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Kasman 

tjap 
“ ETERANGANN 

1g ari pimpinan Masj ju 

ud Beureueh seha 
- tjara setjara po 

h.setjara persoon 

adjau peristiwa Daud Beureuch 
an tentang peristiwa itu. : 

Mr. Kasman selandjutnja me- 
nerangkan, bahwa kalau  tinda- 

semata2 jang didjalan 

  

  
1 an yup” 
“kan pemerintah dan tindakan 
jang demikian itu berhasil, maka 
soalnja belum. lagi terselesaikan, 
“sebab jang harus diselesaikan bu 
kanlah hanja ,,gevolgnja” melain 

| kan djuga ,,oorzaak-nja”. Dalam 
hubungan ini Mr. Kasman  me- 
nundjukkan kepada — putusan? 
Kongres Masjumi tempo hari, 
bahwa dalam menghadapi segata 
matjam kekatjauan didalam nege | 
ri, Masjumi berpendapat, bahwa 
untuk mengatasi kekatjauan itu 
bukan sadja dilakukan tindakan? 
militer, melainkan djuga dengar 
tjara kebidjaksanaan. i 

— Beureueh 

dari 

.ngapa titik-berat 

Masjumi tidak ikut-ikut. 
Selandjutnja atas pertanjaan, Mr. 

Kasman dengan tegas membantah 
tuduhan2 jg mengatakan, bahwa Ma 
sjumi ikut2 didalam peristiwa Daud 

1 itu. Anggota2  Masjumi 
memang banjak jg terlibat didalam 

peristiwa tsb., akan tetapi soalnja 
apakah mereka itu turut sebagai Ma 
sjumi atau tidak. Demikian Mr. 
Kasman jg seterusnja bertanja me- 

diletakkan. pada 
Daud Beureueh sebagai orang Ma- 
sjumi dan tidak  umpamanja Daud 
'Beureueh sebagai seorang gubernur 

pemerintah “R.I. Dan dalam 
“hubungan ini Mr. Kasman menjata- 

“Daud Beureueh itu sebagai 

kan tidak setudju apabila terlalu pa 
gi2 orang sudah mentjap peristiwa 

suatu 
pemberontakan. 

$ Sebab2 timbul 
Odi Atjeh. 

Sebelum itu Mr. Kasman terlebih 

peristiwa 

dulu menguraikan apa sebab peristi 

AA 
He Dag 

“Atjeh. Menurut pendapatnja, 
.tiwa Daud Beureueh itu adalah sua 

wa Daud Beureueh itu timbul di 
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Masjumi Tidak Ikut? Dim 
Peristiwa Daud Beureuh 
Jg Harus Diselesaikan Di Atjeh Bukan 

Gevolg-nja” Tetapi Djuga ,,Oor. 
ak-nja“s Kata Mr Kasman 
dak Setudju Utk Terlalu Pa 

JA kepada pers Mr. Kasman Si- 
mi menjatakan, bahwa penjelesai 
rusnja dilakukan bukan sadja se 
litis. Keterangan tsb. diberikan 
Yjk dan merupakan keterangan 
nja Masiumi belum pernah me- 
karena belum lengkap mempunjai 

  

Seruan Kepada 
Rakjat Atjeh 

| Djangan Terpengaruh " 
Budjukan2 Pihak Jang 
Hendak Robohkan R.I: 
Seruan Kantor2 Agama 

Dan Ulama2 Atjeh 

KEMENTERIAN Agama me 
njiarkan seruan2 Kantor2 Pene- 
rangan Agama di Atjeh jang di 
tangkapnja dari siaran RRI Kota 
radja. Seruan itu ditudjukan ke 
bada rakjat Atjeh supaja meng- 
hindarkan diri dari pekerdjaan2 
jang menimbulkan ketjurigaan 
dan supaja rakjat bersikap tenang 
dan bekerdja seperti biasa. Kepa 
da para pegawai dalam lingku- 
ngan Kementerian Agama, guru2 
pendidikan agama disekolah2 pe 
merintah dan pegawai2 Kantor 
Penerangan Agama  diserukan 
pula supaja bekerdja kembali se 
perti biasa. 

Dalam pada itupun oleh Ke- 
menterian Agama disiarkan pula 
seruan ulama2 Atjeh jg ditanda 
tangani oleh Tengku Hasan, Teng 
ku Makam, Tengku H. Mohd. 
Alie, Tengku Abdul Salam dan 
Sjech Mohd. Said jang menjata 
kan menentang tindakan Daud 
Beureueh cs. karena dipandang 
sebagai: pelanggaran adjaran 
Allah dan Rasulnja serta melang 
gar undang2 negara, dan menje 
rukan kep rakjat Atjeh - dja 

.ngan suka terpengaruh oleh bu 
djukan2 dari-pihak jang hendak   peris- 

tu soal jg sangat ..gevoelig”. Di ka 
- takannja, bahwa disamping ada pen 

lain, tentang peristiwa Daud 
eueh itu terletak pada soal tun- 

-tutan2 Atjeh pada pemerintah pusat 

  

jg sudah ada sedjak dulu akan teta- 
pi jg baru sekarang meletus. 
sTuntutan2 itu al. ialah tuntutan ' 
otonomi daerah termasuk a.l. tuntu ! 
tan sebuah propinsi: tuntutan fasili- ! 
teit2 al. supaja pada sekolah2 nzge 
ri diadjarkan soal agama Islam le- 
bih banjak dan pengakuan madra- 
sah2 sebagai sekolah negeri. 

Selain itu, menurut Mr. Kasman 
ada alasan lain untuk dapat menger 
ti peristiwa Daud Beureueh itu, ia- 
Jah adanja perasaan di kalangan rak 
jatnja, bahwa mereka berdjasa utk. 
R.I. dalam perdjuangan kemerdeka- 
an, banjak menjumbang 'devisen utk 
pemerintah, menjumbang pesawat 
terbang: mengongkosi . pemerintah 
ketika berada dalam keadaan daru 
rat jaitu semasa pemerintahan Sijaf- 
ruddin dan urusan? daerah jg harus 
dikerdjakan sendiri dengan tidak ada 
bantuan dari pemerintah pusat. Fa- 
natisme agama Islam adalah djuga 
merupakan salah satu faktor dari 
adanja keributan? itu. Menurut Mr. 
Kasman, inilah beberapa hal jg te- 
lah' menimbulkan letusan ig tadinja 
oleh pemerintah tidak banjak di be 
rikan perhatian. 

Pertanjaan kepada pe- 
merintah. 

Achirnja Mr. Kasman menjata 
kan, bahwa ada baiknja "kalau 
peristiwa Daud Beureueh itu di 
tanjakan kepada pemerintah. Di 
“kalangan Masjumi sudah ada ke 
inginan untuk menanjakan dgn 
melalui fraksinja dalam Parlemen 
umpamanja apa usaha pemerin- 
tah untuk meredakan suasana di 
Atjch dan apa usaha pemerintah 
untuk memenuhi tuntutan rakjat 
Atjch. Sekarang pemerintah su- 
dah ada maksud untuk memberi 
kan keterangan tentang peristiwa 
Daud Beureueh itu kepada Par 
lemen, akan tetapi kalau ketera 
ngan itu tidak tjukup, maka hak 
bertanja Parlemen akan diguna 
kan sebaik-baiknja: 

Demikian keterangan Mr. Kas 
man Singodimedjo dari pimpinan 
Masjumi. (Antara) " 

  

Lock Akan 
Bikin Pesawat 
Udara Atoom 

PABRIK pesawat udara Lock- 
heed kini sedang ' mempeladjari 
suatu renfjana permulaan untuk 
membuat pesawat udara dengan 
tenaga atom menurut, kontrak jg 
diadakannja ' dengan angkatan 
udara Amerika, demikian di- 
umumkan hari Kemis. Lockheed 
serta angkatan udara kedua2-nja 
mengadakan pengumuman sing- 
kat mengenai kontrak tsb., tapi 
tak memberi perintjian lebih lan 
djut. Pengumuman pabrik Lock- 
heed tsb. telah disetudjui oleh 
angkatan udara, kementerian per 
tahanan serta komisi — tenaga 
atom, — Djurubitjara — angkatan 
udara katakan tak akan mendja 
wab pertanjaan2 mengenai kon 

donesia. dan supaja rakjat mem. 
bantu alat negara dalam memu 
lihkan. kembali. keamanan - di 
Atjeh. dan hendaknja rakjat dja 
ngan takut kepada.antjaman2 jg 
dilakukan oleh- Daud Beureueh 
cs. (Antara) LX 30 € 

  

MACLEAN DAN BURGESS 
DI TJEKOSLOWAKIA ? 

»United States News “and 
World Report” mengabarkan da 
alm siarannja pada hari Senen, 
bahwa diplomat2 Donald Mac-| 
Lean dan Guy Burgess dari ke 
menterian Juar negeri Inggris, ig 
telah menghilang kira-kira 2 ta 
hun jang lalu, menurut penjelidi 
kan djawatan rahasia Amerika 
Serikat kini berada di Tjekoslowa 
kia. Dikatakan, bahwa 
tersebut kini membantu pembe- 
sar2 ,,komunis” dalam  menjiasat 
kan diplomasi dan propaganda 
terhadap Amerika Serikat. 

1 etud) gi2 Menge- 
1wa Daud Beuceuh Sbz Pemberontak 

merobohkan negara Republik In 

  

  

ramah tamah tsb. Tampak djuga 

Duta Besar kita di Washington, sdr. Mukarto, baru-baru ini sbg pami- 
tan telah mengadakan suatu pertemuan dengan kawan2 separtai . serta 
kawan lainnja, Pada gambar: sebuah pemandangan dalam pertemuan 

bing. 

    

   
       

    
Menteri Penerangan Dr. - Lumbanto- 

  

Modal 
Utk Melantjarkan Usaha 

Perhubungan : Kat 

terzolong kedalam 

Segala usaha ini dilaksanakan dgn 
kerdja-sama dengan Biro Perantjang 
Negara jg membikin ' overallplan- 

ningnja. Disebutkannja sebagai tjon- 
10 dari rentjana2' itu, ialah ,,Soekt- 
dana-volksplanting” dan Irigasi Tja 
jahan” di Tegal. 

Tetapi pokok dari segala usaha 
untuk memperbaiki dan  memba- 

ngun  pekerdjaan2 jg tergolong ke- 
dalam lapangan Pekerdjaan Umum 
dan Perhubungan ini, menurut pen 

dapat saja adalah terletak kepada 3 
sjarat disamping sjarat keuangannya, 
jaitu: 

I. telah tersusunnja peraturan ten 
tang pemasukan modal “asing, 2. ada 

nja. kembali disiplin, semangat dan 
kegembiraan- bekerdja" dari kaum bu 
ruh disegenap lapangan dan 3. te- 

lah dapat dihilangkannja' apathie di 
kalangan rakiat umum. : 

Demikian Menteri Rooseno, jg me 
njatakan selandjutnjia bahwa untuk 

mentjapai  semuanja itu koordinasi 
diantara segenap kementerian harus 
ada. (Antara). 

  

MUKARTO BERANGKAT KE- 
POSNJA JANG BARU. 

Duta besar Indonesia jang ba 
ru untuk Amerika Serikat dan 
Mexico, Mukarto  Notowidigdo,   

2 orang 

pada hari Rabu telah bertolak 
dengan pesawat terbang ketem 
pat kedudukannja jang baru. Mu 
karto jang dalam  djabatan itu 
menggantikan Mr. Ali Sastro 
amidjojo, menudju ke Washing 
ton dengan melalui Nederland. 

  

Utk Waktu Jz 

blangko, Panitia Politik adhoc 

pandjang hari. Demikian UP. 

AFP selandjutnja. mewartakan, 
bahwa . dalam sidang pada hari 
Rebo itu, Panitia Politik adhoc 
PBB. telah, memilih Salvador P. 
Lopez, delegasi tetap Pilipina pa 
Ia PBB. selaku wakil ketua pani 
tia tsb. Telah diputuskan . pula, 
memasukkan masalah penerima- 
an anggauta2 baru dalam agenda 
sertama. Perdebatan mengenai 
masalah ini akan diadakan pada 
|aari Djum'at ini. 

Polandia menghendaki 
tempat. ! 

Berita lain dari New. Yotk menja 
takan, bahwa Polandia pada hari Re 

bo telah mengumumkan dengan res 

mi, menghendaki tempat dalam De 
wan Keamanan PBB sebagai peng- 

ganti Junani. Delegasi Polandia Katz 
Suchy “menerangkan kepada pers 

|bahwa tempat itu tersedia -bagi Po- 
landia, dan karenanja Pilipina dan 

Furki tak berhak untuk menduduki 
Ya 
Atau Katz Suchy, pentjalonan 

Pilipina dan Turki adalah bertenta- 
ngan dengan Piagam PBB dan Per- 
setudjuan London tahun 1946 me 
ngenai komposisi dari Dewan Ke- 
amanan. Menurut persetudjuan Lon 

(don itu, tempat2 ig tak permanen 

dalam Dewan Keamanan 'akan dibe 
tikan kepada wakil2 dari daerah2 ig 
berlainan kedudukan . geographinja, 
termasuk satu tempat untuk Fropah   frak tsb. (Antara) Timur, (Antara). 

Soal Korea Masuk Agen- 
da Penghkabisan Panitya 

Politik 
Perdebatan Mengenai Djalan Buntu 
Konperensi Politik Korea Ditunda 

Tak Ditentukan 
PBB PADA HARI REBO telah menunda untuk waktu jang 

tak ditentukan perdebatan mengenai djalan-buntu konperensi poli- 
tik Korca. Dengan perbandingan suara 48 lawan 6 dan 5 suara 

PBB telah memutuskan, menem 
patkan seluruh masalah Korea pada agenda pembitjaraannja jang 

terachir, dengan ketentuan, bahwa masalah itu dapat diberikan 
prioriteit lagi, djika sebagian besar dari anggauta2-nja menghen 
dakinja. Putusan tsb. diambil, setelah mengadakan perdebatan se 

Dari Gatotkatja 
Djadi Antaredja 
Prof Piccard Menjelam Le- 
bih 3000 Meter Dalamnja 

PROFESSOR AUGUSTE Pic- 
card, sardjana jang ternama, hari 
Rabu telah berhasil berselam se- 
dalam 3.150 meter dilaut Tengah, 
dekat pulau Ponza, dengan pesa- 
wat batyscaph buatan sendiri. 

Dengan demikian maka sardja 
na”kelak'ran Swis jang sudah ber 
usia G9. tahun ini mentjapai da- 
lam jang terbesar jang pernah di- 
seiami manusia. Sebelum ia men 

sawat jang berbentuk pisng ini 
dengan lambat2 berselam, selama 
2 djam 18 menit. 

Rekord dalam jang lama  dipe- 
gang oleh 2 orang opsir angkatan 
laut Perantjis, jang mentjapai  da- 
lam 2.100 meter ketika tgl 14 Agus 
tus j.L, dalam sebuah pesawat ba 
tysphere tjiptaan Piccard. 

Prof. Piccard mula2 ternama se- 
bagai penjelidik lapisan udara stra-   tosphere, untuk keperluan itu ia 
mentjiptakan sebuah -ballon, jang 
membawanja sampai tinggi diatas 
muka bumi. (Antara) 

  

Perlu Segera Ada n ja Peratu- 
ran Tentang 

2 Pekerdjaan Umum Dan 

PADA POKOKNJA USAHA kita sekarang baik dilapangan 
Pekerdjaan Umum maupun dilapangan Perhubungan adalah me 
neruskan rentjana-kerdja dari pemerintah jang lama, 1 
Menteri Pekerdjaan Umum merangkap Menteri Perhubungan, | 
Prof. Ir. Rooseno kepada Antara. Kita akan meneruskan p g 
laksanaan rentjana2 jang telah dapat dimulai, jaitu rentjana2 jg 

»Polderplan” dan ,,Asahan Plan”, . 
maksudkan dengan ,,Polderplan” ini ialah mentjari tanah2 jang 
dapat menghasilkan beras dengan mengerdjakannja setjara modern 
dan seterusnja memperbaiki tehnik irigasi dan ,,volksplanting.” 

tjapai dalam 3.150 meter tadi, pe| 

Pemasukan 
Asing 

a Menteri Roosseno : 

demikian 

peng- 

Jang di 

Reaksi? Barat 
Thd Nota Sovjet 
Tidak MembesarkanHati: 

MENGENAI reaksi2 
nota djawaban Sovjet hari 

    akan kembali ke Makasar. 

      

   

  

S. 

