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am menghubungkan soal2 dalam negeri 

SIDANG | DEWAN PARTAI dan ladjnah tanfidijah Partai Sja am Indonesia, jang berla ngsung pada tgl. 29 dan 30 Sep r telah mempeladjari seda 
negeri Na Tah Santan state ment 
pimpinan  PSII. Dinjatakan selan djutnja, bahwa dalam ui telah ditindjau pula kekeruh 2G send tenan pada umumnja, jang pada achir 

lam2-nja situasi politik — dalam 
ig dikeluarkan oleh “putjuk 

an2 didalam lapangan keamanan 
nja meluas pula kedaerah Atjeh. 

dgn perkembangan2 litik diluar negeri (internasio nal), maka sidang mendapat ke- Pe bahwa diustru pada de Pa De Ia kekuatan2 

  

ini haruslah dipupuk dan 
negara. 

Negara Republik. 
um Islam Dengan 
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KarenaKegaduhanAtjeh 
2. Pa Walah 29 Hanja .,Anasir? Pengganggu Keamanan 

|Sadja Jg Ada Dibelakang Kegaduhan? 
SumateraUtara: Keterangan Mr Sunario 

MENTERI LUAR  NEGER Indonesia, Mr. Sunarjo pagi ha 
ri Reho ditunggu kedatangannja dilapangan terbang Schiphol (Ne- 
derland) dari New York dalam perdjalanan pulang ke Indonesia. 
Lebih landjut AFP mewartakan 
ang hari Selasa, mr. Sunarjo dengan menumpang pesawat 

dari New York, bahwa pada si- 
terbars 

berangkat ke Amsterdam. Sebelum berangkat “ia menerangkan, 
bahwa kegaduhan jang terdjadi didaerah Sumatera Utara dikabar- 
kan oleh harian2 di New York setjara berlebih-lebihan. Mr. Su- 
narjo jang selama 2 minggu berada di Amerika Serikat untuk me- 
mimpin delegasi Indonesia dalam sidang umum PBB menerang- 
kan, bahwa keadaan di Indonesia itu tidaklah demikian genting 
sebagaimana pengiraan beberapa orang. Pemerintah Indonesia da- 

  

    
  

  
  

  

  

    

    

  
  

  
  

  
  

  

  

    

    

  
  

  

    
  

  

5 at menguasai keadaan dan pemerintah disokong oleh parlemen. Kek edj am an Mengenai tjita2 umat Islam Indo " ga ps SA : ! nesia,- seperti diwadjibkan, diharus: : 2 Daerah Atjeh di Sumatra itu ti- 
ora b : , kan dan dimestikan oleh agama Is- "NN pe Lana Akira di - “pa art dak Pan Inas "para an TP t D I K A m lam, le ih2 mengingat, bahwa Is- pada. hari selasa stang. darisan pemadam ADI ar anjak erda t eng KE bar d 2 anta ika, Dn 

o an lam itu adalah satu2nja. agama jg hadapi amukan api, karena kesulitan air. Akibat kebakaran iwu, 300 Pan ana ad u u Ne 
At 2 h terbanjak  penganutnja di Indonesia| Orang kehilangar rumahnja. Kebakaran ini adalah suatu kebakaran IOABA na? Untuk memberikan Sati htano: : d I d Ha : Je ini, maka berdasar kepada asas2- terbesar jang pernah dialami kota Semarang aa er Aan 3 mi kepala 'pelbaga “daerah, termasuk pa a nGgGonesla Kg $ yu aus 1. Tea Aa 7 1 ac 2 nja, demikian pula berdasar kepada Oto: ,,Suara erdeka iup3 : 8 aa 1 1 : 5 t ab Tante jungan jang setiga dari Senator Knowland ke Formosa. Ia dapa. | Kepala Polisi Seuli- keputusan madjelis. tahkimnja aa : Pk Maan Ur Baru Persamaan Hak dilihat disini didekat Presiden Pemerintah Nasionalis Yu Yu Jen (ber- meum Dan Kepala zil- rena te a) Delpa djalan le. akan membawakan penjelesaian ma- Politik: Peringatan Prof djanggut), dengan djendral Pe Te (berpakaian seragam) jang : » 2.3 gaal dan parlementair, Partai Sari- 3 salah2.di Indonesia, ia mendjaWab: 23 t 2 5 ergama Lstam. pon Kotaradja Ditju- kat Islam Indonesia dengan sekuat2, Pers Sin apura : obat pan Telah TG sa aa 5 Gongrijp Kpd Studen2 

lk Dan Digantung nja dan dengan tekad ig sebulat2- Y dak ada alasan2 untuk merasa cha- Tionghoa Di Nederland g ' sri nja ae ie nun ha da seru Ss It Ef bancdobowna Selalu An kat watir karena kegaduhan itu”. Atas « Oo: .. 7 us a | DJUR JARA  subterrito- | "segara Republik ndonesia, dalam Uitan « pertanjaan, siapa jang ada dibela- PERHIMPUNAN Mahasiswa E Dj W R Tn rium Atjeh, kapten Sumarhadi La Nana Le das. Pangan Sadja Kalau Ditanjai Soal Atieh kang kegaduhan di Sumatra Utara | Keturunan Tionghoa di Neder- erugian 5 aR o pada hari Selasa menerangkan | S“'vas-dasar Islam. b3 Segala si- . c c « : itu, mr. Sunarjo mendjawab: ,ana-| tand Chung Hua Hui kini sedang D K 3 El . kepada pers, bahwa pada hari |” perdjuangan untuk An PANNA Dgga ki Penielund Sendjata Dari Pulau2 si? pengganggu keamanan” dan ke-| sungkan kongresnja dalam kapal an Serulian LkOmMOINnI Senen tgl. 28 September di Lho ideologi ig bagaimanapun djuga, js, Kemungkinan Fenjelundupan Senaja 5 tika ditanja, apakah ia menduga, bai atnan Ikmo Genbajar di su Le : 1 ae menjumpang daripada ig tsb dalan .. : in Di “k 347i niat LN 5 iba 2 . P3 1 ab ala : . & antara pihak tentara dan Bagan 519 tidaklah dapat doetudii oleh | On KE Atjeh Mungkin Djuga: Kata Mr Razif (barwa kaum komuni “ada dit | ast2 negeri Reiada, Prof. Thung | Harus Diakui Oleh Djepang Dulu: Sbg antara pihak tentara dan gerom PSI NN t Pen : “dari Pergeruan Tinggi Pertanian . 5 : 2 - 1 : 3 4 2 itu, ia mendjawab: ,,Tidak. Mereka 3: xx. . , 3rs : 
mes Dalam pertempuran 0 Berhubung dengan itu, maka Par- BEKAS WAKIL perdana m Pr dan Pen Dena, ND Kana pengganggu keaman-| di. Wageningen dan Prof. G. Gon Sjarat Utk Memulai Mengembalikan pihak gerombolan menderita ke- | csi Sarikat Islam Indonesia berseru | Sultan Hamengku Buwono dari ogjakarta, keti pem aye PAN sadja” grijp dari Perguruan Tinggi Eko H b J N 1 bD I d 26 rugian 27 orang ditawan, sedang kepada seluruh Ummat Islam Indo. | perensi pers di Singapura pada bari Selasa dengan tegas tidak |“ Mr Selai ditania pula. apakah | "Omi Rotterdam ikut pula berpi u ungan £ Normaa en naonesla jang tewas belum dapat dihitung. | nesia, supaja didalam ersatuan jg! mau membitjarakan soal kegaduhan di Sumatra Utara itu. Para| “T- ta PE An ADAM dato. Demikian Antara Amster- : 5 Pada. pihak” ten” bian ren 5 Lpsrsatuan jg 2 di Si : hadiksi: berinesitad rs tersebut | Menurut pendapatnja delegasi Indo- st ana 3 : Pa entin 2 2 a piha ntara tewas se-|kukuh kuat. bersama2 atau didalam | wartawan di Singapura jang meng Na Na nesia hingga kini telah mentjapai| dam. Pref. G. Gongrijp antara KALANGAN KEMENTERIAN Luar Negeri berkenaan dgn Pe kark ba & ara Partai Sarikat Islam Indonesia mem | dengan harapan agar dapat Men kes an 1g Ka sesuatu hasil dalam peranannja se-|lain menjatakan, bahwa sukar | kundjungan dan pembitjaraan2 jang hendak diadakan Menteri ada hari itu djuga diam 1040|perdjuangkan tjita2 Islam seperti pertama mengenai peristiwa di Atjeh itu tampaknja ketjewa. € Ibagai perantara didalam perselisihan | dapat membajangkan suburnja | Luar Negeri Djepang, Katsuo Ok asaki, dengan beberapa negara pagi terdjadi pertempuran antara se| tsb diatas, guna mentjapai suatu/ kas wakil perdana menteri dan menteri pertahanan itu tiap Kali antara blok Timur dan Barat dida- ekonomi dalam masjarakat Indo | Asia Tenggara antaranja Indonesia tentang soal perdjandjian da buah patroli tentara dan gerombo- »Baldatun Thaijibatun, | warebbun| mengangkat kedua tangannja keatas djika diadjukan pertanjaan lam PBB, ia mendjawab: .,Saja be-|nesia dengan tiada bantuan aktif mai dan penggantian kerugian perang, menjatakan kepada ,,An- Man Ara pe Sia. 2 ghafur”. aa 23 mengenai gerakan pemberontakan itu. lum dapat memberi keterangan. Bu- dari golongan Tionghoa, jang me tara”, bahwa bagi Indonesia sjarat utama untuk dapat mengada ee 2 rah iri sah oa “5 Kepada seluruh kaum Partai Sarr| , h : $ ». dKankah kami sedang menjelesaikan| mainkan peranan jang sangat pen kan kembali perhubungan biasa dengan Djepang adalah  tergan- ersenajatakan — sepulu karabijn. | kat Islam Indonesia diperintahkan! Selama “duapuluh menit para war, adalah tenang dan biasa, demikian prosedur mengenai masalah Korea? |ting dalam lapangan ekonomi. itung kepada sikap pemerintah Djepang terhadap soal pengganti Achirnja gerombolan melarikan di- menjesuaikan sikap dan dirinja dgn tawan mentjoba untuk membudjuk | sultan. : Negara? Asia dan Afrika sebagai Pkn ma Ba oi tmn aa F kearah Simpangtiga dan dalam | pernjataan ini. isultan supaja melepaskan niatnja| Sultan menerangkan, bahwa ia se satu golongan menginsjafi perlu dil - Disamping itu Gongrijp menegas- : pg 2 . pertempuran itu lima orang anggo| Kemudian kepada pemerintah, untuk bersikap diam tentang kedja-|lama tinggal di Medan tidak mem: perolehnja penjelesaian dengan tje-| kan, bahwa persamaan jg sempurna Didalam soal pengganti kerugian Partai Sarikat Islam Indonesia me- dian itu. 5 bitjarakan soal tsb. Ia telah memu- pat, karena bukan sadja masalah itu | dalam politik bagi golongan Tiong- perang ini Indonesia melihat, bahwa : ngandjurkan, supaja berlaku bidjak- — Ia membenarkan  pernjataan se- satkan segala perhatiannja pada Pe- djadi kepentingan fihak2 jang oer-| hoa hanja-dapat dilaksanakan dalam soalnja adalah terletak (kepada keru aa sesuai doaai Kena peda o. an Sinema Ma Ta ln oa Sa jg di-ikuti sangkutan dalam peperangan itu sen-|praktek djika memang telah tegas gian Pun ae dilakukan Dje Pembatasan ewasa ini, dengan memperhatikan caan sama sekali tidak menundjuk | 01e 3 peserta itu. S2 diri, tetapi mengenai kepentingan | tampak ketaatan golongan tsb. Satu pang terhadap Indonesia jg sampai $ faktor? psychologis, untuk memper- kan sesuatu reaksi terhadap kedja-| Setelah “ mendapat kepastian, ( umum (overall setilement) untuk se-|dan lain diantaranja ialah penerima sekarang masih mempunjai effektnja Kelahiran 2 kerjil atau melenjapkan penumpahan dian2 di Atjeh itu. Keadaan - kota bahwa mereka menghadapi suatu mua fihak. Atas pertanjaan apakahlan kewarganegaraan Indonesia. dalam kehidupan ekonomi ' Indone- , darah diantara sesama bangsa. teu tembok, maka para wartawan delegasi Indonesia akan mengadju-|. Dalam pembitjaraan jg pandjang sia dan soal romusha itu ialah kare- NN rorgota sadja bukanlah sa- Berita Larinia menumpahkan perhatiannja kepa | kan mangan Irian kepada sidangf|lebar ternjatalah, bahwa naa Lae sb to jom mak sa ke- Tidak Di-Isinkan Dim uenja ajalan guna mentjapai. penje Ega da..mr.. Mohammad Razif. . Kon | umum PBB, mr. Sunarjo menerang- | besar dari mahasiswa? jg tergabung (pada begitu banjar umat Indonesia. : : e 7 lesaian. Dan kepada seluruh rakjat ai H $ J sol-djenderal Indonesia menerang j kan: ,.karena masalah itu belum di-| dalam Chung Hua Hui berpendirian.| Terhadap kedua soal ini hendak- Islam: Keterangan Dr Nae PSII menghakani hui, spa Cr1a anja kan, bahwa ia telah meminta Pera 'maka saja tidak dapat mem bahawa: dalungan Indo-Fionghoa ha-|lah Djepang IpEN OR IKAN, Dengan, El Khadr. : tetap enang, dan membantu se . hatian emerintahnja terhadap ka : be i eterangan”. rus bersikap sebagai warganegara | arnja Jg penuh, sevagai Sjara , UK Idapat mungkin tindakan kebidjaksa Lelutjon Belaka bar2 p t La d aa & Mr. Sunarjo menerangkan - pula, | Republik Indonesia jg setia dan bah | membuka kembali hubungan jg bia cp : : 

: F ! 5 ar2 mengenai penjelund sen 1 i : . NG 2 J up 2 3 : PEMIMPIN TERTINGGI 
naan pemerintah kearah « penjelesai- x 2 : Ha aa Tiga a | bahwa selama berada di Amerika,| wa mereka djuga harus - memberi-|sa diantara Djepang dan Indonesia. . . a31 kas an ig sebaik2nja. Maka kepada Al- HARIAN ,,San Diego Union” | djata dari Malaya ke Sumatra |! Na 8 Spa : : : Penjelesaian tehnis dari kedua so- dilapangan keagamaan Me- Ik lah NP an perlin | Selasa mengumumkan berita dari | Utara ketika terdjadi kegaduhan |ia mengundjungi pres. Eisenhower. (kan sumbangan tenaganja didalam! | Penj etelah “adanja pengakuan 211 Sin. dh“ Husen Maa ni 2 . z . 2 TA : 1 1 : : . - 2 ,» an ya Tps aw egeri an dak Sse- , : « I F1 : 

jualah kami mohonkan perlin k d di Age Bu Ne RO 5 wk. pres. Richard Nixon, dan men-|corps pegawai neg d Kat al itu, setelah adanja pengakuan j : dungan, taufig dan hidajahnja, demi NN ennja di Madrid, Gene ta: 3 iba 5, 1 E 3 sewa teri Juar negeri. Foster Dulles. Ia|mata2 hanja bekerdja didalam lapa penuh dari pihak Djepang itu ada: Khodri pegeraan 2g na kian statement PSII jg. ditanda-ta- | YUSON, jang mewartakan bahwa | sa Ane rat ae Luka mengada ' merasa gembira dapat kesempatan |ngan partikulir. 5 lah merupakan soal jig kedua, demi- tjelg. pembatasan terhadap ke ngani oleh ketua ladinah tanfidzijah, aan mem Saka: DN sri Ka Ma Dekan minggu | demikian Mr. Sunarjo. Diterang- ah : Hn ta kian kalangan Kementerian Luar Teng 18 Pa a33 drudji  Kartawinata dan sekretaris | PaKnya hanja suatu lelutjon bela |.Gi Penang di Malaya ea MAN Ta selandjutnja, bahwa dari Amster enurut ceterangan ot.” GI Negeri' itu. kentan ana en aa umum Suhardjo. (Pia). ka. Dikatakan oleh Fuson, bah | rangkan, bahwa selama disana ia | dam ia bermaksud akan ke Swiss | Gongrijp kepada Antara berabiijara Hubungan dengan RRT 2 Hae 12 menga Pra Pan £ wa ja telah berbitjara lagi dengan | tidak mendengar sesuatu jang ber: untuk 'menghadliri pertemuan duta? an2 tsb menundjukkan tanda2 kese Mengenai hubungan diploma- siden uni ersiteit teologi 4s: 
| PRESIDEN DEWAN USKUP DI (orang jang pertama-tama ' telah sangkut-paut dengan berita2, bah | besar Indonesia “di Eropa jang di-| Saran ig makin besar Satwa selo Ft antara Indonesia dengan RRT, lam ,,4l Azar" itu: selandjut- 5 5 g k bahw POLANDIA. menggemparkan dunia “dengan | wa. telah dilakukan penjelundu- | adakan pada tanggal 3 dan 4 Okto- ngan Indo-Tionghoa harus bersatu | ang: : aah 5 nya menjarakan, Dunya ena ““Uuskup d rai Michael | .tjerita” . tentang larinj an pan sendjata Be pn 2 Ya : ar dengan rakjat: Indonesia. Demikian kalangan tsb. menjatakan, bah traceptive (obat pentjegah ke 
— Uuskup dari z ichael | »tjerita” . tentang larinja, . Beria | p: 2 er. Djuga ia akan singgah di Kara: F3 wa penempatan seorang dutabe- . :. i — DAUD BEUREUH — Klepacz, telah dipilih selaku pre-| dari Sovjet Uni. Orang ini kini| Mengenai kererangan:.para pembe' chi, New Delhi dan Rangoon guna (Kawat Antara Amsterdam. ae T ar datuk RRT Dt ang an) Jera 2 diguna- ta gerombolan tewas dan dua orane/ SIden dewan uskup Polandia. Kle- | bersikap ketakutan dan dengan |sar pabean, bahwa setiap kapal 1g mengundjungi menteri2 luar negeri : Be baka mena kotank an fin . 2 Tai melahaa : Ki sanja mendapat Intan manik te pacz menggantikan Stephen Wyn- tegas tidak sudi  membitjarakan | meninggalkan Penang dengan tudju- Pakistan, India dan Birma. Seterus- npan2 jang "terasa didalam hubu - Kn yaa Ti 3 ip £ nurut kabar Para 2 sala 5 lisi zynski jang dipetjat selaku uskup lagi soal Beria, demikian Fuson. !an Sumatera diperiksa dengan sek- nja dikatakan, bahwa wk. pres. Da at Di “a- Jasa, Haa Dana Indonesia. aa an 1 rn : a : Seulimeum dan kepala La bara | hesar Polandia, demikian diberita- Tetapi Fuson tidak mau umum (sama, mr. Razif menerangkan, bhw. Amerika, Nixon akan tiba di Dja- Pp Tag “an ataska ne bata Ara se! ME aga 2 radja ketika sedang meekakuk an Is: kan radio Polandia, kan namanja orang tadi, (Antara) apabila telah di selundupkan sendja karta besuk tanggal 21 Oktober un- antara Tenan dengan RRT 5 2 P 2 £ 2 s3 5 aa wediibaanin delik nga ” ta2, maka hal itu tidak -berarti, bah tuk mengundjungi Indonesia. galkan PAI 'aC ka Ta dilak si Na parung itu. merupakan Dua Pa kemuaai ai 2 , maba " Iwa sendjata2 itu diselundupkan dari Pama tea sis k b 1 K | Nan "1 Sara di 1 1 angan Pan Ta dan : 6 aa an Me lahuhan2 sep8rti Penang atau Si- Sekitar Pendaratan Kapal |tidak diatas tingkatan jang begi adalah perbuatan . djabat jg & digantung. Anak2 dan isteri kepala . . San Ai, ehi $ 1 I i i aka taklah dapat begitu | tak dapat diampuni” ! z 

