada tang 
gal 17-1 jad oleh Pengadilan Nege 
ti.di Djakarta. Siapa jang akan ber 
tindak selaku hakim dalam. perkara 
itu belum lagi diketahui. Menurut 
kabar2, dalam perkara itu akan diha 
dapkan 9 orang terdakwa, sedang 21 
orang lainnja akan dimadjukan seba 
gai saksi. 9 Orang terdakwa itu di 
tuduh bersama-sama melakukan pem 
bakaran dan penganiajaan, Sebagai 
mana diketahui, Kapten Suparta itu 
telah terbunuh oleh kaum demon 
stran BKOI tg. 28 Pebruari jl. diha 
laman rumahnja dekat lapangan 
Banteng, 

  

  

@ 

“Islam Jg Tiada De- 
|. .,o1. 

| ngan Artian Politik 
Maka Islam Demikian Itu Adalah Islam Sampah : 
Kata Kjahi Iljas—Islam Dan PolitikfAdalah Sbgl| 
Gula Dan Manis — Ummat Islam TakgMungkin Me-| 

ngakui Kepala Negara Jg Tidak ge-Agama 

ISLAM DAN POLITIK adalah ibarat gula dan man's atau 
garam dan asin, tidak dapat dipisah2kan, demikian antara ain K. 
H. Iljas utusan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama membuka p da- 
tonja dalam resepsi kanperensi Wilajah Sumatera Selatan Nahdhatul 
Ulama di Balai Pertertuan Kota Besar Palembang tg. 15—16 De- 
sember jl. Islam tiada dengan artian politk, kata Kijai Njas se- 
landjutnja, "maka Islam ita adalah Islam samogh. Kalau orang 
bertanja mengapa dimasa pendjadjahan Belanda dahulu 
menjatakan dirinia tidak turut pol'tik, 
"politik? N. U. jaitu tdak mau tahu menahu dengan pemerintahan 

NO. 

maka sebenarnia itulah 

sama dengan mereka. Demik'an 

Mendielaskan mengapa sekarang 

N.U. mendjalankan politik aktip di 
ratakann'a. bahwa menurut adjaran 

Islam tidaklah mungkin ummat Is 
am mengakuj Kepala Nezara jang 
yukan se-agama dengan merzka seba 
ai Demimpin negaran'a, mara itu 

lalam djaman pendjadjahan' dahulu 
NU. tidak mentjampuri po'itik. 

Membitiaratan keluarnia N.U, da 
1 Marjumi, Kijai Has njatakaa ti 
daklah tepat kalau hal ini dikatakan 
perpetiahan, karena jang sebenarnja 
adalah adanja perbedaan siasit anta 
ra Masumi dan N.U. B gi orang 

'ang beriman dan jakin pata persau 
lara2an Islam, tidaklah salah kalau 

»rang2 itu berbeda faham tetapi ti 

lak boleh bermusuh2an. 

Opposisi perlu ada, kata Kijai M- 
jas, jaitu untuk awasi djalanaja pe- 
merintah dalam suatu negara. psr'e- 
menter seperti Indonesia ini: Dise- 

salkannja perkataan? jang sudah di- 
keluarkan oleh beberapa orang ne- 

mimpin2 pada hari achir2 ini. NU. 
tidak mau turut serta dengan 'tjara2 
demikian, kata Kijai Nias seterusnja, 
karena masih banjak tjara lain jang 
dapat dipergunakan untuk. beroposi- 

si. Kijai Ujas mengemukakan “ ut'a- 
pan Nabi pada sahabatnja: ,,Dja: 

nganlah kamu memaki ajahmu sen- 
diri”. Utjapan |iain jang dikatakan 
oleh Kijai Iljas adalah, apabila. se- 
seorang paling banjak memaki orang 
lain, maka sebenarnja orang 'itulah 

lubuk dari segala tjatjat. (Antara). 

  

GEDOR DI BOTO. 

Dari Wondiri dikabarkan, bah 
wa Rebo malam jl. sekira: djam 
23.30 telah terdjadi penggedoran 
pada rumah Hardjowirjono Ke- 
sala Sekolah Rakjat Kanisius di 
Boto Kawedanan Baturetno Kabu 
saten Wongiri. 

| 

Parkindo Dan | 
IL Katolik Solo j 

Mengetjam Utjapan2 
Mangunsarkoro Di 

Parlemen 
BERKENAAN dengan utjapan 

|S. Mangunsarkoro' dalam panda- 
rgan umum babak pertama di Par 

| Temen sekitar mosi tidak pertjaja 
| Mr. Jusuf Wibisono dkk, jang ter 
muat disurat-surat kabar, jang me- 

'njatakan bahwa Parkindo dan 
Katholik sukar melepaskan ika- 
tan Jama dengan Belanda, maka 
Parkindo dan Partai Katholik Tja 
bang Surakarta telah mengeluar- 
kan sebuah pernjataan bersama ja 
isinja: : 

1, meniatakan tidak dapa meneri 

reg utjapan2 Saudara. S. Mangunsar 
ikoro tsb., 2. mengandjurkan kepada 
' Saudara S.  Mangunsarkoro «untuk 
mengadakan. penindjauan lebih da   lam terhadap apa jang telah diutiap 

'kan-itu, agar supaja beliau jang telah 

tergolong segrang pemimpin jang ter 
pandang, dapat mempunjai. panda- 
ngan. Ig luas dan menarik kesimpulan 
iaig sehet dan tepat, dan 3. “untuk 
mendiaga persatuan Nasional, menje 
rukan kepada. chalaiak ramai, . agar 

supaja selalu waspada, sehingga ti 
dak mudah, terpengaruh oleh utjapan 
uriepan dari siapapun. jang membu 

rukkan golongan lain, 

Tanda Palu Arit 

Dgn Tjat Hitam 
Muntjul Disepandjang 

Djl Tjibadak - Pangeran 
Sumedang Bandung 
BAIK PIHAK polisi maupun 

Kotapradja Bandung kini sedang 
memperhatikan perkembangan jg 
timbul karena soal2 tanda2 ..palu- 
arit” jang ditjat pada hampir tiap 
rumah dan toko2 sepandjang dja- 
lan Tjibadak, djalan Pangeran Su- 
medang dan tiap2 djembatan ke- 
reta api didjalan Geredja, dalam 
kota Bandung. Dapat dikabarkan, 
bhw peristiwa itu terdjadi sedjak 
beberava hari jbl. Sampai sekarang 
ada beberapa penghuni toko. dan 
rumah jang sudah mulai menge- 
ruk tanda ..palu-arit” jang dibuat 
dari tjat hitam itu (Antara). 

    

Pasukan2 sukarela. setempat 
Muang Thai akan diperbesar sam 
pai djumlah 20.000 orang agar 
supaja dapat membantu. tentara, 
demikian diumumkan hari Rebo 
oleh menteri dalam negeri Muang 
Tha' di. Bangkok.  -Penambahan 
pasukan? jitu akan memakan bia- 
ja kurane lebih 3 djuta dollar, ig 
dimungkinkan oleh adania tamba 
han bantuan keuangan dari Ame- 
rika Segjkat baru2 in'. 

  

TJATUR 
NDONESIA       

| SDR: PEPEN EFFENDI: ' 
fjukup didjawab densan kuntji-zetnja sadja. 

Djawaban 
Sarat 

Tjrebon: Problim dua zet mat” 
Lebih dari dua zet, 

satu variant sadja. Sdr. Sumartana Adi, Purwodadi : Pion jg sudah 
mentjapai garis 8 harus segera mendjadi Permaisuri 

Sdr. Soemadi, Solo: Dalam gambar diagram letak benda lainnja. 
putih itu dibawah, djadi djalannja 

atau opsir 

pion menudju kearah atas, m'tsal 
nja dari a2—a3—a4 dan seterusnia. Sdr. Toemidjan Tirtosoemarto, 
Purwodad' : 
problim bukan dari pendapatnja 
nama pengarangnja jang asli. 

Sdr.  Djaelani Martow:dagdo, 
Solo: Pertanjaan Sdr. mengenai 
probi. no. 9 diika putih djalan Kc 
5 — d3? maka didjawab dengan 
Bh4 X e4 — dan belum mat dim 
dua zet bukan ? 

Sdr.-S. Moeljono, Djangli Se- 
marang : Istilah tjatur belum ada 

dipergunakan oleh ,,Suara Merde 
ka” adalah istilah jang banjak 
dipakai dan pula (harus di-ingat !) 
d'sesuaikan dengan sediarah. 

Sdr. Sukardjo, Bojolali: Kiri- 
man problim Sdr. kami anggap 
masih agak mudah djawabannja. 
Buatlah jang agak berat sedikit 
Dika kami sekali tempo memuat 
kan problim gubahan jane ..en. 
teng” “itu hania sebagai pendo- 
rong- agar mereka tidak lekas 
nutus asa. “Gubahan Sdr. sudah 
baniak kemadjuan ! 

Sdr. R. Soerosewoko, 
Djika nama pengarangnja 

Ms ce'an ae 

lupa ti- 

Problim adalah hasil dari pendapatan sendiri. Djika 
sendiri harus diterangkan siapa 

dak apa, asal tiap problim disertai 
djawabannja dan kami anggap baik 
tentu dimuat. 

