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sebesar lima pound kepada ba-'Y0. Fanitya2 tersebut masin 
ME aa jang lebih dulu dapat kamen Aam bit arak. Ka ae 

Penting Hari Ini: Mengikuti Perdj anat 

— Marloeuvre NATO. — Ekonomi Iran ,,Zonde e 

njak?”? ye Ketjurigaan Negara2 “Asia Thd. Djepang 

— Hukum2 Sepakbola di Indonesia DIl. 

Adjaib Benar! 
Orang Wanita Berobah Djadi Laki2 

R ELIZABETH Forbbs Semphill seorang tabib dari 
Ssotlandia jang berusia 40 tahun hari  Djum'at: mene- 

rangkan, bahwa ia telah minta perobahan surat tanda kelahiran, 
karena ia telah berobah kelamin dari seorang wanita mendjadi 
laki2. Dikatakan selandjutnja, bahwa ia telah merobah “nama” ' 
depannja dengan Twan (nama laki2 di Scotlandia). Ia termasuk | 
pada bekas golongan ningrat di Scotlandia dan mengatakan, 
bahwa pengadilan di Aberdeen “(Scotlandia) telah menjetudjui 
kedua permintaannja itu, jakni perobahan surat tanda kelahiran: 

dan nama depan. Dalam daftar kelahirannja untuk  selandjutnja 
fidak difjantumkan lagi sebagai anak perempuan kedua tetapi se- 
bagai anak laki2 kedua dari mendiang “Lord dan Lady Semphill. 
Dari kalangan2 resmi didapat kabar, bahwa peristiwa sematjam 
ini belum pernah terdjadi. Dr. Semphill dengan ini selandjutnja 
mendjadi ahli waris dari Barony Semphill- (tanah ' partikelir di 

Inggris) dan sekarang sesudah kakak laki2nja meninggal dunia 
ber memakai gelar. Dokter bekas wanita itu menerangkan 
kepada pers: ,.Tadinja saja seorang wanita, tetapi sekarang la- 
ki2” “an menolak untuk memberi keterangan lebih landjut. 
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Manoeuvre NATO 
Sebagian 'Operasi Mainbrace" Telah 

Dimulai Hari Minggu Kemaren 
NGKATAN laut jg terkuat di selurus dunia” pada hari 
Minggu mendjeladjah dari pantai barat Scotilandia menu 

dju kearah bagian utara dari Norwegia berhubung dgn ada- 
aja ,inyasi dari Timur di Skanginavia”, demikian dikawatkan 
oleh ,,Reuter”. Dengan ini dirnulailah manoeuvre angk. laut 
.NATO jg akan berlangsung Sejama empat' belas hari. Latihan 
Kn 5 —a - Board oleh sedjumlah besar kapal 
perang. in ', Peni joladja buru? to 
do dari delapan negara. : : " nga Ta sms 

at dg Ia LI 

  

Manuyre angkatan laut ini me- | : 
rupakan sebahagian dari operasi | £ p £ 

| “anitya »Mainbrace” jang di gap se- 

Segera Akan Dibentuk 

bagai demonstrasi terbesar dari 
gabungan angkatan laut negara2 

la. Oleh Pemerintah - 
Nadjib 

Eropah Barat. Pada hari Sabtu 
berturut-truut telah dilepaskan 
dari Kapal induk ,,Eagle” pesa- 
wat-pesawat  pantjar-gas (jet) 
Inggris dari angkatan laut jang 
Gapat terbang laksana kilat: pe- 

sawat-pesawat ini ditugaskan un- : 

i 
t 
: 

' 
j 
! tuk mengadakan peenrbangan2 

patroli. P3 p EMERINTAH baru Me- 
Turut dalam manuyre ini 10 | Sir dibawah perdana 

buah kapal jang berkumpul di | menteri djenderal Nadjib da- 
Forth of Forth (pantai Barat Ine waktu singkat akan mem- 
Sconlandia). Kapal2 ini mempu- | be lima panitya?2 agung jg 
njai trras jang berlain-lainan. |(2kan merumuskan dasar? bagi 
Perhatian pelaut disetiap kapal | Politik Juar negeri jang harus 
jang turut dengan manuvre ini 'didjalankan oleh pemerintah 
semakin bertambah berhubung |baru, demikian pada hari Sap- 

didjandjikannja hadiah jtu diperoieh keterangan di Kai- 
    

melihat periscop kapal selam 
,imusuh” dan dengan itu dalam 

waktu jang setjepat mungkin da 

terhadap: 1. Inggeris, 2. Ame- 
rika, 3, Sudan, 4. Lembaga 

3 Rn EA Mena | 

bongan Yresiaen berangkat me 

nuaju Ke makam naduangu, Di 
'sepandjang djaian Gi Kaauangu 

  

Berkali2 »Di-stop” Untu 

& ESUAI dgn rentjana jg 

sebelah Timur dari Semarang. 
siden terdiri dari Ik. 115 orang 
tawan dari Djawa Barat dan 
orang wartawan luar negeri. 
serta Menteri Dalam Negeri mr. 
diono, Panglima Dipisi Dipone 
dari daerah? jg dikundjungi, 

“| militer lainnja. 

ngan2 dihadapan rakjat didae 
rah2 ig d'kundjungi itu, Presi 
den lagi sekali menekankar 
persatuan dan kegia'an kerdja 

untk kepentingan nusa dan 
bangsa. Wedjangan2 Presiden 
Hu pada umumnja kurang ie- 
bih bersamaan intinia sebaga' 

jg celah d'utjapkan dirapat rak 
saksa di stadion Semarang pa 
da “21. 12 Sept. jl.   

! Pertama-tama Presiden dh 

| memberikan wediangan dira- 

| pat raksaksa jg diselenggara- 

| kan dj Demak. Disini rakjat, 
| tua dan muda, dan banjak se 

| kali-angk2 murid seko.ah dgn 

memegang bendera2 Merah- 

Putih dari kertas menjambut 

kedatangan Bung Karno dgn 

pekik “Merdeka” jg bersema- 

ngat sekali. Diantara mereka 

jg menghadiri rapat raksasa 

Itu ternjata terdapat banjak 
sekali orang2 dari berbagai de 

sa2 disekitar Demak, jg senga 
dja berkumpul disitu, selain 

untuk mendengar wedjangan 
Bung Karno, djuga karena ter 
dorong oleh keinginan jg ke- 
ras buat meihat wadjahnja 
Kepala Negara kita, 

Presiden ,,didaulat”. 

Setelah Presiden selesai mem 
berikan wedjangannja, lalu rom 

siden! 

2) tg, 13 Sept. jl. Kepala Negara kita Pres. Sukart 
lah mulai menindjau daerah? Djawa Tengah jg en a 

Dalam memberikan wedja- 

Inja sedikit memberi 

ilam tuntutan Mesir 

   
   
   

  

     
     

     
     

Didaerah 

ting” ,,Di 
Rakjat 

k Memberi Wedjangai 
telah ditetapkan maka 

& 2   

  

   

Rombongan jg mengikut F 
Djawa Tengah serta beberapa 

goro Lt. Kol. Bachrun, 
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 kepertjajaan Mes 

IDAPAT kabar 
Djumat di London, 

wa pemerintah Inggris s 
siap untuk mengadakan 
dingan dengan perdana ment 
ri djenderal Nadjib guna 
Lean an masalah? politik, 
apabila Mesir dj jap untuk 
melakukannja. Ta Ini Mag 

kin benar karena menurut per- 
| timbangan? kalangan? Inggris- 
, Amerika, sikap jang berhati- 
'hati dari Inggris terhadap Me- 
usir dapat membawa akil 
cbahwa kesempatan untuk 
|dapat kepertjajaan dari Me 
akan hilang lenjap. & 

Meskipun pemerintah 
gris menaruh simpat:.terh 

| gomekatah militer dari N 
| djib, namun sampai pada Wak- 
itu ini Inggris selalu masih ber- 
Isikap berhati-hat: dan hal ini 
) mungkin dimaksud untuka me- 
nanti lebih dulu konsolidasi 
keadaan didalam negeri di Me-. 
sir, sebelum  mendjalantan 
langkah pasti jang bersifat 
politik. Borita2 dari Kairo “ig. 
diterima hari Djum'at seba 

har: 
adanja perobahan2 besar 

meng 

  
   

  

    

     

     
       

        

    
   

Ba 

penjingkiran tentara 
dari daerah terusan 
Sungguhpun demikian, kal 
an2 pemerintah Inggris masih   itu pun tampak rakjat jg. ber 

Gerei2  menjambut  kedaita- 
nga Bung Karno. Dari Kadi- 

|   | Arab Gan 5, Israel. 
menjingkirkan kapal2 ke-j 

tempa. jang aman. | Selandjuinja pemerentah Mei 
Diwartakan dari Oslo bahwa | Sir Beni da TO Naa Ee 

djenderal Ridgway panglima ter- Tpada Inggris untuk menunda 
ting e La KS perang negara? j renjel enggaraan pemilihang in 
ta angin ung pada pakt Atlan- isedianjg akan ah 2g 

an laksamana McCornick, | ea sae Oa e 
panglima besar satuan angkatan 131 Sudan bulan jg akan ia- 
laut di laut Atlantik serta 20. | '21g. Kasangan2 diplomatik ne 
opsir dan pembesar? sipil NATO .£areZ Barat di ibukota Mesir 

    

langu perujalanan diteruskan 
ke bidepara, liwat desa2 Midjen 
Welanan Petjangaan dan Man 
tingan. Di Manungan rombo 
ngan itu berhenti sebentar, ka 
rena Bung Karno berziarah ke 
rrakam Nji Mas Ratu Kalinja- 
mat, : 20 

Waktu tiba di Djepara, rak- 
pada tanggal 27 September akan ' 
hadir menjaksiran demonstrasi 
-ngkatan laut jang turut dalam | 

,Operasi Mainbrace” di Oslo. Un- | 1 
tuk ini mereka naik dikapal in-! 
duk Inggris ,,Eagle”. Pada tang- 
gal 27 September kapal2 perang 
dari 8 negara jang turut serta 
pada operasi ini akan berlabuh 
di Oslo. Diatas kapai2 ini akan 
berada lebih dari 17.000 orang 
pelaut. Ini adalah angkatan laut 
jang terbesar jg pernah datang 
ke Oslo. Diantara sedjumlah be- 
sar kapal2 itu terdapat pula ka- 
pal perahg Inggris paling baru 
,Vanguard” jg berukuran 42.000 

ton dan kapal perang Amerika 
,Wisconsin”. 