Pa Ls sa . ngapura. Ditundjukkan olehnja, bah! KAMP2 TENTARA DIBUAT DI Pan P3 : tinggi, maka taklah dapat beg i p Ra 1 aj jae ica ea RN Harus Diadjak Iko eta gegana SEL AN Jg Tak Dikenal Di Kempo | net maka € " | Pn sa an. & ig terpentjil letaknja, jg oleh penje- | Dipulau Cyprus kini sedang di : Dinjatakannja selandjutnja, 
. BAN an berlang- lundup2 ig penuh akal dengan baik buat beberapa kamp besar untuk |. DALAM KONPERENSI pers | bahwa adalah merupakan suatu | » ShAB setjara. ketjil2-an, penduduk Serta Di 1 Kon Korea dapat dipakai untuk kepentinganija tentara dan diduga bahwa tidak Selasa pagi jl., perwira pers 'T,T. (kebiasaan djika setelah Indonesia Senator Wiley: kota Kutaradja mulai merasa ten | . dandimana pihak pabean“tidak da- Tama lagi pasukan? Inggris dalam | VII, kapten Rahasia mengatakan, | mempunjai dutabesar di Peking Ind ia N 
an Ka Na an Na Kia N : / ag S T pat meluaskan kekuasaannja. | djumlah2 besar dari Terusan Suez| bahwa belum lama berselang 2 | itu, RRT akan segera menempat n OA MASeAA Jang ra terus dilakukan kekampung2, | Nota Russia Kepada 4-.Besar: uatu dan-i: Menurut | pendapatnja memarg akan memasukkinja. Dikatakan | Duah kapal jang belum diketahui (kan kembali dutabesarnja di Dja Meampunjai Kemungki- demikian kapten Sumarhadi. : sada penjelundupan. kedua djurusan pahwa pembuatan kamp2 itu kini | kebangsaannja telah mengadakan | karta. (Antara) Pe ket j Lebih landjut koresponden pI-|da Bahwa Russia Belum Menghendakillansare pantas Timur Sumatera, dan ana en berhubung dengan ada | pendaratan di Kempo, salah satu nan Tak Terbatas Aneta mengawatkan dari Kutara & Ha “$ 9 : partai Barat Malaya, tetapi ia tidak nja berita? dari Mesir bahwa Ing- tempat di Sunda Ketiil. Pendara- | SENATOR MCCARTHY KA- dia na Dena ea DKA, | Adanja Konperensi 3 -an Ke naa Senar gris akan mengosongkan Terusan | fan engui Yonnk #anankan ne WIN DENGAN BEKAS SE- AMERIKA SERIKAT tidak . Chatib, perhubungan kereta | : 1 , 6 : tal, bahwa dalam penjelundupan itu Suez dalam tem Oo waktu | jang berwadjib ditempat itu. La- CRETARESNJA. . 5 5 api langsung ke Pangkalansusu PEANOR Pn Den Ba Nak termasuk djuga pengangkutan sen: Tan. P Kb poran seterusnja mengenai kedja-| Senator Tocepi BL Mn re eh berniat Ha emani keyaa negara2 , berada dalam keadaan baik. Tel 9 mengumumkan te PEP ana Aman Pa h T ai djata2. 4 3 TA dian ini belum diketahui. Menge- | orang Republikan dari Wisconsin | werdeka di Asia supaja menghen ! tapi menurut laporan pemeriksa negara2 Barat. Dalam nota itu, jang diberikan ole an rapi ' Diterangkan oleh mr. Razif, bhw | nai berita adanja infiltrasi didae-| Amerika Serikat, dan ketua panitya| ikan perdagangannja dgn RRT 5 " DKA di “.» luar negeri Rusia pada tanggal 28 September kepada ketiga ke i be bean Indonesia: telah" diperingat- | | s|rah Maluku oleh gerombolan ber | ,..:: 6 i : menieli at : ' 3 
an .stoottroep” DKA di Atjeh : : bahwa k p . a er 2 ketjil senat A.S.-ig bertugas menjeli | xetinat tuk bahan2 | 
Besar ada djuga rel2 kereta-ani dutaan besar negara Barat di Moskow, dinjatakan ahwa ikut | kan supaja dengan seksama memper . sendjata dari Irian Barat dikatakan | jiki kesiatan? untiAmerika. hari! tiuali untuk bahan2 jang pen ! : 1 “ “ap! | sertanja Republik Rakjat Tiongk ox amat penting bagi penjelesai- | hatikan — penjelundupan2 .sendjata | 5 oleh kapten Rahasia, bahwa me- Pa pai ik gan belting bagi peperangan, demikia 1 
jang setelah dibongkar, kemudian (an masalah Korea dan untuk meredakan ketegangan dalam perhu barang2 lainnja, tetapi bebera- | setu juan ng- na d ne) | dit Pane Dani NeahE Bagn Ann Mein PN Pasang : disembunjikan re | aras : Banana : Benci makar Das matah batas AP 2 , $ mang benar ada orang2 jang dita- | kas sekretaresnja, Jean Kerr, dika- | A'katakan oleh « I j 
dilain terpaN bana gerombolan bungan mereka.” Kemudian kan tor berita ini menghentikan pe |pa orang penjelundup jg lihaay tohi x 5 han berasal dari tempat itu sen- | egral Pa Rumwawi di Wash. D yaa n, 0jeh senator Alexander ) Menjambung : ai ngumumannja dengan mendadak dengan tiada disertai aa djuga dapat menerobos: pendjagaan. gris Mesir diri, tapi bukan dari Irian Barat. ington. Hadir a.l. wakil presiden iley dari partai Republik, ketna $ berita, Selandjutnja AFP mengabarkan dari Washington, bahwa para ahli Atas pertanjaan, apakah telah di ! 2 Una s3 vanitia urusan “luar negeri dari echelon (voorspits) bataljon 103 Peejoya : : : 5 ag Na ah Tn £ 3 : 2 Amerika Serikat. g dar : : Pin , ikem . ri Ameri ka Serikat sedang mempeladjari asang ..tirai besi” atas kedatangan '! D ora da form2 jan Cat MR ARE 4 : 4, 
iang terdiri dari sebuah kompi pa kaga luar negeri g peraaj neng mr. Razif menerangkan, bah , WAKIL P.M. MESIR, Djamal na Sender to Kan Sana aa ang cnat Oonepikap: Ian Selasa, Ne 1 Mn baba Sa Ma "5 NN ap BEAN Sementara itu United' Press mes| wa soal itu sama sekali tidak me- 2 aga aan Se pi berasal dari tentara Sekutu jang RRT Akan Re- tara2 merdeka itu harus berda- 1 : . ggu te 1 ngabarkan dari Paris, bahwa menu-| ngandung sesuatu rahasia, tetapi ia lasa pagi, W pemerin ESIF | ketinggalan disana. Didaerah itu ter| "ang dengan RRT, dikehendaki lah memasuki kota Lho Seumawe rut pe j ada har NA Hak kah i kan ba- beium mentjapai persetudjuan d at 2 Na s ig Ea T 

: u pengumuman pada hari Selasa j menjatakan ” keheranannja akan ba 5 ! . £N dapat djuga alat2 perlengkapan ten- t 2 P3 SA 1 : 21. setelah terlebih dulu menjingkir Mal a Untuk di-ibu kota Perantiis itu, bahwa Ru-'njaknja orang wartawan jg menanti Inggris mengenai persengketaannja tara bekas inggalan Djep: be- u uUCMmMOY: tau fdak oleh Amerika, demiki 
" an ' - e $ , ba LI » peninggalan Djepang be : 2 - . kan rintangan2 didjalan jang me ay sia telah mengusulkan untuk mem-jkan kedatangan sultan itu. —.. tentang penjingkiran pasukan2 Ing rupa tank2 dan sebagainja. KANTOR BERITA Kuomin-|”7 Wiley, jang selandjutnja me nudju ke Lho Sukon, dapat dika Ban ' Mala 2 bitjarakan masalah Djerman dengan) Diwaktu pagi ia telah ' menerima gris dari daerah terusan Suez. Dju Terdapatnja bendera dan uniform tang hari Selasa wartakan, bah | rintakan, bahwa Amerika tidak “ barkan selandjutnja, bahwa dida 1 gsa NC y negara2 sekutu dalam suatu konpe-|kawat dengan pemberitahuan, bhw ga kementerian fuar negeri Ing- dikatakan, bahwa itu adalah soal wa pembesar2 militer kasa hirauk lam kominike jang pada sore hari rensi Negara Empat , Besar, tetapi jkundjungan sultan itu bersifat tidak gris menjatakan, bahwa belum ter biasa. Keterangan tersebut diberikan law kah Lap erna Hak niat menghiraukan hukum per- Selasa dikeluarkan oleh komando KETUA Perserikatan Semenan apabila negara2 barat dapat menjetu |resmi. Ia kemudian memerintahkan tjapai persetudjuan, tapi sumber2 oleh kapten Rahasia berdasarkan Ia- Ga Hu Lien, komandan | (Konomian atzu menuntut hal jg 

TT IT (Sumatra Utara), bahwa se djung Malaya tjabang Singapura, djui diadakannja konperensi , medja |stafnja supaja, djangan berbuat se- jang mengetahui mengatakan te- poran perwira penielidik. Mengenai | 4 kan KMT di Ouemoy, supa |'dak mungkin dituntut dari sa- 3 buah satuan tentara dengan be- Inche Isa Zain bari Selasa menja bundar dari Negara2 Lima Besar (suatu, ig dapat menimbulkan kesan, lah mentjapai persetudjuan ,,da- daerah Mandar (Sulawesi Selatan), | Pasu kenali I ta a $ kerdi eka Moliro mada Tata : Pp untuk membitjarakan lain? masalah. | seakan-akan kundjungan sultan itu lam prinsip” mengenai soal2 yang kapten Rahasia mengakui, bahwa ke-|!2 Segera (kembali Kepulau itu. | habat2-nja. 
erdja sama dengan Mobrig pada |takan kepada pcrs di Penang J 1 : 1 : : : : , p g Perintah itu dikeluarkan berh hari Djum'at telah- menjerang | bahwa & t Net ju tidak ingin | Menurut sumber2 jg berkuasa di|bersifat resmi: dan itulah sebabnja luas. Berita lebih landjut menga- adaan dacrah tersebut memang ha. | Perinta 2 Wage aa Ta | kubu pertahanan kaum Bembinsn Bai Ie aa son krg sebagai Paris. fasal2 terpenting dalam nota | pers tidak diberitahukan tentang ke| takan bahwa pada malam Selasa ngat. Hal ini katanja disebabkan | Pung dengan berita2 jang makin Sebaliknja bahkan Amerika meng | tak dikampung Tandjung ig letak melihat Malaya im” basi ne itu ialah sebagai berikut: 1) Rusia|datangan sultan, demikian mr. Ra- | telah diadakan pertemuan antara adanja pukulan2 tentara terhadap Sering tersiar, bahwa pasukan2 'endaki supaja negara2, itu memper 1 nja didekat Sigli Bi »tempat burung ae 1 8 dengan tidak langsung telah meno-|zif, jg achirnja. menerangkan, bhw | delegasi Mesir dan Inggris ditem gerombolan itu ditempat2 jang tak | RRT kini bersiap2 untuk menda | kembang dan memperlnas perdaga- ) P Koba tsb die tahankan | gara2 lain, akan tetapi dalam Pa undangan negara2 barat utk me|ketika ia. mengetahui, bahwa para| pat kediaman djendral Brian Ro- ada tentaranja. Sementara itu 2jrat dipulau tadi. Djenderal Hu | ngannja, demikian Wiley. : : 600 Na en Nan Oleh |da itu tidak akan menolak orang njelenggarakan pertemuan di Luga-| wartawan merasa ketjewa karena ti-| bertson. Setelah pertemuan dgn anggauta gerombolan ..Lereng Tjin- | Lien kini berada di Taipeh utk. | Menurut Reutes, dalam pidatonja klan Mn bersendjatakan orang bukan-Malaya jang 'Me- 5 Swiss: 2) Soviet Uni 'menghen-| dak dapat meminta keterangan kepa | Robertson itu delegasi Mesir me- ta” jang mendarat dengan perahu ikut serta dalam Iatihan militer. |di konvensi tahunan perhimpunan i ebuah brengun D Naa £ "bad 2 ! : , tep jang gan p 1 1 paru P ri me engun —lepang, 40 pu | nganggap negeri ini sungguh2 se daki supaja RRT diadjak dalam pe-|da sultan dilapangan tsb. maka ia| ngadakan perundingan tersendiri didaerah Basis Komando Makasar Seperti diketahui, pulau Guemoy | Pedagang2 teh di White Sulphur Un karaben, pisau2 dan parang |bagai tanah air mereka. Kami ' edingan Lima Besar untuk mem- | telah menjelenggarakan . konperensi | jang memakan waktu ampat djam telah tertangkap, demikian kapten terletak dekat Tiongkok Darat. (Springs tadi, Wiley mengatakan diju parang. Dalam serangan itu ten |bukan suatu bangsa serakah atau ikjarakan segenap masalah jg ber-| pers ini. (UP). (Antara). Rahasia. (Antara). (Antara-Renter) | £0, bahwa India, Lanka dan Indo- " an aa Mobrig Lado mene|jang berpandangan pifjik, - tetapi hubungan dengan perdamaian du- i send iba 2 Wa 2 aneh negara2 dgn. waskan 1ima orang pemberontak |meskipun demikian, kami ingin nia,” ketjuali' jg mengenai Djerman 2 , . rp . — 1. . cmungkinan2 jg tak berbatas. Ne- dan menawan 25 orang. Kemudi supaja Malaya adalah untuk bang “dan Austria: 3) Mengenai masalah ce an Yy n LN d n da m M O d Aa / D L I n d O n e S l a gara2 ini telah memperoleh kema- an tentara bergerak ke Grong- Isa Malaya.” iDjerman, Rusia minta supaja. diada : Kn: C TK Na Ta. 1 ae diuan - besar semendjak ' mereka 