' Sdr. Sriwidagdo, Bojolali: Pene- 
bak jg menerima hadiah, adalah jg 

telah. mentjapai nilai tertinggi da- 
iam minggu itu. Matjam hadiah ti 

: 

dak ditentukan. Pengirim  problim 
keresmian. Tapi istilah tjatur ig tidak menerima hadiah, itu sebagai 

(sumbangan belaka. Tapi dalam du- 

nia problematiek, para  penggubah 
problim itu dapat mengadjuka, gu 

bahannja 'itu dalam waktu2 jg di 
tentukan untuk turut dalam  per- 
lombaan keindahan problim. Per- 

:ombaan - internasional antara pe- 
ngarang2. dari banjak negara. 

Sdr. Ign. Sisworo, Semarang: Pe- 
ngirim  problim jg problimnja di 
muat tidak perlu kirim ' djawaban. 
Henorarium untuk problim tidak 
ada. 

Sdr.2 lainnja: Harap sabar berhi 
bung “banjaknja: pertanjaan2 dan ki 
riman2 problim.   

  

No. 16 ,,RESAH MENGERNA” 
(WALUJO — SOLO) 
  

      

  

  

1: PcS x d5 4, RAB — 82 pig” 
— A7, Re8 — b8 3. Pd7 —d3 4, 
Ke7 — 684, Pd8 x C8 h-, R58 x cg 
5. Be6 — e8 mat. 

Djawaban jang betul kami terima 
dari : 

SEMARANG : - A. Njamar (17), 
Soetahir (18), Achmad Noer (2), R. 
Soebardjo (6), R. M. Soekarno (14) 
Ign. Sisworo (8), Harsojo (10), Moe: 
jadi (6), Djadmiko (6), Moesain (4), 
5. Moeljono (2): SOLO: R, Soehar 
no Nino (18), Kasdiopranoto, Beko- 
nang (14), Hartarto (6), Sumarta (D., 
Soetojo (8), Whisnu Baratha (8), 
Mhd. Lukman Hakim (6), Harjan- 
to (4), Izzy (4), Karsinoe Hs. 2). 
Wijoso (2), Goenadi (2), Harry Soe- 
warno (2), Soeprapto (6), PURWO- 
REDJO: R. Ristanto (15), SALATI 
GA: R. Koesnijo (J2), BATANG : 
Lim Pitt Giam (10), S. Sujadiman 
(2), KUDUS: N, Tjahaja (2), BO: 
JOLALI : Sukardjo (4), Sriwidagdo 

    

Letak buat tjatur: 

Putih: Rhi, Bel, Bd6, 

Kg22, Kes, Mf4, pion 
C6, 23, (8 buah). 

Hitam: Rh5, “pion c7, t5, 

2 
& 

gg : 
2210 27, h7 (5 buah). 

Putih djalan dulu dan hi- 

tam. mat dalam tiga zet! 
Djawaban jg. betul diberi 
nilai 2 dan ditunggu  se- 
lambat2nja 10 hari sete- 

lah problim ini dimuat. 
Surat2 dialamatkan kepa- 

da Harian ,,Suara Merde- 

ka” di Semarang dengan 
diberi tanda ,tjatur” pada, 
sampul surat.   

BREBES : Hadisumarto (15), 
: Soedarno (2), Soelemar (2), 

MAGELANG: R. Soerosewoko hn), 
Goenadhi (20), Sunardi (46), S. B. 
Rahardjo (16), D. Soedhirman (10). 
R. Soeripto (8), R. Joesoep (2), TJHI- 
LATJAP : R. Somodjatmiko (8), 
PURBOLINGGO: R, Surono (8), 
KENDAL: . M, Hadidarsono (10), 
S. Tatang (4), PEKALONGAN : 
Thio Oei Siang (13), Tjoe Side Teck 
(15), Lie Ek Liam (6), Fadjar (2). 
JOGJA » . Mudjaddid Hisiam (10), 
Umar Sanoesi (2), PURWODADI : 
S..Sumartono Adi (4), H.S. Marwo- 
tho. (8), Toemidjan (6), Soenarto 
(2), PEMALANG Tjioe Sioe Kie (6), 
KARTASURA :. E.S. Hadiwasana 
(16), Soeradji (4), TIIREBON : Mas 
duki (2) Soeganda (19). Siapa mene 
rima. hadiah? Dalam minggu ini ka 
Mi sampaikan hadiah lewat pos ke: 
pada: 1. Sdr: Goenadhi' Djl. Kesa- 
trijan D/10 Magelang (nilai 20 ka- 
mi.hapuskan) 2. Sdr. Soegandha, 
Kp. Kebonbaru Timur Blok VI di 
Tjirebon (nilai 19 kami hapuskan), 

 



    
   
   
   

  

    

     

     

  

       

  

     

  

| pretasi terhadap persetudjuan 'Saar 

8 

“tang bersuami lagi. Hukum Hindu 

|| Serangan keras itu ditudjukan ke 
| pada perintahnja Perdana Menteri 

     

hir Perang 

yan Kekalahan Militer 
“Disamping Itu Siap2 
“embali. Kekuatan Miii 

ne Dierman. Dji ga 

Be? 
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ORGI ZHUK 

Winston Churehill telah mendjalank 
achis peperangan dengan memberikan p 

     

   

suka dua”, jakni m 
    Pa 

5 alam bentuk sebuah karangan dalam harian Partai Komunis URSS »Pravda” 

  

: 
Inggris jang berlawanan itu dan- pe 
rintah itu dialamatkan kepada Field 
Marshal) Viscount Montgomery ke 
tika pasukan2 Nazi menjerah. Sedfak 
Churchill pertama2 mengumumkan 
mah tsb. dalam pidaronja di 

Woodford Essex pada tanggal « 23 
Nopember jl., maka ja menjatakan 
kepada Parlemen Inggris, bahwa dia 
berpendapat mungkin tidak  mengi 
rimkan te'gram. untuk memberikan 
Pa seperti dimaksudkan diatas. 

Marskal Zhukov, menurut kutipan 
Radio Moskou, mengatakan bahwa 
sedjarah hubungan2 internasional 
dan sediarah militer ,,mentjatat ba 
njak tjontoh pengchianatan jang de- 
mik'an itu, pendjustaan seperti peng 
Chianatan tuan Churchill dan tuan 
Field Marshall Montgomery itu jang 
telah ditundjukkan pada achirnja ps 
rang dunia kedua.” 

Selandjutnja Marskay Zhukov : 
niatakan bahwa ,.beratus2 ribu serda 
du dan opsir D/erman bersama2 de 
ngan stafnja dipertahankan sebagai 

Adenauer Ingin 
Rundingkan La- 

gi Soal Saar 
Djawab Perantiis : 

Tidak Perlu 

  

— MARSKAL ZHUKOV — 

kesatuan? jang terorganisasi dari ten 
tara Hitler” didaerah pendudukan 
Inggris 7. bulan setelah Djerman me 
njerah, Montgomery, kata Zhukov, 

KALANGAN? i . mengeta- terpaksa mengakui adanja kesatuan? 
hui di Paris hari K mengata- Djerman-Hitler itu, “akan tetapi 
kan bahwa pemerintah negara ini Montgomery mengatakan, bahwa me akan menolak usul jang telah di- reka itu ,,menunggu untuk dibubar madjukan oleh PM Konrad Ade- Kan atau untuk dikerdjakan dibawah 
nauer dari Djerman Barat untuk Perintah Mon:gomery”. ,.Montgome | 
mengadakan konperensi 4 negara 'Y £tjara kritis menerangkan, bahwa | 
(AS, Inggris, Perantjis dan Djer- tindakan2 komando Inggris itu d'se | 
man Barat) guna membitjarakan babkan karena ada kesulitan? teknik 

interpretasi dari pada persetudjuan apabi'a didjalankan pembubaran pa 
Djerman Barat-Perantjis menata sukan?2 D,erman, dan sekalipun hal 
masalah Saar, Kalangan2 diatas i'U terang akan tetapi alasannja ada 
mengatakan bhw persetudjuan ita lah palsu”, demikian Marskal “Zhu 
sudah tidak membutuhkan inter- KOv menulis. - | HI OEANAN pretasi2 lagi, f : . Amerika Serikat tahu. 
Dalam hubungan ini dapat ditam- Adalah perlu ditjatat bahwa bahkan bahwa pada hari Rebo, tindakan komando Inggris itu su- P.M. Adenauer telah menuduh pe- dah diketahui oleh Amerika Seri- merintah Perantjis membuat inter- Kat sebagaimana telah dibuktikan . 

oleh pernjataannja- - Montgomery: 
dim Dewan 
29 Novemher- 1945”, demikian 
Zhukov. Wakil Menteri Pertaha- 

demikian rupa jang tidak dapat di- 
duga lebih dulu ketika ditanda-ta- 
ngani di Paris dalam bulan Oktober : nteri 4 jl. Selandjutnja ia lalu menjerukan. aan URSS itu selandjutnja menulis supaja diadakan perundingan? lagi bahwa “sebagian terbesar dari ke- 
dengan Perantjis, dan bersamavitu satuan2 Djerman Hitler itu- masih 
mengusulkan supaja Amerika dan ada di Djerman Barat dengan di- 
Inggeris bertindak sebagai perantara berikan nama ,,fegu2 pekerdja di- 
djika  Djerman Barat dan Perantjis| nas”, Pi gakuan2 Churchill dan 
tak dapat mentjapai kata sepakat. | Montgomery menjatakan, demi- 

P.M. Adenauer bersikap demikian j kian Zhukov, bahwa Churchill, 
karena ia mendapat serangan? pe- | bahikan “10 - tahun kemudiannja, des dari kaum oposisi dinegaranja ! masih bersedia mempergunakan si- dan ma'aha, djuga dari para ang- 'sa2 tentara Hitler jang telah me- gota kabinet koalisinja sendiri. Se-| nierah itu guna berperang mela- dangkan sikap Peranijis itu “disertai Wan neveri sekutunja, URSS, dan dengan alasan bahwa persetudjuan rolitiknja dewasa ini ialah merei 

  

Saar. itu adalah sebagian dari perse- militerisasi Dierman Barat jang tudjuan? Paris seluruhnja, (Antara). Ame- dilakukan oleh pemerintah2 

   

' Bermuka-Dua—Me- 

M 
fi. 