Peringatan Rusia. 
Pada hari: Minggu negara2 

Barat pendapat peringatan da 
ri fihak Rusia supaja mendjaga 
djangan sampai kapal - ka- 
pal pena mereka  me-) 
masuki lautan Maltik jang 
oleh Rusia dianggap sebagai 
perairan Rusia sendiri. Harian 
sBintang Merah” di Moskou 
jang diterbitkan oleh angkatan 
perang Sovjet Rusia telah me- 
lantjarkan tjelaan?2 terhadap la 
lihan?2 perang?-an ,,/Mainbrace” 
jang kini sedang diselenggara- 
kan oleh angkatan? laut nega- 
ra2- pakt Atlantik Utara di 
Laut Utara dan perairan? seki- 
tarnja sambil menegaskan, bah 
wa negara? Barat tidak mem- 
janjai sesuatu kepentingan di 
'autan Baltik, (Pia-UP) 

  

| NEGARA ARAB MINTA MA 
SALAH PALESTINA DITJAN | 
TUMKAN DLM AGENDA SE- 
IENTARA SIDANG UMUM. 
“Delegasi2 6 negara Arab di| 

PBB pada hari Saptu jl telah. 
minta kepada sekretaris djen 
deral PBB Trygve Lie supaja 

menempatkan soal pekerdjaan 
Panitia Pendamai PBB untuk 

Palestina didalam agenda S 
mentara Sidang Umum PBB jg 

akan datang Keputusan ini di 

ambil setelah wakil2 Mesir, Sy 

ria. Libanon, Irag, Saudi Ara- 

bia dan Yaman bersidang sepan 

djarg hari dikantor de'egasi Sy 

ria. Pembitjaranja dapat menga 
djukan lagi masalah Pelestina 

kepada Sidang Umum PBB jg! 

akan datang. 

Neo Nazional Sociatistische 

Reichs partai di Hanover hari 

Djum”at mengumumkan, bahwa 

partai tadi kini dibubarkan. Da 

lam pengumuman itu ditambah 

kan, bahwa partai telah melepas 

kan kewadjiban anggota2 jang 

meliputi djumlah 40.000 orang. 

Sa
 

se 

menjatakan, bahwa pemeren 
lah Gjendera' Nedjib menjaaa 
ri seperuhnja, bahwa dia dgn 
udak bantuan keuangan dan 
tehnik dari negara? Barat ti- 
dak. mungkin . dapat melaksa- 
nakan rentjana2 jg sangat lu- 
as mengenaj perobahan2 agra- 
ria, perkembangan 'perindus 
trion dan perluasan serta pe- 
ngokohan angkatan perang Me 
sir. 

Dinjatakan oleh kalangan2 
isb, bahwa sebagai gantinja 

Jar, pada bantuan demikian da 
ri negara2 Barat mak» Mesir' 
akan diminta untuk ambil ba- 

“gian daam - organisasi 'perta- 

hanan seperti je direnijanakan 
oleh negara2 Barat untuk Wi- 
lajah Timur Tengah. 

Adalah diketahui, bahwa 
@jenderal Nadjib bersikap ti- 
Ak menolak terhadap suatu 
rentjang pertahanan Timur Te 
ngah, akan tetapi ia menijoba 
memperoleh sjarat2 ig sebaik- 
baiknja bagi negoranja, Ia pe- 
nuh kepertjajaan, bahwa ia 
akan dapat mentjapai suatu 
perumusan ' kompromi jg akan 
memenuhi kebutuhan2 rentja- 
na pertaharan negara2 Barat 

jat jg. menunggu rupanja tak 
sabar lagi menantikan Bung 
Karno tiba ditempat perhenti- 
an jg. disediakan, hanja sebe- 

lumnja itu telah ,,menjerbu” 
lan memanggul Kepala Negara 
kita menudju ke mim Disi 
tu Bung Karno jutjapkan we 
djangannja lagi. Kemudian rom 
bongan Presden pergi beristira- 

itu, rombongan meneruskan pu 
la perdjalanan ke Pati, liwat 
Majong dan Kudus Djuga wak 
tu di Kudus Bung Karno telah 

#/didaula?” oleh rakjat, jg. ra- 
mai? memanggul Presiden, di 
bawa ke mimbar supaja membe 
ri wedjangannja. 

Sambutan di Pati 

4 meriah. 

Dari Kudus perdjalanan di 
teruskan ke Pati, dimana ter- 
njata bahwa beribu-ribu rak- 
jat sudah berdjam-djam lama- 
nja menantikan kedatangan 
Bung Karno. Sambutan rakjat 
disini pun sangat meriahnja. 
Disini pun Presiden berpidato. 
Di Pati rombongan Presiden 

| menginap semalam, dan pada 

  
hat sebentar dan makan siang ' 

di Kabupaten Djepara. Sesudah ! 

esok harinja perdjalanan di 
landjutkan. Tempat pertama di 
mana rombongan Presiden 
singgah adalah Rembang. Di 

maupun memenuhi aspirasi2: 
nasiona! Mesir (Pic—Rtr). 

  

Serdadu2 

Separo Dari Ser. . 
dadu Rusia 

XS geri Amerika Serikat ha 
Ti Sabtu mengeluarkan laporan, 
dim, mana dikatakan bahwa ne 
gara? Sekutu Amerika Serikat 
di Eropa sekarang sudah mem- 
persendjatai lebih dari 2 djuta 
orang, diika dibandingkan dgn. 
Sovjet Uni jang mempunjai ang 

4 djuta orang Dalam laporan 
tadi tidak disebut kekuatan an 
katan perang Amerika Serikat, 
jaita 3,5 djuta orang. 

Laporan tadi mengatakan, 
bahwa ,.satu anasi:' penting da- 
lam kekuatan Sovjet Uni ialah 
bahwa negara ini mempunjai 

bahwa pembesar2 di Washing- 
ton jakin, bhw Sovjet mempu- 
njai bom atom, walaupun, mere-   nja tidak menjamai  djumlah 
bom atam Amerika, (Reuter). 

katan perang jang terdiri dari ' 

bom atom. Hal ini menundjukan : 

ka berpendapat bhw djumlah- 

'sinipun diselenggarakan rapat 

'yaksaksa. Setelah ity rombo- 
ngan menudju ke Bu'iu, berzia 

| rah ke makam R.A Kartini. Di 
| sini Presiden telah meletakkan 
Pegaan bunga. 
perdjalanan dilandjutkan ke 
Blora, dimana Presiden mem- 

7 EMENTERIAN luar ne- beri wedjangan dihadapan ra- 
(pat raksaksa. Dari Blora per- 
dja'anan diteruskan ke Purwo 
dadi dimana menurut atjara- 

| perdjalanan, 
( memberi wedjangan dihadapan 
Lisatu rapat raksaksa. 

(Disambung dihal. 4) 
1 

—
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| nja kekawatiran mengenai 
| tanaman rami djika nanti harga pa- 

isaran akan ditentukan oleh pihak 

konsumen, dalam hal 

kan Amerika Serikat, 

Pertanian mengumumkan, bahwa ke- 

kawatiran sematjam itu masuk akal, 

djika usaha menanam rami nanja 

ini dimaksud- 

Kementerian 

Kemudian 

PH ERHUBUNG dengan timbul- 

merintah baru di Mesir akan 
mengadakan beberapa konsesi. 
bertalian dengan kepentingan 
militer untuk memiliki sebuah 
pangkalan militer jang effisien 
di daerah terusan Suez guna 
pertahanan Timur Tengah. 
(Pia - Dub. 

Sensentara- itu kalangan? ci- 
plomasi di London hari Saotu 

- Imengatakan, bahwa Djenderal 
Muhammad Nadjib, orang kuat 

kan perundingan setjara lang- 
sung dengan Amerika Serikat, 
tentang kedudukan Mes:# sal: 
pertahanan Timur Tengah. 

Dikatakan, bahwa kalangan2 

imiliter Mesir untuk sementara 
ini lebih tjondong keprda lang- 
kah tersebut diatas tadi, darisa 

ida segera berunding lagi den. 

raan2 dengan Djenderal Nasdjib 
dan penasehat2nia. 

POST PERANTJIS DI CHAU- 
BEN DIHANTJURKAN. 

60 km sebelah timur Saigon, 
dihantjurkan karena ledakan2 

Vietnam, demikian diumumkan 

da hari Sabtu. 

karena anggota2 pasukan2 Ho Chi 
Minh berhasil mengadakan perembe 
san dan memasang randjau2 didalam 
'pos tersebut. 
BANGSA KAREN MENDA- 
(PAT NEGARA SENDIRI. 

'at mengumumkan perbatasan   
/ dapatkan pemerintahan sendiri 

| Salween ini merupakan 

"Thai. 

ditudjukan untuk export sadja. Po- 

koknje 

kebutu- han2 lainnja jig  mendjadi 

han rakjat, jang dapat diperbuat da- 
keva- 

pemerintah, berusaha memadju- 
ripada bahan rami, memaksa 
da 
kan tanaman rami ini. Pengalaman 

'aktu perang umpama- 

  

r en 18K $ Ki 

, Naa an Ootsch 
, ti Ti 3 - ng 

1 Vletane , 
TM NN mna 3 

oat 

| Mungkip Hilangkan 

| 4 

iK- 1 tentang presidentieel kabinet 

menaruh harapan, bahwa pe- berais 

Mesir, mungkin akan mengada- ! 
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Presiden berziarah kemakam R.A. Kartini. Foto menundjukkan 
waktu Presiden sedang meleta kkan karangan bunga diatas makam.   

|.K 

  

Dugaan Sidik 
Tak Beralasan   kaif Masjumi , Tidak. Hendaki Digantinja 

Sukarno-Hatta - 
Program Masjumi Men djadi Persoalan 

. Partai2 Politik. 
i “1 

ROGRAM PERDJUANGAN Masjumi jang baru? ini te- 
lah diterima oleh muktamarnja, masih selalu mendjadi Pp 

Sebagaimana diketahui Masjumi menghendaki presideniieel ka- 
binet. dan dua Dewan Perwakilan, jaitu Senat dan Dewan 
Perwakilan Rakjat. Kalangan? politik beranggapan, bahwa 

hal ini akan besar pengaruhnja terhadap perkembangan po- 

litik dalam negeri. apalagi djika diingat bahwa pemilihan 
umum untuk konstituante — jang akan menentukan tjorak 

dasar drnra pan — sekarang ini sedang dalam persiapan 
dan menurut rentjana pemerinfah harus dapat diselenggarakan 

dalam tahun jg. akan datang. 