  

— Presiden Ke 
SulawesiSelatan 
PRESIDEN SUKARNO - dari 

tgl. 7 sampai 13 Oktober akan 
mengundjungi daerah Sulawesi 
Selatan. Sebagian daripada perdja 
lanannja akan dilakukan dengan 
menumpang kaval pemimpin AL 
RI ,,Gadjah Mada.” Kepala ne 
gara dan rombongannja ditunggu 
kedatangannja dilapangan ter- 
bang Mandai didekat Makasar 
pada hari Rebo tg. 7 Oktober. 
Dari lapangan terbang presiden 
langsung akan menudju 
ngan Hasanuddin untuk memberi 
kan wedjangannja kepada rakjat 
dalam suatu rapat raksasa. Pada 
malamnja presiden akan mengha 

“diri peresmian fakultet #ekonomi 
'tjabang Makasar dari Universitet 
Indonesia. 

Setelah ke-esokan harinja me 
ngadakan pertemuan dengan para 
pemimpin partai2 politik dan or 
ganisasi2 rakjat, presiden dengan 
menumpang kapal ,,Gadjah Ma- 
da” akan bertolak ke Watampo- 
ne. Dimuka pantai Bone kapal 
akan membuang sauhnja diantara 
pulau2 Torea dan Topopela. Dari 
Bone presiden akan menudju ke 
Palopo dan kemudian pada hari 
Senen tgl. 12 Oktober presiden 

Pada sore hari Selasa tgl. 13 
Oktober rombongan presiden di 
tunggu kedatangannja kembali di 
lapangan terbang Kemajoran. 

(Pia)       

    

    

lebih landjut dapat di 
menteri Juar negeri 
George Bidault kabarnja - 
mengatakan kepada kabinet, 
wa djawaban Sovjet itu sama 
kali tidak membesarkan hag. Se 
yuentara itu. para pembesar  ke- 
menterian Juar negeri Perantjis 
menjatakan masih terlalu tergesa 
gesa untuk membitjarakan guna 
mengadakan konperensi ,,Bermu- 
da” selama pihak Sovjet tak me 
lihatkan. kesungguhannja untuk 
“kut serta dalam konperensi 4-Be 
sar. 1 

Roma:- Harian2 Italia pro-pemerin 

tah di Roma dengan huruf? besar 
menjatakan keraguannja terhadap 
djawaban Sovjet. 

Wina: Walaupun menjesal terha- 
dap Sovjet Uni jg katanja sekali lz- 
gi telah menolak usaha2 Barat utk 
merjetudjui suatu perdjandjian per- 
Gamaian Austria, kalangan pemerin- 
tah Austria berpendapat, bahwa So- 
vjet Uni tak- sama sekali mengabai- 
kan rundingan antara Barat/Timur. 

| NELAIAN2 MALAYA MEN- 
| DJAUHI SELAT MALAKA. 

  

e js, K .nelajan Malaya men- 
dj jauhf 8 Malaka sebagai aki- 

kegiatan kapal2 patroli Indo- 
nesia, . jang mereka menamakan 
»perbuatan pembadjakan dilaut”, 
demikian UP dari Singapura. Di- 
kabarkan, bahwa banjak nelajan 
jang “melakukan pekerdjaannja 
dari pantai Malaya Tengah diper 
airan Selat Malaya telah ditang- 
kap oleh kapal2 patroli Indonesia 
tanpa sebab2 jang beralasan”, 
(U.P.-Pia). 

Bantuan Sego- 

Jongan Alim 

Ulama   Moskow: Sementara itu para pe- 
nindjau diplomatik Barat di Mos-! 
kow tak melihat akan lekas tertja- 
painja penjelesaian mengenai masa- 
lah Djerman dan dipersatukannja , 
kembali seluruh Djerman. 
Mereka menganggap djawaban So 

vjet itu mungkin untuk mengham- 
bat2 kesempatan? baik guna menga ' 
dakan suatu konperensi -menteri2 
luar negeri. Mereka berpendapat pu. 
la, bahwa ikut sertanja RRT dalam 
konperensi 5-Besar guna meredakan 
ketegangan dunia mempunjai mak- 
sud untuk dengan lebar membuka 
pintu konperensi.tsb bagi perundi- 
ngan2 jg tak akan ada ' habis2nja, 
Tapi para penindjau Barat tadi men 
duga bahwa Sovwjet boleh djadi akan 
bersedia untuk . membitjarakan -ma- 
salah Indo-china dalam rangka kon- 

perensi . Timur. Djauh, bila: pihak 
RRT ikut serta didalamnja. 

(Antard). 

  

8 TAHUN MERINGKUK DA- 
LAM PENDJARA SEBAGAI 
KORBAN KEPUTUSAN 
PENGADILAN JANG 

SALAH. 
Dua orang Italia, jang didjatu 

hi hukuman pendjara selama le-/ 
bih dari 20 tahun karena-diper- 
salahkan melakukan pembunuh- 
an, pada hari Senen dibebaskan 
setelah . mendjalzhi hukumannja 
selama 8 tahun, karena ternjata, 
bahwa mereka tidak bersalah, Ke 
mudian pengadilan mendjatah- 
kan hukuman jang sama kepada 
2 orang terdakwa lainnja, jang 
benar2 bertanggung djawab atas 
pembunuhan itu. 

Okazaki: 
Harapan Ketjil Djepang 
Bisa Penuhi Tuntutan2 
Pilipina Soal Keru: 

gian Perang 
MENTERI LUAR negeri Dje 

pang, Katsuo Okazaki, mengata 
kan di Manila pada hari Kemis, 
bahwa ,,harapan ketji/” Djepang 
akan memenuhi tuntstan pemba 
jaran kerugian perang  Pilipina, 
Tetapi, demikian dikatakan selan 
djutnia, Djepang tak akan meng 
hindari kewadjiban2 perdjandjian 
nja. 
"kuputa pers Okazaki menjata 

kan pala, bahwa berkurangnja 
pendapatan dollar Djepang, serta 

  

Diberikan Kpd Pemerin- 
tah Dim Usaha Pemula- 
nganKeamanan Di Atjeh 

MENTERI PENERANGAN 
Dr. F. Lumbantobing sehabis si- 
dang Dewan Menteri Rebo ma- 
lam menerangkan kepada pers 
tentang peristiwa Tk. Daud Beu- 
reueh, bahwa pemerintah tetap 
menguasai keadaan, Dan Peme- 

ay ntah didalam usahanja mengem- 
balikan keamanan di Atjeh seka- 
rang mendapatkan bantuan dari 
sego'ongan alim-ulama Atjeh. Di 
terangkannja lagi. bahwa rakjat 
umum jang terdjepit diantara ga- 
r's2 pertempuran diantara kaum 
gerombolan dengan pasukan pa- 
sukan bersendjata dari pemerin- 
tah, telah melarikan dirinja ke- 

|hutan2. Keadaan mereka menda- 
patkan perhatian jang penuh dari 
pemerintah. 

Demikian Menteri Tobing. 
Menteri Agama, Kijai Hadji 

Masjkur, jang baru kembali dari 
Atjeh dalam pada itu menerang- 
kan, bahwa kebidjaksanaan Foam " 
sekali “dilakukan untuk menjele- 
saikan peristiwa jang timbul di 
Atjeh itu, jaitu kita tidak hanja 
dapat bertindak dengan kekeras- 
an sadja, tetapi djuga tidak dgn 
setjara politis sadja. Ia belum da 
pat memberikan gambaran jang 
djelzs tentang seluk-beluknja pe- 
ristiwa tersebut, karena ada bebe 
rapa hal jang masih perlu men- 
dapatkan 'pengusutannja lagi. 

Wakil Perdana Menteri Mr. 
Wongsonegoro sementara itu me- 
nerangkan, bahwa sesuatu  per- 
kembangan jang baru tak ada 
terdjadi mengenai peristiwa ' di 
Atieh itu. 

Didalam sidang kabinet Rebo 
malam mengenai peristiwa Daud 
Beureuh itu hadir djuga Djaksa 
Agung dan Kepala Polisi Negara. 
(Antara). 

Jang Harus Diatasi 
UNTUK PENANAMAN kapital Hongkong di Indonesia ma- 

sih terlalu banjak kesulitan, demikian diterangkan hari Rebo oleh 
Woo Sze Ching, pemimpin mis! perdagangan Tiongkok di Hongkong. 
'salangan2 pengusaha Hongkong sedjak lama mempertimbangkan 
oval penanaman modal di Indonesia. Hasrat menanam modal itu 

Ku adalah besar, akan tetapi banjak kesukaran2 jang masih harus 
diatasi sebelum ini dapat dilaksanakan, kata Woo. 

'banjak paberik2 didaerah djadjahan 

kelapa-, 

| patan 

  

TAHUN KE VIII No, 189. 

(Hasrat Penanaman Modal Hongko 
(Di Indon. Memang Besar 
(Tetapi Masih Banjak Sekali Kesulitan2 

Kalau Indonesia terus memblokir 
barang2 buatan Hongkong, maka 

tsb. terpaksa ditutup. Dahulu Indo- 
nesia merupakan pasaran penting 
untuk barang2 buatan Hongkong. 

Dengan adanja restriksi atas import 
ke Indonesia itu, produksi barang2 
paberik di Hongkong telah merosot 
hingga 4090, kata Woo selandjutnja. 
Dikatakan olehnja bahwa perda- 

gangan barter seperti diusulkan an- 
tara kedua negara, akan besar man- 
fa'atnja untuk kedua belah Yihak. 
Misi perdagangan tsb. di Djakarta 
turut mengambil bagian dalam Pe- 
kan Raya Indonesia Pertama. (U.P) 

WALIKOTA BERLIN BARAT 
MENINGGAL DUNIA. 

— Menurut kantor berita Djer 
man Barat D.P.A., walikota Ber- 
lin Barat, Ernst Reuter, telah me 
ningggal dunia pada hari Selasa 
malam. Berita ini kemudian di- 
benarkan. Diperoleh keterangan 
lebih landjut, bahwa  Ernst Reu- 
ter meninggal pada pukul 19.00 
malam waktu setempat. Sedjak 
beberapa hari dia diharuskan re- 
bah ditempat tidur oleh dokter- 
nja setelah mendapat serangan 
bronchitis. 

Sidang Kabinet 

DALAM SIDANGNJA pa- 
da hari Rebo tanggal 30 Septem- 
ber 1953 Dewan Menteri telah 
menjelesaikan beberapa soal per- 
undang2an. Antara lain kabinet 
telah menerima baik sebuah Ran 
tjangan Peraturan Pemerintah 
tentang kedudukan Wakil Ketua 
Dewan Pengawas Keuangam De- 
wan Menteri menjetudjui pula 
dengan perubahan beberapa Ran 
jangan Undang2 jang oleh kabi- 
net jang lalu telah disampaikan 
kepada .D.P.R., jaitu tentang pc- 
ngembalian tanah2 partikelir 
mendjadi tanah negara, tentang 
pembubaran Komisi Urusan Per 
buruhan, tentang kewadjiban utk 
melaporkan perusahaan dan ten- 
tang pendaftaran serikat buruh. 

Selandjutnja '- Dewan Menteri 
mendengarkan 'laporan2 Wakil 
Perdana Menteri II dan Menteri 
Agama, jang telah kembali dari 
Sumatera Utara, tentang keadaan 
di Atjeh. Dalam pada itu dite- 
rangkan, bahwa pemerintah telah 
memadjukan permintaan kepada 
Ketua D.P.R. agar diberi kesem- 

memberikan . keterangan 
tentang peristiwa Atjeh kepada 
parlemen sehabis reces. 

Demikian pengumuman Dewan 
Menteri. 

Seterusnja diterangkan oleh dju 
rubitjara kabinet, bahwa  scree- 
ning-commissie bagi demobilisan 
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Baru2 ini di Palembang telah dilangsungkan demonstrasi serangan ten- 
tara darat, janz dipimpia oleh Major Pandjaitan, kepala 
Demonstiasi ini mecdavat kundjungan djuga dari Misi Militer Belanda., 
Gambar: Serangan Umum jang dilakukan dengan perlindungan asap. 

  

    

  

    

  

Serangan 
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Rentjana Uniek Didunia 
Projekt Pendidikan Guru Bahasa Ing- 

geris Di 

SEBAGAIMANA TELAH 
adakan beberapa pusat pendidikan guru2 bahasa Inggris 

Indonesia 

didik guru2 bahasa Inggris untuk 
untuk 

sekolah menengah, sebagai hasil pembitjaraan selama dua tahun 
terachir ini antara sMli2 dari Institute for International Educa- 
tion di New York dan atase kebudajaan pada kedutaan besar 
Indonesia di Washington, Suwanto. Untuk pusat2 pendidikan itu 
beberapa waktu berselang sepuluh orang guru Amerika telah 
berangkat ke Indonesia guna men ddiik guru2 bahasa Inggris untuk 
sekolah2 menengah dengan djalan pendidikan setjara tjepat dan 
intensif. 

Para guru Amerika itu adalah 
Wayland Bryce dari Syoc dari pergu 
ruan tinggi Michigan, jg sebagai gu 

ru jg tertua akan memimpin projek 
diIndonesia itu: selandjutnja Ge- 
rald Williams, guru bahasa Indone- 

sia pada perguruan tinggi Yale: njo 
nja Andria Williams: nona Mary 
Sellers dari Iowa: Roya Strozzi, gu 
ru bahasa Inggris di Mexico - City: 

Matthew Charles dari Los Angeios: 
Gerald S. Maryanov dari Blooming- ! 
ton di India: Sheldon Wise jr. dari | 
New Jersey dan Lucien Zamorski 
dari Columbus di Ohio. 

Ketika projek tsb untuk pertama 
kalinja dipeladjari 'oleh instituut in- 
ternasional dari Ford. Foundation, 
jajasan tsb telah mengirim  rombo- 
ngannja sendiri untuk mengadakan 
penjelidikan di Indonesia dan kemu 
dian merundingkan soal itu dengan 

para pembesar Indonesia. Kini ada 
di Indonesia 'Elmer Starch dari 
Ford Foundation, jg sedang mem: 
persiapkan projek tersebut. 

Projek tsb merupakan suatu uni- 
cum didunia, karena adalah untuk 
pertama kalinja suatu pemerintah 
— jakni pemerintah Indonesia 

telah menggunakan bantuan suatu 
usaha partikelir untuk rentjana guna 
mempertinggi mutu pendidikan jg 
demikian penting itu. Dalam pada 
itu pemerintah Amerika sama sekali 

tidak bersangkut-paut dengan ren- 
tjana pendidikan itu. Rentjana tsb 
berdjangka satu tahun, tetapi dapat 

diperpandjang apabila keadaan dan 
hasil2 serta sambutan di Indonesia 
akan memungkinkannja. 

Tenaga2 guru jg telah berangkat 
ke Indonesia itu membawa serta se 
djumlah banjak bahan2 pendidikan,   bangsa asing sekarang oleh peme- 

rintah telah dihapuskan dan pe- 
kerdjaan2nja dipindahkan kepada 
Djawatan Imigrasi dengan petun- 
djuk2 dari Menteri Kehakiman. 
(Antara). 

Franco Gembira 
Perdjandjian USA-Spa- 
njol Memadjukan Per- 
tahan Dan Pembangu: 

nan Sepanjol 

Djenderal Francisco Franco menja 

takan pada hari Rebo, bahwa pe- 
nanda-tanganan persetudjuan2 mili- 
ter dan ekonomi dengan A.S. baru? ' 
ini dibenarkan oleh perkembangan 

dari politik Barat jg ditudjukan utk. 
menghadapi bahaja bersama. Dinja- 
takan selandjutnja, bahwa tanpa per 
setudjuan2 itu tak mungkin bagi 
Spanjol untuk mengatasi keperluan2 
pertahanan serta masaalah2 jg ber- 
talian dengan pembangunan ekono 
mi nasional. Dikatakannja, bahwa 
persetudjuan2 tsb merupakan lang- 
kah jg sangat penting dalam politik 
luar negeri Spanjol dalam tahun? 
jg achir2 ini, dan pasti akan ada pe 
ngaruhnja terhadap penghidupan ne 
gara. (Antara). 

  

THAI AKAN MINTA BANTU- 
AN PASUKAN2 ASING DJIKA 

TERANTJAM AGRESSI, 
, Muang Thai akan minta ban 
tuan pasukan2 asing, djika teran 
tjam oleh agressi komunis. demi 

| madjukan 

|rakan soal 

  kian kementerian pertahanan 
Thai dalam statementnja jang di '   keluarkan di Pangkok pada hari 
Rabu, (Antara). 

antara lain taperecorders, “sehingga 
dapat dipentingkan bahasa pertjaka 
pan dalam bahasa Inggris pada wak 
tu diselenggarakan kursus setjara in- 
tensif itu. Rentjana itu meliputi pe- 
ngadjaran 28 djam dalam waktu se- 
minggu. (Pia). 