  

Kardi    

ina meng- 
mis bahwa 

1 jang telah di- 
   
   

     
     

       

Hongaria dim bulan Februari ta- hun 1949 telah didjatuhi hukuman 
pendjara seumur hidup dan penji- taon segala miliknja berdasarkan 
tu”vhan melakukan kegiatan ma- 
ta? Tan melawan negara.   Kalangan diplomar di nana jalu, ng tialoy. Ap: berayas. 

| dalam pada itu mengatakan — padalpah disebuah kamar jang gelap. | heri Kemis bahwa mereka Pak | Bada suatu malam ja dbawa oleh ! memperoleh pendjelasan 
pembebasan kardinal Mindzenty. 

Penghukuman  Mindzenty telah 
menimbulkan . protes keras Geredja 
Katolik terutama Raus Pius ke-XII 
jang telah ek bahwa ,,tin- 
dakan hukum terhadap Mindzenty 
itu bertudiuan menggulingkan Gere- 
dja Katolik di Hongaria”, (Antara). 

Molotov Sam- 

ibat 'Shige-" 
“.i mitsu . A3 

3 - "Ng Russia"Sedia Menor-' 
|e malkan Kembali Hu- 
| bungan Dgn Djepang 

|. MENTERI luar negeri Sovjet 
Uni, Vyacheslay Molotov, menja- 
takan pada hari Kemis, bahwa pe 

i merintah Sovjet Uni bersedia utk 
menormalkan kembali hubu- 

| ngannja dgn pemerintah Djepang. 
, Molotov memberikan keterangan 
| tersebut dim suatu konperensi pers 
jang diadakan dikementerian luar 

| negeri. 
Keterangan tsb. diberikan untuk 

menjambut suatu pern/ataan resmi 
tentang politik luar negeri pemerin 
tah Djepang jang baru, dimana men 
terj luar negerj M. Shigemitsu menja 
takan, bahwa : pemerintah Djepang 
jang baru bersedia untuk membuka 
kembali perhubungan dengan Sovjet 
Uni atas dasar sjara:2 jang dapat di 
terima o'eh kedua belah pihak. 

(Antara) 

INGGERIS RATIFIKASI PER- 
SETUDJUAN TIMAH 
INTERNASIONAL. 

Inggeris  meratifikzsi -persetu- 
djuan timah internasional, dem'- 
kian “hari Rabu diberitakan d! 
London. Selain Inggeris, persetu- 
diuan itu jang d'rundingkan - di 
Djenewa pada achir tahun jang 
lalu, sudah diratifikasi oleh Aus- 
tralia, Kanada dan Denmark. 

  

  

rika Serikat dan Inggris”. 
“Dengan tangan satunja Chur- 

chill menandatangani ketentuan2 
utk melenjapkan utk selama2nja 

. Pengawasan pada tgl. militerisme Djerman dan dengan 
PAKA 

tangan jang Jainnja ia menandata- 
ngani perintah? rahasia utk mem- 
'nertahankan persendjataan dan for 
masi militer dari tentara Djerman 
Hitler sebagai dasar pembentukan 
:Wehrmacht” Djerman dgn ' tu- 
djuan? jang bersifat membalas 
dendam. Dalam rangka kenjataan2 | 
ini semua orang pertjaja bahwa 
rakjat2 jane djudjur diseluruh du- 
nia akan dapat: mengerti setjara 
tepat intisarinja' politik Churchill 
dan teman2nja “dari seberang 
Atlantik: Dan rakjat2 itu tidak 
akan dapat dibohongi dengan 
omone2 kosona mengenai versen- 
djataan kembali Dierman Barat de 
ngan maksud jg defensif” (Ant). 

Kebiasaan ,,Sati” Di India 
Dari Mana Asal Tradisi Seorang Djauda Jg Sedia Mener- 
djunkan Diri Dlm Lautan Api Pembakar Djenazah Suaminja? 

ur, dimana pada tg M3 : jang ) ”. in pn 9 Oktober jang lalu se 
api pembakar djenazah suami igadir itu. (K'sahnja termuat ,,Suara 
dengan hormat b 
nja ada jang ! 
antara mereka banjak orang sakit, lumpuh dan penderita kusta, | bahwa banjak orang sakit jang se mbuh sepulang dari sana. 

Sebenarnja, menurut hukum, djan 
da itu telah melakukan sesuatu ke 
salahan, sebab |.sati” (Suttee: dim. 
bhs. Inggris) (djanda ikut mati de- 

ngan suaminja) itu dilarang oleh 
undang2 sedjak lebih dari seratus 
tahun jg lampau. Tapi berdjuta-dju 
ta orang Hindu memandangnja se- 
bagai satu pendjelmaan dari ,.isteri 
berbakti” jg dimaksud dengan per- 
kataan Sangskerta. ,sati'" 

Sebelum “dilarang ditahun 1829. 
sati itu. kerapkali dilakukan orang ' 
di Benggala, ditepi Sungai Gangga. | 
Ditahun 1817 ada 706 djanda jg'. | 
melakukan sati. Mungkin lebih ba! 
njak daripada itu. Dari mana asal- 
nja adat ini, masih belum  diketa- 
hui orang. Rupanja sati (atau ,,Sut- 
tee) itu satu kebiasaan lama jg di 
bawa oleh bangsa “Arya ke India. # 

Jabar Singh, dan mati d' 

  

   

  

Hudu berdujun-dujun menudju ghat pembakaran majat di Jedh- 
c 2 djanda telah melemparkan - badannja kedalam 

makan api bersama kekasihnja 
, erdeka” tg. 13 Nop. jl). Orang banjak jang datang berziarah itu, 

ljalan berkeliling ghat, sambil membawa kelapa |dan bunga-bungaan. Setengah- 
t, dan memasukkan sedjemput dari abu pembakaran itu kedalam mulutnja. Di 

karena telah tersiar kabar angin, 

atau ,Suttee”. Seorang “djanda India 
| dengan sukarela merebahkan diri diatas lautan. api pembakar djenazah 

Menurut hikajat lama, bkan P NAN As na : la “Sat ada, dilakukan..o!eh bangsa Teuton! Suatr gambar dari upatjara ,,Sati dan Slavia, tapi tidak terdapat pa PA na da bangsa Junani dan Romawi. 233 

Pada za nan permulaan dari ber- 
kembangnja agama Hi ndu, jg dike- 
nal sebagai zaman Rig-Veda, adar 

memuliakan adatnja, sampai Ra- 
Na Mohum Roy” ditahun 
182 

   

  

   

  

  
   
  

PP LA bio 9 meminta Lord William Ben 
babe diabtn Se Otehkan ke tinek supaja | ,.sati” dilarangnja. st Tana. Belah “mereka di la Semendjak itu ,,sati” dilakukan 

Orange daim-d am dan tidak begi- 
dimasa dulu membolehkan djandaf'u Sering terdjadi. 3 
melakukan sati, tapi tidak di pak-$ Pihak resmi berpendapat, djika 
sa. Tapi pada zaman , pertengahan, pada djanda-djanda jang melem- 
sewaktu kebudajaan asing ' mulai Yoarkan dir nja kedalam api pem- 
mempengaruhi adat bangsa India, karan suaminja, peristiwa ini ha- 
muka-pemuka adatnja lalu meng- trus didiamkan, supaja orang lain 

Il sikap keras, dan sati di dja-|djangan tergerak hatinja untuk 
kan uparjara jg wadjib di loku: Yberbuat serupa itu pula. 

kan. Meskipun begitu tidak semua Y. 1 
lapisan  masjarakat Hindu meme: 
gang keras adat. sati ini. 