Mengenai regeringsstesel se mi ini seketulaja adalah suatu 
perti jang dikehendaki cleh Mas tjcra untuk mengatasi krisis 
Jumi Itu ada pelbagai tafsiran, jin, oleh karena hendak mem- 
Sa sik jang menciaknja GAN berj kepada orang jg mempu- 
Bert Par Pnune n SE njay gezag basar, seperti Bung 
keterangan Sidik aan Karno dan Bung Hatta, poli- 

TN O tieke verartwoordelijkheid di- 
Seperti jang dikehendaki. oleh mikian f'hak pimpinan Masju- 

Masjumi itu, fihak pimpinan Wi. (Pia). 
Masjumi menerangkan kepada 
wartawan kita, bahwa ,,dugaan | 
idik bahwa Masjumi bermak- 

presiden 

tidak! 

  
nja tjita2 presidentieel stelsel 
dalam pemeriniah dari Masju- 
mi itu sesuai dengan sistim pe- 
merintah pada waktu itu diteri 
ma cleh semua pemimpin perge 
rakan. Selandjutnja fihak Mas- 
jumi itu mesundjukkan, bahwa 
pergantian dari sistim - presi- 
dentieel ke parlementer itu dif 
ganti oleh Sutan Sjahrir. , 

Tjita2 Masjumi ini bagi 
orang jang mengetahui sedikit 
banjak. tentang staatsidee Is- 

njata Deadlock: 

  

buah persoalan dalam partai? politik, terutama jg. menge- 
nai sistim pemerintah dan susunan Dewan Perwakilan Rakjat. 

    

   
   

   

  

    

Penerbit: 

Tilpon: 
Administrasi 

— Usul Dam 
Akan  Dikemukaka 

ALANGAN?2 JANG ME 

nerima kabari? desas-desus jan 
jet Uni dan RRT katanja akan 
an di Korea didalam rangka sua 

| Timur Djauh sebelum 2 
takan seterusnja oleh kalanga 
kini tidak menerima laporan 

Menurut kalangan2 di Wasi- 
ington usul2 jg Katanja hen- 
dak dikemukakan ' oleh Sovjet 
itu ,.bukannja ditudjukan utx 
nsendapatkan perdamaian sung- 

. guh2, melainkan lebih akan 
merupakan sesuatu siasat prcpa 

ganda sadja”. Dengan usul2 
demikian itu, demikian kala- 
ngan tadi selandjutnja, pihak 

Sovjet hendak berusaha men- 
dapatkan keanggotaan RRT da- 

lam PBB, menuntut penjele- 
sajian masalah Taiwan serta pe- 
ngakuan pemerentah RRT oleh 
Am,-Serikat. Ditegaskan oleh 

' kalangan2 itu bahwa dlm tahun 
pemilihan presiden di Amerika 
jg segenting sebagai sekarang 
ini, tidak akan ada suatu peme 
rentahan di Amerika akan be- 
rani mengakui pemerentah RRT 
dgn tiada menimbulkan banjak 
pertentangan di seluruh nega- 

ra, Oleh karena itu, sikap Ame- 
rika pada saat ini ialah utk per 
tama2 berusaha mentjapai per 
damaian di Korea dan meng- 

achiri pemilihan2 presiden pada 
bulan Nopember, dan hanja se 
sudah itu Washington akan 
bersedia mempeladjari kemung- 
kinan mengadakan suatu penje 
lesaian urum masalah2 Timur 
Djauh djika ada tanda2 ten- 
tang adanja “goodwill jg njata 
dari pihak Sovjet dan RRT. De 
mikian kalangan2 di Washing- 
ton pada achirnja. 

Rusia akan usulkan pe- 
njelesaian di Korea. 

Sementara itu kalangan2 ke- 
rsenterian luar negeri Inggris   

. Atur Ekonomi 
,Londer Minjak” 
Karena Rundingan' Ingg:is-Iren Ter- 

Kata Mossadegh 

MENURUT kalangan jg mengetahui di Teheran, perda- 
na menteri Iran. Dr. Mohammad Mossadeg, 

Minggu kemaren telah memberitahukan kepada Shah, bahwa 
bdjalan bantu dlm pertikaian minjak antara Inggris dan 

pada hari 

     

    N » IUA: ordeka | , z 

' Hetami (Dim. perdjalanan keluar negeri) 
Purwodinatan Barat II — 20 Semarang, 
Redaksi 1228 Smg. Rumah 1798 Smg... 

Harga Lengg. (bajar dimuka) 
Rp. 11.— luar kota. (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

ijaraan2 jang sedjak beberapa waktu c 
oleh delegasi RRT dibawah pimpinan perdana menteri Chou En 
(Lai dengan pemerintah Sovjet di Moskow. 

de 

  

         
    
      

  

sa s2 Nan ne Sai S3 
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- Ekspedisi 2087 Semarang. 
Rp. 10.— didalam kotak 

Baen 

al 
n:/RRT-Sovjet Dim 

Masalah Korea? 

NGETAHUI di Washingfon pa- 
da hari Sabtu membenarkan bahwa mereka telah me- 

g tertentu, menurut mana Sovs 
mengusulkan suatu perdamai- - 

tu penjelesaian umum diseluruh 
chir bulan September ini. Dika- 
n? itu, bahwa mereka hingga . 
2 jang djelas mengenai pembi- 

ini sedang dilakukan 

pada “hari Sabtu 
bahwa hingga kini 
pembenaran resmi ms 
rita2 jg berasal di 
koresponden dlm PR 
Sovjet Uni dan negar' 
nja di Timur Djauh aka 
usulkan suatu penjelesaian' “per 

Pin 

menyatakan, 

“ada    
   
    

  

Gantaian umum di 
bagian2 Asia lainnja dgn nega- 
ra2 Barat sebelum achir bulan 
September ini. 
gris jg mengetahui dim pada 
itu berpendapat bahwa kemung 
kinan usul2 demikian itu dari 
pihak Sovjet memang ada, se- 
telah usul2 Mexico utk meng- 
adakan penjelesaian di Koreas 
baru2 ini disampaikan kepada 
PBB. Dikatakan seterusnja oleh 
kalangan2 ini, bahwa tiap usul 
Sovjet jg bertudjuan utk me- 
ngembalikan perdamaian di Ko 
rea dan daerah lainnja, sebagai 
di Asia Tenggara, akan dipela- 
djari dgn seksama oleh London, 
terutana djika usul2 itu keli- 
hatannja sungguh2 dan kon- 
struktif. (AFP), 

Sjarat2 utk. mentja: 
| ri tawanan2 jg hilang. 
| : 

PBB untuk urusan tawanan pe 

rang pada hari Djum'at meng 
umumkan, bahwa panitya tsb 
tidak dapat melakukan tugas- 
nja mentjspai tawanan2 pe- 
rang jg.hilang apabila tidak 
didapat bantuan dari fihak Ru 
sia, Ketua panitya, Gustavo 
Guerrero dari San Salvador, 
menerangkan bahwa perminia 
an2 jg telah dikirim beruang- 
ulang kepada Rusia hingga ki 
ni tetap tidak didjawab. Hal 
ini diterangkannja dalam 

tosberkenaan dengang 

nutupan sidang ketiga dari pa 

nitya tsb. 2 

“Panitya dengan.amat menje 
sal telah datang pada kesimpu 
lan, bahwa dig oleh sebab ti 
dak adanja kerdja-sama dari 
fihak Rusia tidak sanggup men 
djalankan tugas jg telah dise- 
rahkan kapadanja ketik, pani 
tya dibentuk”s Panitya ini te 
lah mengalami pemboikotan da 
ri Rusia sediak pembentukan- 

  

   

Kalangan2 Ing- " 

Seterusnja panitya chusus $ 

sua- 

Jefterson Caffery achir2 ini se- 
ringkali mengadakan perbiti:- 

Pos militer Perantjis di Chauben, 

telah Bung Karno dan Bung Hatta 
ran 

djau oleh pasukan2 Ho Chi Minh 
pada malam tg. 12 September jl 
hingga menjebabkan tewasnja sedikit : 
dikitnja 9 serdadu pendjaga bangsa 

oleh 
markasbesar Perantjis di Saigon pa , 

Menurut komunike tsb. dalam per 

|lam, bukan suatu tjinta2 jang 
' aneh. karena menurut idee tata 
negara Islam, kepala negara itu 
harus bertanggung djawab pe- 
nuh kepada rakjat jang dipim- 
birinja, tidak hanja sebagai Jam 
bang sadja. Pernjataan persetu 
djuaan PSI mengerai hal ini, 
membuktikan kebenaran, tjita2 

| Masjumi, diika ditilik dari su 

perdana menteri Churchill. 