Sovjet Uni mengumumkan pa 
da hari Rabu, bahwa ia akan me 

permintaan kepada 
Dewan Keamanan PBB, supaja 
mempertimbangkan kembali per 
mintaan 14 negara, termasuk ne 
gara2 blok Sovjet, untuk mendja 
di anggauta PBB. Rentjana reso 
lusi akan dimadjukan Panitia Po 
litik adhoc PBB jang membitja 

keanggautaan itu pa 
da hari Djum'at jang akan da 
tang. 

Kemadjuan 
Djepang 

Tenaga Atoom Untuk 
Bangkitkan Listrik 

Djepang hendak berusaha untuk 
memakai tenaga atom. guna meme- 
tjahkan masalah sumber tenaga lis- 
triknja, demikian kata seorang sar- 

djana atom Prof. Marcus Elephant, 
ketika ia kembali . hari Rebo dari 
mengundjungi konperensi  sardjana2 
internasional di Tokio. Prof.  Ele- 
phant katakan, bahwa ia ,,sangat 
mengagumi kegiatan2  kesardjanaan 
Diepang kwalitet maupun kwantitet, 
terutama dalam physika teori”. Di 
njatakan, bahwa penduduk Diepang 

adalah radjin dan seluruhnja dapat 
membatja dan menulis. (Antara). 

Anti-Tetanus Untuk Bantu Pilipina 
lah mengirimkan obat2an sebagai 

kiriman goodwill ke Manila jang 

terdiri dari sedjumlah besar obat2- 
an anti-tetanus jang sukar sekali bi 
sa didapat di Manila sekarang, de- 
mikian diumumkan oleh kalangan? 
resmi di Manila. Pengiriman itu ter   beaja2 untuk pertahanan tak 

mempengaruhi masalah pembaja 
ran kerugian perang. (Antara)   
  

Lambona Kokudajasa man 

Kak Batavasteh (ema en. bunga 
van Kunstan an Wetanget “90   

diri dari 750 ampul obat anti-teta- 
nus, anti-toxin dan 750 ampul anti- 
tetanus berupa obat suntik. Obat2- 

Sem Hata te 3 

j wa pengiriman ini merupakan suatu 
| tanda kekeluargaan dari rakjat 

PEMERINTAH INDONESIA te-fan ini dibuat oleh Institut Pasteur 
di Bandung, jang memerlukan sebu 
lan untuk membuat obat2an itu. 
Diurubitjara kedutaan besar Indo- 
nesia di Manila mengatakan,  bah- 

la- 
donesia dengan rakjat Pilipina, Oleh 
djurubitjara itu dikatakan, — bahwa 
ketika beberapa minggu jang lalu ke 
kurangan obat2an ini disiarkan di 
Manila, pemerintah Indonesia sege- 

ra mengambil tindakan2 untuk me- 
menuhi kewadjiban terhadap suatu 
negara dengan mana Indonesia mem 
punjai hubungan jang paling kekal' 
dan bersifat persaudaraan. Dalam 
permulaan minggu depan, obat2an 

ini akan diserahkan oleh kuasa 
usaha Indonesia dr, Tjokroadisu- 
marto kepada menteri kesehatan Pi 
lipina Juan Salvedo Jr. dalam sua- 
tu rentjana upatjara dikementerian 
luar negeri Pilipina. (U.P.) 

| Barang2 bersangkutan 

| kapas, bahan 
'(golongan2 1 s/d 9 dalam P. 26 
(halaman 2 dan 
i (golongan 

Utk Import Ba- 

|rang' Industri 

| Dan Modal 
Pembajaran Muka Di- 

turunkan Dari 75 
Djadi 50pCt 

| UNTUK melantjarkan pemasu 
ikan bahan2 perindustrian dan ba 
rang modal jang termasuk dalam 
golongan A maka importir2 tidak 

  

. lagi diwadjibkan membajar uang. 
muka 7570 tetapi hanja 5075. 
| Peraturan ini jang dikeluarkan 
|dengan surat-edaran KPUI. No. 
P. 45 tg. 1 Oktober 1953, mulai 
berlaku hari Kemis kemaren. 

tertjan- 
tum pada lampiran surat edaran 

| tersebut dan meliputi batik greys 
dan cambries, benang tenun dari 

tjat untuk batik 

3), hulpmiddelen 
1 s/d 4 dalam P. 26 

ihalaman 3), barang2 logam (pos 
'nomor 1 s/d 9 dalam P. 26 hala- 
iman 3), barang? tehnis (pos no- 
mor 1 s/d 46 dalam P. 26 hala- 
man 3 s/d 9), barang2 pharmacie 
(pos nomor 2, 3, 6, 7, 8 daneda- 
lam P. 26 halaman 9), barang ki 
mia (pos.nomor- 1 s/d 4 dalam 
P. 26 halaman 9), guni dan pu- 
puk (pos nomor 1 s/d 8 dalam 
P. 26 halaman 10), tjengkeh dan 
batang tjengkeh (P. 26 halaman 
10), kertas koran dan karton ga- 
ram (P. 26 halaman '10),- dan 
lain2 (Pos 1 s/d 8, dan 11 da- 
lam P. 26 halaman 10). 
Dikatakan dalam surat-edaran tsb, 

bahwa peraturan ini hendak melak- 
sanakan putusan dari LAAPLN tgl. 
1 Oktober 1953 No. 52. Seperti di 
ketahui pembajaran uang muka itu 
sampai kini untuk semua barang di 
tetapkan sebesar 7596 dari harga Ia 
wan rupiah djumlah valuta jg tsb da 
lam izin devisen sementara (slip) ber 
sangkutan. 

Peraturan P. 45 ini menetapkan 
pula waktu berlakunja slip2 mulai 
1 Oktober 1953, ialah sbb: 

Slip2 jg diterima oleh importir ha 
rus dikembalikan kepada dan diteri 
ma oleh K.(P).U.I. (sesudah pemba 
jaran uang muka kepada bank serta 
pembelian T.P.I.) dalam ' waktu 16 
hari dihitung dari tanggal pengejua 
ran slips bersangkutan. Djika peni- 
bajaran dilakukan pada bank ditem 
pat lain daripada pengeluaran slips 
tsb, maka waktu itu mendjadi 25 
hari. (Antara). 

PERGOLAKAN DI KENYA, 
Seorang padri wanita tewas dan 

seorang padri laki2 mendapat luka2 

  

parah, ketika 50 orang teroris mela 
kukan serangan pada suatu pos mis 
Si katolik Italia di daerah Meru diba 
gian timur Kenya pada hari Selasa 
tengah malam, demikian  diumum- 
kan di Nairobi. Nama2 korban itu 
belum diumumkan. « 

— 

Angk Udara 
... @ Pilipina 

Akan Adakan Kundju- 
ngan Goodwill Kelndon 
ANGKATAN UDARA Filipina 

akan mengirimkan missi penerbang 
an goodwill ke Indonesia pada tgl. 
15 Oktober ja.d., menurut Siaran 

  

  Philippine News Service. Demikian 
U.P. kabarkan dari Manila.  Missi 
tersebut terdiri dari 25 opsir dan pe 
ngikut lainnja, dikepala — Kolonel 
Benito Ebuen, dan akan tinggal di 
Indonesia 6 hari lamanja.  Missi 
akan menemui pemimpin2 pemerin 
tahan dan mengadakan penindjauan 
pada pangkalan? penerbangan mili- 
ter. Rombongan akan meliputi 8 pe 
sawat pemburu Mustang, sebuah pe 
sawat pengangkut dan sebuah pesa- 
wat amphibil Antara) 
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Dengan sangat duka tjita 
kita memberi tahukan, bahwa pada tgl. 30 September 1953 
djam 1.40 sore telah meninggal dunia dalam usia 34 tahun, 

“isteri dan ibu kita jang tertjinta 

— Nj. OBI HAK LEE 
0000 Merlahir NJOO SIOE NIO) 

| Brangkat dari rumah sakit St. Elizabeth pada hari Minggu M 
4 October 1953 djam 8 pagi ke tempat kuburan keluarga di | October 19355 gjam & Pas 4 

». Yang berduka' tjita : 

    

      

  

    

  

Mentjolo Djuwana, 

       
        
     

T Giok Lien Oei Hak Lee (Harry Oei) 
Nk Naa ian Dio d, nj: «Oei Ping An 

Njoo Djwan Liem Oei Sien Poo (I.S.P. Oei) 

2 aa Na Nb Kian Da Utrecbt Njoo Twan Bwee Pn La at 

      

Nioo Diwan Kay 
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HERE AT LAST!! ,ACMEB" Jst & 2nd NUMBER 
“The long-waited publication of : 

in Technicolor 

is NOW ON SALE! 
Ask for this pair at your NEAREST BOOKSTORE, or 

send directly Money Order to : : 

.ACME” Songbook Agency 
1, DJL. GEDONG DJAKARTA - KOTA. 

Rp. I-— plus Rp. I.— for handling, postage & REGIS- 

TERED MAIL for a copy. 

Here's where yow can buy The ,ACME” SERIAL SONG- 
BOOK in SEMARANG. 

HO KIM YOE, Toko Buku — Purwodinatan 1/22. 
Toko Buku ,,TAWANG” — Purwodinatan Timur 20. 
Toko Buku ,,LIONG” — Purwodinatan 27. 

.KENG” Bookstore — Djalan Mataram 133. 
Toko Buku ,,GLORIOUS”— Sidodadi 3. ! 

Toko Buku ',,TARAKAN”, Pasar Djohar Dalam 
No 157.5 

MAAN 
, 

SCREEN VEEN PER RK PPKn 

'RALLY JAJASAN 
' 17 AGUSTUS 

Diselenggarakan oleh : 

IKATAN MOTOR SEMARANG, pada: 22 November '53, 

Pendaftaran 

Di: 

  

A
a
p
 

    

  

: 5g 3 

Mulai 1 Oktober — 15 Oktober 1953, 

N. V. Gedjali, Pontjol 188 
Toko Larees, Bodjong 21 
“Toko Tan Oei, Seteran 56 

dengan disertai uang pendaftaran Rp. 75.— 
(luar kota pendaftaran harus sudah diterima tg. 15 - 10-”53 
di Semarang). 
  

Hadiah Utama untuk pengendara jang terbaik 
SEPEDA MOTOR BARU. 
  

Diadakan djuga sweepstake jang pendapatannja untuk 
JAJASAN 17 AGUSTUS dan BADAN SOSIAL  lainnja, 
disediakan hadiah a.l. Motor HILLMAN baru, SEPEDA 
MOTOR, RADIO dan banjak aneka warna hadiah berhar- 

ga. — 
2 IL. M. S. 

an 

S. Suparto Mlaten Tiangwi 11 pi 
: Semarang. 

  

Pernjataan 
Kami S. Suparto, S. Sumarto dan Soesilo sebagai orang jang 
termasuk djuga dalamvakte notaris Jajasan Senopati No. 13 
tertanggal 7 Agustus 1950 tidak menganggap sjah susunan 
pengurus Jajasan Senopati jg dimuat dalam surat-2 kabar 
dikota Semarang pada tanggal 31 Agustus dan 1 September 

: 1953, karena soal Jajasan Senopati masih didalam penjele- 
| sajan. i 

Kemudian hendaknja jat:g berkepentingan maklum adanja. 

Semarang, 30 September 1953. 

Kami Jang berkepentingan 

1. S. SUPARTO 2. S. SUMARTO 3. SOESILO. 

      

Ikan materi/negara jang sudah hampir ditelandjangi dari segala 

  

Hubungan Indonesia -Djepang ) 
Hi — —— Berkali kali dari pihak Djepang dinjatakan keinginan 
memulihkan kembali hubungan Nemaif dengan Indonesia, Dan seba- 
gaimana lazimnja dalam tiap matjam hubungan jang baik, seharusnja 
Jaa tidak boleh dari satu pihak” sadja. Melainkan tjinta harus berba-' 

— — —i—— — Demikian djuga soal pemulihan hubungan normaal 
Indonesia-Djepang ini, tidaklah tjukup kalau hasrat keinginan itu datang 
dari Djepang melulu. Djuga dari Indonesia harus ada keinginan itu 
Dan keinginan ini memangnja pun ada. Kiranja tidak akan ada seorang 
'pun Cisini, jang berani — dengan membohongi diri — mengabaikan ne 
gara Djepang jang sedemikian kuatnja dalam potensi produksi itu, dan 
jang sendirinja pastilah akan melakukan peranan penting dalam hidup 
politik maupun perdagangan di Asia-Tenggara ini. 
—- 5 — —— Namun demikian, tidaklah Indonesia “akan djatuh be- 
gitu sadja terhadap tjumbuan Djepang itu. Pengalaman serta kesengsa- 
yaan jang dideritanja oieh pihak Djepang selama pedudukannja di In- 
donesia ini, adalah pagar jang tjukup kuat jang menutup pintu-hati In- 
donesia terhadap setiap tindakan mendekati dari Djepang. Ketjuali bila 
Djepang sendiri sedia memperbaiki segala kesangsaraan dan penderita- 
an jang telah ditumpiakkannja kepada Indonesia itu. 3 
LA Kiranja Djepang sendiri, kalau ia mau djudjur, pasti- 
lah ia harus mengakui,bahwa kesangsaraan jang diderita oleh Indone- 
sia selama pendudukan adalah sudah hampir dibatas kekuatan sesuatu 
negara. Kemrosotan moraal, kemusnaan beratus ratus ribu djiwa, Henna 

nda 
kekajaannja itu, merupakan suatu gugatan jang harus dibalas oleh Dje 
pang.dengan tindakan2 njata jang bisa memulihkan segala kerugian itu 
|dengan memuaskan. Dan dalam hal ini tidaklah mungkin Djepang mau 
tjoba- tawar-menawar. Jang pantas menetapkan "harga” adalah Indone- 
isia sendiri, karena Indonesia-lah jang menderita. Dan “harga” tadi te- 
lah sering dikemukakan oleh wakil2 kita, baik setjara informeel di Dja 
karta maupun di Tokyo sendiri beberapa bulan jl. 
— — — — — Dalam hubungan ini, kita kemukakan harapan Semoga. 
kedatangan Okazaki ke Indonesia nanti, akan lebih mengisjafkan pihak 
Djepang atas kebenaran tuntutan? kita atas kerugian perang kepada 
Djepang itu. Dengan penjaksian sendiri, hendaknja Okazaki bisa meja- 
kinkan diri atas kelajakan tuntutan2 kita. Dan seterusnja bila memba- 
.Wa kemungkinan ditunaikannja tuntutan2 itu, jang akan membawa kun 

tji kemungkinan dibukanja kembali hubungan normaal Indonesia-Dje- 
pang. ' 

  

Kabar Kota 

Didalamnja Bisa Lihat Ular Besar 
Daa Penjanji Dewi Toti 

PADA HARI Kemis petang, Pasar Malam Semarang 1953 
dihalaman GRIS, Bodjong akan dibuka. . Seperti diketahui, hasil 
dari pada P. M. itu adalah untuk P' an Marhaen. Semula di 
rentjanakan untuk mengadakan P. M. setjara besar2an, tetapi 
karena temponja agak sempit, maka achirnja oleh Panitya diputus- 
kan untuk mengadakan setjara ketjillan sadja. Kaju2 jang diper- 
untukkan untuk mendirikan bangunan2 dan sebagainja lagi di P.   Pasar Malam Semarang 

| Jam waktu si , setelah P. M. 

| Lebih djauh olehesdr. Tan Kian 
| Gie didjelaskan tentang apa jang da 
(pat dilihat dalam Pasar Malam, An 
|taranja disebut stand ,,Kebon Bina- 
| tang”. dengan seekor ular dengan ga 
Iris tengah 45 cm. dan 36 matjam 
| binatang Jainnja. Sandiwara Dewi 
| Toti, Sunar Sari, Krontjong Or- 
kest, Ludruk, Bioskoop terbuka, Wa 

| M. akan dipergunakan untuk bikin perumahan marhaen 
itu selesai, demikian a.l. Ketua | 

| Panitya P.M. Semarang Mr. Soejoedi menerangkan pada pers. 