  

   

. Menurut setengah pembesar, 
»sati” itu dilakukan orang, kare- 
na, menurut adat Hindu, djanda- 
janda jang ditinggalkan mati 

oleh suaminja, tetap berkabung 
sampai mat. Pakaian indah-in- 
dah dan perhiasan jang bertabu- 

hanja 
Hindu boleh dipakainja sewaktu dia me 

Tank: mula-mula melarang sati | 
ialah bangsa Portugis, jaitu Al- 
buguergue, jang mengeluarkan Ja 
rangannja . ditahun 1510. Bangsa 1 
Inggers jang datang belakangan ran permata dan berlian, 
tidak merintangi bangsa 

  
  

ratapi suam'nja, dan rambutnja 
harus  ditiukur sampai gundul. 
Didalam pergaulan, djanda itu di 
pandang sebagai, orang jang ren 
dah deradjatnja, walaupun d'an- 
tara sanaknja sendiri. 

Mati dalam ' perkawinan  diang- 
gap sebagai balasan bagi kebaikan, 
tapi ditinggal mati oleh suami ada- 
lah satu kesialan besar, meskipun 
kerapkali terdjadi gadis-gadis muda 
kawin dengan laki-laki “jg sudah 
tua. 

Tapi kini tampak, bahwa ,sati 
itu tidak akan “banjak dilakukan 

'orang lagi di India, karena orangs 
lorang India jg terpeladjar tidak me 
Injukainja lagi. Deradjat kaum wani 
!ta telah ditinggikan, status kaum 
"djanda telah diperbaiki, dan un- 
dang-undang telah "membolehkannja 
kawin lagi. Ketiga perbaikan ini 
lambat laun akan melenjapkan adat 
Sati”, 

  

   

  

   
   

.dapat me 

tentang | seorang 

aan 

bahwa ia akan taat kepada Islam 

“kepada -pengikut2nja,: 

hri Perkumpu:an Rahasia. 

  

  

    

Anggau Ka Pa      

. Seperti pernah dikabarkan Ab- dut Latif dan lima orang pemim- 
pinnja telah .dihukum gantung | 
|hari Selasa tg. 7 Desember jang 

          

“Ichwan, menem- | 

| Kairo. D kamar 
gelap itu terdapat sebuah medja 
dan In. Kasie Diatas mn 

dan menunggu. Ditentangnja kur- 
sebuah lagi masih kosong, 

diat 
n Our'an. 4 

- Setelah menunggu dengan djan- 
itung berdebar2, seorang laki2 
"masuk. Mukanja hampir. tidak 
kelihatan. Ja adalah seorang pe- 
djabat tertua dari Perkumpulan 
“Rahasia. Sitjalon disuruhnja me- 
letakkan tangan kanannja. diatas 
pistol dan Our'an, dan “bersum- 
Sal. Sitjalon disuruh bersumpah, 

dan patuh sesempurnaannja ke- 
pada -pedjabat-pedjabat  atasan- 
nja. Pistol dan Our'an ini melam- 
bangkan pengadjaran Ichwan jg 
berdasarkan kepertjajaan dan. ke- 
kerasan. Bendera Ichwan mem- 
perl hatkan dua pedang jang di- 
persilangkan dengan sebuah Ki- 
tab Ouran diantaranja. 

  

— EL HODEIBY — 

  

Pengadjaran tentang kepertjajaan 
dan kekerasan ini ditjiptakan oleh se 
orang pembina Iehwanul Muslimin, 
Sjech Hassan el-Banna- ,Satb bang 

sa jang pandai membunuh”, katanja 
»akan hidup 

didalam kemuliaan dan kekuasaan. 
Mereka. jang bersedia mati,. itulah 
jang sebenarnja hidup.” : 

Seorang tjalon baru diambil sum- 
pahnja, sesudah bertahun2 mendjala 
ni latihan dan melalui berbagai pen- 
tahbisan. 
Pengambilan sumpah ini adalah 

puntjaknja. Pertama-tama ia hanja 
seorang jang menaruh simpati kepa 
da Ichwan. Kemudian didaftarkan se 
'bagai anggota. Sesudah itu mendjadi 
Ichwan jang bekerdja. Dan achirnja 
barulah diterima sebagai anggota da 

. Disiplin dan latihan keras. 
. Selama tahun2 “latihan tsb., sitja 
lon harus memperlihatkan ketaatan 
dan kepatuhannja kepada disiplin. 
Djawatan Rahasia dari Ichwan 
akan mengamat-amati tiap  tinda- 
kannja, prive atau didalam masjara 

(| Organisasi 
|Jang#Tidak 

ari BagaiangRahasianja PARA! EN Membunuh —Djadi "Angganta "Adalah Utk Se-Umur Hidup Disiplin Keras Dan Kemahiran? Bertempur — Kelemahan Terletak Dalam Organisasi-nja 

|nja luntjas, tapi rahasia Perkumpulan 

  

» h djalan ketjil jang berbelit2 
disebuah Kan an “dari penduduk 
asli di Kair Ia. 

as medja terletak p'stol jt 

menaa 

ha Ja Ichwanul Muslimic 
SAN Pa 

   

8 

Tarus Sedia 

Tn SN SEB 'OL DILETAKKAN daitas sebuah kitab Gur'a n. Seorang tjalon meletakkan 'ta 
longaria, dimal Joset| ' SEBUAH PIST LETA KK. aitas sebuah kitab Gur'a 1. Seorang tjalon meletakkan ta- Mindzenty, j jak tahun 1949 jngan kanannja diatas pistol dan Kitab Sutji itu, dan dia bersump ah. Dia mungkin akan ditundjuk ipendjarakar 1 minggu jl. (sebagai seorang pembunuh untuk ketjemerlangan Tuhan. Dan tjalon itu telah mendjadi seorang telah dibebaskan dan telah kemba- | anggota Perkumpulan Rahasia dari ,,lchwanul Muslimin”. Perku mpulan Rahasia, 'atau setjara | ke daerah kekuasaannja. Seper- | technisnja, Perkumpulan Ist mewa ini terbongkar rahasianja, keti ka seorang tukang kaleng  Mah- ti diketahui kardinal Mindzenty | mud Abdul Latif 29 tahun telah mentjoba hendak membunuh Ko lonel Djamal Abdul Nassr de- menurut keputusan pengadilan| ugan menembak peluru pistolnja delapan kali, tapi tidak mengen Bi sasaran semuanja. Tembakan- nja terbuka. 

" Sh - 

5 gi menjetir auto dan berenang me 
Hae Sungai Nil. Ia ajuga hu 
(rus pandai menembak dan melem- 
parkan bom. Achirnja ia harus se- 
dig. berdjibaku, dan surat wasiatnja 
ditulisnja sebelum ia mendjalankan 
“Instruksi atasannja, : 

$ Tugas udjian sebagaj 
& pertjobaan, 
“Udjian jang terpenting diambil 
sebelum ia disumpah. Ia disuruh 
melakukan sematjam pengatjauan 
|— membunuh atau mendinamit. 
Diperlengkapinja dirinja “dengan 

#sendjata, dan dia pergi membu- 
nuh atau mengkantjurkan. Tapi 
aru. sadja setengah djalan, pe- 

jabat | tertinggi  memanggilnja 
kembali dan mengatakan bahwa 
instruksi tadi dibatalkan. Udjian 

   

kah si-tjalon tadi tjukup berani. 
Bla seseorang telah diterima 

'mendjadi anggota — Perkumpulan 
Rahasia, — kebanjakan dan tidak 
selamanja — harus meninggalkan 
perkumpulan jang umum. Semua 
pertalan dengan organisasi umum 
diputuskan. Bahkan d.depan se- 
mua atau beberapa orang, Ichwa- 
nul Muslimin dikutukinja. Tapi 

djak belaka. 
33 Untuk selama hidup. 
“ Bila seseorang telah masuk 
Perkumpulan Rahasia, ia tidak 
akan dapat keluar lagi h!dup2. 
Djika seorang anggota mengam- 
bil keputusan “akan  meninggal- 
kannja, ia akan diperlakukan se- 
bagai terhadap Saijid Pay.z, Ke- 
tika Saijid Payiz mengatakan 
akan keluar, badannja dihantjur- 
kan. $ : 

| Perkumpulan Rahasia itu mem- 
“punjai anggota sedikitnja dua ri- 
bu orang, tetapi menurut. perki- 
raan orang luar, djumlahnja' dua 
kali dari itu. Perkumpulan Raha- 

Isia.ini belum lama berselang di- 
susun lagi, sesudah. beberapa xa- 

#li mendapat pukulan dari peme- 
|entah 
Ikarena timbul. perpetjahan dida- ! 

jang memusuhinja, 'atau 

jam. Di-tahun2 jang akan datang 
mungkin naik mendjadi sepujuh 
ribu orang. 

"Pemimpin 

  

rut keterangan jang boleh diper- 
tjaja- dalah Hassan al-Hudaibi. 
“Tahgannjalah jang memegang 

kendali Perkumpulan Rahasa dan 

zotanja berdjumlah 200.000 
orang. Tapi kommandan jang ak- 

lah Jusuf Tala'at, jang kabarnja 
seorang jang bersumpah akan 
mendjadi pengatjau selama hidup, 
seorang djago lama dari perdju- 
angan gerlja di Palestina. (Jusuf 

kandariah djuga telah dihukum 
gantung tgi. 7 Desember 1954). 
Dibawahnja ada panglima2 divi- 
si, seperti. Ibrah m al-Tayib jang 
mengepalai daerah Kairo. (Ia dju 
ga telah dihukum gantung bersa- 
ma Jusuf). Bata: 

Alat? peledak tjakup 
hantjurkan 34 Kairo. 