Semuntara Dr. Hjalmar 

Schacht, ahli kevangan jang ter- 

  
     

  

Inggris tentang penjelesaian| dut Islam. demikian kalangan : 
ri 5 , . 3 : Ea) Na YA nat, telal rto- 

(perselisihan antara Mesir danj pimpinan Masjumi se'andjutnia. kenal dari Djerman, telah berto 

Inggris. Bahwasan'a antara Dwi-, lak ke Djerman dengan pesawat 

Tanda2 ini diperkuat denganj tunggal ( Soekarno-Hatta) dan | terbang. Sebelum berangkat ia 

berita2 jang mengatakan, hah-j pem'mpin2 Masjgmi kadang2 | menerangkan bahwa keuangan 

wa dutabesar Amerika di Kairo| ada perbedaan faham menge- | rran sebenarnja lebih kuat dari 
nai beberapa soal politik jang 

penting, . bukan suatu alasan | mempunjai tjukup emas untuk 

untuk menarik kesimpulan, bah | menanggung pengeluaran uang 

wg Masjumi ingin mengganti | kertas. Selandjutnja Dr. Schacht 

Dwitunggal itu. Bagaimana- | menerangkan, bahwa tak lama 

pun djuga perbedaan faham an | lagi ia akan kembali ke Teheran. 

| tara Dwitunggal dan pemim- 

ping Masjumi itu. akan tetapi 

Masiumi berpendapat, bahwa 

pada perkiraan dan bahwa Iran   
Sementara itu di Londen orang 

berpendapat, bahwa perdana men 

teri Iran, Mossadegh, kini sudah 

siap untuk mengadjukan usul ba 

lasan terhadap usul Churchill- 

Truman mengenai penjelesaian 

sengketa minjak, djika Inggris 

berdjandji hendak menambah 

adalah jx paling tepat mendja 

di presiden. Dengan adanja 2e 

zagscrisis sekarang ini, dima 

ina orang jang mempunjai ge- 

Iran ternjata tidak-dapat ditembus, sehingga Iran harus menga 

tur perekonomiannja tampa pendapatan dari minjak. Dikatakan 
bahwa dim pertemuannja dgn Shah jg berlangsung selama 3 

djam pada hari Minggu itu, Mossadeg menerangkan, bahwa me 
nurut undang? nasionalisasi maka Iran tidak murgkin dapat 
menerima usul? jg baru? ini diadjukan oleh pres, Truman dan 

nja dalam tahun 1950 jg lalu. 
Guerrero selandjutnja mene- 

rangkan, bahwa antara lain te 
lah diputuskan pula untuk me 
ngirim sebuah surat perminta 
an kepada Repubik Rakjat 

, Tiongkok, berhubung dengan 
kenjataan bahwa permintaan2 
jg telah disampaikan oleh Dje 
pang mengenai tawanan2 pe- 

rang sampai sekian djauh tis 
dak membawa hasil jang me- 

| muaskan. Djepang bersitegang 
sj r iI leher, bahwa sebanjak 340000 

  

. Langkah 
3 1" € mu. " 

musa Sovjet 33, warganegara2 Djepang tidak 

Utk Penjelesaian Korea kembali kenegeri mereka dari 
ikan Tan ae Be | Rusia dan Tiongkok sedjak ber 

: .aChirnja perang duni, kedua. 
lam Konp. Pekiog? |Tbalia melaporkan bhw 63.000 

Ta 'serdadu2 Italia ig telah ikut 
ENGENAI kabar2 bah- | bertempur melawan Rusia da- 
ea Pn Pap pa 'hulu masih tertjantum dalam . 

In 1 an 4 . &1 

baru untuk penjelesaian perang | daftar Peraga Ie NP 
di Korea, kalangan? diploma- : (Aneta—Reuter). 
tik di PBB pada hari Sabtu | 
membenarkan, bahwa pada | - 
waktu ini memang terdapat ba har ADIRI KONPERENSI 

    
| zag tidak mempunjai “politie- 

' ke verantwoorde'ijkhe'd” 2 
sebaliknja, maka tjita2 Masju 

lah diusulkan oleh Amerika. Dji- 

kan djandji 

    

djumlah 10 djuta dollar jang te- | 

ka Inggris tidak mau memberi- ' 

njak tanda2 jang menundjuk- : 
kan bahwa dalam waktu 4atau 
5 minggu ini dapat diharapkan Na SOBSI. 
akan adanja langkah Sovjet jg ' eta Pn 
demikian. Sumber? jang menge '— Dari pihak Panitia Pe- 

istiwa itu tidak terdjadi pertempuran ' 
HUKUMAN DENDA Rp. 300,— 

BAGI ORANG JANG ME- 

NEMBAK BADAK. 

usul bersama 
tadi, 

| wakta ini sedang dilangsung- 

| itu, maka diduga' tahui dalam pada itu berpenda njelenggara  Konperensi 
Mossadegh akan tetap menolak ' pat bahwa'langkah baru Sovjet Mirai IL SOBSI did 

Churchill-Truman ita mungkin ialah |hasil daripa ' asona zaapat 

|da pembitjaraan2 jang pada kabar, bahwa  Djaksa 
: Agung telah “membotsh- 

Pemerintah Birma pada hari Djum 

jang 
terpisah untuk. bangsa Karen. Suku 
bangsa Karen jang bertempat ting 
gal didaerah pegunungan. telah mem 
perdjuangkan tjita-tjitanja untuk men 

se- 
| djak empat tahun jl. Negara baru 
|ini akan meliputi suatu daerah seluas 

6 "5000 mil persegi dalam wilajah jang 
Presiden djuga dilingkungi sungai Salween. Sungai 

perbatasan 
antara Birma, Tiongkok dan Muang 

tidak demikian. Usaha me- 

ngichtiarkan bahan pakaian dan ba- 

Baru ini Pengadilan Negeri di 

Pandeglang (Banten) telah men- 

djatuhkan hukuman denda sebe- 

sar Rp. 300,— kepada Marki, pen- 

duduk kampung Sumur, katjama- 

tan Tjimanggu daerah Udjung- 

kulon. Marki dipersalahkan te- 
lah menembak dan mentjuri ba- 
dak jang berada dalam daerah 
perlindungan negara untuk he 
wan-hewan. Selain Marki djuga 
Wahab dan Sarta dari B.O.D.M. 
didjatuhi hukuman denda ma- 

sing-masing Rp. 150,— dan Lurah 
Ali dari desa Tjibadak Rp. 25,— 

karena turut serta dalam pem- 

' bunuhan badak itu. (Antara). 

kan. kembali. 
Dr. Hussein Fatemi, penasehat 

P.M. Mossadegh, jang kini ber- 

ada di Zurich sekali lagi menga- 

takan, bahwa AIOC tidak akan 
di idzinkan kembali di Iran, de- 

mikian berita Reuter dari LZu- 

rich. 
  

Ditambahkan oleh Fatemi, bah 

wa selama pemerintah Inggris 

menjongkong tuntutan kongsi mi 

njak tadi, maka rundingan2 un- 
tuk menjelesaikan : soal ' minjak 
itu tidak akan ada gunanja. (An- 

tara). 

  
' Pabrik2 Rami Perlu Didirikan Di Indonesia 

nia, memaksa kepada pemerintah, Amerika dan Djeparg mempunjai 

paberik jg dapat membuat serat ra- 
mi meridiadi halus 

nun seperti kapas. 

berusaha supaja Indonesia - tentang 

keperluan bahan textil, tidak terlalu dan dapat dite- 

tergantung kepada negeri lain, Adanja' paberik 
rami ditanah ini perlu diichtiarkan 
Pemerintah sangat mengharap supa- 
ia dapat timbul initiatief partikelir 
vkearah ini. Kalau paberik2 rami 
itu dalam djangka pendek dapat di- 

Jang akan merupakan pengha- 
lang bagi. kemadjuan tanaman rami, 
adalah tidak adanja industri rami jg 
dapat memasak serat itu mendjadi 
bahan textil, dan bahan2  lainnja,    

AIOC tidak akan idzin- kan antara perdana menteri | 
RRT Chou En Lai dan peme- 
rintah Sovjet di Moskow. 

aa 

KESIKCANGAN UMUM PBB. 

Presiden Amerika Serikat - ketika 
hari Djum'at j.l. telah 
delegasi Amerika Serikat ke Sidang 
Umum PBB jg akan dibuka pada tg. 
14 Oktober jad. Ketua delegasi tadi 
tetap Warren Austin (dari partai 
Republik), dan anggota2-nja a.l. ia 
lah njonja Eleanor Roosevelt, Ernest 
Gross. Sebagai ,,alternate represen- 
tative” ditundjuk Philip Jessup, Ben 
famin Cohen dll. 

: 

wudiudkan, maka produksi ramt  ti- 
dak lalu mendiadi tergantung kepa- 
da konsumen diluar negeri. 

Kini Indonesia masih baniak me- 
ngimport bahan pakaian, Import itu 
perlu dikurangkan dengan  adanja 
paberik textil di Indonesia sendiri jg 
diantara lain akan menggunakan ba- 
han rami. Demikian keterangan da- 
ri Kementerian Pertanian, (Antara), 

menundjuk j 

kan datangnja tiga pemim- 
| pin organisasi buruh luar 
negeri untuk menghadiri 
(Konperensi Nasional SOB 
'SI. Mereka itu adalah jang 
Sana mengadjukan namas 
nja akan datang, jaitu 
dari Seamer's Union Aus- 
tralia Eliot. V. Eliott, dan 
dari EVC Negeri Belanda 
Cornelis Geugjes dan Jo- 
hannes Wolff. Nama2 lain 
diminta untuk  selekas 
mungkin diadjukan, ses 
.dang penjelesaian visa di- 
urus oleh Djawatan Imis 
'grasi. Menurut keterangan 
'Panitia tsb, pada dasarnja 
tidak ada keberatan terha- 
'“dap datangnja tamu unda- 
ngan luar negeri, hanja 
'orang2-nja harus lebih du- 
lu diketahui. (Antara). 

| 

  

  

  
 



    

    

   

    

  

   
     
    
   
    

      

   

    

      

   

     

   

  

    

   
   

Bean gag Atas' | 
Gerombolan 

"1 Tenan 

jaalam D nak, ae 
tata pukul 20.60 
sa gongferengan lang at 

adek : # d lai "3 

Dg. 