AA : | 1 i : aku Ken konperensi Empat Besar, tetapi| .pApA HARI Senen jl. telah tiba haan masional dan lapangan kerdja untuk membangunkan produksi itu — Perhatian Djepang kepada Indone- MEN kerana. Pada hari Sabtu alat2 kekuasa Kk jar ai aa Sein aa Ma dalami Anna, HN ldgk memberikan | kembali di Djakarta sdr. Soechiar mereka jang semuanja adalah serba negara2 Asia sikinpertaloun pemasu- sia jang haus akan kapital — sema- Set NN an negara menjerang markas se aa ae ja pn menindas ipa Saran mengenai waktu dan Ranah Tedjasoekmana wakil kaum pengusa baru. kan modal dari Eropa dan Amerika |kin besar djustru dari pihak peng- buah gerombolan dikampung Ga aa PA tai disana, selan nia, 1) Menpan uan USIA (ha Indonesia jang telah nda ya IN , sebagai supplement kepada modal | usaha Djepanglah mulai ada desa- APOSTOLIS VIKARI AN rut (Sigli). Gerombolan itu kehi | ang2 organisasinja bah Tanda AN Naa naan perundingan mela- | ngi konperensi LL.O. di Tokio. Ke-! Selandjutnja ia menerangkan da-|dalam negeri jang masih amat le- kan? keras terhadap pemerintahnja DUNG "KE ERO NG 3 langan 21 orang tewas dan sem djutnja menjatakan 5 ta P se gg sNyrang Ag ia Pa Ia pada kantorberita ,,Antara” diterang Tam konperensi LL.O. di Tokio bah- | mah serta negara2 itu memperlukan | untuk lekas menjelesaikan ganti ke- # !ROPAH. bilan orang ditawan. Oleh tentars | "ikatannja tidak Nata P ,Diplomat2 "di Paris — menari h ““Ikannja, bahwa pada tg. 22 Septem- wa diakui djuga setjara bulat akan (bantuan tehnis. rugian perang dan mengadakan hu-| Pada hari Selasa apostolis vi- diheslah dua butjuk senapan dan milihan umum jang diada ar je simpulan dari nota Mupa Baki gi Der ia dapat kesempatan mengemu- rendahnja taraf penghidupan buruh ya normaal dengan  negara?2| karis untuk Bandung, mgr. P. M. beberapa bilah parang. at2. ,,Kami berpendapat ba wa negara ini tidak meng ONCAKi SIAK | kakan pidatonja dalam konperensi Asia umumnja, sehingga harus di-| Dalam hubungan ini Soechjar se- | Pilipina, Birma dan Indonesia. supaja | Arntz, bertolak ke Nederland un- ssmsnsak akh emerdekaan harus didahulukan sanakannja konperensi Emfjat Besar 11.0, jang dikundjungi 200 orang naikkan taraf hidup mereka dengan bagai "wakil pengusaha — Indonesia | mereka tidak lagi dapat halangan2| tak kundjungan selama beberapa : SEMENOV DUTABESAR, dari pada pemilihan umum, de dengan tjepat. (AFP). anggauta delegasi dari 21 negara, djaminan suatu — penghasilan  mini- | memberi keterangan mengenai desa-| guna kepentingan politik ckonomi-| bulan. Mgr, Arntz jang menum- " Vladimir Semenov jang hingga | Mikian Inche Isa jang Pe £ Kn s Dalam pidato tsb. dikemukakan a.l. mum, kan2 keras dari rakjat Indonesia pa- | nja terhadap tiga negara tsb. Dalam| pang pesawat terbang akan sing- & sekarang mendiahat kom! ine Ikan bahwa ,,bila pemilihan2 me | ngkatan udara (09 MeNgU- | mengenai keadaan buruh Indonesia da umumnja untuk memperbaiki ni- | hubungan inilah kita harus melihat ' gah “di Roma untuk ber 
$ saris ting 1 F : | “Sel: bahu: : : , Sa aa un | : 8 kundjung gi Sovjct untuk Djerman kini te-| Mang sifat pengiatpan nana Th Daan Len un asa, ka e jang Tn Ma Pena 2 Mn Mn Me ca lai hidupnja, setelah Indonesia ber- | pula kundjungan menteri luar negri, ke Vatikan selama beberapa ha- Fa Jah diangkat sebagai dutabesar mn maka pemilihan harus dilakukan | wa clah direntjanakan untuk | rela idup berabad-abad dalam ke- | ga, bahwa untu menajamin  ke-| diri sendiri harus didasarkan - atas | Okazaki dan pengangkatan Ewajima | ri, tuk Perman Timur, demikian di. dengan hati2 dan hanja bilamana memperlipat produksi pesawat adaan jang amat melarat. an Mn pres Meta 1 buruh dan rakjat produksi. Selandjutnja Indonesia | sebagai duta Diepang La.d, buat in- Sebagai penggantinja di Ran- kaharka" oleh kantor berita ADN .rakjat siap Seram Hoa an Mak Tn B-52 dan Bagan Bb  Tndoweoto KemNan paduan Haros MAAN 1 pem bngapa rela waktu ini Pe pengangguran | en Al ak Soechjar Pen dung bertindak provikaris, A, J, dari Moskow pada hari Senin. bil bagian sepenuhnja.  (Reuter) pemburu dje nba - ' uksi di Ii pe tp Na na . | » bahwa | jang semakin besar, soekmana. nt.), icts, A 
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Terbakar—500. Orang Menderita— 
— Pemadam Api Kesulitan Air 

. Oleh Wartawan Kita) 
SETJARA SINGKAT pada hari Selasa telah dikabarkan tentang 

inja kebakaran dirumah2 djalan Mataram No. 569, 568 dan 
7 ditambah sedjumlah rumah kampung jang terletak di Kp. Ka- 

rangsari. Lebih djauh mengenai kebakaran tadi, menurut ke an 
dari Polisi Seksi II dikatakan. bahwa akibat kebakaran tadi 500 
orang penduduk tidak punja tempat tinggal lagi. Seluruhnja ada 
3 rumah besar dan Ik. 50 rumah kampung telah mendjadi umpan 
api. Kerugian ditaksir ada Has 200.000.— belum terhitung keru- 
gan barang2. Sebab2nja kebakaran tadi ialah meledaknja sebuah 
kompor merk ,,Bos” jang berada dibelakang rumahnja sdr. Jap 
Tjin Bie. 

Api dengan segera mendjilat di ding jang ketjil. 
bagian kanan dan kirinja tempat ta-| Untung sebagian besar api dapat 
di dan bengkel ,,Puas” dengan tje-  diisolir oleh penduduk disekitar tem- 
pat mendjadi lautan api. Meniupnja pat tadi dengan pelbagai djalan jang 
angin menjebabkan api makin be- tepat, terutama dengan ditebangnja 
sar, hingga didalam tempo jang sing' puluhan pohon pisang. Tapi disam- 
kat, berkobarlah api ke lain2 tem-|ping itu pun banjak penduduk jang 
pat sehingga  achirnja mengakibat-| tjuma ingin menjaksikan kebakaran 
kan kerugian seperti tersebut diatas. |tsb., malah menjulitkan bekerdjanja 
Kini perkara tadi masih didalam pe-| Barisan Pemadam Api jang tidak da- 
ngusutannja fihak jang berwadjib. |pat dengan segera memberi pertolo- 

Air susah. ngan jang bermanfaat. Baru setelah 

Meskipun barisan "pemadam api api sudah 959e padam, Barisan Pe- 
dengan segera datang ditempat ke- madam Api jang mendapat air dari 
bakaran, tetapi karena kesulitan?) Tempat Pemandian di Stadion dapat 
mengenai air, maka pertolongan jg.' meluntjurkan air sebagaimana diha- 
bermanfaat tidak dapat diberikan. rapkan. NB 3 

Barisan pemadam api jang berada| Lebih djauh dari pihak Djawatan 
di Stadion jang letaknja Lk. ada 300) Sosial Karesidenan Semarang dida- 
meter dari tempat kebakaran,  de-|pat keterangan, bahwa sedjumlah 
ngan susah pajah dapat memberijkorban2 kebakaran itu jang tidak 
pertolongan setelah semua  rumahj mempunjai tempat tinggal, kini di- 
tadi mendjadi reruntuk dan api tak (tempatkan sebagian di asrama ,Dji- 
sehebat lagi. Barisan Pemadam Api|wa Baru” dan sebagian lagi di ru- 
jang berada didjalan Mataram mes-i mah baru jg. terletak disebelah Se- 
ki sudah bekerdja keras, tetapijlatan djl. Stadion (D.P.U.). Mereka 
sumber air jang diambilnja ternjata | diberi 2 kali makan sehari dan apa- 
tidak dapat memberi kekuatan jang | bila keterangan2 jang lengkap sudah 
diharapkan, malah keluarkan air ti-' masuk, mereka pun akan diberi se- 
dak lebih besar dari pada kraan Isi- kedar bantuan berupa uang. 

Ka M. ni AL-KSJAD 

Akan di buka mulai tg. 15 Oktober 53 bertempat di Kp Me- 
laju 121 Smg. waktu beladjar tiap2 hari dari djam 7,30 — 
12.30. : 
Tingkatan peladjaran Umum S.M.P. Agama Tsanawijah. 
Sjarat penerimaan untuk kelas 1 tamatan dari Maderasah, 
S.R., dan sekolah jang sederadjat, dan “dapat membatja, me- 
nulis huruf Arab, umur 12 th — 17 th- pembajaran uwang 
sekolah Rp.15.— tiap2 bulan 
pendaftaran mulai sekaran» di sertai uwang pangkal Rp.10- 
kepada: 

Il. S.R. AL-IRSJAD Kp. Melaju 121 Smg 
2. Sdr. Abubakar Hasan djl Pekodjan tengah No. 38 
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3. Sdr. ar djl Pemali 11 No.3 dari djam 3-5 sore 
4. , Suharto djl Hawa No.4 dari 8 - 10 pagi. 
5.» Abdul Gani Djunaid djl. Lemah Gempal No.41 

Pengurus Dewan Pengadjaran 
AL-IRSJAD Tjabang Semarang '     

maa Ka , ui T Ti 

RADIO ..PHILIPS” BIN. 326U 
Harga EZ.: Rp. 625, — 

Persediaan terbatas, siapa dahulu ia dapat! 

SUPER RADIO COMPANY N. V. 
Tjb. Semarang: Seteran (Duwet) 5 

    

      

  

Utjapan terima kasih 
Kepada Tuan2/Sdr2/Djawatan2 dan Relaties Jth. jang telah | 
membantu menjumbangkantenaga, fikiran dsb. baik moreel: 
maupun materieel dan jang mengirimkan karangan2 bunga 
serta mengantarkan djenazah, pada waktu  meninggalnja | 
isteri/adik/ipar kami , 

Nj. MULJANI 
(Pegawai Kantor Personalia Balai Kota Surakarta) : 

Kami mengutjapkan banjak2 terima kasih dan kepada Ba- 
pak Dr. R. Murdowo, Zr. Harinah serta para djururawat: 
lain2nja dari R.S.U.P. jang telah merawat isteri/adik/ipar 
kami tsb., mulai dari sakit hingga sampai meninggalnja ka-' 
mi menjatakan penghargaan jang sebesar2nja. : 
Semoga kesemuanja itu dibalas oleh Tuhan. 

» 

Surakarta, 30 September 1953. 
3 SLEMAN JOSODARMO 

n dan  achliwaris.         
Baru terima : 

SEPEDA MOTOR DJERMAN JANG TERKENAL: 

DURKOPP 
Model MD-200 De Luxe (200 cc) 

DUA knalpot, muka-belakang dengan telescoop. 
Persediaan masih terbatas. Harap para 'pemesan/ pembeli 
berhubungan pada : 

SUPER RADIO COMPANY N. V. 
D0 Tb. Semarang : Seteran No. 5. 
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Plampitan 22 
Il -Maison ELITAS 

(Med. Gedipl. Sehoonheids-specialiste dan kapster) 

| Kriting rambut 4 Rp. 35.— (obat U.S.A) 
2 “AA Rp. 25:— (obat Holi. ) : 

| Long-Wave Rp. 40 (speciaal untuk rambut pandjang tidak 
Na : digunting) 

terima 

    

   
-Opmaak muka jang modern Rp. 15.— dan djuga 
opmaak buat penganten, 1 

sei Telf. Grand-Hotel 1395 Smg. 
ee 

“PERHATIAN 
Djangan Lex Aheya——yengu Harian ,SUARA MERDEKA”. 

2amtuk Telawa kepada: Nj. SOEPARDI. 
“cuntok Gundih kepada: “sdr. AMIN SOEJITNO 

Na "1 muka ame 
| Pelajanan setiap harinja djam 6.00 sore tepat pada tangoalnja. 

PA ot Po Ppt aa Usaha ,,SUARA MERDIKA”. 

        

Dan manag mana mempan. 

  

Sel teionbonslanyeni r »Bos'| 

Meledakkan Api| 
3 Gedung Dan 50 Buah Rumah Habis| 

Itor gedee. Banjak pegawainja. 

| man Tugu 

| negoro. 

menudju ke halaman Tu 

. 

s3 

|—-Minta IkutDi-,Garuk — 
| | Surat Kaleng Da 

  

reka lekas ,digari 

ada disana, masih disangsikan. 

tapi dengan ,,Mer-Garuk”. 

bersangkutan.   

ri 14 Perawan S utji« 
|. DARI KALANGAN jang berdekatan diperoleh kabar, bahwa : 

.Panitya Penampung Pelatjuran” di Asrar 
Wangkung Surakarta, telah menerima, surat kaleng dari sekum- 
pulan wanita pelarjur sebanjak 14 orang, jang menamakan dirinja 
,14 Perawan Sutji”. Dalam suratnja itu mereka minta supaja me- 

2 (dibersihkan), karena djika tidak demikian, 
mereka t'dak akan mendapat kesempatan lagi 
anggauta masjarakat jang betul. 
mereka itu berdiam. Akan tetapi apakah mereka itu memang ber- 

Surat tersebut diachiri bukan dengan pekik ,,Merdeka”, te- 

' Tindasan surat tsb. dikirimkan 

“Asrama Pamardi  Karjo 

untuk mendjadi 
Disebut djuga alamat dimana 

pula kepada instansi2 jang   menanam   

  

Ada seorang pembatja jang iseng- 
iseng lapor pada Sir-pong sbb.: i 

Di Semarang sini ada suatu kan- 
Pe- 

gawai Wanita2 djuga banjak. Djum- 
lahnja 9 orang. : 

Tapi achir-achir ini kantor tadi 
|tampaknja sepi. Maklum, delapan 
dari pegawai2 wanita tadi, seperti 
serentak minta groot-perlop semua. 

Sebab, maklum, mau mbajeki ka 
Pa ani oa ta an3 : 
Mungkin ada jang tanja, mengapa 

pegawai wanitanja jang satu itu kok 
tidak tjara-tjara sekarang ini? Terus, 
eh ,setia-kawan” ikut minta perlop- 
besar dan ikut mbajeki djuga. 
Djawabnja: Sajang ,walau pegawai 

satunja tadi umurnja sudah lima ka- 
li umur Republik kita, tapi sajang 

mbajeki?? 

  

5 Oktober 
Peringatan Hari Angka- 

tan Peran 

AGAR chalajak ramai dapat 
mengikuti djalannja peringatan 
Hari Angkatan Perang tanggal 
5 October 1953, dibawah ini di- 
sadjikan atjara peringatan jang 
diselenggarakan oleh Stafkwartier 
Terr. IV Div. Diponegoro sbb.: 
Tgl 4 Oktober: djam 17.00 — 

18.00 Pertundjukan ketangkasan 
oleh Angg. Tentara. (Utk. Angg. 
Angk. Perang dan umum bertem 
pat dilapangan Kalisari).  Djam 

118.00 berziarah di Makam Pahla- 
wan. Djam 19.00—20.00 Pame- 

Iran potret2 serta hadiah2 pemo- 
tretan Tugu Muda dng. bertem- 
pat di GRIS. 

Tgi. S Oktober: Upatjara lihala- 
Muda. Djam 6.30 mu 

rid2 sekolah, Tentara, wk. Peme- 
rntah dan  civiel berkumpul. 
Djam 06.55 Panglima Div. P. Di- 
ponegoro bersama Gubernur Dja- 
teng dan Ketua DPRDS Prop. 
Djateng datang. Upatjara dipim- 
pin oleh Panglima Div. P. Dipo- 

Djam 07.10 — 08.00 
Aubade oleh murid2 sekolah. 
Djam 08.30 — 10.00 Kenduri 
d' kediaman Panglima Div. P. Di- 
ponegoro. Djam 11.00 — 13.00 
penindjauan ke RST oleh rombo- 
ngan Militer dan Civiel. 

Pawai: mulai berkumpul djam 
16.00. dimuka Stadion dan djam 
17.00 berangkat dengan route: 
Stad:on, Pandanaran, Stafkwartier 
»A” -Divisi,- Bodjong, Aloon- 
Aloon bubaran. Djam 19.30 — 
21.00 Di Gris diadakan pembe- 
rian hadiah2 utk. para pemenang 
pertandingan2. 

Djam 19.00 Staf Muziek Mob- 
brig. mengadakan - hiburan di 
Koepel muka Stafkwartier ,,A” 
Divisi. Staf Muziek Tentara di 
Taman Diponegoro. Orkest Dja. 
K.A.D: di Aloon-Aloon sebelah 
Utara dan Dagelan. 

Lalu Lintas ditutup. 
. Pada tgl, 5 Oktober jad., mu- 
lai djam 06.00 s/d djam 08.00 
semua djalan utk. lalu lintas se- 
gala kendaraan termasuk sepeda 

Muda 
akan ditutup, ketjuali djalan be- 
sar Bodiong. Para pengundjung 
upatiara/aubade diharap melalui 
 Bodjong, demikian KMKB Smg. 

GETAS KETJIL DI SERBU. 

Dari fihak resmi 
bahwa Djum'at malam jbl gerombo 
lan jang terdiri dari 20 orang telah 
menjerbu perkebunan Getas. Ketjil 

di Bodja, Kendal. Mereka bersendja 
ta karabijn dan sendjata otomatis. 
Gudang perkebunan dirusak dan me 
reka berhasil merampas 4 sendjata 
Lee and field milik perkebunan. Da 
lam pada itu seorang penduduk desa 
jang kebetulan berada didekat tem- 
pat tsb., telah ditembak oleh ge- 
rombolan, dan mendapat luka2 diba 
gian perut. Fihak polisi segera dida 
tangkan, tetapi gerombolan telah me 
larikan diri. Belum diketahui djum- 
lah kerugian jg. diderita oleh pihak 
perkebunan. 

       
   

    

   

    

   

Utjapan Terima Kasih 
Menghaturkan beribu” terima 
kasih “atas segenap bantuan 
sdr'/pamili, berupa  moreel/ 
materieel dan selesai pada pe 
makamannja atas meninggal- 
nja isteri kami: f 

Njosjah SOEKARMAN 
Jang berduka-tjita, 

SOEKARMAN bersama 
Putera2 dan Puteri2 
D. K. A- Purwodadi 

PLAN ANRAPRESAA 

'Djangan Putus Pengharapan, 

A. WAHID 
. Astroloog 

Njang sudah. sepuluh. tahun  ber- 
praktek di. Indonesia. 
Hal bisa menerangkan soal Peng- 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 

| Kesehatan dsb. 

'Consult .......... 4 Rp: 15.— 

Plampitan 39 — Semarang.         

banget belum ada jang datang mi- 

nang. Djadinja bagaimana akan bisa| 

Siapa Berun. 
— tune? 

Undian uang besar jang pada 
tgl. 29 Sept. jbl. ditarik di Dja- 
karta hasilnja sbb.: 

Hadiah Rp. 125.000.— djatuh | 
No. 185096. 
Rp. 75.000.-— 195733, 

Rp. 25.000.— 278841, 16749, 
53922 , 

Rp. 10.000,— 247022. 
DANA aa JAVABODE 

Hasil undian Sweepstake Java Bo- 
de Rit jang ditarik baru2 ini, setjara 
berturut-turut akan kita muat menu- 

rut bunji trekkinglijst. Hadian2 da- 
pat diambil dikantor Java Bode, Ge- 
dung Unie Hajam Wuruk 8 di Dja- 
karta, ketjuali untuk penduduk di 
Bandung pada kantor A.L.D, 

1. Fiat New 1100 86100 
2. Westinghouse 

.Koelkast 10 ft. 132999 
3. Philips Radiogram. 