Kairo terbagi dalam 10 kwar- 

orang anggota: 

seorang wakil kej 
jang terdiri dari 7 

Seorang kepala 
a, dan 4 sei 

anggota masing 

  

disimpannja  dipekuburan,. 
-djid2 dan gudang2 dibawah tanah   kat. Kelakuannja ' mesti tidak ada 

tjelanja, dap harus - sesempurnanja 
memenuhi kewadjiban dan instruk- 
si jg diberikan kepadanja. Orang jg 
dibolehkan  mendjadi. anggota Per- 
kumpulan Rahasia “ialah mereka jg 
.djasmani dap rohaninja tjukup kuat 

Mereka harus kuat 'beribadat, 

ham. pengadjaran agamanja, dan 
harus kuat dilatih setengah militer. 

  

Russia Akan Ba- 
talkan Perdjan-s 

Bila Perantjis Meratifi- 
seer, Persetudjuan  Lon- 

“don Dan Paris 
Pemerintah Sovjet Uni pada ha- 

ri Kemis jl, 
membatalkan perdjandjian persa- 

Ihabatan Soyjet/Perantjis apabila 
.Perantjis meratifikasi persetudju- 
|ap2 London dan Paris jang dimak 
sudkan utk mempersendjatai Djer 
man Barat. Antjaman ini termak- 

hari Kemis jl. telah disampaikan 
oleh menteri luar- negeri Sovjet   “Louis Joxe, : 

Bertentangan dng kesang-: 
gupan2 Prantjis. 

Menurut AFP, pemerintah Sovjet 
Uni menjatakan dalam nota tersebut, 
“bahwa diratifikasinja — persetudjran2 
1London dan Paris itu oleh. Perantis 
akan membatalkan perdjandjian Sov 

'jet/ Perantjis, karena tindakan - itu 
langsung bertentangan dengan ke 
sanggupan2 Perantjis jg. terkandung 
dalam perdjandjian Sovjet/Perant.is. 

ling membantu antara Sovjet Uni 
dan  Perantjis ditanda-tangani dalam 
tahun 1944 dan ditudjukan terhadap 
kemungkinan adanja antiaman baru 

tsb. ditanda-tangani oleh djenderal 
Charles de Gaulle, /ang waktu 
mendjabat perdana menteri Perantiis, 
yan. Vyacheslav' M. Molotov, waktu 
itu djuga mendjabat menteri luar ne 
geri Sovjet Uni, (Antara),   

    

untuk .mendjalankan tugasnja kelak. | 

Pa-| 

Disamping itu “ia harus pula pan- 

djian Rus-P'gjis'| 

mengantjam akan . 

|tub dim sebuah nota, jang pada 

Uni, Vyacheslav Molotov, kepada 
duta besar Perantjis di Moskow, 

Perdjandjian Sovjet, 
. Perdj/andjian persahabatan dah sa 

dari pihak Djsrman,  Perdjandjian : 

itu 

-jang dibuat dari semen. Alat-alat 
pele jang telah dsita oleh 
           

   

  
i 

  

Sebuah gambar jang dramatis Ar: 
Latif, jang "telah mentjoba membu- 
nuh Nasser, dengan. diiring oleh 
pengawal2 polisi Militer, menudju 
tiang gantungan | untuk mendjalani 

    

    

   

ini adalah untuk mengetahuj apa- | 

ini hanja untuk menghapus dje- ' 

Pimpinan Tertinggi. " 
F3 jang tertnggi dari : 
Perkumpulan Rahasia itu menu- 

Perkumpulan Umum, jang. ang-. 

tif dari Perkumpulan Rahasia ia- 

Tala'at, pedagang gandum di Is-- 

tir. Tiap kwartir mempunjai . 30 | 

| masingnja. Perk pulan Rahasa 
banjak menjimpan sendjata, jang : 

Ntes- : 

  

- “Loleh A.S. kepada Inggeris dalam 
| pertikaian Cyprus. Walaupun di- 

| para m3hasiswa sesudah mengada- 

     

  

#elakukan Terror (Dan 

Pemerintah Mesir sadia  tjukup 
untuk memusnahkan tiga perem- 
pat dari kota Kairo, sebuah kota | 
jang 2.000.000 djiwa penduduk- 
aja. Sendjata2 ini sebagian besar 
mereka gelapkan dari gudang2 
sendjata angkatan perang Mesir. 

Kelemahan2 organisasi, 
Satu kelemahan jang merus:- 

kan “Perkumpulan Istimewa ini 
ialah tjampur-aduknja organisasi 
rahasia dan organisasi umum. M.- 
salnja, kepala2 dari perkumpulan 
rahasia merangkap mendjadi  ke- 
pala organisasi umum, Hal in: 
menjebabkan kep:la perkumpu- 
lan rahasia itu dapat ditangkap 
oleh pemerintah, dan kepala2 itu 
mengenal semua LAgRaaa. Pe- 
merintah Mesir tesah dapat me- 
nangkap lebhh dari 2.000. anggo- 
ta Ichwanul Muslhain, dan terus- 
menerus ia berusaaa menangkap 

  

Selama tgl. 15 s/d 19 De sember 1954, P.I.R, gres di Sukasari Semarang 
nja diseluruh Indonesia. Tainpak 
pleno P.I.R. hari Kemis jl” Mr. 

jang mendapat perhatian 
telah mengadakan. kong- 

besar dari tjabang2- 
pada gambar a.l. pimpinan sidang 

Wongsonegoro sedang mendengarkan pidato dari wakil tjabang P.LR. di Pekanbaru. 

Maa aan Hias 

N engapa Asia Tjuriga 
Terhadap 

Menurut Kotelawala 
Dari Amerika Utk 

(Gambar: ,,Suara Merdeka) 

    

Amerika ? 
Kepentingan Jang Djudjur 

Membantu Asia Tidak Ada— 
Bagi Asia Tampak Kepentingan Amerika Di Asia Tidak Utk Kebaikan Asia: Tapi Hanja Ketakutan 

| Amerika Thd Kominisme | 
HARI DJUM'AT PM Sir   lebih banjak. 

Penangkapan ats diri seorang 
pekerdja rahasia, ) fahmud Abdul 
Latif, tlh mengak batkan banjak 
orang lan tertangkap pula, dan 
hampir meruntuhkan seluruh per 
kumpulan rahasia itu. 

  
Setelah insjaf, - bahwa mimpinja 

. tentang kekuasaan besar digantikan 

.Oleh bajangap antjaman hukuman 
mati, maka pemimpin?  Ichwanul 
Muslimin patah hatinja, dan mem- 
bukakan rahasia2 ' perkumpulannja 
didepan Pengadilan. | 

| Tapi keruntuhap dari Perkumpu- 
lan Rahasia ini tidak menggontjang 
kan kenjataan, bahwa Perkumpulan 

. Rahasia dari Ichwanul Muslimin 
adalah satu2nja mesih pembunuh 

kdibawah tanah jang pernah ditjipta 
' kan. Sedjarah telah memperlihatkan 
bahwa setengah dari mesin perang 
jang paling hebat, runtuh sebagai 
rumah2-an karton. Misalnja runtuh 
nja kekuasaan tentara Napoleon di 
Russia. Keruntuhan ini tidak berar 
ti bahwa mesin penggempurnja ku- 
tang kuat. Dia hanja kebetula, men 
derita kekalahan. 

TAHUN INI HUDJAN PALING 
1 BANJAK. DI KALIMANTAN 

Tahun 1954 jini, banjaknja hu- 
djan dan air hudjan di Kaliman- 
tan akan djauh melebihi dari 
tahun2 jang telah Jalu. Terhitang 

.dari Djanuari hirgga Oktober 
tahun ini, hudjan di Kal mantan 

'berd'umlah 152 hari, dengan ba- 
“makija air: 3056 r.a, Tahun? jg 
telah lalu, terhitung dari Djanuari 
hingga Oktober, tertjatat sbb.: 
“Tahun 1951 banjaknja hudjan 
129 har' dengan bani?knja air 
1619 m.m., tahun 1952 berdjam 
lah 127 hari dengan djumlah air 

11940. m.m, dan tahun 1953 ber- 
diumlah 89 hari dengan djumlah 
air 1353 m.m. 

Merindukan 
. Gyprus 

'Demonstrasi2 Mahasis- 
wa2 Anti Inggeris 

Dan A.S. 
' 5.000 MAHAS:SWA pada hari 
Kemis menjerbu kantor penera- 
ngan A.S. di Salonika dan meng- 
hantjurkan sebuah patung ketjil 
Dewi Kemerdekaan. Para mahasis 

. wa ini membawa poster2 anti-AS 
| dan anti-Inggeris dan mengadakan 
| demonstrasi itu sebagai protes ter- 
hadap sokongan jang diberikan 

    

“muka gedung perpustakan USIS 
di Salonika itu telah ditempatkan 
pendjagaan kuat polisi dan tentara 

kan perkelaian berhasil memasuki 
gedung tsb. dan menghantjurkan 
sebagian besar dari buku2 perpus- 
takaan itu. 