jang da- 

dengan ukuran 3 X 7m. Tetapi sega 
Ia sesuatu mengenai perumahan: tadi 
masih. didalam rentjaha. Pun lis- 
trik dan saluran air akan diperhati- 
kan. Jajasan Perumahan  Marhaen 
tadi akan bergerak terus dilain? cm 

dari pada panitya di Semarang itu 
pat di Djawa Tengan dan tindakan, 

||a: Gong Tjatur, rally sepeda mo-| Tjiok akan 
'|tor jang diselenggarakan oleh PPSS, | tari ballet di 

i|kembangan kemadjuan. Letak tanah 

adalah merupakan suatu dorongan 
ke arah usaha tersebut. Diharapkan 
perumahan tsb. dapat diresmikan 
pada nanti tgl.20 Mei 1954, 

jang Orang Ngesti Pandowo, Panti- 
sari dengan pertundjukan2  istime- 
wa setiap. malamnja, Djawatan Pe- 
nerangan/ Propinsi, Djwt. Kesehatan, 
Seni Lukis, Keradjinan tangan dan 
lain sebagainja. Stand Astrologie da 
ri A. Wachid pun tidak ketinggalan. 
Selain pertundjukan2 tadi, pun dia- 
dakan permainan ketangkasan, se- 

perti melempar gelangan, menem: 

Menilik azas dan tudjuannja P.M. 
tadi, maka sepatutnja usaha ter 
but mendapat perhatian sepenuh 

    

    

bak, panahan atau dls tak tjukup | Wa: 
untuk disebut satu per satu. Bsaja 5g 
masuk di P.M. ialah rata2 orang pt Ia 
tua maupun kanak2 Rp.I—, tetapij pERTUNDJUKAN BALLET 
hal ini akan ditindjau lebih SAN FANG TJIOK, 

selama diadakan P.M. ” Seperti kita telah kabarkan, pada 
Perlombaan? jang akan diadakan | 461. 6 Okt. 1953 Nona San Fang 

mempertundjukan seni 
3 Semarang. - Selainnja 

bromfiets, Sweepstake dengan hadi-|fragment2 dari ballet klassiek ,,Les 
ah sebuah mobil Hillman. Sylphides” dan ,,Casse Noisette”, 

Perlu danat sokongan. | San Fang Tjiok akan menari ,,The 
Mengenai Perumahan Marhaen, | gwan of Tuonela”, ,/The Student” 

selandjutnja dari fihak ketua 'Pani-| dan »Malaguena”. Tarian2 ini akan 
tya didapat keterangan, bahwa Ja-!diseling dgn. piano-solo oleh Nn. 
jasan tadi mempunjai  stootkapital | Khouw Wie Lan jang akan mende- 
sebesar Rp. 100. jg. kini dlm per-' ngarkan gubahan2 dari Chopin, 
Pap EAL AI L| Schubert, Brahms dil. Tempat main 

untuk .mendirikan perumahan. tadi| digedung Sukasari, Kalisari I. Ke- 
sudah didapat, jaitu di Pontjcl, ti-|terangan2 lebih djauh, liatlah iklan 
dak djauh dari "Benteng Pendam”, jang dimuat hari ini. 
Untuk kaju2 jang kini dipergunakan 
nutuk membikin bangunan? di P.M. 

djauh |. 

Kebangunan Nasional Indonesia. | 

dari chalajak ramai, terutama .pen- | 
duduk dikota Semarang pada umum 

2 

Ta 

.. Idjuga konperensi 

  

  

Pertunajukan untuk. meramaikan Hari Nasional RRT jang diadakan Re 
bo malam di Gedung Sin You Chung Shiao Shueh, djl. Stadion, Sera- 
rang. Sebelah kiri Tarian ”Tsin Chuin Wu” (tari tambur), dan 

sdr. Sie Tiong Wan sedang memperlihatkan "otot kawat balung 
nja” dalam perlombaan Body Beauty Contest (kebagusan tubuh) jang di 

kanan 
Wesi- 

ikuti oleh 18 orang. (Foto “Suara Merdeka”) 
  

  

DITARIK KEMBALI 
Karena tulisan Sir-pong kema- 

ren, bisa- menimbulkan salah fa- 
ham karena selisih tafsiran: pun 
djuga bisa menjakiti hati semen- 
tara golongan, maka hendaknja 
tulisan tadi dianggap dak ada. 
Kepada mereka, jang direkt atau 
indirekt merasa disakiti — walau 
tak ada samasekali maksud untuk 
menjakiti hati tadi Sir-pong dgn 
setjara ,,ruiterlijk” minta maaf. 

Le. on 

PENGURUS N.U., 
Pengurus baru Nahdlatul Ulama 

Tjabang Semarang jang telah disjah- 
kan dim. konperensi tgl. 26/27 Sep- 
tember jbl. adalah sbb.: Bagian Sju- 
riah, Mustasjar: K. H. Munawar, 
Rois: K.H. Achmad dan K.H. Ibro- 
him, Kotib: Moch. Chusin dan 
"Moch. Abd. Chamid,  A'wan:' H. 
Abd. Karim, H.  Roesdi,. Achmad 
Rojani, R. Sulechan “ dan Hisjam. 
Bagian Tanjfidijah: Ketua R. Noe- 

| jahman dan M. Thoj'b Tohari, Pe- 
Lnnlis: Moch. Maksum dan Abd: 
Ghoni, Keuangan: M. Ramelan dan 
M. Sjarwani, Da'wah: S. Mocham- 
mad dan M. Diaedun, Mabaroth: A. 
Karwi dan M. Roesmin, Ma'arif: 

HASIL KONPERENSI 
MASJUMI. 

Tg. 28-9 di Semarang telah scle- 
sai konperensi Masiumi wilajah 
Djawa Tengah jang dimulai sedjak 
|25-9 dengan mengambil “keputusan 
antara lain membentuk susunan pc- 
ngurus baru terdiri dari Dr. Paryo- 
no ketua, Balja Umar wakil ketua 
dan Wasit Notojuwono sekretaris. 

onperensi djuga mengeluarkan re: 
si jang maksudnja tidak menje- 

aa vi adanja barisan sukarela. dan 
(pernjataan ',.menjesal atas dipang- 
'gilnja Moh. Natsir baru2 ini oleh 
pihak jang. berwadjib. Selandjutnja 

: menjatakan ber- 
giri dibelakang bekas pedioang Is- 

Jogjakarta dan menjokong sta- 
tement STII Sumatera Utara me- 
ngenai diri Gubernur setempat Ab- 
dul Hakim. 

USAHA R.T. DESA BERGOTA 
Pada tgl. 29 Sept jbl:, RT Desa 

Bergota blok 4, 5, 6, telah mengada 
kan rapat jang menghatsilkan kepu 
tusan a.l. Sbb.: Membentuk suatu ,,Pa 
nitya Penjelenggara Aliran Listrik” 
jang diketuai sdr. Soekarno dan mem 
bentuk suatu organisasi — kematian 
bag. RT. desa Bergota dengan rama 
»Rukun Kipajatan” — jang diketuai 
sdr2. Sakimin dan Soeprapto dng di 
bantu beberapa orang lagi. Kantor 
sementara di Bergota no. 534 Semg. 

     
   

    
    

    

  

  
  

akan dapat dibikin Ik. 10 rumah. Se   tiap rumah seharga Ik. Rp.4000,— 

  

  

, CXEXX KEKE. CEK KEK 

— Dengan hormat, 

pula pesanan2' Makanan extra untuk 

Resepsi' Instansi? 
| jang diselenggarakan Diluar rumah-makan kami, 

arena djustru pada tanggal tersebut atjara resepsi kami 
untuk pelbagai Instansi sudah terisih seanteronja. 

83 

TE 

MENU ,KADI 

    

Terima kasih atas segala perhatian. 
ANE 

Djl. Mataram 830 — 

Cin ar   
  

beritahuan 

  

TI. Padatg,1—7 Oktober 1953 kami tak sanggup menerima 

II. Akan tetapi Sdr2 para Langganan, Tuan2, Njonja2 dan 
Nona2 Setiap Hari senantiasa dapat mengundjungi 
rumah-makan kami sebagaimana biasa. 

1. Kepada mereka semuanja tak lama pula kami akan mem- 

den gan tambahan djumblah nama2 makanan dan minuman 
| jang Extra lebih banjak daripada biasa. 

Sila Hormat. 

“ KADIPOLO 
2  Rumah-Makan ,,Masakan Djawas 

Tel. Smg. 2203 

(Karangsari) 
ang 

    

   

Dapat dilever dari persedia'an 

atas prioriteit : 

NASH TRUCK & 
COMMER PICK UP 

S. ip. kami bisa usahakan 

V, Fuchs & Rens 
BODIONG 96 — SEMARANG — TELF. 870. 

  

Ka Maba AR bean AA 3 

  

  

telah tiba di:   WEGASAMBA RADIO'S jang tak asing lagi kwaliteit dan basnja 

Radio ,O ME G A? 
DJL. MATARAM No, 572 ( 

Buka: Hari biasa 9 — 2 5 — 7, Saptu 9 — 2 
“Kr. Turie)  TELF. 1937.   

  

POLO” PEMBERI 
Pimpinan Keagenan Wetan 

Segala urusan mengenai 
harap berhubungan dengan 

Solo maklum adanja. 

# 

Harap para lengganan chusus dari 

TAHUAN 
Dengan ini diberitahukan bahwa mulai tgl. 1 Oktober 1933 

Panti 110, Solo untuk sementara 
waktu diserahkan kepada Sdr./Nj. HANDIMAN 

lengganan PEMBAJARAN dsb. 
Saudara tersebut. : 

Agen Wetan Panti 110 

Pimpinan Harian 
»SUARA MERDEKA” 
— Semarang — 

  

jang beridjazah sedikitnja A., 

mengetik. 

surat keterangan jang lengkap 
rus dikirim pada kantor harian     

  

DI MINTA dengan SIGRA 
1 Pemegang Buku 

terutama jang bisa djuga 

Lamaran-lamaran dengan surat, di berikutkan djuga surat 
dan gadjih jang di ingin, ha- - 

ini dengan No. 4/2926 

   

|| Berita Daerah 

.Ikamp Tegal 93 orang, 

  

    

SOLO 
  

MALAM PERKENALAN, 
Akad sore tgl. 4-10 jad. ini 

oleh Himpunan Serikat Serikat 
Buruh Indonesia 'Tjabang Sura- 
karta akan diadakan malam per- 
kenalan bertempat di Balai Per- 
temuan Umum Lodjiwetan Solo, 
dengan mengundang wakil2 in- 
stansi, partai2 dan ogganisasi2 se 
tempat. : 

Dalam malam perkenalan itu 
oleh anggauta Parlemen I. Tedja- 
sukmana akan diuraikan tentang 
dasar, organisasi, program dan 
taktik perdjoangan Serikat Bu- 
ruh. 

MAGELANG 
sae Maman Mann kmam mane 

TEMBAKAU DARI DJAWA 
MENDAPAT PASARAN DI 

KALIMANTAN. 

Dua orang pengurus Persatuan Pe 
dagang Tembakau Indonesia dari 
Bandjarmasin, Aini Ahmidi dan H. 
Arief dalam menindjau pelbagai 
tempat di Djawa. kini telah tiba di 
Magelang dan menemui Arga Ismo 
jo kepala Kantor Urusan Gerakan 
Tani. 
Dalam keterangannja Aini Ahmi- 

di menjatakan, bahwa PEPTI di 
Bandjarmasin, merupakan satu2?-nja 
usaha bangsa Indonesia dimana ter 
gabung pedagang2 tembakan mene 
ngah, didirikan permulaan Rp. 76. 
ribu. 

Sekarang PEPTI sudah membuka 
tjabangnja di Surabaja. Dalam tahun 
1952 tembakau djemuran halus dari 
Pamekasan, Djember dan Kedu jg. 
sudah diangkut ke Bandjarmasin ti 
dak kurang dari 50 ton. Penduduk 
di Bandjarmasin menggemari temba 
kau keluaran Djember, Kedu, Nga 
blak dan Muntilan dan selama - 9 
bulan telah dibeli 90 ton dari dac 
rah2 tsb. Untuk melantjarkan dja 
lannja perdagangan PEPTI- akan 
membuka kantor perwaxilannja di 
Kedu. Sebaliknja dari pihak pengusa 
ha perdagangan tembakau di Kedu 

diharap supaja mengirimkan perwa 
kilan di Bandjarmasin. 

SALATIGA 
RAPAT PLENO D. P. R. 

Pada tgl. 

  

28 dan 29 September 
D.P.R.D. kota-ketjil Salatiga telah 
mengadakan rapat pleno untuk 
membitjarakan rentjana begroting 
1953, jg telah diterima baik oleh si 
dang. Djumlah pengeluaran dinas 
biasa Rp 3.101.960 dan untuk dinas: 
luar biasa Rp 298.476. 

Sebagai gantinja sdr. Soetardjo jg 
mengundurkan diri sebagai anggauta 
D.P.R. karena pindah tempat oleh 
dewan telah diterima baik pentjalo- 
nan dari P.N.I. tjabang Salatiga 
sdr. Soegondo. Besdk tgl. 9 Oktober 
j.a.d, berhubung dengan - berdirinja 
D.P.R. telah genap-3 tahun akan di 
adakan sidang peringatan, dalam ma 
na akan dibitjarakan djuga permin- 
taan berhenti sebagai ketua D.P.R. 
dari ds. Probowinoto. 

PEMBEBASAN TAWANAN 
S. O. B.   

Bertepatan dengan Hari A.P, jang 
ke 8 dan berdasarkan Keputusan 
Panglima T.T. IV akan dibebaskan 

sedjumlah tawanan S.O.B. dari: 
| Nusakambangan (jang berasal da 
.Ti Doorgangskmp Mgl.) 67 orang, 
Doorgangskmp Magelang 230 orang, 
Nusakambangan (jang berasal dari 
Doorgangskmp Ska.) 13 orang, 
Kmp. tawanan Terr. IV Ambarawa 

.jang berasal dari Doorgangskmp Su 
rakarta) 4 orang, R.P. Bulu Sema- 
rang (jang berasal dari Doorgangs- 
kamp Surakarta) 1 orang, Tahanan 
C.P.M. Bn.IV 24 orang, Doorgangs 

Opvangst- 
kamp ' ”Tritunggal” Salatiga 30 
orang, D.O.M.B.II. Purwokerto 524 

lorang, atau  djumlah  seluruhnja 
986 orang. . 

  

  

2 TOLOL JANG LUTJU. 10045 
TERTAWA ! 
Sitolol tiilik jang djenaka : 
»S. A PIAO” 

3 djilid tamat bergambar 
Rp. 12.— porto Rp. 1.50 
Si tolol gede alias SI PUT ON 
tidak kurang lutjunja. Satu bu- 
ku tamat bergambar Rp. 5.— 
porto Rp. 1.50 

|(GAK HOEI Panglima terbesar 
dalam zaman Song, 1 buku te- 
bal tamat bergambar Rp 12.50 
porto Rp. 1.50 

PEMELIHARAAN MOBIL 
Rp. 15.50 porto Rp. 2.— 

Toko Buku ,,HO KIM YOE” 
Purwodinatan 1/22. 

— SEMARANG — 

Mimbar jum'at : 

| 
| 
| mikian itu mendjadi tanda bagi 

| 

Hikmah Ajat? Our'an 
(Oleh: H. Munawar Chalil) 

Dan barang apa ig telah Dia (ALLAH) djadikan untuk kamu 
dimuka bumi jg bermatjam-matjam warnanja. Sesungguhnja jg de- 

orang-orang . jg suka mengambil 
peringatan”. (O. Surat An Nah! ajat 13). 
  

DALAM ISTILAH agama 

tentang isi dan maksudnja. 

Ajat jg berupa Kitab. 

Ajat-ajat Tuhan jang berupa 
Kitab — bagi ummat Islam — 
jalah Al Our'an. Al Our'an ditu 
runkan oleh TUHAN kepada 
ummat manusia, adalah mengan 
dung berbagai-matjam peladjaran 
jang amat penting dan sangat 
berguna bagi ummat manusia sen 
diri. Tetapi manusia tidak akan 
dapat mengambil peladjaran jang 
terkandung didalamnja, djika ia 
tidak memikirkan, tidak meng- 
akal-akal dan tidak memperhati 
kan benar2 dengan arti kata jg 
seluas-luasnja. Tidak tjukup | ka 
lau. Al @ur'an itu hanja dilihat, 
dibatja-batja sadja dan paling ban 
ter dipergunakan sebagai alat 
untuk menjumpah orang jang me 
ngaku beragama Islam. 3 

Dalam Al Our'an sendiri telah 
ada ajat-ajat jang menundjukkan, 
bahwa ia (Our'an) itu harus difi 
kirkan, diperhatikan dan diambil 
peladjarannja, agar manusia da 
pattah mengetahui isi dan me- 
ngambil inti-sari jang terkandung 
didalamnja. 