FIN 272A 87503 
4. Scooter Lambretta 67653 

“5, Scooter, Lambretta 41465 
. 6, Theeservies Djocja-zilver 56689 

7. Bromfiets g 
Cyelemaster 68907 

8. Bromfiets 
Cyclemaster 140615 

9. Portable 
Schrijfmachine ROYAL 64831 

. Philips platenwisselaar 57522 
- Philips platen wisselaar 142189 
. Husgvarna trap- ab

 
ed

 
aah

 
H
-
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naaimachine 30832 
13. Husgvarna trap-naai- i 

machine 38234 
14. Husgvarna trapnaaim. 77409 

15. Kampeertent 24710 
16. Philips radio 132486 
17. Keltumplate Tafelzilver 

cassette 154031 

18. Damespolshorloge 
Election 161083 

19. Tiko Tafel cassette 151582 
20. Polshorloge Tissot 32653, 

no. 21 127633, no. 22 169875. 
23. Herenfiets 57927, no. 24. 

178864: . no. 25 161077, no. 26 
127335. 

27, Philips radio BIN 326 U 15647 
28. Polshorloge Wyler 132742 
29. Philips Flits camera 161067, 

no. 30 63050: no. 31 105371: no. 32: 
34371: no. 33 98753, no. 34 24916: 
no. 36 196197. 
..37. Plate zilver rookstel 

38. Plate dames Kapstel 154393 
39. Polshorloge Pontiac 155123, 

no, 40 171047: no. 41 186806: no: 
42 28403: no. 43 159, no. 44 167981, 
no. 45 32569, no. 46 183192. ' 

47. Vulpenset Waterman 138442, 
no. 48 171004, no. 49 161057. 
APOTHEEK PETANG - HARI 

Hari ini Apotheek Rathkamp 
Pekodjan 19 dan V. Gorkom Bo- 

|Idang tsb, pengadilan 

178187|: 

  

PERKARA  PERAMPOKAN 
»NAGA MAS", - 

Dibawah pimpinan Mr, R. Sardjo- 
no, ketua Pengadilan Negeri Kudus 
hari Sabtu tgl. 26-9 jg lalu telah di 
periksa untuk ketiga kalinja perkara 
perampokan di paberik ys lilin ,,Na 
ga Mas” Kudus jg terdjadi pada bu 
lan Djuni jl. Sebagai terdakwa ada 
empat orang. Dalam tiga kali bersi- 

belum dapat 
mulai memeriksa, karena tidak da- 
tangnja Mr. Soekardjo Semarang se 
laku pembela terdakwa. Setelah ha- 
kim menanjakan terdakwa tentang 
soal pembela, hakim memutuskan, 
perkara tsb akan diperiksa lagi pa- 
da tgl. 10-9-1953 dengan sjarat pa- 
kai atau tidaknja tenaga pembela. 

MENTJURI MESIN DJAHIT, 
Pada tgl. 26 Sept. j.l. pengadilan 

negeri Kudus di bawah pimpinan 
Mr. R. Sardjono dan Djaksa R. Mu 
hammad telah memeriksa perkara 
pentjurian mesin djahit milik Nasu- 
ka dan H. Abdulmukti Kudus pada 
dua bulan jang lalu. Sebagai terdak- 
wa pertama diadjukan S. dan M., 
sedang terdakwa Sb. sampai kini be 
lum tertangkap. 
Dalam pemeriksaan dan ketera- 

ngan saksi2 ternjata, bahwa mesin 
djahit jang hilang itu ada dua buah. 

Keterangan saksi2. dan terdakwa 
M. memberatkan terdakwa Sij., se- 
suai dengan bunji KUHP fas. 480 
karenanja hakim memutuskan kepa- 

da Sj. didjatuhi hukuman pendjara 
5 bulan, sedang terdakwa M. bebas. 
Mesin djahit kembali kepada Na- 
suka dan H.A. Perlu ditjatat setelah 

Sj. mendengar putusan hakim,  Sj. 
achirnja minta grasi. 

— Atas inisiatip Djawatan Penera- 
ngan bersama-sama Pamong Pradja 
dan Kepolisian pada tanggal 25-9-'53 
di ketjamatan Kadjen (Kabupaten 
Pekalongan) telah dimulai Kursus 
Pantjasila bertempat di B.P.M.D. 
Kadjen, Kursus tersebut diadakan ti 
ap2 minggu sekali dengan mata-pela 
djaran Tata-Negara, Otonomi Desa, 
Agraria, K.U.H.P., Pantjasila dan Se 
djarah. Pengikut kursus ini banjak- 
nja 73 orang dari 24 desa dan terdi 
ri dari anggauta2 Pamong Desa dan 
Lembaga Sosial Desa. 

— Dalam memenuhi permintaan 
seorang anggota transmigran dalam 

pertemuan jg. diselenggarakan oleh 
Kantor Tjabang Transmigrasi di Ku- 
toardjo oleh staf Penerangan Agama 
Kabupaten Purworedjo telah “dapat 
dikirimkan 4 matjam kitab agama 
|faitu:.1 Al-Our'an,. 2 kitab -pesala- 
|tan, 3 kitab madjmu' dan 4 kitab 
mudjarobat, kedaerah - transmigrasi 
di Sumatera Selatan. Pengiriman ter 
sebut dimaksud untuk menambah 
'banjaknja kitab2. agama jang ternja- 
'ta disana masih kurang sekali. 

Akibat Puntu- 
ngan Rokok 
Seorang Manteri Djuru- 
Rawat Menemui Adjalnja   djong 135 dibuka “hingga djam 

20.00. 

MR. S.D. NEUMARK KE | 
DJATENG. ! 

Pada tgi. 29 September telah da 

tang di Semarang mr. S.D. Neumark, 
seorang expert dalam National Inco 
me pada Biro Perantjang Negara. 
Maksud kedatangannja ke Semarang: 
dan beberapa daerah Djawa Tengah 
ini, ialah antaranja - untuk mentjari 
bahan2 guna menghitung National 
Income dalam lapangan Agriculture, 
Marketing, Industri dan trade penje 
lidikan. 

- Daerah2 jang akan  dikundjungi 
antaranja Surakarta Jogjakarta dan 
Semarang, dimana ia akan tinggal 
dimasing2 tempat 3 hari. 
KETEMUKAN ARLODII 

TANGAN. 
Pada hari Senin siang jbl. oleh Po   

didapat kabar, i 

lisi Seksi I didjalan  Purwodinatan 
Semarang telah diketemukan sebuah 
arlodji tangan merk” Robana no. 
no. 3179 didjalan Djurnatan. Siapa 
jang merasa kehilangan dapat meng 
ambil barang tadi di Seksi tsb. dgn. 
membawa bukti2 jang ada. 
PENANGKAPAN ANGGAUTA 

SARBUPRI. 
Hari Senen Sarbupri Djawa  Te- 

ngah di Semarang telah mengirim 
suatu delegasi ke Ambarawa jang 
maksudnja minta kepada jang ber- 
wadjib agar hukuman 14 hari bagi 
salah seorang anggota pengurus Sar 
bupri ranting Ungaran dipertangguh 
kan untuk segera dimintakan revisi, 
Sebagai telah dikabarkan, anggota2 
pengurus ini oleh Pengadilan Nege 
ri Semarang jang bersidang di Am 
barawa telah didjatuhi hukuman 14 
hari pendjara. Di Djawa Tengah ter 
dapat 58 ranting Sarbupri, diantara- 
nja menurut laporan jang ada seba 
gian besar ikut mogok baru2 ini. Ka 
renanja terdapat 42 orang anggota 
pengurus jang ditahan sedjak 18-9 
JL ialah dari daerah Semarang, Peka 
longan dan Kedu. Dari sebanjak itu 
ternjata hingga kini masih ada 21 
orang jang ditahan dan 3 diantar 
nja akan segera dihadapkan dimedja 
hidjau. Naa “ 

»SUNGAI HUAI MESTI 
2000 DIPERBAIKY 

,Sungai Huai mesti diperbaiki”, de 
mikian kalimat pilem dokumentasi 
RRT jang hari Senin malam dengan 
mendapat perhatian besar telah di- 
pertundjukkan  digedung bioskoop 
Roxy” Gg. Pinggir oleh Gabungan 
Perkumpulan2 Hoakiauw Semarang. 

Pilem tadi menggambarkan dgn 
tegas tentang usaha untuk memberi 
bendungan2 di Sungai Huai jang se 
tiap tahunnja meluap, sehingga mem 
bawa korban banjak penduduk dan 
tanaman2. Projek pembangunan jg 
terbesar di RRT itu dapat diselesai- 
kan dalam th 1951 -dan. petundjuk2 
penting telah diberikan oleh seorang 
ahli dari Rusia, Ribuan pekerdja, ba 
ik rakjat laki2 maupun wanita dan 
tentera telah ikut serta dalam 'meng 
atasi salah satu pembangunan terbe 
sar di Tiongkok. Sekalipun hudjan 
turun, mereka tetap bekerdja untuk 
dapat merebut tempo jang singkat se   

Pagi, djam 9 - 12, Sore djam 5-7. 

belum turunnja air hudjan, Air da- 
pat dikontrole dan achirnja dapat di 
salurkan. ke arah jg. lebih. manfaat 

'Dikapal ,,Plancius” jang se- 
dang berlabuh dipelabuhan 1 Tg. 
Periuk, Senen siang telah terbit 
kebakaran dikamar 105 jang di- 
isi oleh seorang menteri djurura- 
wat bernama Parhusip. 

Menurut polisi, sebab kebaka- 
ran itu jalah karena Parhusip lu- 
pa mematikan rokoknja sewaktu 
ia berbaring ditempat tidur sam- 
pai ia tertidur njenjak. Api rokok 
itu telah membakar kasur men- 
teri djururawat itu jang menje- 
babkan ia mendapat luka2 parah 
terbakar dan beberapa saat ke- 
mudian meninggal dunia. 

RADIO 
SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang 2 Oktober 53. 

    
Djam 06.10 Lagu2 arab. 06.45 

Orkes Morton Gould. 07.15 Serba- 
neka lagu ketimuran. 07.45 Tino 
Rossi (Tenor). 12.05 Chotbah dan 
Sholat, 13.15 Suara Putri ” Maluku. 
13.40 Instrumentalia. 14.00 - Hibu- 
ran siang hid O.K. Merpati. 17.05 
Taman Peladjar. 17.45 Hidangan 
Empat Sekawan. 18.00 : Selingan. ' 
18.15 Tjahja Kemala. 18.30 Dua 
buah Sonata tjipt. Beethven. 19.30 
Hidangan 'O.K. Mekar Kusuma. 
20.30 Kesehatan Lahir ' dan Batin. 
20.45 Piano tunggal. 21.15 Irama 
Melaju hid O.H. Semenandjung. 
22.20 Hiburan Malam hid O.K. 
Chung Hua Jazz, 23.00 Tutup. 

Surakarta 2 Oktober 53. 

Djam 06.03 Chasidah. 06.15 La- 
gu2 Malaya. 07.15 Langgam dan 
krontjong. 07.45 Bolero dan Calyp- 
so. 12.03" Njanjian “dari Texas, 
13.45  Penghantar ' makan siang 
oleh O.K. Sederhana, 17.05 Kleneng 
an gadon. 17.49 Klenengan gadon 
(landjutan). 19.15 Ruang pengetahu 
ans 19.30 Pilihan Pendengar, 20.30 
Solo piano oleh Sudharnoto, 20.45 
Ruang kepolisian Negara. 21.20 In- 
donesia populer oleh R.O.S. 22.15 
Sandiwara Radio. 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 2 Oktober 53. 

Djam 06.10 Pembatjaan Al Our) 
an. 06.30. Varia . Nusantara, 06.40 
Warna-warni Arab, 07.10 Aneka pa 
gi. 07.45 Njanjian Negro. Sarah 
Vaughan dan Billy Eekstine, 12.05 
Mengiringi terik, Matahari, 13.15 
Soal di sekitar rumah tangga. 13.45 
Dendang siang oleh. Ork - Malayu 
Mataram. 17.00 Taman  Nasjiatul 
Aisjiah. 17.45 Sore - meraju oleh 
Dwi Suara. 18.05 Konsert sendja. 
18.30 Suara, Tiga Putri. 19.40 Hi 
dangan O.K. Bintang Timur, 2015 
Malam varia, 21.15 Obrolan Pak   
Pandowo. 22.15 Wajang Orang   untuk kesedjahteraan negara. 

MAN ba 

Sa 

Besut. 21.30. Wajang Orang Ngesti 

(landjutan). 24.00 Tutup, 04 

Aneranaua an 
IlKupus 

“berikan amanat jang berisi pengha- 

'buah mesin-tenun jang 

Imenjatakan, bahwa apa jang ter 

  

RAZZIA TERHADAP PEN- 
DJAHAT2 DI PERGIAT 

Pada hari2 belakangan ini polisi 
giat mengadakan razzia terhadap 
pendjahat2 jang telah lama disinja- 
lir berada didalam kota. Duabelas 
Orang pendjahat tertangkap dengan 
tiada korban baik dari pihak polisi 
maupun dari pihak pendjahat. Dian 
tara mereka ini telah diketahui per- 
nah melakukan - penggedoran dida- 
lam kota beberapa waktu jang lalu. 
Dalam pada itu polisi djuga telah 
mengadakan tindakan2 kearah peng 
awasan penjimpanan sendjata api ge 
lap. Beberapa putjuk revolver dan 
karabijn telah dibeslah oleh polisi 
dan diketahui pula bahwa beberapa 
putjuk revolver tersebut pernah di 
gunakan utk. melakukan penggedo- 
ran, 

SALATIGA 
SYNODE GEREDJA KRISTEN 

DJATENG. 

Pada tg, 21 s/d 25 September j.l. 
di Purwodadi (Grobogan) telah di- 
langsungkan Synode Geredja Kris- 
ten Djawa-Tengah jang ke-IV dan 
dikundjungi oleh segala classis jaitu 
dari Semarang, Solo, Jogja, Purwo- 
dadi, Purworedjo, Kebumen, Kedu, 
Blora, Banjumas Selatan, Banjumas 
Utara, masing2 mengirimkan 3 orang 
utusan. Moderamen (pimpinan 1a- 

Jpav terdiri dari: ds. S. Hardjobramo 
no (Semarang), ketua 1. ds. Wijoto 
Hardjotaruno (Jogja), ketua II: ds. 
K. Dibjosumito (Purworedjo) penu- 
lis I: ds. S. Dwidjoasmoro (Jogja), 
penulis II. Adapun hal2 jang dibitja 
rakan dibagi 'dalam 3 seksi menge- 

Inai pekabaran indjil: - pengadjaran 
dan sosial-ekonomie: deputaten (ba 
dan pekerdja), belum dapat diselesai 

kan dan akan dilandjutkan dalam 
Synode jang akan diadakan di Jogja 
dalam bulan Djanuari 1954. 

Synode Gredja Kristen Djawa-Te: 
ngah ke-I diadakan - dalam tahun 
1949 di. Salatiga: jang ke-II di Pur 
wokerto dalam tahun 1950: jang ke- 
III di Salatiga dalam tahuu 1951. 

PEKALONGAN 
MENINDJAU OBJEK 

CTN 

  

Setelah menindjau objek perika: 
nan laut di daerah Tegal dan objek2 
perikanan darat, pertanian dan pe- 
ternakan di daerah. Pemalang, pa- 
da tgl. 26-9-1953. Panglima - Dipisi 
Diponegoro dan Gupernur  Djateng 

SEBAGAIMANA TELAH 

nja adalah 

ngan Wartawan Suara Merdeka 

Produksi gula di Indonesia dewa 
sa ini masih djauh dibawah produk 
si jang pernah ditjapai Indonesia pa 
da waktu sebelum perang. Produksi 
sekarang ini jang baru berdjumlah 

export dari Indonesia tiap tahunnja 
semasa sebelum perang jl. Apalagi 

djika dibanding dengan produksi se 
belum perang. 

Djumlah export gula sebelum. pe- 
rang meliputi djumlah 1.000.000 ton 

setahunnja. Suatu  djumlah “jang ti- 
dak ketjil, djika kita ingat bahwa da 
ri 600.000 ton produksi tiap tahun- 
nja jang sekarang itu, untuk keperlu 
an konsumsi dalam negeri sadja ada 
sebesar 200.000 ton. 

Mengingat bahwa gula adalah 
suatu bahan export jang penting 
Sebagai salah suatu sumber. peng 
hatsil deviezen bagi negara, maka 
Pemerintah berkehendak untuk 
memulihkan kembali - produksi 
gula itu seperti sebelum perang. 

Maksud itu akan ditjapai de- 
ngan. memperluas tanaman tebu 
rakjat, disamping penanaman te- 
bu jang - diselenggarakan oleh 
Pabrik2 Gula jang sekarang. Hat 
sil penanaman tebu rakjat terse- 
but. kemudian. didjual kepada 
Pabrik2. untuk  selandjutnja digi- 
ling mendjadi gula. Dengan  dja- 
lan demikian itu, diusahakan 
agar nantinja para - petani-pena- 
nam-tebu-rakjat (rietboeren) lam 
bat laun dapat menguasai produk 
si gula sendiri. 

Perlu ditambahkan keterangan, 
bahwa sekarang ini Pabrik2 Gu- 
la sering menemui kesukaran2 
untuk dapat menanam tebu seba- 
njak luas areaalnja, karena kesu- 
litan mengenai persewaan tanah. 