Seorang anggota polisi mendapat 
luka2 parah dan paling sedikit 25 
Orang mahasiswa telah diangkut da- 
ri tempat insiden karena mendapat 
luka2. 

. Di Salonika menurut pers Junani 
baru2 ini djuga terdjadi demonstrasi 
idalam mana potret dari presiden 
A.S, Eisenhower telah dibakar. Se- 
landjutnja didapat kabar bahwa pa- 
da hari Kemis para mahasiswa Ju- 
nani di Nicosia djuga mengadakan 
(lemonstrasi meiientang putusan PBB 
pada malam Kemis untuk tidak 
membitjarakan tuntutan Junani  su- 
paja kepada Cyprus diberikan hak 
menetukan nasib sendiri. L.k. 1.500 
.mahasiswa meninggalkan ruangan2 
“kuliah sambil berteriak »Hantjurlah 
A.S. dan enjahlah Inggeris, kita 
menghendaki ,,Enosis” — (Persatuan 

sedang dalam perdjalanan pulang 

Jchn Kotelawala dari Ceylon tiba di Tokio untuk mengadakan kundjungan resmi 
Djepang selama satu minggu. Sebagai diketahui 

pada pemerintah 

Kotelawala kini 
dari kundjungannja ke Amerika 

Serikat dan Kanada. Untuk bahan ada baiknja dis'ni dikutipkan djawaban2 Kotelawala di Washington terhadap pernjataan2 terbuka jang dimuat oleh harian »Ceylon Daily News”, 

  

e Russia Perbe- 
z e 2 sar, Sendjata 

A 2. Atomnja 
Laporan “Bagaian Penje- 

lidik NATO 
Bagian penjelidik “dari NATO 

pada hari Kemis memberi peri- 
ngatan bahwa Sovjet Uni kini se- 
dang. cnemperbesar persediaannja 
sendjata atom berdasarkan suatu 
program jang mendapat prioritet 
utama. Kalangan berwadjib di 
Paris mengatakan bahwa laporan 
dari bagian penjelidik NATO itu 
akan diadjukan kepada sidang pa- 
ra menteri Juar negeri negara2 
NATO jang akan diadakan di Pa- 
ris pada hri Sabtu jad. Laporan 
ini mengemukkan bahwa paberik2 
tenaga atom Sovjet terletak terpen- 
tjar dim daerah2 djauh dipedala- 
man Sovjet Uni termasuk daerah 
jang terletak dekat perbatasan 
Mongolia, Siberia dan daerah pe- 
gutungan Ural. 
Daerah? pertjobaan sendjata atom di 

duga terletak dipu!au Wrangel disebe- 
ah Utara Siberia. didalam lingkaran 
Kutub Ofara, dah antara laut Kaspia 
dan laut Aral. Selandjutnja dikatakan 
dim laporan tadi, bahwa Sovjet Uni 
ungga kini telah meledakan 11 bom 
itom sedjak pertjobaann/a jang perta 
ma jang diketahui dalam musim ron 
:Ok, tahun 1949. Pertjobaan jang ter 
ichir telah dilakukan. oleh Sovjet 
Uni dalam bulan September tahun 
ni dan ternjata, bahwa Sovjet Uni 
mulai mentjoba alat2 detonator jang 
diperbaiki. 

2 
Negara2 Barat dalam pada itu di 

ketahui sedjak 2chir perang dunia 
ke-2 hingga kini telah meledakkan 
19 buah bom atom. Achirnja lapo 
ran mengemukakan bahwa negara-ne 
gara Barat masih tetap mempunjai 
superioritet besar dalam  sendjata 
senghantjuran masal terutama bom 
H dan negara2 Barat djuga meme 
gang pimpinan dalam haj sendjata2 
taktis nuclear. (Antara) 

Pemuka  Kuomintang Tjong 
Hoen Nji jang sebaga mana dike- 
tahui dengan putusan Menteri 
Kehakiman dikeluarkan dari In- 
donesia, tgl. 16 Desember dng. 
pesawat terbang Garuda dari Ke- 
majoran diberangkatkan ke Ma- 
nla. Hari Rebo ia didatangkan 
dari Makasar setelah diadakan 
pemeriksaan2 oleh jang berwadjib | 
terhadap dirinia. Seperti dikabar 
kan, dari Man la Tiong Hoen Nji 
akan menudju ke Taiwan, 

(Antara) 
MENTERI SOSIAL SOVJET 

DIPETJAT. 
Presiden Sovjet Tertinggi URSS 

Selasa ini telah mengeluarkan se- 
buah dekrit jang menjatakan bah 
wa menteri kesedjaht:raan sosial 
URSS Georgi Gochasvili telah 
diberhentikan dari tigas2nja. Ja 
telah digantikan oleh Artehil Gi- 
goshivili. 

PRESIDEN JOGOSLAVIA SAM- 
PAI DI BOMBAY. 

| Presiden Jugos!avia Josip Broz 
Tito dengan menumpang kapal 
..Galeb” pada hari Kemis te'ah 
sampai di Bombay. Ketika kapal 
perang .,Galeh” memasuki pelabu- 
han Bombay terdengar sebagai 
sambutan dentuman merjam 21 
k21 dari artilleri India dan telah 
terbang diatas ,.Galeb” formasi2     hukuman mati. 

   
dengan Junani). (Antara), 

EA 

  

dari Angkatan Udara India, 

Senapan 

| Atas pertanjaan bagaimana  fiki- 
| ran rakjat Asia Tenggara terhadap 
' Amerika Serikat, Kotelawala mene- 
rangkan bahwa Asia Tenggara  su- 
ngat tjuriga terhadap negara itu, dc- 
ngan ditambahkannja, bahwa achir- 
nja sikap itu masuk akal pada rak- 
jat jang selama berabad-abad hidup 
dibawah penindasan asing. Atas per- 
tanjaap apakah jang telah diperbuat 
oleh A.S. sehingga menerima sikap 
sematjam diatas, ia mendjawab bah- 
wa kepentingan jang djudjur untuk 
membela Asia tidak ada. Ditambah- 
kannja — bahwa bagi Asia tampak, 
kepentingan Amerika di Asia itu ti- 
dak. untuk kebaikan. Asia, akap te- 
tapi demi ketakutan  bahwg Asia 
akan mendjadi komunis. Ini adalah 
tjara. menindjau jang negatif, kata 
Kotelawala.  Bersikaplah lebih so- 
Pan, memberilah dengan ketulusan 

ra2 penerima, kata Kotelawala. 
jara AS menolong Asia, 

Kotelawala menjambung bahwa 
seandainja AS sungguh2 berkepen 
tingan utk menolong Asia, maka 
ada tjara2-nja utk itu. Misalnja 
harga2 jang lebih baik untuk ba- 
han2 mentah, fasilitet2 bank, me 
mindjamkan ketjakapan tehnis, 
mendirikan industri2 dengan kese- 

nja setelah djangka waktu jang 

bukan meminta-minta kebaikan 
budi, akan tetapi apa jang “Asia 
berhak untuk mengharapkan. 

Kata Kotelawala “lebih  djauh, 
AS. sekarang kaja dar kuat, tidak 
karena ketjakapan pribadi pendu- 
duknja jang super, akan tetapi 
karena AS mempunjai zaman per 
damaian dan ketenangan jg ham- 
pir satu abad Jamanja, sedangkan 
Asia mengalami zaman jang tidak 
menguntungkan terus-menerus ber 
djoang melawan serbuan asing 
dan menentang penindasan. 
Mengenai situasi dunia,  Kotela- 

wala mengatakan bahwa seandainja 
sesuatu negara ingin  mendjadi ko- 
munis, ini adalah urusan negara itu 
sendiri, dan bukan urusan negara 
lain, - bukan pula urusap Amerika 
Serikat untuk memaksakan demo- 
krasi pada batang leher seseorang. 
Ditambahkannja bahwa djika A.S. 
berkepentingan terhadap demokrasi 
untuk demokrasi, maka A.S, harus 
membuktikan kepada dunia, bahwa 
demokrasi lebih baik dari pada ko 
munisme, dan bahwa hanja diba- 
wah. demokrasi rakjat dapat berkem 
bang baik dalam lapangan ekonomi 
maupun kebudajaan.  Supaja Crang 
insiaf benar, bukti ini harus diwu. 
djudkan da:am praktek, dan menu- 
rut Kotelawala, djalan satu2nia un- 
tuk ini ialah supaja menolong ne- 
gara2 Asia merdeka untuk meno- 
long diri.mereka sendiri, Demikian 
a.l. Sir John Kotelawala. (Antara). 

  
  

Diagnose Pe- 
njakit Paus 

Ma ! 
Berdasarkan pemeriksaan dgn 

sinar Rontgen pada hari Kemis 
telah dapat ditetapkan bahwa Paus 
Pius ke-XII kini menderita penja- 
kit gastritis (radang dalam waduk) 
dan hernia di diaphragma. 