Ajat jg berupa machluk 

Ajat-ajat TUHAN jg berupa 
machluk atau peristiwa jang ter 
djadi dimuka bumi ini, dibawah 
kolong langit atau jang dikatakan 
alam jang tampak kelihatan, itu 
pun harus difikirkan dan diper- 
hatikan dengan arti kata jang se 
benarnja, tidak tjukup kalau ha 
nja dianggap sebagai tontonan, 
lalu dilihat begitu sadja, dengan 
tidak difikirkan isi jg terkandung 
didalamnja. 

Dalam Al Our'an sendiri telah 
terdapat beberapa ajat jang me 
nundjukkan,. bahwa segala sesua 
tu jang ada di-alam ini, baik jg 
di-alam sebelah atas maupun jg. 
ada disebelah bawah, supaja di- 
fikirkan, diperhatikan dan diam- 
bil isi serta peladjaran jang ter 
kandung didalamnja. 

Peringatan Tuhan. 

Bagi orang jg berfikiran sutji- 
murni. dan fikirannja - seringkali di 
pergunakan untuk: merenungkan dan 
memperhatikan berbagai peristiwa 
jg. terdjadi dipanggung penghidupan 
manusia dewasa ini, tentu ia insjaf 

bahwa semuanja " itu mengandung 
peringatan dari Tuhan. Karena pada 
hakikatnja perisriwa2 je didjadikan 
oleh TUHAN tidak akan sunji dari 
hikmah jg dalam, hikmah sebagai 
peladjaran dan peringatan dari TU- 
HAN. Biarpun kedjadian jg djahat   dan salah, peristiwa jg djanggal dan 
tidak lajak, tentu didalamnja terkan 
dung djuga sabab dan musabbab jg 
harus difikirkan dan diambil sebagai 
peladjaran dari padanja. Baiknja un 
tuk ditiru atau ditjontoh, djahatnja 
untuk didjauhi. 

Peristiwa dunia seka- 
rang. 

Seluruh ummat manusia . dari 
bangsa apapun djuga  disegenap 
pendjuru dunia sekarang ini, da 
patlah dikatakan sedang mengha 
dapi keadaan peristiwa dunia. 
Jakni dunia sekarang ini sedang 
diliputi oleh suasana keruh, . di 
hinggapi penjakit peperangan, an 
tara satu bangsa dengan bangsa 
jang lain, antara satu blok dgn 
blok jang lain. Meskipun banjak 
orang mengatakan bahwa perang 
dunia ke-II telah selesai sedjak 
8 tahun jang lalu, bangsa2 jang 
besar jang memelopori adanja 
peperangan dunia ke II telah ber 
damai, dan telah mengadakan 
madjelis persatuan bangsa2 dan 
tudjuan hendak mengadakan per 
damaian: tetapi dalam kerjataan 
bara api peperangan dunia ke II 
bagi mereka belum padam densan 
arti kata jang sebenarnja. Baja 
ngan akan adanja - perdamaian 
antara bangsa2 besar itu belum 
tampak sedikitpun: bahkan baja 
ngan akan menjalanja api pepe 
ranganlah jg tampak kelihatan, 
dan pada suatu sa'at mungkin me 
letus kembali sebagai. perang 
dunia ke-III. 
Disamping itu dunia 

  

Masih menerima peladjar baru. 
»KURSUS MENGETIK” 

Untuk ROMBONGAN PAGI 
dan SORE 

Rp. 10.— sebulan. 
Pendaftaran djam 4 — 7 sore 
(ZONDER wuang-pendaftaran): 
nada : 
Pendidikan ,,R API” Semarang 

Djalan Maluku 31 

Ke PASAR MALEM Semarang 
: DIANGAN LUPA! 

Silahkan mampir 

Stand KANAAN S$urabaja 
Sedia ys Gojang lida dan ys Buah 

Rudjak petis dan lain-lain,   KAXEKAKXKAK KAKAK Kran 

  

Didjual 
FIAT New   PURWODINATAN TIMUR 28 

1100 1953 Sedan 
(misi baru) 

COLUMBIA 
TELF. 921, — SEMARANG. 

ini sedang diliputi pula oleh berba- 

(KE KAK KEK KEK EKEK KK 

Islam, . peladjaran TUHAN itu 
biasa sisebut ,,ajat TUHAN, tanda dari TUHAN. Ajat-ajat TU- 
HAN itu terbagi dua matjam: Ajat TUHAN jang “diturunkan be- 
rupa KITAB dan ajat TUHAN jang didjadikan 
machluk dan atau peristiwa. Kedua matjam 
ajat) dari TUHAN itu, menurut pimpinan TUHAN harus difikir- 
kan, diperhatikan dengan akal fikiran jang tenang serta djernih 

berupa sebagai 
tanda-tanda (ajat- 

gai-matjam peristiwa bentjana 'alam, 
seperti air bandjir, gempa bumi dan 
sebagainja, jg menimbulkan berba- 

gai-bagai kerusakan dan kebinasaan, 

membawa akibat2 jg tak diharapkan 
oleh ummat manusia. Apabila satu 
negeri tengah - ditimpa bentjana 
alam, maka penduduknja tidaklah 
berdaja untuk mengelakannja,. seka- 
lipun banjak dari antara penduduk- 
nja jg tjerdik-pandai, jg kaja raja 
dan jg memegang pemerintahan 

mempunjai alat2 perlengkapan ig 

serba tjukup. 
Terhadap peristiwa dunia sebagai 

jg tertera itu tidaklah seharusnja ka 
lau manusia hanja menganggap: itu 

perkara biasa. Sabab musabbab jg 
terkandung dalam berbagai  peristi- 
wa itu pasti ada, hikmah dan isi jg 
terkandung didalamnja itu tentu ba 
njak jg harus difikirkan, diperhati- 
kan dan diambil sebagai peladjaran 

bagi ummat manusia. Tinggal ma- 
nusianja jg menghuni didunia “dewa- 
sa ini, adakah suka memikirkan, 
memperhatikan dan” mengambil pe- 
ladjaran jg diterimanja sebagai per- 
ingatan dari TUHAN untuk dirinja 
masing2? Karena semuanja itu ka- 
lau dipandang dari segi pimpinan 

agama adalah  ajat-ajat TUHAN, 
tanda-tanda kekuasaan TUHAN jg 
harus ditindjau dengan tindjauan jg 
dalam, dengan pandangan mata ba- 
thin manusia, jg selandjutnja harus 
dipergunakan sebagai peladjaran 
dan peringatan bagi ummat manu- 
sia. 

Katakanlah! DIA (ALLAH) jg 
berkuasa mengirim kepadamu siksa 
dari atas kepalamu atau dari bawah 

kakimu, atau didjadikanNja “kamu 
berfihak-fihak,  berbelok-belok, se- 
hingga sebagian kamu merasakan ke 

sakitan daripada sebagian jg !ain. 
Perhatikanlah! — Bagaimana 'Kami 
(ALLAH) mendjelaskan tanda-ianda 
kepada mereka: mudah-mudahan me 
reka dapat mengerti.” 

(O.S. Al An'am ajat 55). 

Presiden Mau 
Digulik? 

WARTAWAN Harian Rakjat 
mendapat keferangan dari seorang 
alat kekuasaan jang tak mau di- 
sebut namanja. bahwa memang 
ada rentjana dari anasir2 pembe- 
rontak di Atjeh itu utk mentjulik 
Bung Karno sewaktu pembukaan 
PON III di Medan. Menurut ke- 
terangan dari orang jang tidak 
mau disebutkan namanja ini, di- 
njatakan bahwa rentjana itu lebih 
dahulu diketahui oleh alat2 ke- 
kuasaan negara, sehingga dapat 
dihindarkan. 
Dan pada tanggal 20-9-1953 jl. 

pagi2 benar sebelum Presiden tiba 
distadion PON III sudah didjumpai 
oleh alat2 kekuasaan satu granat ta 
ngan jang diletakkan dalam kaleng 
susu dipekarangan stadion jang ki- 
ra2 akan dilalui Presiden. Tetapi 
perbuatan ini dapat segera diketa- 
hui dan bahaja dapat dihindarkan. 
Mendjawab pertanjaan, orang itu 

menjatakan bahwa djelas di Medan 
sudah ada anasir2 pemberontak itu, 
dan sekarang pihak jang berwadjib 
sedang ' mengusutnja. Pertanjaan, 
apakah dugaan anasir2 itu ada dida 
lam pemerintahan dan alat2nia, 
orang itu tidak membantah dan dju- 
ga tidak membenarkan. (Antara) 

Machluk Aneh 
Di Belitang 

BARU-BARU INI diketjamat- 
an Membalong (Belitung) telah 
muntjul dengan tiba-tiba 5 orang 
berambut pandjang, pakaian sera 
gam hitam, langsung meminta air 
kabung (aren) pada salah seorang 
penduduk jang sedang menjadap 
pohon enaunja. Setelah minum 
air kabung tersebut, kelima orang 

  

  
tadi mendadak hilang lenjap di- 
dalam hutan dengan tak mening 
.galkan djedjak. Ketika minum, 
mereka 
mangkuk aluminium jang disang- 
:kutkan pada pinggang mereka, 

sekarhrig Peristiwa ini menggemparkan rak 
ta diketjamatan tersebut. (Anta- 
ra). 

   
)) 
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PEMBAJARAN KEMBALI 
UANG DJAMINAN, 

   

Tidak lama lagi akan dimulai de- 
ngan pembajaran kembali, dari uang 
djaminan jg telah disetorkan atas re 
kening L.A.A.P.L.N, berkenaan de- 
ngan impor2 beras, dipotong dengan 
190 untuk ongkos2 administrusi gu- 
na LAAPLN., Demikian .pengumu- 
man LAAPLN dalam surat edaran- 
nja C No. 288, 

  

BIS KOTA. 
Dikabarkan bahwa erdjalz 

bis kota untuk durusan Pad Tania 
har-Djerakah p.p. dan Pasar Djo- 

har-Kaligawe P.P., dihapuskan mu- 
papa Man NN 

iaja naik bis kota bapi 5 
ta2 ketentaraan dan Kebon la Pa 
lai tanggal 1 Oktober 1953 ditentu- kan seperti berikut: I. 'untuk separo harga jang ditetapkan 'Rp.0.25 dihu latkan mendjadi - Rp.0450: IL untuk 
separo harga jang ditetapkan Rp 10,75 dibulatkan mendjadi Rp... 
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Sang selajaknja, saja akan dapat 

? 

Sovjet/RRT Sedia Merun- 

  

di 2g 

rupai Gerakan Ho 

ckan SoalIndo-China? 
Djuga Kesediaan Merundingkan Segala 
Gerakan2 Di Asia Teng gara Jg : Menje. 

Minh— Komen. 

        

tarKalangan Inggeris Atas Usul Russia 
USUL SOVJET UNI SUPAJA 

masuk RRT guna . 

     

   

  

  

  

    

    
   

ih2 jang menjebabkan ketegangan 
dunia: dengan « soal2 di Asia Tenggara dan daerah Pasifik te 
lah diterima oleh para penindjau di London sebagai suatu saran bahwa 
»pihak komunis” mungkin “akan bersedia membitjarakan suatu penjele- 
saian di Indo China. Nota Sovjet jang berisi usul itu selain berisi suatu 
tekanan jang kuat mengenai ah. Tiongkok, untuk pertama kalinja 

kin akan bersedia ber g dan membitjarakan masalah Indo China jang 

    

    

berhubungan dengan kegia 

  

Bekas P.M. Hadi 
Didepan Hakim La 

     
   
   

    
    

   enge penghianatan 
bekas perdana menteri 

bra bdel Hadi dalam sidang 
tertutup. Kemudian pengadilan 

itu segera memeriksa tuduhan 
kedua terhadap terdakwa Hadi, 

  

nja dalam memaklumkan perang 
kepada Israel dalam Mei 1948. 
Selama pemeriksaan ini Hadi te 
tap menolak memberikan djawa 
ban atas pertanjaan2 dan harja 
berkata: ,,Lakukan apa jang tuan 
suka” kepada hakim. 

Saksi pertama jg didengar ada!'ah 
tekas komandan tertinggi dari ang- 
katan perang Mesir selama tahun 
1948—1949, djenderal ' Mohammad 

Haidar. Haidar menjatakan, bahwa 
radja Farouk jg harus bertanggung 
Cjawab atas pengiriman tentara Me 
sir ke Palestina. Kemudian dia me- 
rjangkal, bahwa' selama pemeriksa- 

  

  

an permulaan dia telah menerang- 
kan, bahwa tanggung djawab atas 
pengiriman tentara ke Israel itu ha- 
rus dipikul bersama2 oleh radja Fa 
rouk, perdana menteri Nokrashy Pa 
sha dan pemimpin kabinet Ibrahim 
Adel Hadi. : 
« Tuduhan ketiga berbunji: bertang- 
gung djawab atas penganiajaan dua 
(erang anggota Persaudaraan Islam 
oleh polisi di Hadis dengan maksud 

. memaksa mereka mengumumkan na 
ma? kawannja.- 

Tuduhan ke-empat ialah, Hadi di 
dakwa ikut membantu rentjana pem 
bunuhan terhadap Sheik El Banna 
Abdel Karim Mansour. Dalam pe- 
meriksaan tuduhan ke-empat ini ka 
kak Sheik tsb dipanggil sebagai 
saksi. : 

Dia ini menjatakan, bahwa 
pembunuhan dan tindakan2 Jain 
nja jang diambil oleh Hadi pada 
waktu itu kepala pemerintahan 
bertudjuan mengawasi gerak ge- 
tik Sheikh dan untuk mentjegah 
Sheik tsb. meninggalkan Kairo. 
Dinjatakan selandjutnja, bahwa 
pembunuhan itu dilakukan atas 
perintah perdana menteri. 

“ Atas pertanjaan apakah hendak 
mengadjukan keterangan2 atas | 
pernjataan kakak Sheik itu, Hadi | 
mendjawab ,,dua pertiga dari ke 

Dago Dela gagap 

jakni mengenai tanggung djawab 

Djuga sedia merundingkan ge- 
rakan2 serupa itu di Asia Timur, 
apabila pemerintah RRT dengan 
resmi diadjak dalam “perundi- 
ngan2 itu, demikian menurut pe- 
nindjau2 tersebut. 

Dikatakan bahwa dalam nota 
Sovjet itu terdapat kata2 jang 
djelas ditudjukan kepada pihak 
Inggeris dan Perantjis, ialah bah- 
wa ,penjelesaian dengan segera” 

dari sedjumlah ,,masalah penting 

jang mengenai situasi dinegara? 

Asia Tenggara dan daerah Pasi- 
fik adalah perlu” Dalam nota 
Sovjet itu selandjutnja dikemu- 
kakan bahwa ,,ikut sertanja RRT 
setjara tetap adalah perlu untuk 
mengusahakan penjelesaian ma- 
salah2 demikian . itu dan untuk 

| mengadakan pengurangan kete- 
gangan umum dalam hubungan2 
international”. 

Menurut pendapat para penin- 
djau di London jang dimaksud- 
kan dengan kata2 ini ialah tidak 
hanja Indo China dan Malaya, 
tetapi djuga status Taiwan jang 
kini diduduki oleh pasukan2 
Tiongkok Nasionalis dari Chiang 
Kai Shek. 

Selandjutnja penindjau2 itu 
menarik kesimpulan dari eratnja 
hubungan jang dikemukakan da- 
lam nota Sovjet mengenai masa- 

lah di Timur Djauh sebagai tan- 
da bahwa pemerintah Sovjet se- 
karang rupanja mengambil pen- 
dirian akan menolak tiap perun- 
dingan dengan negara2 Barat ke- 
tjuali djika pihak Barat menje- 
tudjui ikut sertanja RRT dalam 
pembitjaraan2 
Timur Djauh, 
akan berarti pengakuan de facto 
pemerintah RRT oleh negara2 
Barat. 

'|London jang dikutib oleh warta- 
“Iwan UP. 

umum mengenai 

jang hakekatnja 

Demikian penindjau2 di 

(Antara). $ 

diadakan konperensi ' 5-negara ter- 
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Pesawat Udara ' he ketyeratan pesawat tadi dan :mer 

  

  

Pada demonstrasi penerbangan di Farnborough, Inggeris baru-baru ini 

parasuut. Kalau pesawat mendarat, 
| rasuut. Kalau parasuut ini terbuka, 

R Hen Para suut (telah dipamerkan djaga sebuah pesawat jang diperlengkapi dengan rem 
dari bagian belakangnja keluar pa- 
maka sendirinja ia dapat ' menahan 

kan suatu rem. 