Tjara memberi bimbingan 
dan bantuan kepada peta 
ni.   serta rombongannja telah tiba di. Ke' 

dungwuni . (Kab. Pekalongan) dan 
disambut oleh Bupati Pekalongan, 
Kepala B.P. — U.R:-dan para ke- 
pala djawatan, Setelah kata. sambu- 
tan dari Bupati, Komandan C.T.N. 
Kompi 411 memberikan laporan, 
Kemudian Panglima Divisi mem- 

rapan supaja para anggauta C.T.N. 
tjukup berdjiwa besar, tidak beda 
dengan ketika masih berdjoang de- 
ngan memanggul sendjata. Kemudi- 
an dilakukan penindjauan di objek 
perindustrian (pertenunan dan per- 
bingkilan speda). Dalam usaha per- 
tenunan C.T.N. bekerdja dengan 22 

digerakkan 
dengan tangan. 

Tragedie Jg 
Menjedih kan 

Moh. Natsir: Tentang 
Kedjadian Di Arjeh 

MOH. NATSIR Ketua Umum 
Masjumi jang Selasa pagi berang 
kat ke Djakarta dengan kapal 
terbang pertama dari Kalibanteng 
Semarang, atas pertanjaan warta 
wan kita, bagaimanakah penda- 
patnja tentang peristiwa di Atjeh, 

djadi di Atjeh itu adalah suatu 
tragedie jang menjedihkan. Se- 
bab-sebabnja adalah terlalu ber 
djalin2 untuk disimpulkan dgn 
sepatah dua patah kata. 

Atas pertanjaan apakah benar, 
bahwa salah satu sebab adalah 
soal otonomi, Natsir mendjawab, 
bahwa memang telah lama didae 
rah itu hidup keinginan supaja di 
kembalikan status otonomi kepa- 
da daerah Atjeh jang telah diper 
-olehnja sebelum pemulihan kedau 
latan tiga tahun jang lalu. Disam 
ping itu ada faktor2 lain, dianta 
ranja ada jang berupa warisan! 
dari zaman revolusi jang timbul 
dalam dua-tiga tahun ini, jang 
rupanja telah memuntjak dan 
mengakibatkan kehabisan kesaba 
ran serta kehilangan kepertjajaan. 

Atas pertanjaan apakah menu 
rut pendapatnja, masih terbuka 
djalan untuk mengatasi soal 
Atjeh ini dengan tidak memakan 
korban lebih banjak, Natsir ber 
pendapat, bahwa apabila dalam 
taraf permulaan ini di-ichtiarkan 
sungguh2, akan lebih banjak ke 
mungkinan masih terbukanja dja 
lan itu. Daripada nanti apabila 
sudah berlarut2 dan timbul kom 
plikasi2 baru, sebagaimana halnja 
dilain daerah seperti Djawa Barat 
dan Sulawesi. . Dalam pada itu, 
kata Natsir selandjutnja, adalah 
suatu tanda jang baik bahwa dari 
pernjataan jang terdengar dari 
pelbagai fihak dalam beberapa 
hari ini, ternjata bahwa diling- 
kungan jg lebih luas dari lingku | 
ngan Masjumi. Djuga bertambah 
hidup pengertian umum, . bahwa 
soal Atjeh ini tidaklah dapat di 
anggap sebagai ',,pengatjauan” 
biasa sadja, jang dapat diatasi se 
mata2 dengan sendjata, demikian 
Moh. Natsir, 

    

'P.O.P. DIBANGUN KEMBALI 

Pada tgl. 27 Sept. malam, Perhim 
punan Olahraga Pentjak telah diba 
ngun kembali dng susunan pengu- 
rusnja - terdiri dari saudara2 Ketua 
I, HN: Abd. Rasjid, Slamet, penulis 1, 
II $. Hadisiswojo,' Moh. Salim, ben 
dahara I, II Jadiutomo, Bukori, Ro 
ji/Sukardi. Alamat sementara di Kp 
Sumonegaran 199, Semarang. | 

  
rakjat itu dapat nantinja ditutup de- 

itu makin meluas dan makin disukai 
oleh rakjat dapat dilihat, bhw djum 
lah kredit jang diberikan oleh :,Ja- 
tra” untuk tahun penanaman 1953/ 
54 kini telah berlipat mendjadi Rp. 

8.500. Ha. 

nurut perhitungan ,,Jatra” paling se 

dikit akan harus mengeluarkan, kre 
dit untuk tanaman 

Usaha memb:mbing dan mem- 
bantu penanaman tebu rakjat itu, 
oleh:,,Jatra” diudjudkan dalam 
bentuk pemberian kredit dan pem 
berian bimbingan technis kepada 
para petani. Pemberian kredit ser 
ta bimbingan technis itu tidak 
disamaratakan untuk semua dae- 
rah, akan tetapi dibeda2kan me- 
nurut kebutuhan daerah itu -ma- 
Sing2. g 

Dalam hal ini ,,/Jatra” mengada 
kan perbedaan antara apa jang 
disebut ,,daerah lama” jalah dae- 
rah2 jang penduduknja telah 
mempunjai pengalaman menanam 
tebu rakjat seperti daerah Kediri, 
Ponorogo, Malang Selatan dsb. 
dan ,,daerah baru” jang rakjat- 
nja belum pernah menanam tebu 
rakjat, seperti daerah Surakarta 
dan Jogjakarta. : 

Mengingat perbedaan itu maka 
kredit jang diberikan kepada ,,da 
erah baru” ada lebih besar, | se- 
dang bimbingan technisch-pun le 
bih intensif daripada jang diberi 
kan kepada ,,daerah-lama”. 

Adapun pemberian kredit serta 
bimbingan technis itu diberikan 
tidak kepada perseorangan, tetapi 
kepada ,,desa-verband” atau ,,co0 
peratief-verband”, hal mana di-i 
maksudkan pula untuk mendidik 
dan mempersiapkan para petani 
kearah tugasnja dikemudian  ha-|: 
ri, jalah untuk dengan setjara coo 
peratief ikut mengambil 
didalam produksi gula, 

Bimbingan technis hingga 'kini 
belum dapat diberikan sendiri 
oleh ,,Jatra” karena masih keku- 
rangan tenaga, tetapi diusahakan 

600.000. ton setahunnja, masih be-' 
lum mendekati djumlah gula jang di | 

6 : 3 3 Dadan Kenalkan: .Jatra” 
Fugasnja: Membimbing-Membantu Dan 
Memperluas Tanaman Tebu Rakjat 

Tudjuan: Supaia Penanaman Tebu Achirnja Mengua- 
sai Produksi Gula 

(Oleh Koresponden Sendiri) 

diketahui, .oleh Kementerian Per 
tanian telah didirikan sebuah jajasan bernama Jajasan Tebu Rak 
jat, disingkat ,JATRA” jang berkedudukan di 

membantu, membim bing i Da 
man tebu rakjat. Dalam usahanja jang baru dimulai tahun jl. itu 
»Jatra” ternjata telah memperoleh kemadjuan2 jang menggembi- 
rakan, sekalipun tidak luput pula dari berbagai matjam kesulitan, 
Mengenai hatsil usaba jang hingga kini telah ditjapai oleh ,,Jatra 
serta kemungkinan2 dikemudian hari sekitar 1 
rakjat itu, Oemar, Kepala ,,Jatra” dalam sebuah pertjakapan de- 

serta memperluas penana- 

penanaman ' tebu 

diantaranja menerangkan sbb: 
! 
  

  

— SI GRUNDEL — 
Kata kalau nanti ' ada. demons 
strasi turunkan harga koran, 

saja bisa busettt....... 

SUN 
REKOR DUNIA ESTAFET 

PUTERI. 

      

  

Didalam pertandingan atletik an 
tara-negara Rusia — Hongaria, jang 
telah dilangsungkan di Budapest, re 
gu estafet puteri Sovjet Rusia telah 
memperbaiki rekor dunia pada no- 
mor 3x 800 mtter. lari estafet pute 
ri, dengan waktu 6 menit 33,2 detik. 

Rekor jang lama berada djuga di 
tangan Sovjet Rusia, dengan waktu 
6 menit 35,6 detik, tertjapai dalam 
pertandingan di Moskow. Waktu tsb 

belum lagi mendapat pengakuan da 
ri federasi atletik internasional seba 
gai rekor dunia jang resmi. 

INDONESIA-HONGKONG- 
SINGAPURA KESEBE- 
LASAN BUAT DALAM 

ASIA GAMES. 

- 

Tentang Asian Games jang akan 
berlangsung bulan Mei tahun depan 
ini seorang djuruwarta sport: menu- 
Iis, bahwa Hongkong dan Djepang 
adalah tempat dan negeri jang ung 
gul perenang?nja. Hongkong — In 
donesia dan Singapura dengan kese 
belasannja jang terkenal kuat itu 
akan berhadapan satu sama lain un   

bagian 

tuk merebut kedjuaraannja. Filipina 
dengan regu basketballnja jang kuat, 
dan Siam dengan - kemungkinannja 
dapat memperoleh. bintang setidak- 
tidaknjia dalam setiap pertandingan. 

Tentang atlit2 ia menulis ribuan 
akan datang di Manila dari 16 nege 
ri2 di Asia Tenggara. Demikian 
Johny . Dalonst nama djuruwarta 
sport tersebut. 

KOMPETISI PELTI. 

Kesudahannja pertandingan 
kompetisi Pelti jg berlangsung 
pada tgl. 27 Sept. sbb.: TCS I — 
TTC.1 2—3: STCIII — PTC I 
1—3, OTHC I — DBC II 4—1. 
Atjara pertandingan — pada hari 
Minggu jad. sbb.: “STC IL — 
PTS I PTS II — STE V: PTI II 
1 PTKBS TI. 

Personalia: 
ANT Nana     

"“T'UDTIAN UNIVERSITAIR 

Pada fakultet ilmu pasti dan alam   agar bimbingan itu dapat diberi- 
kan oleh pihak Pabrik2 didaerah2 
jang bersangkutan. Bimbingan ini 
terutama diperlukan bagi ,,dae- 
rah2 baru”. : 

Djumlah kredit jang di- 
keluarkan oleh ,,Jatra”. 

Dalam tahun penanaman '52/ 
'53 jl. oleh ,,Jatra” telah dikeluar 
kan kredit sebanjak R.' 10.500, 
000 untuk tanaman - tebu seluas 
3.500 Ha. Dari tanaman itu telah 
diperoleh panenan jang memuas- 
kan pula, hanja telah terdjadi ke- 
fjurian2 tebu, terutama ,,didae- 
rah2 baru” jang sebelumnja he- 
lum mengenai tanaman tebu. Da- 
lam ,,/daerah2 baru” itu djumlah 
jang ditjuri sampai meliputi anta 
ra 25 hingga 40 pCt. 

Akan diusahakan, agar . kerugian 

ngan suatu fonds jang tertentu. | 
Bahwasannja tanaman tebu rakjat 

22.600.300 untuk. tananman seluas 

Untuk tanaman th. 1954/1955 me 

seluas 16.500 
Ha. f 

Melihat kemadjuan2 jang ditjapai 
sekarang ini, tanaman tebu rakjat itu 
tiap tahunnja akan makin bertambah 
luas, hingga dim tahun 1950 jad. 
dapat diharapkan bahwa produksi 
gula di Indonesia akan sudah menja   mai produksi sebelum perang, jang 
diperoleh baik dari tebu tanaman Pa ' 
brik2 maupun dari tebu rakjat. | 

Pemberian kredit itu lambat Jaun 
akan dikurangi, hingga achirnja para 
petani dapat meneruskan  usahanja 
itu sendiri dengan modal sendiri. 

Perlu ditambahkan keterangan, bah 
wa tebu rakjat jang dimaksudkan itu 
adalah tebu rakjat jang nantinja di 
djual kepada Pabrik2 untuk digiling, 
dan tidak termasuk tebu rakjat, jang 
digiling sendiri oleh rakjat untuk di 
djadikan gula-mangkok, “jang kini 

di Bandung telah lulus untuk udjian 
doktoral dalam ilmu pasti dan alam 
tuan R. Rawuh dengan ilmu pasti 

sebagai mata peladjaran utama dan 
ilmu alam serta  mikanika sebagai 

mata peladjaran tambahan. Selandjut 
nja telah julus pula untuk udjian 
kandidat tuan Tan Gie Pang dalam 
djurusan peladjaran dengan ilmu ki 
mia sebagai mata peladjaran utama 
serta ilmu. tumbuh-tumbuhan, ' che- 

wan dan. ilmu. alam peladjaran tam 
bahan: tuan A.H.C.. Stalenhoef da- 
lam djurusan peladjaran g dengan 
ilmu .pasti. dan alam sebagai 'mata 
peladjaran utama dan meteorologi se 
bagai mata peladjaran tambahan. 

Achirnja telah lulus pula nona E. 

A.D. "Pass dalam djurusan peladja- 
ran t dengan ilmu tumbuh-tumbuhan 
dan chewan sebagai mata peladjaran 
utama dan ilmu alam, kimia serta 
didaktik sebagai mata peladjaran 
tambahan. 1 

  

menurut perkiraan luasnja telah ada 
Ik. 25.000 Ha. 

Persetudjuan dengan pi- 
hak pabrik. 

Agar supaja Ada kepastian, bahwa 
tebu rakjat itu nantinja dibeli oleh 
pabrik, maka sebelum penanaman 
tebu-rakjat disesuatu daerah dimulai, 
oleh »Jatra” terlebih dahulu diusaha 
kan adanja sematjam persetudjuan 
dengan Pabrik2 Gula didaerah jang 
bersangkutan, bahwa mereka berse 
dia membeli hatsil tebu rakjat itu. 

Baru setelah ada kesediaan untuk 
membeli dari pihak Pabrik2 itu, ,Ja 
tra” berani mengeluarkan kredit ke 
pada para petani jang bersangkutan. 
Dalam persetudjuan — jang tidak 

mengikat itu, ditetapkan harga tebu 
tiap kwintalnja, jg dapat turun-naik 
menurut besar-ketjilnja — rendement 
serta harga gula pada waktu itu. Un 
tuk tahun 1953/54 ini harga tevu 
ada Lk. Rp. 11.55 tiap kwintalnja 
prangko, timbangan pabrik. 

Kini masih banjak kesulitan2 jang 
dihadapi ,,Jatra” dalam melaksana- 
kan usahanja itu, tetapi" ,,Jatra” ja- 
kin bahwa kesukaran2 'itu achirnja 
toch dapat diatasi djuga. 
Demikian Oemar, Kepala ,Jatra” 

mengachiri keterangannja itu. 4 
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» belukar2 

instalasi industri an sokah 
jan t luas, dengan rjerobong: 
pa Se serta tank2 rak 
sasa jang bulat2. 

       
hat rumah2 besar dari batu, alat2 ra 
dio, pet gedung2 untuk kantor, 
mesdjid2, sekolah2, serta tempat2 
“hiburan. Djalan2nja sudah diasphalt, 
"penerangan elektris dan mobil taxi. 

—. Pesawat2 terbang menderu diatas 
'kepala, dan kereta-api dengan alat2 
'Girconditioning menghubungkan Te 
luk Persia dengan Lautan Merah, 
Mobil2 dari model paling achir, bis 
'serta truk2 besar melantjar hilir-mu 
dik di keradjaan padang pasir ini, di 
mana caravan- unta tidaklah lagi me 
rupakan satu2nja alat pengankutan. 

Bandar Damman, jang baru didi 
rikan dipantai Teluk Persia, dengan 
bangga memperlihatkan kade-nja se 
pandjang tudjuh mil, dimana kapal2 
tanki moderen dimuat dengan mi- 
njak kasar untuk diangkut ke Ero- 
pah dan Amerika. Djemaah hadji da 
tang dalam djumlah ribuan. Mereka 
datang dari Moroko dan Indonesia 
dengan mempergunakan kapal dan 
pesawat udara untuk menunaikan ru 
kun Islam jg.vkelima kevMekkah, di: 
mana mesdjid dari zaman Nabi Mo- 
hammad sedang diperbaharui serta 
diperlengkapi dengan penerangan 
elektris serta alat2 air-conditioning. 

Peradaban « barat sudah: djauh 
mendapat kemadjuan dikeradja- 

  

Nj. Laksmi, wanita pertama jang 
mendjadi “ketua “sidang umum PBB, 
sedang mimpin suatu sidang.  Se- 
belah kirinja: Dag “Hammerskjocld, 

Dalam Tjara 
ra 

. Seterusnja kita li- | 

  

t Sedbom: Chas ..Suara 

Saudi Arabia. 

an Ibn Saud jang sudah berusia 
73 tahun itu, dan satu2nja radja 
Arab jang masih hidup dari ma- 

isa kemewahan seperti dalam tje- 
|rita seribu satu malam”. 

|. Orang2 jang sudah lama be- 
rai pada kongsi ARAMCO 
“(Arabian American Oil Compa- 
(ny) suka sekali mentjeritakan ten 
| tang kedatangan gerobak sorong 
jang pertama di Saudi Arabia. 
Dua orang Arab jang memakai 
djubah dibuat dari bulu unta, da 
tang mendjemput gerobak so- 
rong itu dan mengangkat- 
nja diatas bahunja ke kade. Per- 
Istiwa ini terdjadi duapuluh  ta- 
hun jang lampau. 
Semendjak saat itu orang2 Be- 

duin tidak sadja telah mempela- 
djari menjorong dan bukan me- 
ngangkat-kereta-sorong itu, tapi 
mereka djuga sangat pintar pula 
mendjalankan kepala kereta-api, 
truk2 besar serta traktor, memeli 
hara alat2 kendaraan ini, mem- 

batja Control-penal, mengetik 
surat, dan mempergunakan alat2 
rumah sakit. 

Orang Arab sukar ro- 
bah tjara hidupnja. 

Semuanja ini adalah hasit usaha 
radja Ibn Saud dan kongsi Aramco, 
meskipun pada mulanja pekerdjaan 
itu seolah-olah tidak mungkin dapat 
memberikan hasil. Orang2 Arab ti- 
lak sudi merobah -tjara hidupnja, 
lan mereka selalu mentjurigai setiap 
barang baru jang dilihatnja. Pun me 
eka berada dalam keadaan tidak ta 
Yu dan taat mempertahankan adat 
istiadat. kunonja.   sek.-djen. PBB. 