Sakuka    

3 Naba Sena maba 
aga @kabarkan, 2 

   
  

“ma. Na ta ana 
“Tg oleh rakjat ketika ia datang ke 

       
   

   

    

  

   
       

   
  

   

   
    

  

   

    

    

   
   

  

   

  

  

  

    

      

   

    

    

   

    

                    

     

00 ikat kesana itu, 

  

“kam. darj Tjisaat (Sukabumi). 
Setelah ditangkap Mugni itu 
oleh rakjat diserahkan kepada 
tentara, Menurut kabar, Mugni 
datang kekampung tsb. “dengan 

. menjamar sebagaj tukang djua 
“Ian p'sang. Djuga kabarnja ia | 
telah s8ring melakukan kedja- 
atan dan pemerasan terhadap 
rakjat, Sekarang pemeriksaan 
atas dirj Mugni sedang dilaku- 
1 oleh PN an Tu 

“is Taira Tag ini, LGA Sen AD 

Lis bamipai. Kiat J | 
ane “70000. Na Con | 

| Indonesia kepadw Im 01 

000.000 dollar 

  

   

  

     LP Batik 100.000.000 dollar jg telah di 
smi 27 yahan jg. lalu, sampai kini oleh Import Bank teran 

  

hkan” 3 
  

    nesia waktu 
(Letters of Crediet) sebanjak 45 

guna melakukan 
bajaran2 kepada paberik2 Arneri 
ka. Transaksi2 dengan mereka 

melalui saluran perdagangan bia 
sa, dengan kata lain, setjara 
tidak langsung. Sampai kini oleh 
Indonesia telah diterima dan di 
bajarnja dari kantong” sendiri 
barang2 seharga 30.000.000 dot 
lar, termasuk misalnja pesawat 
pesawat terbang ,,Convair" dgn 
Ta 6.085.500 dollar. 

 Tinggdl $ 20:000-000. 
bajaran  tjitjilan ke-empat oleh 
Import-EkKsport Barik kepada In 
donesia sebanjak 7.000.000  dol 
lar pada pertengahan Djuli jang   

  

  

  

Gea ena Te ma Konferensi Masa di Peking jg akan di- 
mulai bada achir bulan ini, diantaranja akan dihadiri djuga 

“Oleh 'seronsbongan orang dari Indonesia. Kita tidak tahu kun- 
“djungan mereka itu atas nama “dan utk siapa. Adapun jang 
Budah pasti, mereka itu tidak mewakili bangsa Indonesia. 

ai kita tidak pernah membitjarakan perlu tidaknja me- 

  

utusan kesana. en 
atau Pa kepada mereka jg pergi kesana. 

— — — Pjalinja, orang2 Indofiesia tb, 

bab 'hanja ewakili golong: 
— atau tidak resmi, di konferensi itu 4 sa 

nanid atau utk bangsa dan atau rakfit Indonesia. Apa pula | Sep 

Ke konferensi tsb. Sebab itupun kita tidak me- 
Djuga tidak menitipkan suara 

   

  

» ig mungkin 
Sebagai ,Orang2 terkemuka”, jg mung- 

| atau partai sadja, resmi 
beranak berbitjara atas 

| djika Gitindjau kedudukan mereka, baik dipandang dari sudut 
/Politik, maupun dari sudut sosial, jg tidak mempunjai penga- 
. Yuh 'apa2 di kalangan rakjat banjak. 
SL — Hal ini sangat perlu dinjatakan terus-terang. 
“Oleh suatu harian nasional sebagai ,,Suara Merdeka” ini, supa- 
“ja tidak gampang2 sembarangan orang jg pergi keluar sa 
berbitjara atas nama dan utk bangsa atau rakjat 

utk diketahui oleh kedutaan2 dan perwakilan? melarkd Dj 

  

asing jg ada di Indonesia, bahwa orang2 Indonesia jg melawat 
keluar pagar seperti rombongan ke Peking itu ataupun ke tem 
pat lainnja, tidak boleh, karena memang tidak semestinja di- 
pandang sebagai »wakil Indonesia”. 

katakan oleh wartawan Suroto 
Sebelum rombongan Peking itu berangkat. di 

sebagai ketua ,,delegasi”, jang 
Nat hampir sama dgn keterangan jg “diberikan olehnja kepa- 

da ,/Antara” di Amsterdam. Tentang keterangan itu sendiri, 
kita tidak hendak menghiraukan pandjang2. 
Te Tetapi ada jg harus kita sangkal. Dalam beri- 
ta-, Antara” itu disebut ,,Suroto sebagai ketua Delegasi IN- 

- DONESIA ke Konferensi Perdamaian di Peking”. Inilah jang 
Kita bantah. Dan jg harus dibantah oleh seluruh pers nasio- 
pal Indonesia tulen jg mempertahankan dan melaksanakan 
politik bebas jg aktif terhadap Juar negeri. Pers nasional sedja- 
ti jg tidak kabur pikirannja menurut djalannja angin. 
— — 5 — Orang2 jg pergi ke Peking itu tidak boleh dan 
tidak berhak dipandang dan memandang dirinja Sebagai suatu 
“DELEGASI”, Djika perlu diberi nama hanjalah suatu ,,ROM 
'BONGAN” belaira. Karena hanja suatu rombongan, djadinja 
pun bukan suatu delegasi. Apa lagi ,/delegasi Indonesia”, se- 
bab bangsa atau rakjat Indonesia tidak merasa mengutussatau 
memilih mereka sebagai ,,perutusan Indonesia”. 

Kita, bangsa Indonesia, pemerentah Indonesia ' 
dan negara Indonesia menjukai dan tjinta damai. Perdjuangan 

| Kemerdekaan jg telah tertjapai, dan perdjuangan nasional jg 
masih kita tunaikan sekarang, terutama-pun utk kepentingan 
tertib-damai dunia, perdamaian manusia dalam hidup gotong- 

“ rojong di seluruh dunia. Tapi, damai jg kita sukai, dan damai 
jg kita tjintai, bukanlah damai-copy sesuatu aliran jg mengan 
dung propaganda sesuatu ideologi asing jg tertentu. 3 
Me el) Tag 

kita kehendaki jalah 

Perdamaian jang hendak kita. tjapai, bukanlah 
jang didikte oleh siapa djuga. Perdamaian jang 

rdamaian jang ichlas, perdamaian jan 
diperdjuangkan Pera: 'bebas dan djudjur. i Li Djadinja bukan 
perdamaian oleh salah suatu blok dan untuk kepentingan sa- 
Jah suatu blok. 

f SH LL Namun, lepas dari isi, sifat dan tjorak Konfe- 
rensi Perdamaian di Peking itu, sekali lagi harus kita tegas- | 

Indonesa. jang 
sungguh2 bukan 

“hanja suatu rombongan belaka, bukan wakil Indonesia, bukan 
Pee ga (delegasi) Indonesia, sehingga dalam konferensi 

Ka bangsa atau rakjat Indonesia tidak boleh dibawa- 

aa bahwa orang2 

“ 

Sa Pan Mondk 
“berhak berbitjara. atas 

mmamuaa yana 

  

JUNIOR AFD, Sa 
Dalam rapatnja hari Minggu ke- 

'Marin jang dipimpin oleh tn. Tjan 
Tjing- Kie, perk. Sam Ban Hien Kuo 
Su Thuan dikota ini telals menjusun 
pengurus baru th. 1952/1954 terdiri 

— ebb: ketua Liem Tiong  Koen, “wk. : 
. Ketua. Hoo Tiong “ Goan,. . penulis 

'Tjan Tjing, Kte, bendahara, Tan Tik 
Tjice! hoofdcomm. Ang ' Na Djian 
dan dibantu oleh 10 pembantu2”lagi. 
“Djuga telah dibentuk pemimpin2 ba- 
yian. Dalam Tapat  fsb. telah “disah- 

kan AD dan ART .serta pembukaan 

resmi berbagai tjabang jaitu Wanita, 
bingpong, orkes “koenthatiw, "yang- | 
khitm dan health & “stretigh, 

berangkat dan akan berang- 
ah suatu delegasi, melainkan 

tidak boleh, tidak semestinja dan tidak ” 
nama dan untuk Indonesia, 

MOGOK TOTAL. 
Hari ini, Senen 15 Sept. buruh? 

pelabuhan dari SSPV sedjumlah 439 
Ka 'orang, jaitu jang bekerdja dibagian 

1 'dok, perahu2 dan sleepboten, telah 
' mengadakan mogok total. Dalam 

jaran dari Gabungan Buruh Pela 
buhan disebutkan, bahwa berhubung 
dengan gagalnja perundingan2 dgn 
pihak madjikan mengenai tuntutan 
umum tg. 3k Mei 1952 maka 'pengu 
rus GBP mengeluarkan komando un 
tuk mengadakan sitddwn stakihg 
pada hari Senen dan Selasa mulai 
pagi hari sampai djam 12 siang, ke 
mudian pada hari Rebo mogok total 
(tidak masuk kerdja), tetapi oleh 
karena pada hari ini buruh2 itu tidak 
diberikan makanan, maka aksi mo | 
'gok duduk itu telah dirobah mendja 
di mogok total dan aksi pemogokan 
total ini dimulai hari ini sampai ada 
keputusan dari P-4, 

AG Pep Una Maia da 

Ini berarti bahwa dengan pem' 

1 (sisanja disediakan untuk 

Fditerima 241.477 

IL tsti, : jang tidak 

# maksud memperluas 

in Hu oleh Indo-,| langar 
itu dibuka LO. 

aturan pembajaran jang disetu' 
Gjui oleh kabinet RIS itu digan 
El sadja dengan tjara »letters of. 
Commitment”. Derigan tjara ini, 

kpd, pabrik2 jg berkepentingan 
pd. tiap kai pesan diberi “let- 
ter of comnutment”, jang kemu 

dian diadjukan Kej ada Import- 
Ekspor ani “anti 
pembajaran atas ang2 jang 
telah dibuatnja dan dilever ke 
pada Indonesia. 