  

  

Merupakan 

dalam sebuah kar 

hun jang akan datang bergantung 

Faktor2 jang mengchawatirkan per 
hatian Djepang itu jalah keadaan 
dalam negeri jang menjolok mata di 
bekas djadjahan Belanda ini, jang 
merupakan penghalang bagi semua 
penanam modal asing dan selandjut   

inja kesulitan2 jang hanja chusus ber 
laku bagi penanam modal Djepang. 
Keadaan dalam negeri, jang men 

djadi sebab tidak adanja penanaman 
lah Djerman dan pelbagai masa-| modal asing disebabkan oleh keada 

an jang labil di Indonesia. 
1. Pemerintah lemah dan bergan 

tung kepada bantuan anasir jg meme 
suhinja. Tidak ada seorang pemimpin 
jang kuat untuk mempersatukan par 
tai2: politik jang saling bermusuhan 
dan untuk mengembalikan ketertiban 
didalam negeri. 

2. Indonesia tidak mengenal suati 
undang2 jang berhubungan dengan 
penanaman modal asing dan djami- 
nan untuk memperlindunginja. Se 
orang pembesar Indonesia di Tokic 
menerangkan, bahwa ,,pemerintah be 

  

Iran Ingi mn 
Hubungan 

Perantaraan India 

KABAR JANG BERASAL dari 
ran dalam waktu jang 

di New Delhi 

- 5 

pada hari Rebo 

ai
 

25 nanti telah dapat diwudjudkan. 

  

Pesawat Gand jil 
Mendarat Di 

Mexico 
Membawa Beria?: Siapa- 
kah Penumpang Jg Mem- 
beri Komando Meangger- 

tak Didalamnja ?   snjataan2 jg diadjukannja adalah 
tidak benar”. Djika saja dapat| 
membela diri menurut aturan2 

msembuktikan ini, demikian 
dakwa. 

ter 

Kemudian seorang pembesar 

. SEOKANG JANG ,sangat me- 
njerupai” bekas menteri dalam 
negeri Rusia Lavrenti Beria ter 
dapat diantara para penumpang 
jang melakukan pendaratan daru- 
rat di Mexico, demikian diwarta 
kan oleh sebuah harian jang ter- 
"3 di Mexico City pada hari Re-   dari kementerian keuangan mem 

berikan keterangan mengenai pe 
ngeluxran2 uang jang tak terhing 
ga untuk keperluan kapal pesiar 
.Moharzoussa” milik keradjaan. 
Dalam perkara inipun Hadi ter 
Jibat. Atas: tuduhan ini Hadi me 
nerangkan, bahwa dia tidak 
mungkin membela diri, walaupun 
dia mempunrjai banjak ketera- | 
ngan balasan" terhadap tuduhan 
ini. Setelah ini. pengadilan memu 
tuskan untuk menunda sidang. 

    

    

PASUKAN Al DI 
KOREA D' AT. 

Komando A di Timur 
Djauh telah mu 1 
tannja di Korea satu divi- 
si infanteri, sebulan sebelum per 
satudjuan perletakan sendjata di 2 "e Final 

tanda-tangani, demikian diumum sudah reparasi selesai, pesawat ber- 
kan hari Selasa oleh markas besar 
komando tadi. ta 

Ituk memberi bantuan. Mereka meli 

NN “# tidak keluar dari pesawat memberi 
r kekua- | perintah2 ”keras” dan ”sangat” me 

Pesawat. itu mendarat dekat 
jaya - - km selatan 3 
co- iperlengkapi dgn dua 
motor dan tidak Memukuat tanda2 
Penumpang pesawat terdiri atas 
5 orang, rupa2nja .,orang2 Ru- 

tanda, bahwa Iran menginginkan 
“diplomatik dengan Inggeris. Sekalipun beritu itu belum dibenarkan 

( pihak resmi, perhubungan diplomatik 
eris mungkin segera akan dibuka kembali djika keadaan jang sebaik2- 

Buka Lagi 
Diplomasi | Dengan Inggeris 
Akan Diminta ? 

sumber2 jang mengetahui bahwa 
singkat lagi akan mengangkat seorang dutabesar 

diterima oleh kalangan? diibukota 
dibukanja lagi hubu- 

jang normal antara Iran dan 

Penindjau2 di New Delhi da- 
lam hubungan ini menjatakan 
bahwa sebagai jang sudah2 pe- 
merintah India tentu tidak akan 
menolak memberi djasa2 baiknja 
dalam hal' itu. Selandjutnja di- 
kemukakan pula bahwa jang pa- 

da waktu ini mendjabat kuasa 
usaha Inggeris di New Delhi ia- 
lah George Middleton jang dulu 
mendjabat kuasa usaha di Iran 
ketika perhubungan diplomatik 
dengan Inggeris diputus oleh 
Iran. 

Mossadeg akan mulai diadili 
hari Saptu, 

Bekas perdana menteri Iran Mo- 
hammad Mossadeg akan mulai diadili 
pada hari Sabtu 
umumkan oleh. diaksa agung Iran 
pada hari Rebo. Sementara itu dika 
barkan, bahwa bekas kepala staf 
Iran djenderal Riahi djuga akan dia 
dili bersama2 dengan Mossadeg. 

Dr. Ghulam Hossein Mossa- 

degh ditangkap, 
Dr. Ghulam Hossein Mossa- 

degh, anak bekas perdana men- 
teri Iran Mohammad Mossadegh, 
malam Rabu j.l. telah ditangkap 
polisi di Chemiran, dekat Tehe- 
ran, dimana ia. menjembunjikan 
diri sedjak tgl. 19 September j.l.   sia”, demikian harian tersebut se- 

landjutnja. 9 

Ketika pesawat mendarat diatas 
sebuah Japangan 4 km dari Iguala, 
petani2 setempat berlari-larian  un- 

hat lima orang jang melakukan re- 
parasi2 dengan. tergopoh-gopoh, 
akan tetapi tidak berbitjara sepa- 
tahpun. Penumpang ke-enam .iang 

njerupai” Beria, kata harian ' terse- 
'but. Mereka tidak mau memberi ta 
hukan siapa2 mereka dan segera se- 

Diperoleh. keterangan bahwa ia 
ditangkap karena ,,memperta- 
hankan rumah ajahnja dengan 
sendjata terhadap partisan2 Shah 

dan menghasut supaja rakjat 
menggulingkan  patung2 Shah”. 
(Antara). 

— KID GAVILAN PERTAHAN- 
“KAN KEDJUARAANNJA. 
Petindju . Cuba, Kid Gavilan, te- 

lah mempertahankan kedjuaraan du 
nia adutindju dalam kelas welter jg 
ke-6 dengan mengalahkan petindju 
Amerika, Carmen” Basillo, dengan   tolak dengan tjepat2 kearah selatan. 

Ea (AFP) 
angka didalam suatu pertandingan 
ig meliputi 15 babak. 

Djepang K 

jad, demikian di- - 

PENEMBUSAN EKONOMI di Indonesia oleh Djepang dalam tahun2 jang akan datang ha- 
nja akan merupakan impian jang menakutkan bagi pihak Belanda sadja, demikian 
ngan perdagangan jang lajak mengetahui kepada Day Inoshita, koresponden 

angannja. Kalangan industri dan pemerintah Djepang benar menaruh 
terhadap sumber2 kemakmuran jang kaja di Republik Indonesia jang baru ini, akan tetapi mereka 
sependapat, bahwa rintangan2 dinusantara ini terlampau besar bagi sumber2 modal 
dari Djepang jang kalah perang itu: 

kepada keadaan jang berobah. 

lum mempunjai waktu untuk itu”. 
Gelombang nasionalisme di Indo- 

nesia, jang menuduh modal asing di 
Indonesia mendjadi pelopor kolonial 
kolonialisme. : 

Selain faktor2 ini, jang berlaku ba 
gi semua tjalon penanaman modal 
asing, masih ada suatu perasaan ber 
musuhan chusus terhadap . bangsa 
Djepang jakni karena : 

1. Pengalaman2 jang pahit ketika 
pendudukan Djepang dalam perang 
dunia kedua. 

Konsol-djenderal Indonesia di To 
kio, dr. Zainal Abidin, menerangkan 
dalam hubungan ini bahwa bangsa 
Indonesia tidak akan mudah lupa, 
bahwa 6.000.000 bangsa Indonesia 
(beberapa kalangan Djepang meng: 
anggap angka ini agak dibesar-besar | 
kan) telah ditewaskan oleh Djepang 
dalam perang dunia kedua, 4 

2. Djepang disangka akan me 
ulur-ulur pembajaran  kerugia 
rang dan dichawatirkan bak 
Djepang mulai dgn. pem 
industri Djepang jang akar 
keuntungannja dari hal 
mendesak lagi ekonomi Indi 

3. Indonesia menjesalkar 
eksport Djepang dalam perdaga 
nja dengan Indonesia, sehingga 

bulan jang berachir pada: 30 Djuni 
tahun ini harus mengeluarkan uang 
18.000.000 dollar. 

- Djepang butuh bahan2 
mentah Indonesia. 

Memang akan mengherankan, 
bilamana Djepang jang sangat 
membutuhkan. sumber2 bahan2 
mentah baru, tidak menaruh per- 
hatian kepada sumber2  kemak- 
muran di Indonesia. Beberapa 
kali maskapai2 Djepang telah 
mempertimbangkan kekajaan hu- 
tan di Kalimantan, pulp kaju dan 
sumber2 minjak di - Sumatera, 
tambang2 nekel di Sulawesi dan 
kemungkinan2 eksploitasi lain- 
nja. Perdana menteri Yoshida be 
lum lama berselang telah mem- 
bentuk suatu dewan kaum. peng- 
usaha untuk memberikan laporan 
kepadanja mengenai kemungki- 
nan2 dilapangan ekonomi dine- 
gara-negara Asia “Tenggara, ter- 
masuk Indonesia. 

Salah satu rentjana jang paling 
sensasionil jang diusulkan sebagai ke 
mungkinan oleh Koichiro Ishiwara 
meliputi pendirian suatu bank di Dja 
karta dengan modal tjampuran Indo 
nesia dan Djepang. 5 
Direntjanakan, bahwa bank ini da 

pat memberikan kredit kepada peru 
sahaan2 tjaripuran Djepang dalam 
negeri ini, akan tetapi firma2 jang 
ternama hanja mau  mempeladjari 
rentjana ini dengan sikap berhati-ha 

ti. & 

ka dan pemerintah Djepang hingga 
dewasa ini sangat berhati-hati dim. 
hal2 jang mengenai  kemungkinan2 
ekonomi untuk Djepang di Indone- 

sia. bendataaa seh 
Mereka berpendapat, bahwa mere 

rintah Indonesia 

dal asing. ts 
Suatu tjontoh jang menaruh 

perhatian daripada 
lebih konservatif di Djepang ter- 

kapai ' pertambangan Djepang, 
'penghasil bidjih besi jang terbe- 
sar di Djepang. : 

Maskapai ini telah mengirim- 
kan suatu rombongan jang terdiri 
dari lima orang insinjur ke Indo- 
nesia, jakni atas permintaan pe- 
merintah di Djakarta, dengan 

  
  

KARET INDONESIA akan | 
dapat pasar' baru. Kini pemerin- 
tah Korea Selatan telah men 1 
kontrak pembelian karet alam da 
ri Indonesia, Thailand dan Mala- 
ya seharga 1.700.000 dollar. — 
Para bekas Pedjoang Islam Dja- 
karta dalam pertemuannja hari 
Senin jl menetapkan tanggal 18 
September  sejbagai Hari Berka- 
bung Nasional: dan - menentang 
adanja pembentukan Bataljon Su 
karela. —- 876 petani di Wates | 
(Kediri) telah ditahan oleh jang 
berwadjib. Penahanan inj dilaku- 

'kan, karena pada hari Kemis jbl. 
petani2 tadi telah mengerdjakan 
tanah2 jang dimiliki oleh perke- 
bunan HVA. Setelah ditahan 2 
hari lamanja, petani2 ini ketjuali 
jang 57 orang dilepaskan kemba- 
li. — Pegawai2 wanita dari Dja- 
watan Penerangan Palembang ki 
ni sedang diberi kursus kilat me- 
ingenai pemilihan umum jang 

akan datang. Ini penting artinja, 
karena pegawai2 tersebut nanti- 

nja djuga diberi tugas berat untuk 

memberi penerangan kepada   

kaum wanita di Sumatra Selatan 
mengenai kedudukan wanita dan 
pemilihan umum. — Berita dari 
luar negeri menjatakan, bahwa 
Amerika belum punja rentjana 
tentang netralisasi Korea. Tjuma 
diterangkan, bahwa beberapa 
sidee” sudah dipeladjari. — Ge- 
ger Israel-Arab beium djuga re- 
da. Kini didapat kabar lagi, bah- 
wa pada hari Selasa pasukan2 Is- 
rael telah menduduki daerah jg. 

| didemiliterisir di El Auja. Demi- 
|literisasi ini sudah ditetapkan se- 
(mula dalam perundingan Israel- 

Blok Arab. — Nasionalisasi mi- 
Injak Iran djuga membawa konse- 
Ikwensi jang berat bagi pemerin- 
Itah. Untuk melantjarkan usaha 
Itadi dibutuhkan tenaga ahli asing 
'sebanjak 600 orang dan biaja 30 
'hingga 40 djuta dollar, demikian 
radio Teheran hari Selasa. — 
Madjlis Pemuda Sedunia akan 
ladakan kongresnja dalam musim 

panas tahun depan di Singapura. 

Menurut perkiraan dalam kon- 

gres tadi akan hadlir 1000 utusan 

dari 40 negeri, 

   

    

  

     
       

     
     

      
   

  

'Ipemerintah Indonesia 
bantuan teknis diatas bantuan ke- 
Juangan dari Djepang, ,,inisiatif utk 

dahulu 

negara di Djakarta dalam periode 12: djualan bahan2 mentah ke Djepang, 

Kalangan2 pedagang jang terkemu 

mengandung harapan, bahwa peme 
untuk sementara 

waktu dapat merobah suasana hing 
ga mendjadi lebih menarik bagi mo 

sikap jang 

hadap Indonesia jalah sikap mas 

Penembusan Ekonomi 
rah Indon. 

sImpian Buruk“ Bagi Belanda — Indonesia 
Masih Tjuriga Terhadap Djepang: 

pendapat kala- 
staf United Press 

-perhatian 

jang terbatas 
“Apakah keadaan ini akan terus demikian dalam sepuluh ta- 

maksud untuk  menjelidiki sum- 
ber2 pelikan di Indonesia. Direk- 
tur maskapai tersebut, Kenji Abe, 
menerangkan, bahwa rombongan 
itu akan memberikan nasehat2 
kepada pemerintah Indonesia me 
ngenai sumber2 kekajaan jang da 
pat diusahakan setjara ekonomis, 
termasuk  djuga minjak dan seng 
(timah sari) dan dalam hubung- 
an ini akan diadjukan penaksi- 
ran2 mengenai biaja jang tersang 
kut dalam pengusahaan ini. 

Peranan kami adalah sematjam pe 
nasehat pemerintah Indonesia demiki 
kian diterangkan olehnja. — Djika 
maskapainja kemudian akan menda 
pat prioriteit untuk membeli hasil2 
pengusahaan itu, hal ini akan ,,meng 

gembirakan”, demikian Abe jang se- 
|landjutnja menjatakan,b ahwa djika 

menghendaki 

  
ni harus diambil oleh Djakarta”. 
Maskapai pertambangan dari Abe, 

Kuhara Mining Company, 
Ikira2 30 tahun jang lalu mempunjai 
Ikonsesi2. tambang di Malaya dan 
myngadakan pembelian bidjih besi 
setjara besar2an di Pilipina. 

. Perkembangan sumber2 kemakmu 
ran Indonesia jang baru dan pen- 

sebagaittfana diusulkan oleh Abe, da 
pat merupakan suatu 'penjelesaian da 
ripada salah satu masalah jang diha 
dapi Djepang terhadap Indonesia. 

Lee 
Usul. Menon 

Perkataan? ..Satelit“ — 
,Penghasut Perang' Dsk 
Supaia Dihapus Dari 

Kamus PBB 
INDIA TELAH - mengemuka- 

kan saran kepada PBB, supaja 
menghilangkan kata2 ,,satelit”, 
simperialis?” dan ,,penghasut pe 
rang”. dari kamus  Madjelis 
Umum PBB. Delegasi V.K. Krish 
na Menon, dalam mengemukakan 
saran tsb. dalam perdebatan di 
madjelis menjatakan, supaja kata 
kata tsb. dan semua kata-kata jg 
sama dengan itu dihapuskan. Di 
katakannja, bahwa madjelis diru 
gikan oleh pemakaian kata-kata 
tsb. Demikian UP. 