Pemeriksaan ini baru sekarang 
dapat dilakukan karena sebelam 
rja keadaan badan Paus Pius ti- 
dak mengizinkan bahwa ia men- 
dapat dim badannja tjairan ba- 
rium jang diperlukan bagi pemo-   

  

tretan dgn sinar-X. (Antara), 
    

  

    

  

SETIAP orang nistjaja mengerti 
apa tugas badan amal nasional jg 
bernama PMI. Sajang PMI ini ma 
sih harus minta subsidi dari Peme- 
rintah. Lain dengan Palang Merah 
diluar, negeri jg kesemuanja bebas 
dari bantuan Pemerintah, karena 
keinsjafan  masjarakat dinegeri2 itu 
terhadap badan nasional tsb. telah 
merata, PMI setiap tahunnja  me- 
merlukan biaja rata2 6 -a 7 djuta 
rupiah, dan subsidi jg diterima dari 
Pemerintah R.I. ada Rp. 2,5 djuta. 
— Kalau selama ini tidak ' terde- 
ngar adanja aksi2 pemogokan kaum 
buruh setjara besar2an, maka kini 

mendadak ada berita bahwa 110. 
“000 orang buruh perkebunan ang- 

| gauta Sarbupri/Sobsi sedang ber- 
ksiap2 menunggu komando untuk 

    

melakukan 'aksi dari Pusatnja. Ak- 
Si ini ditudjukan pada perkebunan 
asing jg tergabung dalam ALS, dan 
soalnja a.l. mengenai tuntutan gra- 
tifikasi' “th: "1953, — Usaha2 dari 
Insp. Pendidikan ' Masjarakat Kab. 
Djember pada tahun ini mengalami 

. kemunduran, terutama dilapangan 

. pendidikan masjarakat. Sebab pokok 
| jalah berhubung dengan adanja pe | 
.kerdjaan2 pemilihan umum, karena 
| pengurus2 panitya didaerah2 keba 
injakan mengutamaka, kegiatannja 
|untuk kepentingan  partainja dalam 
- pemilihan umum nanti. — Di Ban- 
dung dan sekitarnja telah disiarkan 
surat selebaran ,.proklamasi Revolu 
sioner Rakjat” untuk pembebasan 
Irian Barat, jang mengadjak segenap 
rakjat bersatu dan menggabungkan | 

    

| Gubernur Sumatera Utars, 

| sekitar koordinasi 

diri dalam front itu. Froht tadi me 
rentjanakan suatu strategic dan tak 
ik untuk melenjapkan anasir?2 kolo 
niak- Beranda dari bumi Indonesia, 

— Berita dari Atjeh 

memuaskan  jaitu 
jang kurang 

pengakuan dari 
bahwa 

ada hal2 jang tidak memuaskan di 
alat2 negeri di 

' Atjeh mengenai pemulihan. keama: 
nan disana. Gubernur tidak bersedia 
memberi 'pendjelasan selandjutnia, — | 
Kini berita luar negeri jang sajang 
kalau dibuang,  jaitu bahwa India 
dan Pakistan telah mengambi! putu 
san untuk mengadakan perundingan? | 
langsung guna. menjelesaikan segala 
pertikaian jang masih ada. 

  

tak dengan PM Perantjis untuk men 
.fjoba  mendjernihkan perselisihan 
mengenai persetudjuan Saar. Apabi 

|Ta ini gagal ia akan minta pada'Ame 
rika atau Inggris supaja djadi pene- 
ngahnja. — Dalam hal perlengka- 

| pn2 makanan di, Soviet uni tidak 
ada masalah krisis, Taraf hidup: di 

| USSR dewasa ini lebih. baik daripa 
| da jang pernah sebelumnja dipunjai, 
| demikian sekretaris TI Partai Komi- 
Iis USSR."5 Jang terachir berita 
| dari Filipina akan sajang 'kalan ki 

| ta buang sadja, jaitu Filipina selang 
mempertimbangkan pengangkatan 

| seorang Suta-besar untuk. Vatikan, 
Sebab Filipina jang mempunjai pen 
duduk beragama Katolik banjak se- Na PM | kali, padahal hingga kini belum pu Djerman Barat akan mentjari kon- nj:. dutabesar di Vatikan, 

dan tanpa melukai harga diri nega- 

diaan jang tegas utk menjerahkan - 

ditentukan, dis. Katanja pula, ini 

  

  

  

     



  

    

  

    

  

  
  

    

    

  

        

  

  

Untuk Hari Natal ... 
sebagai kebiasaan 

  

1 nja Bapak kami: 

djam 15.00 siang. 

. Ratapan lahir/ batin. 

. kami telah terima lagi : 

Merk 

  

  

   

  

    
    
     

    
   

     

   
    

Kn 

fabriek ditanggung berhasil. 
  

MEMERLUKAN 

Garam di Kalianget.. 
| Sjarat-sjaratnja : Ta Bangsa Indonesia,.. 

Ji. SEORANG INSINJUR-SIPIL dan Sa 
|2- SEOKANG INSINJUR-AELI- MESIN (Werktuigkundig)| 

. Untuk ditempatkan pada Perusahaan Garam dan Soda 

Ta b. Pengalaman tjukup. 
- Pangkat dan sad diatur sebaik-baiknja menurut pts gadji He jg Botaka. Ii g.. Radio .M A Ss es Oo TT Fr Perumahan didjamin. 

'ara peminat jang berhasrat turut 
datang pada Sekretaris - Djenderal 
Djakarta dipersilahkan men girimka 
Mn, pengalaman Mena anja selambat-lambatnja pada Natan Maa 1955. ! 

membangun Perusahaan Negara “tersebut, dberilahkan 
Kementerian Keuangan dan mereka jang berada diluar 

n- surat lamarannja disertai salinan idjazah dan uraian 

” ae 

“KEMENTERI AN KEUANGAN 

Ngga Kakang ababegi ai Feabaagn 

Sekali beli, 
kedjengkelan. 

”“ Terdapat di : 

untuk       

    

       
   

  

    
   

     

      
Lg 

5 

Lagu2 
. Dan BOB )B HOPE jang bikin perut penonton sakit2 ! ! ! 

malam Am penghabisan, 5-79.» 

BESOK MALAM” 

  

      
TONY ARIENE ' ROSEMARY 

MA: DAHL- CLOONEY 
   

  

  

  

    

  

hn empat serangkai jang tjotjok ! 

(43 th) 

, TB MOST BEANAITUL GIRIS IN THE WORLD!) 

  

Bintang2 berpadjangan ! 
bersambutan! Tari2an jang menggiurkan! Pameran gadis manis! 

»SEBATANG KARA" 

  

  

     

   

  

   

    

   
   
   

   

BESOK MALAM 

ORLON 
Inten te diy Ex. Besok Sore 3.— — 
Sebuah film ja -sungguh2 dibuat 'kota Honolulu! Di $ 
Honolulu laki2 d. 

1 1 Natsu Po kei 
an n jaNg balutan 

   

  

    

   
SIK HWER 

   

ang $ 

bunji muka ri 

Pi. We ma MNC TS 
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$ (ABS 

Wetan by STEVE aa Akancinte Pradutar bag Drartar JOHN MH KUEN 
REPUBLIG PI OAE 

    

     
   
    

   

  

     

       

  

   

   

ya 

    

smua jang nba karena dendam ! 

AN Trs SOk — ALAM PREMICRE 200700500 7 Th) 
Film Tion: Dk paling . baru dengan Bintang2 terbesar : 

: 2SLKO WU Pane (Actress 
Pearl) 

(Pesan tempat: 9-12) 4 ee 

2 

1 

ah — The FOR- 7 
BID DEN WO- 

    
Iroxy 

  
et daa Et An mama 

  
  

  

    

  

»ARROW In The DUST«    
$ Be Ne -. Color by Technicolor 

tin Ablaze with the fury of a thousand -savage Arrows! | 
ea 'hebat dengan suku Indian. “Penuh sensatie! Gempar ! 

L TK .5.007.009.00 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah.) 
Film Terbesar penuh Actie dan Sensatie — Menggemparkan ! 

WANITA TJANTIK DARI CLUB- LISBON” 
Watching for 
the Man Called 

HIS. KISSES Won: HER... 8 EDDIE DAR- 3 

ROW! He's the me: ..FROM THE MAN WHOSE NIA 
TN 

      

  

   

    

kind of Man 
who takes am 
thing he wan 

MAN HE LO- 
VED! — THE 
DANGEROUS 
BARGAIN HE 
MADE! -— 

     Tony CURTISU JOANNE RU      
Kisah Pertjintaan Sa 

EDDIE DARROW 

ya Me us — YLE BETTGER R mann sun 
'kan! 
  

EXTRA MATINEE SABAN PAGI djam 10.- 
Pesan tempat: Saban pagi dari djam 11. —1 

Besok malam , T NDRA": 
Premiere 5. 007. 009.00 (u. 17 tah.) Film Philipina berbahasa Indonesia 
ROGELIO DE LA ROSA — LILIA DIZON — ARMANDO GOYENA 

ROSA ROSAL — EVELYN VILLAR — dim. 

DARAH PAHLAWAN” 
BLOOD:OF.H: an P 

INI MALAM PENGHABISAN (13 ea w PE 

nd 

  

   

      

  

3 (rame “RIBUT RAWIT - SRIMULAT 

  

w DRA 5.00 - 7.00 - 9.00 PUN TON 

GRIS 7.00-9.00 
aan 2 | 
    

Sekaki Wara 
Selama masih: bernjawa ! 