Bareng yk. Mah mi 
terima $ 30 djuta. | 

Menurut tjatatan resmi dari 
barang2 jang telah dipesan diba- 
wah rentjana jak “70000. 
000 dollar, banjaknja . barang 
jang kini telah diterima oleh In 
donesia adalah seharga 30.000 
ribu dollar. Daftar tjatatan itu 
menjebutkan -.perintjian antara 

P
a
m
a
n
 

Hain sbb.: 
Untuk perlengkapan dapat 

(automotive transport) dari 30 
1000.000 dollar, kini telah datang 
adalah seharga 20.943. 104 dollar. 

| Projek kereta api, dari Ik. 18:500 | 
1000 dollar, 
YIk, 1.805.294 dollar. Propek pela 

jang. telah diterima 

bahan, dari Hk. 6.5001000- dollar 
Ijang telah diterima Tk. 2.3001004 
donar. Projek  wansport 'udar: 

Gari Hc. “6:000.000- dokar,  sirlat 
Giterima 3.500.000 dellar  beru) 

pa 8 pesawat terbang ,,Convair' 
onder- 

dil2 Convair jang sampai kin: 

Ibelum djuga diterima). Projek 
pembikinan djalan, dari Ik. 2.091 
000 .doliar, diterima 1.870.001 
dollar. Projek  telecommunic: 
tions, dari Ik. 2.600.060 dollar, js 

. dollar. Projel 

tenaga listrik dari Ik. 3.500.006 
dollar, jang diterima 1.168. djut: 
dollar. Projek kehutanan Ik- 

1.550.000 dollar, jang telah dite 

Aina 127.254 dollar. Projek perke 
palan Hz. 11820000, telah diter: 
Yna 1145:000 dollar. 

Dalam hal Jleveransi barang? | 
begitu. lantjar 

diharapkan, beberapa se 
'bab diKertukakan, arifara lain 
politik jang dewasa ini didjalan 
ikan 'oleh pemerintah Amerika 
"berhubung dengan kedudukar 
Stock bahan mentah jg kurang. 

Rentjana projek utk. 

Kalangan resmi di Diakarta tidak 
membenarkan berita UP beberapa 
hari jang lalu ig mengatakan bah 
wa Impor — Ekspor Bank kan 
membajar sisa pindjaman itu ke: 
"besar 25:000:000. “dollar sebelum 
achir tahun 1952... Kata kalangan 
Impor — Ekspor Bank menurut UP 
Itu, jaitu untuk keperluan proiek 
dialan, pembikinan paberik semer 
di Gresik Jan pesanan djumlah nx- 
sawat terbarg. ' Menurut kalangan 
resmi tadi. sekarang memang ss- 

dang dipertimbangkan projek2 apa 
ja akan didialankan atas sisa 
30.000.000: dollar. itu. Dibenarkan | 
oleh mereka bahwa bagian dari ft 
sebesar 7.000.000 dollar akan di 

Kem 
Ma umi - Prinsip Set 

an 2 :Minjak ' 
da BPM—Kata Mr. Jusuf Wibisono 

ABAM prinsip Masjumi setidju suaber2 minjak di 

Simatra Utara dikembalikan pada B.P.M., jang me- 

milikrja, oleh karena konsesi jg, diberikannja 

demikian mr, Jusuf Wibisono menerargkan 

suara? dari PN. I. jang menolak sumber? 

menasih Man 

NYA dengan 

“upatjara utk 

sisa 56.000.000 dollar | 

   

       
     

     

   

      

   

  

Fa L San 

tersebut dikembalikan Kepada 

Pama 'an asing. Menurut 

  

3 Pohon 
Indonesia 

Hari Da Ditanam 
Di Pilipine 

RESIDEN Pilipina @Gui- 
rino hari Sabtu dalam 

memperingati Ha 
Mn Pchon?2 melaku- 

penanaman 3 batang pohon 
jang telah diberikan kepadan 
oleh Presiden Sukarto, 4d 
an dikabarkan oleh UP dari Ma 
nila Penanaman pohon? dari In 
lonesia itu dilakukan diperkebu 
1annja di Novaliches tida 
Ijauh dari Manila Menurut 
nu tumbuh?an, dua dari 3 "3 
Ha itu namanja Dilinea P 
sinensis dan jang ke-3 Tani 
tan Amorphophalus Tianun. 
Ketika Presidzn @Guirino datang 
2 enak, en Juli jang la 
Uu ia sanga arik eleh po- 
hon2 tsb. dan memutuskan utk 
menanamnja di Pilipira (Anta 
ra): 

  

  
- 
| 

  

uan “umum (general purposes”). : 
Pada hal sesungguhnja untuk ke- 

serluan jg dimaksud dengan ..gene- 

ral purposes” itu, ditaksir beaja ti- 
dak kurang daripada 500 djuta dol- 
lar. 'Djumlah iai memang dahulu 
diadjukan “oleh  fihak Pemerintak 
RIS, akan tetapi Impor — Ekspor 
Bank “bersedia hanja memberikan 
100 djuta. 

Pelunasan dim. 15 ta- 
hun mulai 1956. 

Dalam perdiandjian pindjaman itu 

itu ditetapkan bahwa - pembajaran 
kembali dgn bunga sebesar 31) ay 
dibulai pada tanggal 1 "Maret 1956 
jg akan datang sebesar 1W30 dari   gunakan untuk mendirikan paberik! 

pembikinan dialan ini masih tipis 
kemungkinannja, berhubung dalam 
keadaan sekarang ini lebih diperiw- 
kan projek tenaga Iisterik dengam 

lapangan iw- 
dustri dan lapangan pekerdjaan utk 
buruh Indonesia. “Dapat ditjatat. 
hhw sampai kini sebagian besar da-! 
ri 100 djuta dollar digunakan untuk 
keperluan kementerian Perhubungan 
jg  rentianania dimaksudkan keper:- 

T.P. PALSU DITANGKAP 
Pada kita dikabarkan, bahwa pa 

da Djum'at malam jl. dua anak TP 
palsu telah ditangkap didekat bios-   

4 semestinja. 

cope Indra. Terdjadinja sbb.: Pada 
antara djam 21.00 “dan 21.30 se- 
orang pemuda yiengaku anak TP | 
dan memakai lentjana Ganeca masuk ' 
bangsal bioscope Indra tak membeli 
kartjis, Perbuatan ini diketahui oleh 
arak2 TP jang sesungguhnja dan 
TP palsu itu ditangkap. Seorang 
kawannja jg tidak ikut nonton djuga 
telah ditangkap serta diberi adjaran 

PERTEMUAN PERPISAHAN, 

Kemaren pagi, oleh Kantor 
Penerangan Agama Prop. Dja 
wa Tengah telah  dilangsung- 
kan hari perpisahaan Sdr.2 Su 
mihartono dan Krisbandaru, 
bertempar di Balai Wartawan 
Semarang. Mereka ini di- 
pindahkan cieh Kementerizm A- 
gama ke Kantor Penerangan 
Agama Prop. Sunda Ke'jil ber 
kedudukan di Singaradja. Di 
terangkan, bahwa kantor tsb 
be'akangan ini biry terbentuk 
beberapa bulan berselang dgn 
Sdr, Munir Abisudjak dan A, 
Mundjiad sebagai formateur 
nja. Kedua Sdr. 2 tsb pertama 
ini menjampa'kan pula sela- 
mat tinggalnja dan tidak lupa 
semua kesalahannja minta di 

semen di Gresik, Adapun projek | 
djimlah pindjaman tiap2 setengah 

tahun, 
seluruhnja akan ditjapai pada tahun 
1970. Oleh pemerintah telah. dimu- 

lui pengangsuran 'bunga  (rente-af- 

lossing) pada tanggal 1 September 

jblini.. 'Disaniping sjarat bahwa 

semua. barang harus “dipesan di 

Amerika, pemerintah Indonesia djt- 

ga harus memberi laporan pada 
waktu jang tertentu mengenai pe- 

laksanaan projek jg telah disetudjsi 

oleh kedua-belah pihak itu. 

| PERESMIAN GarENG 
IBaru. 

| Saptu- malam “1. bertepatan 
|dengan hari shedjitnja Ngo 
| Tjo, telah diadxkan upatjara 
“pengresmian pembukaan ge- 

dung bary dari Sam Ban Hien 
di Plampitan -56, diramaikan 

Gengan orkes Peng Jou Thuan 

dan biduan. Perhatian tjukup 

besar dari para anggauta dar 

undangan. Ketua Sam Ban 

Hien tuan The Sam Yang mem 
buka upatjara dalam “bahasa 
Tionghoa jg kemudian d'salin 
ke bahasa Indonesia gleh tuan 
Oei Tjong An, Setelah itu per 
turut2 berjidato wakil2  per- 
kumpulan memberikan selamat 

RANTING SPK DAN 
SGIB. 

Hari Patin jbl. o'eh IPPI 
tjabang Semarang telah didiri 
kan 'rantirig SPK dan SGTK 
Cengan susunan pengurusnja 
sbb: 

SPK, 

Ketua: Praptartis W/k ke- 
tua: Siti Wahjuni: Secretaris ' 
I: Sri K'iswandilah: Secretaris   maafkan. 

Kami utjapkan selamat be- 
kerdja ditempat jg baru.   II: Darsini, Bendahara I: Har 

tari: Bendghara II: Mintarsih 

4 Pudjiastuti, 

ali Pada BPM 

t Mr Jusuf Wibisono menga takan bahwa Indonesia sebaga: 

aan hukum, menurut Undang2 Dasar haras mendjandjung 

tinggi hak2 orang lain, meskipun orarg Jain itu bangsa atau 

  

nan na Gantine Utara jitah B.P.M. 