Pesawat? MIG 
Utk Indo China? 
PESAWAT2 PEMBURU jet 

MIG-15 jang dikemudikan oleh 
penerbang2 Sovjet telah dipindah 
kan kearah selatan untuk mem- 
bantu pasukan2 Vietnam Ho Chi Minh, Agen | Jngnurut “berita 
lam harian konservatif an 
Shoung Daily News” j terbit 
di Hongkong pada hari Me 

'pmurut- berita tersebut,. pesawat2 
IMIG itu telah dipasang dan di ka dapat mengurangi perasaan anti 

Djepang akan tetapi mereka tidak 

    

test? di Kanton oleh penerban 
penerbang ada, dan kemudian di 
awa kearah Vietnam pada ta 

gal 23 September jl. Pesawat 
pemburu jet itu, menurut berita 
tadi, didatangkan di Kanton da- 

Ham peti2 dari Sovjet Uni, dan 
dipasang oleh paberik mesin ang- 
katan udara RRT dilapangan ter 
bang Tienho. : 

Pantai Kwantung diper 
kuat. 

. Suratkabar itu selandjutnja memu 
at sebuah berita. dari  kantorberita 
Tiorigkok Nasionalis ”Central- News 
Agency” jang menjatakan bahwa se 
djumlah 105 buah pesawat jet seka 
rang ditempatkan dilapangan2 ter- 
bang propinsi Kwangtung, mungkin 

(luntuk berdjaga2, djika ada serangan 
oleh pasukan2 Tiongkok Nasionalis 
dari Taiwan terhadap pantai darat- 
an Tiongkok, atau djika pihak RRT 
memutuskan untuk . menggempur 
Taiwan. Dengan berachirnja perang 

“Idi Korea, berita2 dari daratan Tiong 
kok jang kebanjakan tidak dapat 
diperkuat kebenarannja sementara 
ini mewartakan bahwa  sedjumlah 
pasukan2 tambahan dan meriam2 
telah ditempatkan dikedudukan? se- 
pandjang pantai. , 
Sebuah berita diantaranja ' menja 

takan bahwa lebih dari 5000 anggo 
ta gerilja kini merupakan antjaman 
terhadap garis2 hubungan dan  du- 
sun2 disebelah utara kota Kantor. 
Menurut berita tsb pembesar2 RRT. 
telah mengumumkan akan  diada- 
kannja gerakan pembersihan besar2 
an terhadap orang2 anti-komunis di 
daerah tersebut jang melakukan ke 
giatan2 gerilja,- (Antara) 

  

Negeri Arab jang Juasnja ham 
pir 700.000 mil persegi itu boleh 
dikata tidak  mempunjai djalan 
raja dan karena itulah sebagian 
besar dari 5096 pembagian keun 
tungan jang diterimanja dari 
ARAMCO dipergunakannja utk. 
usaha2 perhubungan.  Diseluruh 
negeri Arab pada waktu ini Se 
dang dibuat djalan2 raja. Djalan 
djalan kereta-api sedang dikerdja 
kan pula, dan pelabuhan2 terbe 
sar, istimewa Djedah sedang di- 
modernisir. Rumah2 sakit dan se 

berdiri dan pemasangan pipa &1r 
sudah hampir selesai. Kota2 besar 
serta desa2 sudah diperlengkapi 
dengan penerangan2 elektris dgn 
mempergunakan generator jang 

Seperdua . dari bisa diangkat2. 
'Ipembagian keuntungan dari hasil 
minjak itu dipakai untuk keper 
luan2 seperti pembajaran kepada 
sheik2 setempat serta ongkos per 
belandjaan rumahtangga radja. 

Istana lux untuk Ibu Saud 
Ibn Saud  serings mengutjapkan, 

bahwa kerdja dan hiburan tidak bo 
leh ditjampur baurkan, dan. karena 

kolah2 sudah banjak jang telah |. 

  itu guna keperluannja telah didiri- 

kan istana buat kerdja 
untuk. keluarganja. Istana keluarga- 
nja itu akan merupakan suatu Na: 
rem ultra-moderen dengan 40. buah 
kamar, 20 kamar mandi,  Sebuafj 
ruangan makan-bersama, dapur dan 
pipa air panas dan dingin, disam 

ping kemewahan2 moderen Idinnja. 
Istana kerdjanjasakan mempunja! 3 

buah kamar dan sebuah ruangan "€ 

sepsi jg besar. e p 
Menurut “hukum Islam radja Ibn 

Saud tidak boleh, mempunjai lebih 
dari empat orang isteri sekali 8065, | 
tapi kabarnja dia sudah kawin sam 
pai 200 kali dan mempunjai ' 130 
orang putera dan sedjumlah puteri. 

Sekalipun demikian Ibn Saud ter- 
kenal sebagai seorang . manusia IS 
tjinta damai dan taat mengerdjakan 
suruhan agama, Dia tidak pernah 
lupa sembahjang lima kali “dalam 
sehari, tidak merokok, menari atau 
menjintuh minuman” keras dan ti- 
dak suka mendengarkan lagu2 pe: 
rang. 

Cromwell padang-pasir. 
Dia pernah mendapat luka sam 

pai 60 kali dalam berbagai per 
tempuran. Dia lebih dikenal seba 
gai ,/Cromwell Padang Pasir . 
Dia kembali kenegeri Arab. dim 
tahun 1902 dari Kuweit, dimana 
keluarganja  mendjalani masa 
pembuangan. 

Dengan dibantu oleh 40 orang 
pengikut Ibn Saud jang waktu 
itu berusia 21 tahun menjerbu 
ibu kota Riyadh, dan setelah 
memperoleh ribuan 2 
lainnja dia berhasil mengusir 
bangsa Turki dari kota itu. 

Kesenangannja jang terutama 
ialah naik mobil, bertelpon dan 
mendengar radio serta dengungan 

  

serta istang | 

toleh Gulf Exploration Company 

iku sedjak tahun 1934. 

  

  

Multi - Millionair 
Georihbn Saud 
Setahun "Terilad:/150.000.000 Dollar Sebagai Keuntungan 
Minjak, Uang Digunakan Untuk Usaha2 Memadjukan Ne- 

r 

alat2 elektris seperti bunji lift 
serta alai2 jang bisa langsung 
mengangkat  mobilnja kedalam 
ruangan2 istana. 

Sheik Kuweit. 
Sheik Sir Ahmad al Salin as 

Subah, usia 59 tahun, telah dipi 
lih untuk mendjadi kepala daerah 
Kuweit oleh keluarga jang meme 
rintah setelah saudara sepupunja 
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Multi-Millfonair 
IBN: SAUD. 

meninggal. ditahun 1950, - Sheik 
Kuweit dewasa ini. menerima 
$ 149.000.060 setahun. dari Ku- 
weit Ol Company, sebuah kong 
si jang didirikan atas dasar 50-50 

dan Anglo Iranian Gil Company. 
Kongsi ini mendapat konsesi buat 
masa 75 tahun jang mulai berla 

Minjak 
baru . diketemukannja. ditahun 
1936 tapi berhubung  petjahnja 
Perang Dunia tidak bisa meng- 
eksploitirnja hingga sampai tahun 
1946. 

Di-ibu kota Kuweit rumah2 jg ta 
dinja terbikin daripada lumpur se: 

tjara berangsur-angsur telah diganti 
kan oleh gedung2: besar, lengkap de 
ngan persediaan air bersih, penera- 

ngan elektris, tempat2 ' kebersihan, 
serta perlengkapan .untuk. kesehatan 
paling - baru jg. bisa disamakan “de- 
ngan jg bisa didapat di Eropah atau 

pun di Amerika. Persediaan air ber 
sih itu disaring dari air laut. Sheik 
Kuweit pernah “mergurjapkan: Bila 
tuan menggali sumur maka didalam 

nja tuan akan menemui minjak” 
Sebagian besar dari persediaan ma- 
kanannja sekarang didatangkan dari 

  

Prof Piccar, serdjana jang kini te 
lah berhasil menjelam Ik. 3000 me 
ter. dalam laut, waktu mengadakan 
latihan dengan pesawat 'bathyscope- 
nja didekat Napels (Italia). Prof 
Piccard tampak dibagian depan da- 

ri gambar ini (berambut putih). 

  

Peperangan 

Menghendaki 

telah mendorong timbulnja masalah? 
tetapi, demikian ditambahkannja, 
achir untuk menjelesaikan 2 

Lagi Pemogo- 
kanDi Italia 
BURUH - TEKSTIL Italia pada 

hari Selasa. melakukan 10g0KAN 
selama 24.djam jg kedua kalinja da 
lam dua minggu ini untuk menguat 
kan tuntutan mereka supaja diaxa- 
kan perdjandjian kerdja nasional. Pc 
mogokan ini merupakan mata ran- 
tai dalam rangkai pemogokan jg di 
Selenggarakan oleh perserikatan?2 bu 
ruh Italia jg terpenting kristen de- 
mokrat, sosial demokrat dan komu- 

inis. Pada hari Kemis jg lalu, pemo- 
gokan umum telah melumpuhkan 
perindustrian2 Italia selama 24 
djam. 

Buruh pertanian pada tanggal 5 
Oktober nantipun akan melangsung   

  

Menang Atau/Kalah Dim 
Adalah Sa- 

ma' Tragedie 
“Kata Bisenhower : Politik Amerika 

DALAM KONPERENSI persnja hari Rabu Presiden Eisenhower 
dari A.S. mengatakan bahwa dimilikinja bom 

peperangan 
. dunia, Ia katakan bahwa ia mengha- 

rapkan agar sahabat2 A.S, diisar negeri mengetahui bahwa bangsa A.S. 
hanja, mempunjai satu keinginan — jaitu perdamaian — dan tidak mem- 

punjai keinginan untuk mengalami peperangan, 

Perdamaian 

zat air oleh Soviet Uni 
baru didalam pertahanan A.S, Akan 

adalah tjara jang paling 

Satu2nja tragedi jang dapat 

lebih menjedihkan dari pada me- 

nang dalam suatu peperangan 'ia- 

lah: djika kalah dalam pepera- 
ngan, demikian kata Eisenhower, 
akan tetapi kedua-duanja adalah 
suatu tragedi. Lebih djauh ia 
mengatakan, “politik AS. jalah 

meredakan ketegangan2. interna- 
Sional ,dan “ALS. mempunjai ke- 
pentingan terhadap konperensi2 
jang dapat “membantu maksud 
ini. (Antara). 

  

  

gara Tetapi Tak Dilupakan Djuga Untuk Bikin Harem 
i Jang Serba. Lux... : 

ELAH MEROBAH ,,Sheik2 Arab” jang dulu terkenal hidup romantis itu mendja 
di PN minjak itu pula telah membawa peradabar Barat kedalam keradjaan2nja. 

Empat orang sheik jang paling tersohor semuanja berdiam di Teluk Persia dan semuanja telah 
mendjadi kaja-raja disebabkan ,,mas hitam” jang diketemukan didaerahnja. Mereka itu ialah ra- 
dja Ibn Saud, jang paling terkenal diantara jang empat itus Sheik Kuweit, : 
Sheik Oatar, Radja Abdul Aziz Ibn Abdur Kahman Ibn Faisal as Saud, jang ukuran tinggi ba- 
dannja 6 kaki 4 intji dan telah mentjapsi usia 73 tahun, menerima sebanjak $ 150,000,000 seta- 
hun dari keuntungan minjak jang dihasilkan oleh kongsi ARAMCO (Arabian-American-Oil-Com- 

Sheik - Bahrein dan 

luar negeri dan diangkut dalam ka: 
mar2 dingin. 

Tapi dia masih tidak  merobah 
adet2 kebiasaannja jg sederhana. Se 

tiap pagi dia bangun pukul 5 untuk 
sembahjang subuh, dan makan pagi 

pukul 7.30 jg terdiri dari susu dan 
korma, makan siang jg tidak berat 
dan makan malam. 

Pendjara kosong di 
Kuweit. 

Kedjahatan tidak dikenal di 
Kuweit. Negeri itu hanja mem 
punjai barisan polisi jang ketjil 
tapi tangkas, dan sebuah rumah 
pendjara jang selamanja kosong. 

Sheik Kuweit adalah seorang 
jang berbadan tegap, teguh sikap 
nja dan tetap kemauannja. Dia 
hanja sedikit merokok dan lebih 
sedikit lagi menjintuh .. minuman 
reras. Dia Igbih menjukai makan 
di warong2 ketjil bila mengada 
Kan perlawatan didaerah keradja 
annja dan sangat tidak suka ke 
pada tjahaja jg terang benderang. 

Sebelum minjak dapat dihasil 
kan ditahun 1946 Sheik Kuweit 
bergantung untuk hidupnja kepa 
Ja penangkapan mutiara  diper- 
uran Teluk Persia jang penuh di 
uni ikan Hiu jang besar2. Ku- 
xeit didiami oleh suku2. Arab jg 
mengembara diabad ke-18 dan 
serada' dibawah. pemerintah “ ke- 
uarga sheik jang sekarang dgn 
lidak putus2-nja hingga saat ini. 

Pekerdjaan2 sesial 
madju. 

Sheik Kuweit  membagi-bagi- 
kan makanan dan pakaian kepa 
Ja murid2 sekolah setjara tjuma 
juma, telah mendirikan 6 seko- 
lah puteri dan 10 sekolah putera. 
Bahasa Inggris diadjarkan seba 
zai bahasa kedua disemua seko- 
lah2. Banjak sekolah2 jang telah 
didirikan didesa-desa dan kota 
Kuweit sendiri pada waktu ini 
mempunjai sebuah sekolah teknik 
modern. Sekolah ini terutama 
mengadjarkan- yak mesin2. 

Kuweit luasnja kira-kira 3.000 
mil persegi terdiri dari padang 
pasir serta oasis dan mempunjai 
penduduk lebih kurang 100.000 
djiwa. 

Pelabuhan? modern telah di 
bangunkan di Mina untuk keper 
luan membongkar minjak dari 
tambang minjak Burgen, jg letak 
nja 20 mil dari sana, dimana ter 

minjak jang mengeluarkan hasil. 

Sheik Bahrein. 
Bertetangga dengan Kuweit ia 

lah Pulau Bahrein. Minjak ditem 
pat ini diketemukan dalam tahun 
1932 ' oleh . Bahrein - Petroleum 
Company, sebuah kongsi tjampu 
ran dari Standard Oil of Califor 
nia dan Texas Oil Company. 

Sheik Sulman Bin Hamed Al 
Khalifah, usia 60: tahun, adalah 
sheik jang ke-8 dari dynasti jang 
menggantikan ajahandanja  dita- 
Yun 1942. Dia adalah seorang 
anggota dafi puak Aneza jang 
datang dari padang pasir Nejd 
kepantai dan melantjarkan pepe 
tangan terus menerus hampir 100 
tahun lamanja terhadap suku 
Persia, Omans, Wahibis dan ba- 
djak2 laut jang mendiami daerah 
itu. : 

Keluarganja djuga bergantung 
untuk hidupnja kepada penang- 
kapan . mutiara sampai minjak 
membawa kekajaan jang tidak ter 
hingga kepada keluarganja, mes 
kipun keuntungan jg diterimanja 
sebanjak $ 10.000.000 setahun 
adalah tidak seberapa besarnja di 
Sandingkan dengan pendapatan 
sheik2 jang lain. j 

Susunan pemerintahan Bahrein 
boleh dikata sudah dirobah me- 
nurut model Baret, dengan mem 
punjai k#ntor2 pengadilan, polisi, 
pendaftaran tanah, bea, elektris, 
perairan dan djembatan jg meng 
hubungkan Bahrein dgn sebuah 
pulau ketjil didekatnja. 

Sheik Bahrein waktu ini sedang 
mendirikan sebuah istana dengan 
biaja $ 2.000.000 dan diperleng 
kapi dengan alat2 air-conditioning 
dan pendingin. Gedung istana ini 
sangat sederhana dibandingkan 
dengan istana2 ,,keluarganja jang 
lebih kaja.” 

Sheik Tani jang miskin. 
Masih miskin tapi ,,sudah dekat 

akan mendjadi milioner” pula ialah 
Sheik Ali bin Abdullah el Thani, 
usia 58 tahun, jg memerintah atas 
Oatar jg meliputi daerah. seluas 
400,000 mil padang pasir dan oasis, 

sebagian besar dipantai barat Teluk 
Persia. Dewasa ini dia. menerima 
$.14,000,000 setahun, tapi dalam be 
berapa tahun lagi djumlatr itu mung 
kin akan naik  mendjadi.$ 40,000, 
000. Dia telah memerintahkan pem- 
bikinan sebuah istana di Doha, je 
mendjadi ibu kotanja,.terletak ditepi 
pantai. 