Selalu ada harapan ! 
naa 

     

4.45 7.00 9.15 (17 tah), 
INI MALAM D.M.B. 

. Kamini Kaushal — Dalip Kumar 

.SBAB NAM” 
(PENARI ULAR) 

Penuh Njanjian2 dan Tarian2, 

  

NuH NASA EKAN 
(AN6 BERI 

EKiREMAMUSIAAN 

P Kuli 
S FREDOUNG     

  

batjalah Suara Merdeka 
| Type Pertt. ,SEMARANG” Iduin No. 1882/111/4/171, 

  

   

      

    

: pada ari Minggu malam tg.. 
rumah kami Tamtaman gg. 11/99 Surakarta, dan dimakam- 
kan di Dipotrunan Solo pada hari 

“Pernjataan Aan Kasih 
3 | Dengan ini kami berdua" menghaturkan banjak? terima 

kasih kepada Djawatan” R.R.L., 
Surakarta, kepada Bapak2, Ibu2, Saudara? dan handai taulan, 

pula “atas: segala perhatian, pernjataan2 berduka tjita, sum- 

. bangan karangan? bunga, tenaga maupun fikiran d.Ll. dan 
H atas keredlaan ega hantaaa djenazah pada waktu wafat- 

(laangauan RADIO . 
ee daa. disebabkan gangguan Tichtnet, 

3 pgn dan memputuskan asa telinga Tuan, 

SETERAN 26 — TEL. 1948 — 

Rodio GMPMA 
| | DJL. MATARAM No. 572 — TEL. 1937 — SEMARANG 

" i aa mam sman 
ROY AL INC MALAM PENGHABISAN “DJAGALAN Tn — | 
“445 - 6.45 -BA5 2 (a. 13 th.) 515-745 -9.15 Er as CT CONCERN CINEMAS — 

.- S 2 2 " 2 2 . si - e 2 : £ 2 1 (Tenan 'G RA ND 2...5.007.00 9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 
c R 1 s pak BESOK MALAM PREMIERE 5.007.009.00 (17 th) STERLINGHAYDEN — COLEEN GRAY — KEITH LARSEN — in 

D.T.T., Rumah Pendjara 

R. M. MANGKUKARTIKO 
(dalam usia 69 tahun) 

12-12-'54 djam 23:35 di 

Senen tg. 13/12-”54: 

Ta” lupa kami memohonkan ma'af atas segala kesalahan 

Jang berduka tiita, 
SOEDARJO MANGKOEDARMODJO 

. Tamtaman — Solo 

    

PE men- 
sekarang 

. NETSTORIN GSF ILTEKS 
sRETEK”" 

Keluaran Negeri Belanda. 
dengan harga Aa Rp. 62,50 

- Pemakaian jang mudah sekali asal menurut petungjaka dari 

Telah ribuan radio di Indonesia dibebaskan dengan 
»RETEK” dari gangguan lichtnet. 

Bebaskanlah radio Tuan djuga ! 
3 Hi Tuan terhindar dar: 

Badi .S uc Ce gb 
SETERAN I £ — TEL. 1995 — SEMARANG 

NT BANG, 

    

Lama Ae MT BRMA — nian Mma, 

Karang 

      

  

      
  

DIRIMA 
SEORANG DJURU-TIK 
'TJEPAT LAKI-LAKI 

jang telah berpengalaman. 

Pelamaran datang sendiri dengan 
membawa surat2 jang perlu ke: 

Djl. Purwodinatan 1/12 
Semarang. 

Sa a An babn AAL LA 

       
   

  

    
Co 

9 
Bod 

  

  

Dkerdjakan 4 tenaga achli 
berpengalaman dengan ganae 
electrisch. 

  

Hari Biasa dan Hari Raja 

Disembarang djalan — kasar atau rata — hanja 
satu ban jang mendjadi pilihan pertama untuk 
pelajanan awet dan penghematan. 
Itulah ROAD LUG ban Goodyear Jang ters 
masjhur — ban untuk dua "tugas jang paling 
baik jang pernah dibikin, 

LUG — untuk pelajanan extra, djumlah km. 
@xtra dan penghematan extra. 

(DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN BAN2 GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK 

ifeur 

PUA Se 
(Basahan) 

jang 
jong No. 93 

Tarip : 2 Rs 2, 50. ae 
aa 2 “     

  
minumlah 

RUBINSON BRARDY 
LA MA LET LAN PEP NE TANLN 

  

  
  

BARU DATANG : 

Ne 

Kabar Baik 111 

Matjam2 : djas Na untuk perempuan/laki2. 
Textiel, 1001 matjam kantjing dari glas/ plastic, 
renda, lontjeng tembok, arlodji, minjak wangi, 
7 klontong, dan alat2 sport d.lJ. 

Silahkan lihat-lihat di : 

.. »SEMARANG STOREs« AS 
Di Solo 138 mah - Tilpun Sa 117 SALATIGA 

Lani SAN KE RAA   

diatas dan diluar 
djalan raya 

ROAD LUG 
Ten 

GOOD/YEAR 

Beli ban ROAD   silih 

  

MENDJUAL SETJARA HUURKOOP-CREDIET. 
DENGAN TJITJILAN Rp. 100— TIAP BULAN. 
3 SPEDA - SPEDA PEREMPUAN MERK : 

“ PHILIPS, “ VESTING, # FISCAL. 
  

P SEWA /E Lian wunwoor) MASIN-OJAIT SEPEDA LONTJENG RADIO dil. 

& Pamor 

PENGUMUMAN 
Rapat jang telah diadakan oleh"Tuan?2 Kwee Tat Ing dan Be 

Khik Gien pada tanggal 12 November 1954 dikantor Notaris Tan 
A Sioe, Purwodinatan Tengah 8 Semarang, seperti jang diumum: 
kan dengan suatu iklan dalam harian ,,Sin Min” tertanggal 4 No- 
vember 1954 itu, adalah TIDAK SJAH dan djuga keputusan2 jang 
telah diambil oleh dan dalam rapat tersebut itu adalah TIDAK 
SJAH pula, karena masing2 telah terdjadi dengan sama sekali ber- 
tentangan, baik dengan peraturan2 tegas tertjantum dalam akte 
pembentukan ,.Stichting Peterongan”, maupun dengan ma'na serta 
maksud dari Jajasan tersebut itu sendiri. 

Semarang, 13 Desember 1954. 
”STICHTING PETERONGAN” 

Ir. Be Tiat Tjong, 
Presiden, 

  

  

  

Nj. Tan Gwat Ing 
Nk. Presiden. 

Hadiah Sebuah Kalender! 
Mulai hari ini, pada setiap pembeli satu botol besar atau 

dua botol ketfjil : 

Anggur - Kolesom tjap 

29 Lima PA Kada” 

DAPAT HADIAH sebuah KALENDER HARIAN 
4 PENANGGALAN TAHUN 1955 

jang indah dan menarik 
ANGGUR - KOLESOM tiap ”"LIMA - KUDA” dapat 

menambah kekuatan badan bagi orang2 jang sudah tua mau- 
pun jang masih muda. “3 

Berhubung persediaan hadiah2 sangat terbatas, maka 
agar tidak sampai kehabisan, para peminat diandjurkan se- 
tjepat mungkin dapat membeli pada 

PUSAT PENDJUAL : 

“Toko Obat .,Ngo Hok Tong” 
GANG PINGGIR No. 1 — SEMARANG. 

2 atau pada: 

Auto-Propaganda Anggur - Kolesom 

an en 

          

    

      
  Here PAN SANTA PAN RENA 
  

NO, TIGER! RIGHT! 

  
“ ROY ROGERS No. 72 

  

BUTTERBALL! 1 
YOWRE ALL y7? 

— Hajo, Trigger! Saja harus Mpereap mereka, Roy! 
— Pak, Pendek! Kamu selamat! 
— Kamu sudah terlambat, 

Bakalan ini dengan tiada memakai, sendjata! 5 : 

YOU'RE TOO LATE, WILLIE! BEKTHA 
—— TOOK CARE OF THIS 

PAIR WITHOUT 

9 
—
—
—
 

    
Willie! Bertha telah membereskan 

     
      LAwww, ROY! 1 LET'S NTAKE YOUR TIME-— NTHAT!S WHAT YOU JUST HELPED GET ENERYTHING'S » THINK, O'POOLEYI A LITTLEJ KiPPO UNDER CONTROL! 

Na —N Acc / 

    

  

       
— Mari Hippo kita bawa ke-ke- 

reta! 
— Djangan — membuang2 waktu 
semuanja sudah dibawah penga- 

wasan! 

— Ah itu kan pikiranmu, O'Doo- 

ley! (pikir Speck sambil mentjari ke- 
sempatan untuk melarikan diri). 

& 

Roy! 

tulnja saja hanja mem-" 
bantu sedikit sadja! 
—« ' Turunkan “saja #4 — 

kamu telah menganiaja 
separoh badan saja! 

: BA: 

— Hajah, 

      

: 
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