Funtak membeli kembali Konsesi: 

tahun, padahal djika di usaha- 

kan dan diperbaiki cleh BPM da- 

dendan kata Jain. pelunasan ' 

| olahraga, 20,15 “Tehtiar "pers: 

  

  fan Yniftae Keeiea Jan 
kati penjelesaian. Gedung 

i gedutg jang Tama. Gam- 
na Lan sambing. 

be
ba
s 

       

    

    

     

    

   

jui Pengemba- 
m. Utara Pa- 

kepada pemiliknja. Lebih. lan- 

mempunjai hak atas 

Kendatipun demikian ini Td 

tidak 

BPM 

berarti, bahwa 

neriz ydah dan akan 1nie- 

Kadar persetudjuan sukarela 

dari BPM. Persetudjuan ini ti- 

dak berupa paksaan dan dapat 

Gitolak oleh BPM. Setjara teo- 

ritis memang konsesi BPM da- 

pat dibeli kembali, akan tetapi 

masih satu pertanjaan apakasd 

djika surmber2 tersebut Ciusaha- 

ikan sendiri, akan merguntung- 

kan bagi negara atau tidak, de- 

mikian katanja. ,Seperti saja 

(pernah kemukakan”, demikian 

(mr. Wibisono melandjutkan pen- 

dapatnja, sproduksi sumber2 

'iminjak di Sumatera Utara kini 
hanja mentjapai 1200 barr rel se- 

pat  ditjapai produksi 7 djuta 
barrel setahun. Melihat perbeda- 

an produksi. ini, maka baik. bagi 
huruhrja “sendiri inaupun bagi 

kas negara, akan  menguntung- 

kan Gdjika sumber2 minjak di 
Surnatera Utara Gi kembalikan 
pada BPM". 

Sokongan moril dan 
materiel pemerintah 

: perlu. 

»Terhadap suara2 jang me- 

ngandjurkan untuk menahan 

sumber2 minjak, agar bangsa 

Indonesia diberikan kesempatan 

mengusahakan sendiri, saja ber: 

pendapat ada djalan lain jang da 

pat ditempuh untuk memenuhi: 

(kehendak itu dengan tidak usa 

ha memperkosa hak orang lain”. 

| Sebagai tjonto diandjurkannja 

supaja pemerintah memberikan 

.sokongan moril dan materiil 
pada perusahaan2 
mentjari (boren) dan 

ploitir sumber2 minjak baru, se 

hingga dapatlah tergambar Ke 
tjakapan bangsa Indonesia un 
tuk mendjalankan perusahaan 

jang amat sulit dan memerlukan 

banjak tenaga ahli dan modal 
besar. ,,Dengan djalan demikian 

kita tidak akan mendapat peng 
hargaan”, kata mr, Wibisono 

jang achirnja mengatakan bah 
wa tidak lama lagi dewan pir 
pinan Masjumi akan mengeluar 
kan Statement “jang isinja da 
lam garis2 besar bersamaan de 
ngan apa jang dituturkannja di 
atas. (Y, 

SGPK. 
Kesua: Rustijah, W/k ketua: 

Noerinis Secretaris I: Moeti- 
nah: Secretaris II: Rahajuni, 
Bendahara I: Moestiah, Benda 

hara II: Darmj Purwati. 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 
| Senen 15 Sept.: djam 17.05 
Sambil ntimum teh. (karawitan 
“studio). 1830 Lagu2 gembira 
oleh Staf Musik Div, Diponego- 
ro '(tapel), 19,15 Tindjauan 
luar negeri, 19,30 Irama lang- 
gam, 20,30 Rudjak ulek Sema- 
rangan, 21,15 Tindjauan tanah- 

air, 21.30 Manasuka hidangan 

,Tossema. 
! Selasa 16 Sent: djan 17,05 
Taman Kepanduan oleh Pandu 
' Katholik, 18,00 Serba-serbi Ang 
katan Perang, 18,15 Dirembang 
petang O.K. Satris, T9,15 Dunia 

21,15 “Dima “Sekawan, 2215 
Langgam Malaya. 

STUDIO RADIO RELAY TJIRE- 
BON TELAH DIBUKA. 
Bertepatan dengan Hari Ra- 

dio, pada malam Djumahat di 

Tjirebon telah dibuka dengan 

resmi studio radio relay, dengan 
dihadliri oleh Sudarmadi «dari 

kei 
jang hendak" 

mengex 

jaan. “Kebi 

(Sit masing2 tidak sama dalam 

Federasi), : 

    1 | 

»Atas dasar kukum? 

timbulnja fit. 
ran2 kritis ini terdorong oleh 
makin banjaknja pelanggaran2, 
tidak hanja disatu . tempat, 

jang dalam putusan para wa- 

tjara me-gksanakan hukuman- 

Inja: mitsalnja wasit A, dalam 
Sesuatu pelanggaran permai- 

nan tidak melakukan hukuman, 
wasit B' atas pelanggaran jang 
sama itu pada waktu lain men- 
djatuhkan hukuman, tapi 
lain waktu lagi kedjadian ter- 
sebut terulang oleh wasit €C di- 
hukum, tapi lain lagi tjaranja , 
menghukum, Demikian selar- 
djutnja.. Inilah . jang 
hari kian membingungkan, me 
maksa ke'uarnja fikiran? kri- 

  
Itis,, sehat, dari banjak orang 
pentjint, sepakbola jang anta- 
ra lain berhunji: “manakah hu 
kum2 sepakbola sekarang ini 
sebenarnja?” Sifat keragu-ra- 

guan ini jang mendjelma men: |. 
djadj pertanjaan umum jang! 
sehat dapat didjawab setjara | 
pendek: , 

Hukum2 apa jang dipakai 
di Indonesia? 

“Karena Persatuan -Sepak- 
bola Seluruh Indonesia satu- 
satunja organisasi sepakbola 
daam Negara kita, telah dite- | 
rima mendjadj anggauta Fed 
ration Internationaje de Fooths'l 
Association (organ'sasi Sepak- 
bola Sedunia jang berbentuk 

sendirinja peratu- 
ran2 atau hukum2 permaingn 
sepakbola di Indonesia adalah 
hukum2. permainan FIFA” De- 
mikian pokoknja. Tapi apakah 
hukum2 itu tadi telah d'imak w 
Mi 'oleh kita sekalian, ba'k pu- 
bliek pentjinta sepakbola, pe- 
main mauptn para wasit? 

Dasar-dasarnja mungkin su- 
dah, tapi apakah perobahan2 
ferachir sehabis perang dunia 
ke H telah diikuti oleh kita se- 
kalian? Pasti dafst saja njata 
Kan belum semuanja! 
Memang soal ini semestinja 

mendjadi kewadjiban . dari 
PSSI Publiek, pemain, lebih2 
para wasit seharusnja sudah 
harus maklum Baiklah kiranja 
saja uraikan sedikit mengapa 
kiranja toporgan'sasi kitta 
hingg, kini belum dapat meng 
uarkan hukum2 permainan 
jang berdasarkan  hukum2 
FIKA dengan matjam? peroba- 

hannja iang berlaku sekarang 
ni, 5 , 

Jan Us 

Harus sesuai dg. suasa- 
na Indonesia. 

Pada bulan Oktober tahun 
1951 berdchirlah kongres PSSI 

- Periu Ba Unifor- 
Jtk Hindarkan. Kesulian2 

P Oleh: Koentadi). 

(ERHADAP tidak adanja uniformiteit Hukum Permai- 
nan dalam duria sepakbola di Indonesia masia belum 

(ada perhatian sepenuhnja. Jang saja lihat seakan-akan tzr- 
Lag Ha hukum-hukumnja permain 

33 tentunja sebag 
Am dan Karna "memahami. bagainarh sehartisifa k 

akbola ifal Sepandjang masa Teen mereka, asal 
tar Kota Adat perobahin hukum atau yukum 2 
berlaku, tidak begitu “dipusingkan rapanja, 
ini banjak swilah timbul fiki-ran2- kritis jang 
'pertanja'an, baik dikalangan publiele jang memperhatikan se: - 

pakbola, para pemain dan para wasit sendiri jang isinja ku- | 
rang lebih: 

bola sekarang ini harus dijalan dAT 

“ha Sebetulnja. 

kian 4 

Aan peraturar. 

Mo, 19 dan digantinja dengan 

|jang tidak setudju dengan P.P. 

idalam peraturan pemberian 
pensiun ibu “harus ditjantum- 
|kan pokok2. berikut: a) Isieri 

berlaku 

       

an sapikbo- 
dapat 

uni. 

gian besar tidak 

a jang sebaga 
fukurlah, ! 

merupakan 

manakah permainan sepak- 

Tolak 

Nana Demokrat. Ta" 
Setud ja Dg Perobahan2 

Dalamuja 

y ERKENAAN” dengan pe- 
nguruman menferi uru- 

5 pegawai mengenai peroba-i 
han dim peraturan pemerintah 

& 

No. 19 tem pemberian 
Biota Stik usat Ai sn 
tan W: Demokrat Pi jang 
Sia mengeluarkan sebuah 
surat gi mem jang, dlm. mana di 
Barak an perasaan tidak puas 

kalangan, crganisasi ber- 
sangkutan dengan kannja 
hanfa sekedar perobahan pasal 

1 pemerintah 
tersebuj 
“NYanta bemokrat Indones'a 

Cengan tegas menyuntur dija- 

butija samase ekali peralyran : 

nperatiran iang adil dan jang 
Gapar diterima oleh semua #o- 
an Selandjutnja organi- 

Si tersebut tidak sependapat 
Ainan menterj urusan pega- 
wal jang menjatakan, bahwa 

19 hania segolongan ketjil 
sada, Pimpinan Pusat organi- 

sasi Wanita Deriokrat Indone- 
Sia mempertahankan, supaja: 

jang mendapat hak pensiun ia 
Iah isteri pertama jang selama 
suaminja masih hidup tidak 
bertjerais hb) anak2 semua 
(Cari perkawinan jang sah) se- 
belum dewasa meridapat tun- 
djangan apabil,, ajahnja 'me- 
ninggai dunia (Pia). 

aa TA 

si sepakbola PSIS pada achir minggu ( 
IL sbb: Sabtu: CNTCS I — 
ke 

ega: 

3 Sr ta 

d Cinton 32 "— CHTES 3b (S—i). 