Petroleum. Development (Oatar) 
Limited,  tjabang dari Irag  Petro- 
leum Company, jg didirikan oleh 
Standard Oil dan Socony Vacuum 
A.S., Anglo Iranian, Dutch Shell 
dan CE. Francaise Petroles, 
Sampai beberapa tahun jg lampau 

Ali diam. di-ibu kotanja jg hanja 
mempunjai beberapa gubuk2 dari 
lumpur dan kelapa. Dari gubuk jg 
terbesar dia mendjalankan pemerin- 
tahan atas rakjatnja jg berdjumlah 
18,000 djiwa, sebagian besar penang 
kap. mutiara.   

kan pemogokan selama 24 djam Pe 
mogokan pada hari Selasa ini akan 
disusul dengan 'pemogokan perindus 
trian wol padafhari Rabu. Buruh jg 
bekerdja pada perusahaan2 pelajaran 
akan mogok selasa 48 djam pada 
tanggal 1 Oktober, 

engeboran minjak didaerah ini 
baru sadja dimulai waktu Perang 
Dunia II petjah. 

|. Semendjak habis perang Doha su 
dah semakin ” madju dan sekarang 
telah mempunjai dok, gudang2, dja- 
lan raja, sekolah penerangan elek- 
tris dan parit2 kotoran, 

dapat kira-kira 106 “buah” sunat “ixaaaa “4 
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   SPEDA BERMOTOR 

»Semp 
MODEL 1953 

SEMPER CYCLO MOTOR AG ENCE 
Motor: VAP-DT, 
Isi Cyl. 49 ec. Tenaga motor 
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  —— Type EL 3530 
Philips Tape - recorder | 

  

( MODEL JANG TERBARU ) 
“MODERN STYLED 

$ HIGH OUALITY. 

“ RELIABLE OPERATION. 
“. SIMPLIFIED CONTROL 

Pudjian tida perlu. — Silahkan datang pada : 

Radio MASCOTTE 
SEMARANG SOLO 

DUWET 26 Djl. Slamet Ryadi No. 126 
TILP. 1948 Tilp: 278.   

SA AA TN AA AA TT AL AL LL 

Correspondence University 

  

« SRIWIDJAJA " 
Njufran 234-Kotak pos s—Jogjakarta 

  

“ Peladjaran2/kuliah2 dgn tertulis (schriftelijk): 
SMP/SMA bgn. A/B/C dan Perg. Tinggi Hukum/Ekonomi. 

“ Keterangan lengkap (prospectus) masing2 sekolah, bisa didapat 
dari Tata-Usaha, beserta madjalah ,/,USAHA”. 

  

    

er”    
1 Cyl. 2-tak, ai Na Kata Pipa oo 
knop automatis seblah kiri, menghidupkan Motor TIDAK PERLU memakai banjak tenaga. Vork muk pakai schokbreker. Dilever dari Meagg Biso” " 

PUSAT PENDJUAL 
TJUMA Rp. 3.700.— 
UNTUK DJAWA-TENGAH! 

C.V. Toko ,KAUWs . -: 
Dil. Demak 5.7 — Telp. 
DITJARI Sub Dealer untuk be 

an aan 7 

TELAH TERBIT 

Harian 

sena ettta 

1550 - 2176 — Semarang. 
berapa tempat di Djawa Tengah. 

— aan Lage 

DI DJAKA 

Umum 

RTA: 

»SULUH INDONESIA« 
Pemimpin umum 
Pemimpin Redaksi 

HARGA LANGGANAN : 
Dalam kota Djakarta: 
Luar kota Djakarta: 

HARGA ADPERTENSI : 

- 
8 

. 

. 

M. TABRANI 
SAJUTI MELIK 

Rp. 12,50 sebulan 
Rp. 13,50 ” 

1 milimeter kolom Rp 0,80 sekali 5 | muat. Paling sedikit Rp. 16.— 
PEMBAJARAN DIMUKA 

ALAMAT TATA USAHA: 

  na 

  BESOK 
MA LAM - 

Premiere 

Orion 
Be Tap RN 
(47 ih») 

Wanita jg. 
paling $ 

TJANTIK 
dan DISU. 
KAI ber- 
lakon se- 
hegai wa-F 
nita jang 
djatuh ge-# 

/ lombang 
ketjin- 

taan! 

  

  

Ini malam pengh.. 5.7.9. (17 th.) 
Anna May Wong - Harold Huber 
»lady From Chungking” 

INI MALAM D.M.B. 
REX 207.9. — (7 th.) 
Ethel Merman — Donald O'Connor 

,CALL ME MADAM" | 
echnicol ih 

(Tec nslag : | sebulan. 
Bo. 

INI MALAM 

Di M. Bom” 
(13 th5) 

etropole4 
Soma G5 

Djagalan 
6.45— 8.45 

Pengbabisan BLM 

2 | 

    

NN alel 
LA Abs Nai 

nan amuknan ana 3 

PERHATIAN: Maski ada Pasar Ma- 
lam harga kartjis “bioskop METRO- 
POLE Tetap Biasa, penonton 
Bioskop bebas dari kartjis Pasar Ma- ' lam. Loket kartjis diluar, dekat pin- | 
tu gerbang. f KO RENA taka | 

BESOK MALAM PREMIERE | 
OI ML Wr 

Film Tiongkok baba a Kro Yu | 
SEE YU KIE" II | 

Penuh Keberanan--K cadjaiban-Kehe: | 
batan dan Kegemparan. |     

  

   | Dry $ 
JACK SPRKATT. 
ACCIDENTALLY Ws 

| FALLS INTO THE 
' WHIRLPOOL 

| AT KOARING 
FALS. 

   

  

lam kolam jang airnja berputar2 
— Hee, Roy. Tolong, 
— Jack, berusahalah memegang sesuatu barang. 

erat2. . 

Tuan Jack Spratt tidak dengan sengadja telah tergelintjir djatuh keda- 

Meneng 72 Djakarta 
Telp. 1667 Gbr. 

1281 Gbr. 
     

  

—— 

|Wasserij , ASIA" 
Blakang Kebon 3 Telf. 1554 E TJEPAT, - BERSIH, MURAH. |: 
SARANA : 

  

    

PERABUT — 
untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn 
harga pantas. Djuga djual: BAN   

,TAL, GULING & KASUR. 

Toko Djohar 
| Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 

| 

Hm 

INSTITUTE 

.FORTUNA? 
Djl. Raja 85 — Pati. 

la Bagian Kursus Mengetik: 
| Masih menerima  peladjar2 
| baru. Uang kursus Rp 12,50 

    

| 

|. Bagian Pertjetakan Stencil: 
| Membuat buku2 dictaat un- 

1 tuk Sekolah2 dan menerima 
lain-lain matjam pekerdjaan 
stencil. : 

“Pengusaha, 
R. J. SOEPRIJONO. 

| KAMAR MTI, 

     

Untuk membangun keperluan 
RUMAH TANGGA datanglah 
di : , 

MEUBELMAKER 

Goan Hien Ho | 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

Semarang. 
Eig: Soen Bok Soen 

Terima segala pesanan-pesanan 
tentang barang-barang Rumah. 
Tangga ! . 
  

KE
KN
KA
I 

  
   
   
    

   

  

   

Njonja. 

          
Nsonja lebih sedap" e 

Memang - margarine jang kaja 
vitamin dan lezat ini akan 
menambah sedapnja masakan 

  

     
     

dapat 
ahan 

7 

3 3 

Palmboom mengandung banjak vitamin A dan 

D. Belilah hari ini djuga Palmboom dalam kaleng 
besar dan pakailah Palmbcom untuk hidangan 

dan masakan?-dapur — keluarga Njonja akan 

menikmati  kemanfaatannja dan kesedapannja. 

Lebih hemat bila memakai Palmboom 

jang sedap dan seperti krim Ini sebab 

mengandung lebih banjak bahan? jang 

menambah kesehatan dan semangat, 

  

MAA RR AN KK 

NN NNNNNNNNaNenannnnnanan 

Miss Palmboom berkata: 

talmboom 
membuat ma 

He 

pakaian lekas kojak 
karenanja. Ini berarti 
bukan menghemat! 

  

   dirjutji dengan sa 

  

Tetap keras 

sampai sisanya 

jang teracbir! 

Yuatan UNILEVER.   
—.p 

Saja memakai 

Dengan sabun biasa 
pakaian lekas kojak! Maksud 
hemat dengan pengeluaran 
uang itu sebaliknja Njonja 

menderita lebih rugi, sebab 

  

Pijama lekas kojak sebab 
bun biasa. 

t 

Tn aya |) 
/ 

Tjontohlah saja! Sebab meng- 
hemat bahan pakaian dan uang! 

   

        

    
    

        

Hemat jang bidjaksana, kalau 
Njonja mentjutji dengan sabun' 

Tjap Tangan, jang dapat dipertjaja! 

Njonja akan merasa, betapa 

halus busahnja itu untuk 

segala rjutjian jang 
kasar sampai kepada 

jang halus. : 
   

    
   

   Hemat dengan pijama sebab di- 
ijutji dengan sabun Tjap Tangan!    

   

    

        

   

        

KE TE 
aa 

   

  

i la tjutjian! sabun jang paling hemat untuk segala tjutj 

  

     
  

Alamat jang dapat 
dipertjaja : 

$ Minly # h : 
: OPTISAL STORES 

AN GAN S 

DEPOK 38-C SEMARANG 
Djuga : 

ada sedia "RAMBUT NETJIS” 
untuk bikin 'hitam rambut. 100 
pCt TIDAK:luntur harga Rp.15.- 

Luar- Kota: onk. kir 1 s/d-5 ds. 
HH Rp3.-—: 

    

     

| PASANGLAH ADPERTENSI “2 
| dalam Harian | 

"Suara Merdeka" 

Se AL LL 2 

Suatu penjelidikan pada tabeat 
dan peribadimu akan menerang- 
kan kehidupanmu, tjara bagaima 
na kau dapat memperbaiki kedu 
dukan persoonlijk dan penghidu- 
pan seluruhnja. Segala hal diraha 
siakan. 

M. S. Rahat 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 

Djam bitjara:  9—12 Pagi 
5—7 Sore   

  

Selalu Sedia: 
Mesin Motor Compleet: Short Block: Radiator: Kruk As: 
Roda Velg: Veer? dil. dari DODGE — CHEVROLET — 

Toko ,SELECTA“ 
BODJONG"80—5 TELP. 594—- SEMARANG 

JEEP dil. 

Bi 

GAN TIONGC GIE IN TTTUTE 
KEBON TIONGHOA 108/110 

MEMEGANG BUKU A:1l bulan 4 Rp. 27.50 
Selasa, Djum'at 7—8 malam — Mulai 16 October 

  

Nona SAN FANG TJIOK 
dengan selingan pianosolo Nona Khouw Wie Lan, 
dung SUKASARI, Kalisari 1 (belakang Gredja R.K.). Pada 

k tgl. 6 Oktober djam 20.00. 
Pendapatan bersih untuk. Rumah Sakit Tiong Hoa I Wan. 

Rp. 15,— dan Rp. 10,— dapat 

| 
Pertundjukan Ballet | 

Kartjies dari Rp. 25.—, 
dibeli pada: | 

Restaurant ,,Lido”, Toko ',,Europa”, Juwelier ,,Tio2, Jawe- | 
lier ,,Hok Sing”, Tn. Go Soen Khing d/a Bank Indonesia, 
Nj. Dr. Go Gien Hoo, Dj. Argopuro no. 22, Nj. Chung 
Kiem Yan, Bodjong 22, dan Toko ,,Pict”, Depok Lia. 

PESAN TEMPAT: Toko ,,Piet”, Depok Ila, “4. 

  

  

27 JACK, TRY 
daerkB | Deputy va 

SOMETHING! SPRATT/ 

THATIS TH' END O' 
ACK- 

FPATU WORLD RIGHT RESERVED, 

di gerodjogan besar 

Dan peganglah 

— Itu adalah riwajat terachir dari Tuan Jack Spratt (demikian ii 
kir Jug Handel jang sernbunji dibelakang batu besar.) 

  

1 Fmavee 1 CAN REACH 
IL Yov wira Tuis 

  

  

HALP— 
(ervs!) 

— Mungkin saja dapat mentja- 
pai engkau dengan tali ini. 
— “Tolong. 

  

   

Pena 3 Or paha BA AYU bag 

Ig sd ha 

Senen, Kemis 4—6 sore: 

3 Selasa, Djum'at 6—7 malam — Mulai 
PSenen, Kemis 5—6 sore Mulai 2 November 

NS Na SL LL RE RE LK 

3 November 

BH. BELANDA 10 bin. 4 Rp. 25.— 
Senen Kemis 4—5: 2 Nov. 

Keterangan : Selasa, Djum'at 6&—7 malam dan 
Pendaftaran Rp. 10.— 
  

di Ge- 

Rn ET 
" HEIG GONE -DISAPPEARED 

INTO THAT WHIRLPOOL! 

  

   

ngat dipudjikan. 

  

— Dia telah 
didalam kolam jang airnja berpu- 
tar2 itu. 

6 botol SEMBUH sama sekali.   4 ANGGUR OBAT RHEUMATIER. 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun, Dibi 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengar 
ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhka 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 

baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 

1. ANGGUR OBAT KOLESOM 
Ini Anggur Kuat terbikin “dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahai, antaranj: 
Kolesom, dil. Obat jang sange: 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang 
gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuar 
jg. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke 
pala suka pusing, bernapas pen 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi: 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha: 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 
laki dan perempuan, tua atav 
muda, 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prermpua 
iang duduk perut. dan jang berbadan lemah, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak di. Sakit lemah dalara waki 

bunting. Perlu diminumi sampa' tiukup agar badan ibu tinggal! «eh: 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bag 
perempuan jang sudah banjak beranak. ini Anggur SENG HWA se 

kepala suka pusing 

Perlu diminum perempua 
mendjadi he 

Ini Anggur Obat Rheumatiei 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia, 

Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. Surabaja, 
Agent: ,,TEK SING TONG” Semarang. 

    

  

KANAK DARI PENJA- 
KIT DEMAM PANAS 
JANG DISEBABKAN 
OLEH PERUBAHAN 
HAWA.MASA TUM- 
BUH GIGI. DLL. 

KELUARAN 

Perusahaan Obat "TUNGKIT &. co. 
DJAKARTA 

  

  

  

1 Lotre Kedu - Siapa Tahu 
Untuk kantong penuh, uangsebesar Rp. 10.000,— atau 
Rp. 15.000,— kurang artinja. Tetapi kantong jang masih 
sisa Rp. 5,— baik djuga memiliki. Gunakanlah sisa uang 
tadi untuk membeli. 

Lotre Kedu - Siapa Tahu     

  

PX 
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Hilarious Romantic 5 Rosalind Russell 
Comedy ! Paul Douglas 
da Manie Wilson 

Humorous “Never Wave 

Situations ! . 2 ATAWAC 
Ny 

  

    

Laugh loaded spree! 
Kotjak !— Lutju!— Gembira ! 

GRAND Ini. Malam premiere (a: 17 th.) 
png g JON HALL - SUSAN CABOT 

,On The Isle Of Samoa" 
' New South Seas Romance, Thrills, Love and Adventure | 

Earthguake! Terrifying and Suspenseful. 
Penuh Sensatie!, ... Heibat dan Gempar! 

INDBA Ini Malam w.d.b. (u. 17 th) 
(ESL TES 

55 — 

  

  

        

Penuh dengan 

TARIAN2 dan , 

NJANJIAN2 jang M4 
Menarik dan Merdu! 

ROYAL 

— LATAR, LARAS 

- 'OSMAN GUMANTI' -. ROKIAH 
NENG YATIMAH 

IGARUDA FILM RELEASE 2 A 3HAW BROS.PRODYUCTION 

  

Ini Malam d.m.b. (u. 13 th.) 
Film India terbesar denjan Teks Indonesia AA | 

6 BATARA RAMA pam Jan Mat ea pa 
Tjerita jang termashur ! — Siapa jang tidak kenal lakon ini 7 
Dengan RAMA, — PRABU RAHWANA atau DASA MUKA — 
HANUMAN — Radja Monjet jang gemar membela kebenaran 
dan keadilan ! Tjerita Wajang ditjiptakan dalam film ! 
  

Akan datang: DICK POWELL - RHONDA FLEMMING 

CI D ANGER" Terrific Thrill 
E. Excitement! 

A Man with a gun and a@ Backstreet Beauty1.. .... 

R O XY KASMA BOOTY— OMAR RoJjiKk— 
S9 5 JAAFAR SJAH 

»MANUSIAN 

Ini Malam Premiere (u. 17 th) 

    Typ Pertjetakan Semarang. 

5 CITY CONCERN CINEMAS - 
Well, for is aghing out loud 

    

: 
| 

       
    
    
      
   

      

 