Apa Jang Tel 
Di RRT Dim P 
- M3 Budget Digunakan 

  

  

:lorang buruh jang bekerdja pada Fit 

ah Tertjapai 
. 5 3 s 

crindustrian? 
Utk Investasi Modal 

MENDJELANG HARI Kebangsaan Tiongkok (RRT), jang 
akan djatuh pada tgl. 1 Oktober 
Hua” memberikan ringkasan mengenai kemadjuan2 

maka kantorberita RRT ,,Hsin 
jang telah 

dan akan tertjapai dilapangan industrialisasi dinegeri tadi. Seperti 
diketahui, tahun 1953 adalah permulaan 
pandjang jang menudju kearah industrialisasi. 
RRT telah menjediakan sepertiga 

daripada  perdjalanan 
Dalam tahun ini, 

dari anggaran belandjanja guna 
penanaman modal dalam projek2 azasi seperti perindustrian, per- 
hubungan, pengawasan atas air, cl. : : 

Pada waktu ini, 130 pekerdja- 
an pembangunan penting sedang 
dilaksanakan, diantaranja 75 pa- 
brik atau tambang, 9 Iin kereta 
api baru, djalan mobil sepan- 
djang 5.000 km, babak baru da- 
lam projek Sungai Huai dan se- 
djumlah besar lembaga2 tehnik 
baru. 

Dalam segala matjam pekerdja 
an ini, Sovjet Uni melakukan pe- 
ranan penting. Pemerintah So- 
vjet telah menjetudjui untuk 
membantu - RRT dalam usaha 
membangun atau membangun 
kembali 149 projek industri rak- 
sasa, sebelum achir tahun, 1959. 

Projek2 industri ini ialah: com 
bine2 badja & besi, pabrik2 me- 
talurgi non-ferro,. tambang2 ba- 
tubara, pabrik2 penjaring  mi- 
njak, pabrik2 pembuat mesin, pa 

pembangkit tenaga hydrolistr 
dan uap. 50 buah diantara 149 

dalam Bea pemba- 

Dalam tahun ini, dan beberapa 
waktu sesudahnja, perhatian isti- 
mewa ditjurahkan kepada usaha 
memperkembang industri2 meta- 
lurgi, tenaga listrik, bahan bakar 
dan pembuatan mesin2 hingga 
dengan demikian tersusunlah da- 
sar jang kokoh bagi industrialisa- 
si. Ten 

f Beberapa pabrik baru 
Pusat badja di Tiongkok Timur- 

Jaut, ialah kota Anshan, sedang 
dimodernisasi mendjadi suatu kom- 

plex jang terdiri dari pabrik2 badja 
dan besi, jang . semuanja bertalian 
satu sama lain. Dalam bulan Maret 
il, pabrik hoogoven otomatis jang 
pertama sudah mulai bekerdja. Pu- 
sat industri ini al. akan hasilkan 
lokomotif, pipa minjak, rel dll. 

Di Tiongkok Timur-laut, telah mu- 
lai bekerdja pula sebuah setasion 
pembangkit tenaga uap jang besar 
dan 2 pembangkit tenaga hydrolis- 
trik: Diseluruh negeri, kini sedang 
didirikan 6 buah setasion tenaga jg. 

  

   

besar2, serta berpuluh2 buah lagi | 
jang ketjil. Separo dari  setasion2 
pembangkit tenaga ini sebelum achit 
tahun ini sudah akan bekerdja. 

mur-laut), sudah mulai bekerdja. 
Dipusat2 pertambangan batuba- 
ta jang terpenting, kini sedang di 
zah 855. pasang terowongan te- 
3ak-lurus jang ,,mechanized” pu- 

-la, hingga dengan demikian para 
sekerdja akan lebih ringan peker 
djaannja. Dalam 2 tahun jad. ini 
erowongan2 ini akan selesai, 
hingga produksi batubara tiap2 
tahun akan bertambah berdjuta2 
on banjaknja. 

Tgl. 15 Djuli jl. sudah mulai 
didirikan pabrik mobil jang perta 
ma di Tiongkok. 

9 buah pabrik pembuat mesin 
sedang didirikan atau diperbaha- 
rui. Sebagian besar akan selesai 
sebelum 1955. « 

Dilapangan - industri ringan, 
al: tahun ini sedang didirikan 4 
pabrik kapas besar serta modern. 
Jang sedang didirikan atau dimo- 
dernisasi a.l. ialah pabrik2 ker- 
tas, pabrik2 gula, pabrik2 farma 
si. 

Kota industri tumbuh 
tjepat. 

Dengan pertumbuhan industri, ko 

ta2 industri besar dengan tjepatnja 

bertambah luas, dan didaerah peda- 

laman sedang tumbuh pusat2 indus 

tri baru. Kota Anshan, jang dalam 

tahun 1949 berpenduduk 190.000 dji 

wa, kini penduduknja ada lebih da 

ri 400.000 djiwa. 
Hsiang Tan, kota asal Mao Tse 

Tung, di Hunan, sedang berkembang 

mendjadi pusat textil dan pembuatan 

mesin. Dipropinsi Hopei sedang tum 

buh 2 pusat industri textil ialah Shih 
chiachuang dan Hantan. Dengan de 

mikian maka  dipusat2 industri di 

RRT sedang didirikan berpuluh2 ri 

bu perumahan buruh, bioskop, seko 

lah dil. f 
Sumber2 alam. 

Tiap2 hari — menurut ,,Hsin 

Hua” — orang mendapati tem- 

pat2 baru dimana terdapat ber- 

“bagai matjam mineral dan batu- 

bara. Laporan2 rombongan2 geo 

logi menundjukkan, bahwa salah 

-belakalah dugaan bahwa Tiong- 
kok kekurangan “besi, tembaga 

|dan bahan2 mentah lainnja jang 

dibutuhkan industri. Di Tiong- 

(Ikok utara dan tengah-selatan te- 

lah didapati tempat2 baru dima-   Ketika tgl. 1 Djuli j.L, tam- 
bang batubara terbuka jang ,,mecha- 

nized”, terletak di Fuhsin (Ti- 
Ina terdapat bidjih besi. Di Barat- 

“laut telah didapati deposit tem- 

India, 
bangsa2 Timur 

Amerika dari California, 
Oklahoma dan New York. 

kongsi Aramco mengerdjakan setjara 
sekali goes 25.000 orang buruh, di | sipembitjara atau “djika mereka “ter 

  

  

ulapan Minjak” 
bat Kekajaan Minjak Terdjadi ,,Repolusi“ 

Hidup Suku Bedui Arabia 
Mendorong Gerobak-Dorongan: Sekarang Ru- 

Mempunjai Radio Dan ,,Air-Conditioning”” | 
e Merdeka)” 3 

“DIDUNIA ini jang mengalami perobahan besar dari hasil mi- 
ia. Pandangan umum atas negeri radja Ibn Saud ini 

entjil, keuangannja, serta kemadjuannja jang sangat ter- 
pasir itu dilimpahi oleh kekajaan, jang b 
datang. Sebagai akibat eksploitasi minjak dinegeri itu, 

“Timur Tengah, oleh kongsi ,,Aramco” maka kita melihat tumbuh- 3. 
Gimana tadinia diliputi oleh lautan nufuds (padang 

bisa pula berli- 

ipasir jang 
duri- ata, perkemahan2 puak beduin jang terpentjar letaknja, ser 

Negeri Arab pada duapuluh tahun 
jang lampau tampaknja akan tetap 
tinggal dalam kegelapan buat ' sela- 
ma-lamanja, jang setiap masa menga | 
lami antjaman pedang serta kekedja | 
man2 dari luar,  Pengembala-unta 

berapa djumlahnja. TE 
Djika tidak ada perkelahian mere 

ka mengembara dengan tiada habis2 
nja untuk mentjari tanah jang dapat 
ditanami. Oleh karena tanah 'jang 
berumput berarti makanan bagi ter 
naknja, dan dengan sendirinja buat 
mereka djuga. 

h Irigasi madju. 
Sebagian besar “dari rakjat Ibn Sa 

ud masih penggembala unta dan bi 
ri2. Tapi mereka tidak lagi berkelahi 
satu sama “lain. Pun mereka tidak 
perlu lagi mengembara untuk men 
tjari air, sebab sumur sudah ada di 

mana-mana sekarang dipadang pasiu 
uu. v 

Pertjobaan irigasi serta pertanian 
setjara besar2an di Al Kharj, diba- 
gian tenggara Saudi Arabia, adalah 
baru merupakan — langkah pertama 
dari usaha2 lain jang sedemikian. 

Usaha2 kebersihan semakin meng 
Iuas. Pendidikan demikian pula. Dja 
lan2 sudah banjak dibikin, demikian 
djuga .instalasi2 penerangan, sampai 

kekampung-kampung. 
D'ika ada orang ditimpa penjakit 

waktu ini maka baginja sudah terse 
dia rumah sakit jang diperlengkapi 
dengan alat2 moderen.  Pembantra- 
san penjakit malaria telah memberi 
hasil jang “memuaskan. 

Semua 'perbaikan2 ini sebagian 
besar adalah hasil dari perindus- 
levian minjak Saudi Arabia. Mes 
«ipun. eksploitasi ..minjak sampai j 
waktu ini hanja terdapat diseki- 
tar Dharan, dipropinsi Hasa di 
Teluk Persia, tapi akibat dari ke 
giatan minjak dirasai hampir di- 
selaruh semenandjung Arabia. 

Banjak dari orang2 Beduin da- 
ri tempat2 djauh. menjeberangi 
padang pasir untuk mentijari pe- 
kerdjaan didaerah industeri mi- 
njak itu, dimana mereka menga- 
lami buat pertama kalinja beker- 
dja setjara tetap dan menerima 
pentjarian berupa upah, bunji me 

orang asing. 

Somali, Pakistan 

Pada achir perang 

antaranja 15.000 orang adalah bang 
sa Saudi Arab. Disamping buruh 
Aramco sendiri adalah pula 11.066 

ma2 setempat jang mengadakan kon 
trak dengan Aramco. : 
Pemakaian anemer2 setempat ini 

serta bantuan dan nasehat jang di- 
berikan oleh Aramco kepada Saudi 
Arabia jang ingin membuka perusa 
haan2 baru memberikan dorongan 
kedjurusan pembangunan  industri2 
setempat. , 
Pembangunan gedung? baru keli- 

hatan sangat giat pada pusat2 kota 
jang penting. Orang2 Beduin, jang 

padang pasir untuk mentjari makan, 
sekarang telah memiliki tempat ke- 
diaman jang tetap, lengkap dgn alat 
radio dsbnja. j 
Pompa2 minjak moderen didapati 

dimana-mana dipadang pasir, seperti 
Buraidah, Hayil, Tayma. Tempat2 
ini dahulu tidak pernah dikenal oleh 
orang2 Eropah dan Amerika, ketjua 
li mungkin didapati dalam buku2 

karangan Lawrence. 

Melalui Djedah, segala keperluan2 
bensin untuk masa naik hadji tahun 
ini diatur dengan sebaik2nja. Djum- 
lah djemaah hadji tahun ini semakin 
naik berhubung dengan bertambah 
baiknja fasilitet2 pengangkutan dari 
Moroko dan Indonesia, dan berhu- 
bung dengan dihapuskannja pemba- 
jaran oleh pemerintah Saudi Arabia, 
jang dulu merupakan mata penrjari 
.an jang terpenting baginja. 

Dengan alat pengangkutannja ma 
kin lama makin bertambah moderen, 
dengan semakin banjaknja rakjatnja 
bekerdja pada perusahaan2. industri, 
dan tinggal dikota-kota jang mempu 
njai alat2 modern, maka bolehlah 
dikatakan minjak memang sudah ba 
njak membawa ' perobahan atas ' Sau 
di Arabia. 

  

baga. Deposit minjak tanah di 
Barat-laut  ternjata — menurut 
ahli2 geologi Tiongkok — lebih 
besar daripada daerah2 minjak 
Iran. : F 

Djalan2 raja & kereta api 
bara 

- Untuk industrialisasi dibutuh- 
kan djalan2 perhubungan jang 
baik: Oleh sebab itu maka kini se 
dang dibuat berbagai2 djalan ra- 
ja dan djalan kereta “api baru, 
Pembuatan djalan kereta api 
Lanchow-Sinkiang, jang kelak 
'pandjangnja 3.000 km, telah di- 
mulai. 2 djalan mobil, jang ma- 
sing2 lebih dari 1.000: km pan- 
djangnja, sedang dibuat diplato 
Tibet, didaerah jang tingginja le- 
bih dari 4.000 meter diatas laut. 

Sedang dibuat pula djalan kere 
ta api jang akan  menghubung- 
kan Barat-laut dengan Barat-da- 
ja, jaitu antara Chengtu dan 
Tienshui. 

: Pengawasan atas air. 
Tahun ini, projek Sungai Huai 

mengindjak "tahun ke-3. Bendu- 
ngannja jang terbesar, ialah Ben- 
dungan Sanho jang pandjangnja 
697 meter jang dapat dipindah- 
kan, telah selesai. Dengan demi- 
kian, maka ratusan ribu hektar 

berkelahi satu sama lain untuk mem 
perebutkan padang oases jang tak sej NAN 

orang tuanja dulu mengembara di-|. 

  
Tidak mau kalah ! Pipa sigaret di ,.montjongnja”, lengkap dengan 

“uniform dan halsdoek, Hasso, andjing-polisi serta mascot dari poli 

si Berlin-Barat menginspeksi barisan-kehormatan jang terdiri atas 

'anggota2 korps polisi bersepeda motor Berlin-Barat. 

  

  

  

kin menimbulkan gangguan atas 

satu masaalah jang dihadapi oleh 

da itu, 
di perdebatan hangat disana 

kan pada achir 

rasa bahwa orang 

pembitjara. 

Kalau utjapan 

gota polisi tersebut boleh memaksa 
sipembitjara menghentikan — pidato- 
nja: Dan djika sekiranja nanti penga 
dilan jang memeriksa  perkaranja 

sin serta bersendel bahu dengan | enganggap sipembitjara melakukan 
suatu perbuatan jang melanggar un 

Bangsa2 Arab, Lebanon, Aden, | yang2 maka dia bisa didjatuhkan hu 
serta (kuman “denda mulai. dari £T 100 

Tengah lainnja | sampai £T 500. Hukuman jang se 
bertjampur baur. “dengan orang2) | ryna.dapat, pula didjatuhkan atas .di 

Texas, (ri mereka jang mengatur rapat terse 
but djika mereka menurut pendapat 

jang lampau. | pengadilan telah lalai. mengambil tii 
dakan untuk merintangi perbuatan 

njata aktip menjokongnja. 
Rentjana undang? itu telah di- 

  

Konp 4-Besar 
Amerika Sementara Ti- 

dak Menjetudjuinja 
Djurubitjara kementerian. luar 

negeri Amerika hari Senin kata- 
kan, bahwa Amerika sementara 
ini tidak  menjetudjui diadakan- 
nja konperensi 4 Besar - dalam 
tingkat tertinggi. 

Dinjatakannja, bahwa pemerin 
tah Amerika berpendapat, konpe 
rensi itu tidak akan membawa ha 
sil jang berbeda dari pada kon- 
perensi jang diusulkan untuk me 
rundingkan  masalah2  Djerman 
dan Korea. Tetapi Amerika ti- 
dak menjampingkan kemungkin- 
an djadakannja -konperensi ting- 
kat tertinggi itu bila sa'atnja te- 
lah tiba, demikian ditambahkan. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa konperensi politik tentang Ko 
rea akan membitjarakan soal Ko 
rea. Djika berhasil, konperensi 
ini dapat mempertimbangkan ma 
salah2 lainnja. Konperensi di Lu 
gano jang diusulkan itu akan 
'membitjarakan masalah2 Djer- 
man dan . Austria . sedangkan 
soal perlutjutan sendjata kini, se- 
dang dibitjarakan oleh PBB, de: 
mikian djurubitjara tadi. 

Keterangan diatas ini diberikan 
berhubung dengan pernjataan 
Winston Churchill, bahwa ia te- 
tap menjetudjui diadakannja per 
temuan 4 negara besar, jakni an 
tara Churchill sendiri, presiden 
Eisenhower, Malenkov dan - La- 
niel. (Antara). s 

PEMOGOKAN DI INDO- 
7 - CHINA. 
Pesawat2 terbang jang  menudju 

kelapangan Saigon,  Indotjina, pada 
hari Senen diberi tahu bahwa mere- 
ka tidak akan dapat mengisi bensin 
dan lain2 pelajanan didarat, karena 
adanja pemogokan. Sebuah. pesawat 
Dakota dari Malaja, jang pada hari 
Minggu pagi bertolak ke Saigon, te- 
lah kembali ke Kota Baru dibagian 
utara Malaya setelah menerima ka- 
bar mengenai “pemogokan tersebut. 
Berita pertama mengenai pemogo- 
kan itu diterima di Singapura pada 
hari Sabtu, karena setasiun radio di 
apangan terbang sipil dikota terse- 
but tidak mendapat hubungan .de- 
ngan Saigon, 

  

Waduk jang terbesar di Tiong- 
kok, ialah waduk Kwanting di 
sungai Yungting dekat Peking, 
sudah hampir selesai. 

Para ahli melaporkan bahwa 
kemungkinan2 sungai Kuning 
(Hoang Ho) bagi perkembangan 
hydrolistrik, baik sekali. Dinjata 
kan bahwa: Tiongkok. adalah ne- 
geri ke-2 diseluruh. dunia (sesu- 
dah Sovjet) besarnja dilapangan 
tjadangan tenaga air.- , 
““Demikianlah a.l. karangan kan 
torberita ,,Hsin Hua” mengenai     tanah di Kiangsu Utara disela- 

matkan dari antjaman bandjir.   rentjana industrialisasi RRT tadi. 
(Antara). 

Apakah Polisi Berhak 

Menjetop Orang Pidato? 
Satu Soal Hangat Jg Kini Banjak Di- 
rundingkan Dim Kalangan Politik Turki 

(Ol:h : Seorang Koresponden) 

APAKAH ANGGOTA POLISI berhak menghalangi pembi : 

tjara jang sedang berpidato dalam rapat2 politik oleh karena me- 

nurut pendapatnja sipembitjara mengutjapkan kata2 jang-mung- 

oleh karena suatu rentjana undang2 baru sedang mendja- 

pada waktu ini. Perdebatan ini men- 

djadi bertambah penting lagi oleh karena negeri 

ngadakan persiapan untuk pemilihan umum jang akan dilangsung- 
kotan Maret tahun 1954, paling lambat. 

Dalam rentjana undang2 itt dinja- Perima baik oleh Badan Perwaki- 

takan, bahwa djika seorang anggota | tan Pusat 5 

polisi jang sedang mendjalankan tu perwakilan jang satu?nja di Tur | 

gasnja pada suatu rapat umum meki itu 
jang berpedatoj terachir dalam rapatnja dimusim 

pada rapat itu mengeluarkan” utja- (panas. Rentjana undang2'itu di-|. 
pan atau memberikan 'gerak gerik jg yadjukan kepada 

bersifat ,,mentjela orang “lain”, maf partai Demokrat 

ka anggota polisi itu harus lebih'daftindakan keselamatan nasiona?”. 
hulu memberi peringatan kepada sif 

serta gerak-eerik | diri itulah jang 
mentjela itu diteruskannja, maka ang ! 

ketertiban unum? Jailah salah 
demokrasi Turki jang masih-mu 

itu sedang me- 

mengadakan 

parlemen oleh 
sebagai ,,suatu 

kukan pemilihan bagi tuan2 sen- 
tuan maksud”, 

djuru-bitjara - partai -oposisi me- 
'nentang. tatkala mengulas peng- 
umuman Adnan Menderes, per- 
dana menteri Turki, jang menja- 
takan bahwa sudah . dipastikan 
bahwa pemilihan baru akan di- 
langsungkan - dalam masa "enam 
atau delapan bulan ini”. 

Dali2 jang diadjukan untuk 
menjokong dan menentang ren- 
tjara undang2 tersebut adalah 
merupakan suatu gambaran jang 
sangat menarik hati mengenai ma 

demokrasi: jaitu bagaimana un- 
tuk mendjaga supaja kemerdeka- 
an djangan sampai merosot men- 
djadi benda jang harus memer- 
lukan izin2. 

»sLangkah ini adalah berupa se 
rangan terhadap kebebasan ber- 
bitjara”, menurut pendapat pihak 
oposisi. 

Tidak sekali-kali! Tindakan 
itu. membela kemerdekaan berbi- 
tjara dengan  djalan “mengawasi 
agar hak itu djangan sampai  sa- 
lah .mempergunakannja”, djawab 
pihak pemerintah. .,Semua warga 
negara bebas untuk berbitjara ta 
bi tidak bisa mengutjapkan apa 
jang disukainja sadja”. . 

Dalil jg. kuat pula disatu pihak 
ialah bahwa pihak -polisi akan ber: 
tindak berat sebelah dalam memper 
gunakan kekuasaannja. Diperlukan 
seorang anggota polisi jang sangat 
berani untuk mentjoba « merintangi 
pidato pembitjara2 dari kaliber Men 
deres atau ketua pihak oposisi, be- 
kas.presiden Turki, Ismet Inonu. 
Mungkin jang mendjadi dorongan 

terbesar' dlm. memadjukan rentjana 
undang? itu ialah untuk menghin- 
dari terdjadinja keributan, bahkan 
mungkin djuga penumpahan darah 
dalam pemilihan nanti jg. akan di- 
perdjuangkan dengan “hebat sekali 
oleh pihak2 jang bersangkutan. | 
Tuan sangat meletjehkan kema- 

tangan politik dari rakjat Turki,” ba 
las pihak oposisi pula, ,,djika tuan 
beranggapan bahwa beberapa kata2 
jang diutjapkan  setjara sembrono 
oleh beberapa pembitjara jg sedang 

berhati panas akan menimbulkan 
perkelahian diantara — hadiran :jang 
mendengarnja.” 

Tindjauan netral. 
| Penindjau-2 netral jang men- 
tjoba memberi kesimpulan dari 

   

  

dalil2 jang di ukan oleh ke- 
dua belah pihak, mengakui bah- 

| wa didalamnja tersangkut hal2 jg 
tak dapat : al ae ahkan dengan 
adil. Bangsa Turki adalah bangsa 
pedjuang, sebagaimana telah dike 
tahui seluruh dunia, dan mereka 
sangat tjepat naik darah, istime- 
wa, djika mereka merasa kehor- 
matannja atau kehormatan mere 
ka jang di djundjungnja tinggi di 
tjemarkan. 5 

Terlebih-lebih pula pemilihan di 
tahun 1954 nanti akan . dipandang 
oleh para penjokong partai? terbesar 
sama dengan perdjuangan untuk me 
rebut kekuasaan daripada apa2 jang 
pernah dikenal disini. Pemilihan di 
tahun 1950 dulu adalah pemilihan 
bersih jang pertama kalinja jang di 
langsungkan setjara rahasia. Dalam 
pemilihan ini partai Demokrat tidak 
mengandung harapan mereka akan 
menang sampai hasil dari pemilihan 
itu telah diumumkan. 

Dan walaupun demikian kenjataan 
pengalaman2 demokrasi jang. masih 
muda dinegeri ini boleh dikatakan 
sangat gemilang. Sedjak tahun 1950 
hanja pernah satu kali terdjadi keri 
butan waktu mengadakan rapat 
umum. , YA , 

Djadi, sementara kita dapat me- 

ngatakan bahwa pemakaian dari ren 
tjana undang2 jang telah disetudjui 
parlemen Turki itu akan dapat meng 
halangi terdjadinja 
betul tidaknja ini, akan terbukti da 

Itundjukkan 

Turki, setelah badan : 

perdebatan |. 

,,Djaminan keselamatan mela- | 

saalah2 permanent jang dihadapi 

keributan2 tapi 

  

.djuga kedjadian2 sehari2. 

Pada permulaan pertjampuran, 
segala unsur2 ini dengan mudah 
dapat terlaksana setjara esthetis,. 
karena adanja kesatuan sikap dan 
selera diseluruh negeri dan kare 
na terbatasnja pemasukan unsur 
unsur jang betul2 asing disebab 
kan politik pemerintahan Shogun 
jang isolasionistis. 

Tetapi sesudah tahun 1868 ke 
tika zaman ' pembaharuan Meiji 

(segala matjam barang baru mem 
bandjir masuk Djepang,  Kabuki 
pun mengalami akibat-akibatnja 
jang langsung. Meskipun demiki 
an usaha2 pemain2 Kabuki jang 
terkemuka seperti Danjuro IX 
dan Kikugoro V untuk memper 

lakon2 sandiwara 
baru jang mengenai keadaan jang 
berlangsung dam tjara hidup jang 
baru, telah kandas. karena tidak 
mendapat sambutan jang baik 
dari.masjarakat. Barulah pada 
tahun 1888 dipelopori oleh para 
amatir jang terdiri dari para 
wartawan dan politisi timbul sua 

tonil berdasarkan pada bentuk 
Barat. 

Shinmpa. 

Sandiwara ini jg diberi nama Shin 
pa, berusaha “untuk menjimpang d 

dan 

- 

pengaruhnja hingga pemain2 Ka- 
buki jg ternama, terpaksa pula main 

demikian membawa pula pengaruh2 

dalam teknik. bermain setjara Ka 
buki. 

Selain lakon2 Shimpa djuga meng 
ambil tjerita2 Barat jg dipanggung- 
kan setjara Djepang (Shakespeare, 
Aeschylus dil.), perbedaan dengan 
Kabuki djuga terletak pada  mulai- 
nja muntjul pemain2 perempuan di 
atas panggung. 

Seperti - diketahui ' Kabuki tjuma 
memakai pemain laki2 sadja djuga 
buat rol2 perempuan. 

Dari gambaran2 tentang sandi 
wara Shimpa mungkin seseorang 
akan menarik suatu perbandingan 
dengan komedi stambul di Indo- 
nesia pada permulaan abad ke-20. 
Pada umumnja pemuka? Shimpa 
selumlah pernah pergi menindjau 
celuar negeri dan bolehlah disim 
5utkan bahwa sandiwara Shimpa 
adalah tafsiran tentang tonil Ba- 
rat jang tjuma diketahui dari ka 
bar2 dari djauh sadja. Suatu 
dongeng: mengatakan, bahwa da 
lam suatu pertundjukan Hamlet 
masuk diatas panggung dengan 
naik sepeda. 

tu gerakan sandiwara baru jang 

19 gerakan Shimpa ini demikian ber | 

diatas panggung Shimpa dan dengan | 

Dan karena orang Djepang me 
mang belum pernah - melihat 
Hamlet dan djuga baru pertama 
kali melihat sepeda maka mereka 
menganggap itu djuga sudah 
lumrah. 

tg Shingehi, 
Demikianlah “ketika orang2 

Djepang telah ” berkesempatan 
mempeladjari sandiwara — Barat 
dengan seksama, pengaruh Shim- 
pa pun hilang pada tahun 1905. 
Dan timbullah suatu gerakan san 
diwara biru Shinseki jang tidak 
sadja mempraktekkan tehnik pro 

duksi lakon2 Barat: jg baru, teta 

pi djuga menimbulkan pengarang 
pengarang lakon jang mendasar- 
kan karangan2-nja pada teknik 
susunan drama Barat. Ibsen, She 
kov, Shaw, Gorky, Strindberg, 
O Neil dil. mendjadi tokoh2 jg 
dikenal orang diatas panggung 
Shingeki. Sandiwara baru me- 
mang mendapat sambutan ' jang 
meriah dari pada tjendekiawan, 

  

Kini di Djepang dibuat pilem2 dari 
pemimpin2 Djepang. terkemuka  di- 

zaman Perang Dunia jang lalu, Pi- 
lem “jang pertama meriwajatkan 

Djenderal Yamamoto dengan kepala 
(titel) ,, Harimau Manila”. Sekarang 
dibuat pilem dalam: mana Tsoroku 

-Yamamoto' muntjul sebagai ',,Radja- 
awali dari Lautan Teduh”. Dalam pi- 

  
ri tradisi, Kabuki dan memperkenah-lem ini ia digambarkan ketika me- 

kan" diatas panggung tjara2 bermainmimpin serangan di Pearl Harbour, 

bertjakap2 jg menjerupai ke-kemudian Tsoroku tewas dalam pe- 
adaan" sehari2. Pada achir abad ke- nerbangan diatas Lautan Teduh. 

  

tetapi tidak dapat menarik perha 
tian umum, hingga tentulah akan 
menemui “adjalnja pula, “djika 
tidak mendapat sokongan seorang 
nentjinta seni seperti  Hijikata 
Yoshi jang mendirikan sebuah 
gedung sandiwara ketjil di Tokyo 
pada tahun 1924. 

Jang terang ialah, bahwa per 
fundjukan2 di Tsukiji Theater ini 
telah menggerakkan pena penga 
rang2 muda Djepang untuk meng 
gubah tjerita2 sandiwara. Tidak 
sadja karena daja tarikan bentuk 
sastera jang baru itu, tetapi dju 
ga mungkin disebabkan karena 
adanja keinginan pada bangsa 
Djepang umumnja untuk mem- 
buktikan, bahwa mereka tidaklah 
kalah dengan bangsa2 Barat dan 
bahwa mereka dapat menjesuai 
kan diri dengan tjepat meskipun 
tjuma pada dasarnja, kepada sua 
tu masjarakat jang didasarkan 
kepada sendi2 penghidupan orang 
di Barat itu. 

Dan djika pada tahun 1941 di 
gelombangkan: oleh kaum milite- 
ris aliran. anti-Barat, tidaklah jg 
demikian .itu 'mempunjai penga- 
ruh. besar, terhadap kehidupan 
Shingeki, karena pentjernaan san 
diwara. Djepang telah sempurna. 

  
    

DPR Djawa Tengah : 

guan G 

berlangsung mulai tgl. 28 Septem 
ngarkan uraian Gubernur Budion 
gede dan Ngawen, untuk bahan2 

'memberi subsidi kepada 
'Rakjat Partikulir di Djawa Tengah 

sedjumlah Rp. 6.379.563.— 

dan bantuan kepada 33 S.R. Dar 
djumlah semua S.R. Partikelir in 
terdiri dari: 129 S.R. Katolik, 

S.R, Nasional, Pembitjara selandjut 
nja menjarankan kepada dewan 

agar beslit2 pemberian subsidi 

paja diurusi oleh Pemerintah Pusat 

di Propinsi Djateng dapat 
memikirkan sekolah2 mana jang ki 
ranja patut djuga mendapat subsid 
dari Propinsi. 

Selandjutnja dalam laporan 
lis dari. D.P.D. 

disebutkan, bahwa akibat dari ada 

nja kekatjauan2,  banjak 

buah, 
Brebes 

di. 
29 

Banjumas 19 
dan di     lam prakteknja sendiri nanti, kadang2 ditutup 

Dalam kata pendjelasannja njonjah 
Surya Hadi menjatakan, bahwa da- 
lam .tahun ini telah diterima. uang 
sedjumlah 814 djuta rupiah, untuk 

Sekolah2 

Hingga kini telah dikeluarkan uang 
untuk 

memberikan subsidi kepada 162 S.R. 

54 

'S.R. Protestan, 8 S.R. Islam dan 4 

jang 

'keluar sesudah 1 September 1953 su 

dengan demikian sisa uang jang ada 
untuk 

Korban kekatjauan. 
teriu- 

bagian Pendidikan 

dalam kwartaal pertama tahun 1953 

sekoiah2 

S.R. jang. ditutup a.l. di Tjilatjap 17 
buah, 

"Tegal 14 
buah, belum terhitung sekolah2 jg. 

kadang2. dibuka. 4 Oktober jang akan datang. 

Perdjuangan Guru” SR 
Banjak Jang Menderita Akibat Gang- 

rombolan 

DALAM SIDANG pleno DPRDS Propinsi Djawa Tengah jg 
ber jbl. antara Jain telah mende- 
o sekitar enclaye. Imogiri, Kota- 
perbintjangan selandjutnja oleh 

Panitya Enclaves Menetapkan peraturan kendaraan bermotor Prop 
Djawa Tengah, Menjetudjui bepergiannja Dr. Marzoeki ke Austra- « 
Ha. Dan dalam sidang pada Selasa malam, dewan telah mende- 
ngarkan laporan dari seksi D. (Pendidikan) jang diuraikan oleh 
anggauta Kartawidjojo, kemudian . ditambah pendjelasan2 dari 
anggauta DPD njonjah Surya Hadi. t 

Korban para guru jang rumahnja di 
bakar, digarong dll., di Banjumas 
ada 50 orang dan 2 orang dibunuh. 

Didaerah Brebes 3 orang dibunuh 
dan 24 orang digarong. Di Pemalang 

.|& orang dan di Tegal 39 orang di- 
garong atau dibakar. ' Dan dibebe- 

rapa daerah sedjumlah 870 guru2 
jang hidupnja setjara kutjing?an. 

Laporan tersebut: selandjutnja me- 

njatakan, bahwa rakjat di Djawa 
Barat telah mampu mendirikan se- 
kolah2 sendiri. Dalam masa 2 tahun 

"14951 — 1952) rakjat telah mendiri 
:Ikan Ik. 2000 gedung S.R. dengan 

beaja Rp. 853.268.98. Sedangkan Pe 
merintah dalam tahun 1951 mendi- 

»Irikan 115 gedung S:R, dengan -beaja 
bangunan tiap gedung paling tinggi 
Rp. 80.000.— dan pada tahun 1952 
hanja 50 gedung S.R. dengan beaja 
tiap gedung paling tinggi Rp. 180. 
000.—, demikian a.l. Taporan DPD 
seksi Pendidikan kepada sidang DPR 
DS Prop. Djateng. 

1 
i 

Direktur Pekan Raja Indonesia 
ke-I tuan F. van Krevelen mene- 
rangkan kepada PI. Aneta bah- 
wa sebagai tanggal penutupan res 
mi dari Pekan Raja tersebut telah 
ditetapkan hari Minggu tanggal 

  

'Ikenjataan kesandiwarfan 

Ne @ TE or Dari Kkabuki Ke Film 
Menengok Sedjarah Kemadjuan Dunia Sandiwara Djepang 

(Oleh: Usmar Ismail: Untuk ,,Suara Merdeka”) 1 

SUDAH MENDJADI PENGETAHUAN umum memang,” bahwa bangsa Djepang miempu- 
njai kepintaran istimewa untuk meniru sesuatu jang asing dan menjesuaikannja 
serta suasana setempat. Demikian pulalah pertumbuhan berbagai tjorak sandiwara Djepang dapat 

ditjari kembali kepada sifat2 jang pintar meniru dan menjesuaikan itu. “Terutama pada sandiwara 
klasik Kabuki hal itu njata sekali jang mulai berkembang pada zaman Edo kira2 300, tahun jang 
lewat. Semendjak itu Kabuki telah mempergunakan unsur2 jang terdapat pada sandiwara ''asli ise- 

perti Noh dan sandiwara boneka, serta segala jang dapat dipakai dari berbagai tari2an dengan me- 
ngambil bahan tjerita dari segala sumber, sedjarah atau dongengan dan kadang2 dimana mungkin 

dengan. keadaan 

Menjimpang dari tradisi bermain 
Djepang dulu?-nja, pemain Shin 
beki sangat mementingkan per 

mainan jang meniru Kenjataan se 
hari2 dan dengan demikian harus 
memakai tjuma perempuan untuk 
roro! wanita. “Tetapi jg sangat 
berhasil dalam memasukkan un- 
sur-unsur baru kedalam persandi 
yaraan Djepang pada. umumnja 
alah perentjana2 dekor serta ahli 
ahli tehnik panggung. : 

Demikianlah Shingeki dengan 
sositief memperkenalkan di Dje 
pang tehnik2 produksi jang ber 
beda sama sekali dari bentuk san 
diwara Djepang sebelum tahun 
1868. 

Dan meskipun Shingeki sendiri 
tidaklah dapat menarik perhatian 
penonton umum, tjara2 produksi 
serta tehnik bermain jang dealis- 
tis itulah jg mendjadi sendi bagi 
film Djepang. 

Demikianlah melewati film pe 
ngutjapan representatif mendjadi 
terbesar dan sterkenal diseluruh 
Djepang jang sebelum itu tjuma 
mengenal sandiwara jang presen- 
tatif. 

1296 datang film. 
Datangnja film jg pertama di Dje 

pang dalam bulan Desember tahun 
1896 telah menimbulkan  keheranan 
dan kekaguman “pada rakjat Dje- 
pang jg memang pada  dasarnja te- 
lah menjukai barang2 jg baru dan 

aneh. 
Sesudah perang Djepang-Rusia pa 

da tahun 1905  djumlah « bioskop2 
Djepang bertambah dengan menga- 

lirnja penonton2 Shimpa “memban- 
ljiri tempat2 pertundjukan film. Pa 
ra penonton pada umumnja terdiri 
lari kaum buruh dari daerah2 per- 
'aniane jg tidak terdidik dalam me- 
nonton Kabuki jg tidak dapat mere 
ka pahamkan itu. Dan xarena sifat 
film. jg representatif ituf maka me- 

lium baru lebih tjepat masuk “akal 
mereka. 

Pada tahun 1910 ada suatu usaha 
'g disebut ,,rensagek?” jg hendak 
mempersatukan film dan tonil, teta- 
»i usaha tidak pandjang umurnja. 

Dalam film2 dewasa ini, meski- 
yun sifat2 pengutjapan ig represen- 
tatifeitu tetap ada, ada kelihatan 
perbedaan bermain dalam film2 jg 
mengambil tjerita klasik dan film2 
jig mengambil kediadian2 sekarang 
sebagai kisah. Pada jg pertama dgn. 
djelas tampak pengaruh2 tjara ber- 

main dalam sandiwara Kabuki, se- 
dang jg kedua dengan djelas menun 

djukkamn tjara2 bermain jg realistis. 
Sungguhpun pada permukaannja 

antara kedua matjam film2 itu"keli 
hatan perbedaan-perbedaan, “tetapi 
pada hakikatnja baik dalam ediologi 
maupun dalam bentuk,  kedua2nja 

nat bersandar kepada tradisi2 Ka- 
uki. 

Usaha pen-demokrasian 
Amerika. 

Betapa kuatnja pengaruh sandi 
wara klasik itu terbukti dari per 
tahanannja jang teguh terhadap 
pengaruh pendemokrasian Ameri 
ka. Pemerintah pendudukan Ame 
rika meminta setjara halus supa 
ja dalam film2 Djepang, dimasuk 
kan djuga adegan2 tjiuman. Atas 
desakan itu kadang2 pun keliha 
taniah adegan ,,pemuda  tjium 
gadis” dalam film2 Djepang. Te 
tapi hal ini djanganlah terlalu 
dianggap sebagai pegangan jang 
absoluut, bahwa film2 Djepang 
sudah gila Hollywood. 

Penonton  Djepang masih tetap 
berpendapat, bahwa tjiuman2 tidak- 
lah seharusnja dilakukan ditengah 
ramai, hingga tidaklah adegan jg de 
mikian menimbulkan kontak emosi 
ig langsung antara si peran dan pe- 
nonton, 

Dan disinilah pula letaknja kekua 
tan sandiwara Kabuki sehingga sa- 
'at ini bahwa terpeliharanja perhu- 
bungan antara panggung dan rua- 
ngan penonton dapat  mentjiptakan 

ata 5 (Theater- 

realiteit) jg” lebih kuat dan lebih 
luas. Demikianlah tehnik presentatis 
sandiwara  Kabuki, tetap mendjadi 
Suatu tjara pengutjapan jg berharga 
untuk para penonton Djepang........ 
djuga dalam film jg bersifat prepre- 
sentatif itu. 

. 

    
Suatu adegan setjara modern jang 
belum begitu disenangi oleh pu- 
blik Djepang. Gambar ini dari se 
buah film jang mengisahkan per 
(jintaan seorang G.I. (serdadu 
Amerika) dengan seorang gadis 
Djepang. 
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bintang pilem dalam 
Lena ma 2 — 
BANDUNG kota jang permai, | dapat djulukan Parijs van Java 
Masakan Aslinja U bisa dapat d: 

  
Highly Dangerous" 

dari 

J. Arthur Rank Organ,     . RUMAH MAKAN Jewel, Diamond. (AN & Uh INCA BLOC (sistim Shock GURU TENNIS” | : Phone /253. Se : Proof) Antimagnetic Water- 
29 XIII 

- 4 aa 3 
Nan 

  
      

  

Muka Pasar Randusari Smg 
Seperti: Sate—.£ ule Bandung Sip 
w 4 Gado2 Bandung — Opor Ajam 
i£ Bandung — Soto Bandung — 

Lotek Bandung dil. 
Dibuka saban hari 

Mulai djam 7 pagi 
sampai djam 10 malam 

proof (100“pCt. Garantie) 

g Kembali 
   

»Tidak ada bintang pilem jang dapar 
menjia-njiakan parasnja. Mereka me. 

, milih rjata jang singkat dan berguna 
dengan memakai Sabun Wangi Lux, 

Mandi dengan Sabun Lux memberi- 
kan kerjantikan bagi diri Njonja, 

Tenaga busahnja jang lembut, akan menrjantikkan dan melunak, 
kan kulit Njonja. Baunja jang harum memberikan 

LA ketjantikan jang sangat menarik." 

Lux NI 
putih, murni, “£ 

halus bagi kulit 

  
  

  
Djangan kliru alamat jang ta'asing lagi | 

BODJONG 10c. 
Telah trima segala matjam arlodji tangan untuk WANITA dan LAKI, vulpen PARKER 21, PARKER VACUMATIC, SHEAFFER'S CRAFTMAN, 
HARGA MELAWAN - SERVICE MEMUASKAN 

      

           Gap Tangan 

at NIP SABUN WANGI 
RUDGE "4. dipakai oleh 9 dari 10 bintang pilem. 
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LA: & PN NT Naa - 

AE | wa Ne HORLOGERIE 
' , 

MEA An 2 

, | : teycole but :1 ina PEN OA s 

Bodjong 10c — Telp. 1144 — Semarang, | K3 "1 

Ram u puti : $ Te 3 & Ka ih 

SN 
Pi 2 Ma ' Utjapan Terima Kasi 

6 A product of Kaleigh Industries Led djadi Hitam Dengan ini kami menjatakan Banjak terima Ka, Kepaia 

| 
—— : o Lu ag segenap Bapak - Ibu - Saudara? sekalian, atas per atian dan 

M KE M S RAHAT | 
5. Na pe Mak, luntur bantuan, baik moreel maupun materieel, pada hari mening- 

1 Al 
. 3 5. 

an 
ea Na Da agen gainja sampai ke makamnja, isteri kami 

re- 
BIB. 1 £ 

2 : - Pelamar PA AN ana Aa E isa 

adiua 
Seteran 109 — Semarang. “F6 

anang mun (CA Map 3”) Vj. 3 Moeljani Sleman Josodarmo 

Tabib jang paling terkenal di Pak t R ki: 
: 

P EN L dada V/ 3 | pada an elang MAAN at anugerah Tuhan Jan 

5 2 Indonesia dan dapat banjak pudji e e ame ERA 
- "3 kn ea 2 . K aa : Na : Oh au - Na an 2 

Rex an. Specialist untuk Wasir (Aam- Kirimlah Rp.20.— terima nan- ni 
EN ANE SN. | 1cor Ms Kn aa Pa 29 ber 1953 

: beicn), ASTHMA, KEPUTIAN, |ti buku2 mjaniian Fila Malaya, Hu Aa nan DI 
5010, 29 September 1953, 

Sana Tama IMPOTENTIE dan. lain-lain Pe: | djilid T sambai VII dengan “isi 
GAC 

R. SLEMAN JOSODARMO 

A2 njakit. 'ZONDER OPERATIE. I/k 30 lagu2 populer dalam tiap? 
18 | Me 

A7 ah) 
Djam bitjara (Pagi 9—12 | djilid ditambah lagi dengan 15 Ib. 

ta Ai A Sera aah 

2 
(Sore 5-7 |Tupa2 gambar bintang film uku- 

Fa 
En 

cOo Pn Ke 
RP KOMME SaniK Dow | | | Lotre Kedu - Siapa Tahu 

He a UKUu 

2 ek 

Sebnah Ba ntulah P. M. L 2 Na PE AO ig 

Untuk kantong penuh, uangsebesar Rp. TI OPO, atau : 

film Musi- 
Sar Sa 

Semir ini adalah pendapatan baru  “Rp3"15:000.— kurang artinja. Tetapi kantong jang masih 

cal jg. me- 1 HA Dea In Em BN 

en Naa Pn Set osisa Rp. 5,— baik djuga memiliki. Gunakanlah sisa uang 

pam 

Dm aa sa 

panas se ainz-nja. ' 2 SP . ta 

pena 
bet ai Tan : 

Na dingin. Smcer ini mempu: tadi untuk membeli. 

New- York 5 20 SNN Ha ANN 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- ai Tah 

w-Yor sma | 

jai b Na b: Lotre Kedu - Siapa Tahu 

London ETHEL MERMAN | RA 6 

taranja sama sena ag berba- 

dil. guba- y DJA OBAT KUAT N O 
haja bagi kesehatan otak, maupun | & asa " 

han IR- NA ee V I R A L 
kulit, dan pakai berasa dingin. - 

VING Fa : Sa : 

5 : 2 Lan 5 

. N : Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 

P 
TTY 'sERN € (EN Anas 

ia termar D ES DERS Dj ton mnnr Tong buat Taki jang Krang tenaga ape makanan tidak Harga Rp. 7,50 CITY CONCERN CINEMaS IK 
NN ye nngaran hantjur sering marah? kepala pusing intjok linu? muka putjat kaki ta- 

4 Sate i iri Ke- : 1 : Ne Pp 1 

! De- | | Sia a 
, 

s 
: & $ , 

ena IRVING BERLIN ngan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw) 
e Ha ab PA A3 I Uu Xx Ini Malam Penghabisan (u. 13 th.) 

ng an sOL C. SIEGEL - WALTER LANG Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, diantung ber- 

E. N Sak 2 B 4 u JANE POW Mr EDGAR B ERGEN 

laa “3 "0 ARTHUR SHEEKMAN debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10092 berhasil. Harga 
Tana Ie ah 5 k 5.19.- CHARLIE MC. CHARTHY— BONITA GRANVILLE 

Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 

| dea Agen" baru  seluru S TA Of Th OPE ROADs 

ai hing for Your”. ,Some-| Pil gembira istimewa buat laki ............... ka gna ah ana Unit Se Rp3 IS 
ndonesia. 

| N 

ang Meat Eng tag n aa 2 Pil Viramin buat perempuan oo... SANA pan hama Kresna nata Bi Mma 

ME MAN MEA Ta un Na et » ON K7 c 

thing "0 Peang Novi pita Minjak Tangkur adjaib buat laki? ai angan can Sesi mina 2». 10.— 

The Years Big Musical Show ! 

Lake bl RE Ah Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 

Penuh. Njanjian2 dan lagu2 jang menarik dan merdu ! 

INI MALAM djerawat No. Rp 20— No. 2.5. Hahaha Kena ka sewaan tn Kao sdg 

Nemikat! — Tngju 5 Menggembirakan ! 

D MB Pan PETA Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 BEAN: aah na Aa 
M K j | Minjak Gatal Rp. S-— Zaip CX seven seen 2. 10m 

3 Besok EN ROSALIND RUSSEI I—PAUL DOUGLAS - 

etropole Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk Lo anak 

Premiere MARIE WILSON 

s na Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1095. 

KEUNGGULAN Never Wave At A Wac" 

He TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
# Lebih Sedap eU 1 

2 

Me Hilarious Comedy Romance! Humorous Situations ! 

Djagalan da AGEN-AGEN : 
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5 Li Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang, 6.45—8315 laga Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. Ge 
“ 

x Lebih Halus Laugh loaded spree ! Kotjak ! — Lutju!— Gembira ! 

(13 hb) kekanan RE | Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang, / Silakan 
  

  

         
h - Lebih Mustadjab GRA ND ii Malam Penghabisan (u. 13 th.) 

: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, 
. 

| Se Oi V KTEPEN SUMARNI DALOLUP MIEN SONDAKH 

Orang2 dari planeet bermaksudakan | Toko Happy, Aloon-aloon. 15, Kudus. i Isaplah lagi ! G 
9510, Ta Th | 

menghantjurkan bumi. Kapal-angkasa | Multi Sporta, Kaliasin Ig Surabaja. 
- 

Neon PR LAG U KENANGAN 

telah mendekati bumi. Dapatkah me- | Toko Baldjun, Dji. Kepatian no. 105, Pekalongan. : 
Ini adalah Senator: bukan 1. " . 99 5 

nahannja? Suatu film penuh sen- aa yan Mn an Fata L 
Tuan sadja jang menikmatinja | Au Aa P4 ON THE ISLE OF 

sasi dan aksi jg. hebat: oko Solo, Djis Sastrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 5 ne Ac isekelili  Pedpuben 

ma ————————— | Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makssas Dijuga Ni n ne mg Han ar | Besok Malam M « 

CRION Ini dan Besok malam Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. uan akan Ka g dna Ala Proihsbre ma 2 dea 

5. To Oo UU) Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
harum-semerba jang abkan 

Anna May Wong - HaroldHuber| Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 
. oleh tiap tjerutu Senator TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 JON. HALL 

Semarang. 
S E NAT Oo R An Ag Hugu Kidul 7, IN D R A 

  

   
   

    

Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta, Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja, 

, Toko Mustadjab Si . Sudi m ir 1, 14-15, Bandj in, -Lady From Chungking” Oka Jeustadjab Sinmp. Sudi mampir andjarmasin 

Ini Malam Premiere (u. 17 th. 
KS CAP Yaa TEA      

Akan da- no 
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Royal Select Succes Pe udan N i : 
Iwa ar | | 

»» Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
& Rp 150 A Rp. 120 A Rp lm Lea Kintelan Ode MUI penuh dengan ! 3 

: 1 4 
2 2. 

1 

2 1 , £ "Y 
AK SOKO 

tang Wanita f ” ” Bag Wa Ma pen FP 

,AGEN? SURAKARTA: TARIAN2 og (AN 2 KAT NYA Pan 

PA 2 Tok AOA Raja 114 Magelan 
|... Wjojudan 141, Ngapeman 15 |  NJANJIAN2 jang “4 Ala AR alat | 

jang paling « ” » "agelang. i 
| Djl. Slamat Rijadi 394, ae Menarik dan Merdu! AHL. 2). USARUDA FILM RELEASE» A SHAW BROS.PRODUCTION 

| 
: 

$ : 

| sar Nusukan 4, Pasar Kli- : 

TJANTIK # SKK : Naxxneaanaa 
| NN an - ROYAL Ini Malam d.m.b. (u. 13 tb.) 

Ba. seiman ad ya ina 

| sen , Gading Kidu . ah : ilm"Indi 1 

Ega Merana JANR8 | PASANGLAH ADPERTENSI | Lanang aa aa 
AGEN MAGELANG: 0g 131 5:30:7.30-9.30 | Filmiindia terbesar dengan'Teks Indonesia 

) PAR 
La Le 

1 Ti , Petjinan 96, 13. £ 
s 

PISUKAT AMAN MenMaMGUKUN Pa andre Nano Roy Rogers R4”! 
en bia aa am Jan Vas 

: : | 
“| 

: 
| ROXY makasi 

- — - 
: Pakan , I GLAP N DON'T TELL ME NO, BUT HE'5-- JACK, LOOK Pa : 

: 2 SuRE AWEAF OF FoLKS )reiceek, MIAS'S Tea ey, N | Roy, am rc '5 TURNED OOPS! HALPI yA Out! 5 

: 1-9-53. | - D IN THE WAS EASY TO FOLLOW AL Roy! IL FOUND Your 1 | WES 7  HALP) 5 In Da irnj 

akar ta AA We eek aya On MIPAS THIS FAR— BUT HE'S NS Na Mean Aa AA Penghabisan (atau Lahirnja BETARA RAMA) 

Kepada : 2( Ca 2) JONES! HAWI VANISHED AGAIN 4. W| MIPAS JONES! AA ! 417 ) Tjerita jang termashur ! — Siapa jang tidak kenal lakon ini ? 

TA rara AN BPA - 
NI Bit 5 

& . Dengan RAMA, — PRABU RAHWANA atau DASA MUKA —- 

Ne ap CARE 

KK 2 HANUMAN — Radja Mo njet jang gemar membela kebenaran 

di 

NUN dan keadilan ! Tjerita Wajang ditjiptakan dalam film ! 

81 

| 

: : 

ss0k Malam KASMA BOOTY— OMAR ROJIK— 

Tem Pa | 

it JAAFAR SJAH— SITI TG PERAK 
Mengingat .dengan kemandjurannja obat? Galinius “.. pagar 
Doctor Remedy, untuk penjakit': jang tertjantum : Nya 
rat-nja,- kami (Rd. Sukarno, Tjikini-Raja ag na 
mengutjapkan diperbanjak-terima kasih atas djasa Kan 
jang telah memberikan pertolongan kepada kami jg. sedang 
menderita sakit. 
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, « $ “3 : : ah Ka Danh 

4 i “ : 5 | jk k tr Inja Midas — Roy, saja girang ketemu — Tidak, tetapi dia adaluh. James ason - Stew ranger 

Menurut bukti jang niata selamanja kami pudiji atas | Maa TN telah tertarik kepada tempat tinggalnj engkau. "Saja mendapat kabar Uuh, Tolare, ha Mas OP tea Gra g 

kemandjurannja obat2 keachlian tersebut. | ea Teigiier, bekas djedjaknja Midas mudah di-ikuti djauh disini baik pk ta tan Sa — Jack, hati-hatilah. THEATER dalam film J. ARTHUR R ANKS 

Hormat kami, — tetapi dia hilang lagi, 
EN ah jangan Jen era, Ara 7 

2 KF B " “4 LH h «6 

2 Y 
pada saja, bahwa dia kembali 

SOLO sEann Gas 1ght 

BA Meta Ht " MN 
lagi ke kota. 
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