#rombongan pengyemar2 sepedamoto 
Yk Jogja liwat Borobudur, Trip ts 
#'berada "dibawah pimpinan tuan O 

4 Tjorg An dan Tan Kiem Sam. Sor 
Y-harinja rombongan bertolak kemba: 
Tke Semarang. 

dngan sepakbola persahabatan antar 

j malam, 

Kompetisi PS 

Kesudahan2 pertandingan kompeti “g 

“SSI 
-0), Union — Poris 3g (I—1) 
rnizoen Il — Polisi N (2—6) dani 

Pa 3 — CHECS 3a Tn, Mi 
2at.— WA (2—0) 

2 A5 Ika) 

  

1 
20 

Union 3b (5—1), 
-—' Polisy 38 (1—2)| 

SSS $ — 
Garnz. 3 “3 

Kemsren pagi djam 30 dari St 
'dion Semarang telah 'berarigkat  s 

Sepak bola d 
Magelang 

Miiggu sore kemaren di lapang 
| Tidar Magelang diadakan  pertan 

kes. OYHC Semarang. lawan 
Porad Djawa Tengah dan kesudi 
hannja 1—1. Porad Djawa Tenc 
Sore hari “itu telah turun “dengan p. 
sangan jg kuat. 

Pada pagi harinja serombongar 

Wanita dan Jaki2 dengan nsik bi 
pick-up “dan jeep telah berangk. 
dari Semarang djam 8 pagi menud 
Borobudur, tjandi Mendut dan 
mandian ' Pisangan...di' Magelan 
Darmawisata itu telah berachir su 
ces. Rombongan tiba kembali dgr' 
Selamat di Semarang pada djam 8.3 

Karena sore haritija merek 
ikut imenontoh pertandingan Sepakbc 

Ia di Tea agelang. 

Tennis di Smg 
Kesudahan kompetisi 

rang achir MAA jl: 
CETES Y 3—9 

Pelti: Sem 
SrE 

PTE I:-».DBC B 
4—1 dan OTHC | — STCV.2— 
Atjara Minggu tg. 21 jad: STC I 
— PT Kendal IL, OTHC HT. — PI 
Kendal TI dar PTS TI PTT. $ 

  

kan oleh pemain belakang £ 
hak ' jang mempertahanka. 
Pelanggaran ini adalah pi 
langgaran ringan. Wasit mem 
tuskan hukuman ringan djug 
Ka dengan pelanggaran : 
erdjadi itu. Berbuat apaka 
a i'u tadi? Bola dipegan . 
nja” dan dibawa Tea sari 
backgebieg dan diletakkannj 
diluar garis itu. Salam satu rs 
main muka fihak penjeran 
melakukan tendangan. 'beba 
kearah gawang, @ehtah fends 
ngan langsung (Girect), eni   pengluaran PSSI sendiri dipu- 

tuskan untuk mempergunakan | 
peraturan2 permainan jzing se- 
karang berlaku d'salah sam 
Negeri anggauta FIFA umpa- 
manja jang sekarang berlaku 

di Negeri Belanda. Bond Nege- 
ri Beranda (KNVB,) telah Ia- 

ma memiliki tuntunan yntuk 
para “wasitnja (Handieidirg 

vOcr scheidsrechters) jang ber 
isi peraturan? permainan jang 

dalam lingkungan 
KNVB dan disusun sangat ras 

bi Gjelas dan sangat berharga 
untuk siapapun. Disini saja ti- 
dak bermaksud mempropa- 
gandakan usaha? Be'anda, tapi 
semata-mata dilihat darj sudut   jang ke TI di Djakarta. Dianta- 

ranja, bahwa PSSI te'ah diteri- 
ma mendjadi anggaura FIFA 
dan hay ini telah diterima baik 
oleh konggres. Sendirinja sega, 
la sesuatu, terutama. mengenai 
peraturan permainan, pada Po: 
'koknja. harus didasarkan pada 
pranturan2 FIFA Demikian ten 
mja Supaia ada persesuaian 
dalan Stafa tertib “permainan 
pada pokoknja untuk para ang- 
gautanja jang hampir meliputi 
se'aruh dunia. Dari FIFA sen- 
dir pada waktu itu sudah di- 
kirimkan djuga pokok2 pera- 
furan permainan. Diputuskan 
oleh kongres dengan dasar2 
inilah PSSI akan mengluarkan 
peraturan2 permainan sendri 
setjar, luas jang akan dilaras 
kan dengan suasana di Indone- 
Sia sendiri. umpamanja  ten- 
tang lamanja "bertanding. 'Ter- 

'aly berat kiranja kalau dis'ni 
dilakukan pertandingan 2 Xx 25 
menit. Inggris sendiri menjata- 

kan tidak keberatan kalau kee 

ver diserang, dibeberapa Nege- 
ti jang djuga anggauta Fifa me 

rasa keberatan. Demikian sete- 

rusnja. hingga pd waktu pertan 

Idingan2 Olympiade Helsingki 

akan dilakukan terpaksa lebih 

dahulu diadakan persesuaian 

peraturan. 

Pusat kekurangan tenaga2 
otak. 

Kalau hingga PSSI belum da 
pat mengluarkan hal itu, saja 

rena pada waktu itu ketua sen- 
diri, saudara Maladi, menjara- 
kan bahwa di Pusat kurang se- 
kali tenaga-tenaga otak jang 
dapa: melantiarkan organisasi 
dalam pekerdjaan otak (menju 
susi peraturan2, meng'uarkan 

madjalah dan lain sebagai | 
'aja): mungkin kelambatan ini | 
'semua disebabkan belum terda | 
patnja tenaga jang dibutuh- 

kan itu: Sajang: 
Tapi tentunja hal “demik'an 

ini tidak boleh dibiarkan terus 
meneruS$. Menurut hemat saja, 
ka'ay toch Pusat belum berke- 
serepatan Untitk dapat mentjip 
takan kebutuhan jang penting 
ini, kiranja untuk sementara.   R.R.I, Pusat, 

dapat meraba-raba djuga, ka-j, 

Sport belaka. 

Kebimbangan spj. hilang. 
Dalam pokoknja semua ang- 

gauta PSSI dan para pentjinta 
sepakbola seluruhnja sementa- 
ra ini supaia segera terlepas 
dari fikiran? bimbang, keragu- 
ragyan Supaia mereka menda: 
patkan ketentuan hukum per- 
mainan. jang sama, uniform, 
jang diselenggarakan sama 
dan dimana-mana di Indonesia. 

kan sekarang ini, demikian ka- 
lay kita tidak Ingin lagi mer- 
hat kegandjilan2 jang selalu 
nampak dalam pertandingan 

Inilah hemat saja jang diperla: 

tendangan indirect: dari djar 

kurang di2las-perentah apa -j 
dilakukan oleh wasit, Tap: h 
sil tendangan tadj bol, Gapd 
Cilangkap oleh pendjaga gd 
wang. 

Je. dipakai peratu: 

Saja tertjengang melihat w 
SH kaliber besar menghukum re 
langgaran in sepery jang si 
ja uraikan diaas tadi Peratura! 
manakah jang dambil dan dike 
Gjakan oleh wasit tadi Sajan: 
sekali sehabis pertandingan s', 
ja tidak sempat untuk menanj 
kan itu. 

Menurut hemat saja wasit t 
di masih mempergunakan per 
turan kuno, Dera'kian karen 
Saja sementara ini sedang 

VB. jang sekarang setjara diar 
diam banjak wasit di Indonesi 
jang mempergunakannja. Mes 
tinja hukuman pelanggaran it 

ran ig terdjadi dlm backgebia 
hemat saja ada dua huku 
man sadja, kalau pelanggara 
nja berat, ini ada 9 rupa pelan: 
garan jang dianggap berak h 
kumarprja tidak idin hanja pe: 
nalty-kick. Kalau pelanggaran 
nja ringan djadi diluar 9 rup: 
itu hukuman tendangan  tidal 
langsung (indirect) dikerdjakar   pertandingan. Tjontoh kegan- 

djilan2 dapat Saja kemukakan 
pad, pertandingan2 besar jang 
masih hangat. 
Waktu pertandingan besar 

antar,, kesebe'asan NANHUA 
dengan PERSIS di Solo jang 

sampai menimbulkan incident 
staking patda pokoknja dari fi 
hak NANHUA dinjatakan ku- 
rang “ mengertinja mengapa 
wasit tidak melakukan peratu- 
ran2 permainan international 
jang sekarang lazim berlaku: ' 
Banjak pe'anggaran pelangga- 
ran gang menurut anggapan ' 
fihak NANHUA : mestinja ha- 
rus dihukum, terutam,, dalam ' 
hal kebersihan permainan (fair | 
play) dibiarkan sadja. 

Lagi tjontoh kedja. 
dian di Solo. 

Rentetan kedjadian ini achir 
his, menimbulkan staking dari 
fihak NANHUA, demikian ke- | 
san jg saja terima persoonlijk | 
dari fihak 'tarha tadi. Dalam ' 
hal ini kalaa demikian soalnja 
ternjata sekali bahwa  perse- 
sudian hukum permainan be- | 
Tum terdapat, lebih2 dalam hal 
ini dengan dunia luar, Djadi. 
sekali-ka'i, pendapat saja, bu- 
kan karena kurang tjakapnja 
wasit jg memimpin pertandi 
nean pada waktu itu! Lain ke 
djadian lagi ig saja liha: di 
Solo djuga, pada waktu pertan 
dingan district antara, Djokja 
dan Solo dipimpin oleh wasit 
kaliber besar dari Surabaja,   Suatu pelanggaran terdjadi ' 

Ipara pemain sudah banjak me 

  

Hagi pemandangan 
Ciri atau sedikitnja meribatang 7 

waktu sambil menunggu buah didalam backgebied jg dilaku- itu, 

di tempat dimana pelanggarar 
itu terdjadi. Sekali-kali bola t 
|dak boleh ditempatkan dilair 
' tempat: apa lagi dibawa keluar 
backgebied! 

Dua tjontoh ini tjukup dje: 
las menggambarkan betapa ber 
lainannja hukum permainan jg! 
didjalankan oleh masing2 wa- 
sit. Belum lagi kalau kita me: 

lihat pertadingan diplosok-pl 
(sok kota ketjil. Kadang2 pa 
pemain jang kebetulan datang 
dari kota besar diliputi oleh sua 
sana takut? kalau2 nanti wasit 

|tidak atau kurang mengerti hu 
kum jang berlaku sekarang ini 
|jang Saat membawa kek:ruh- 
an dalam pertandingan selang 

    

ngalami peraturan2 baru diko- 
ta-kota besar. Maka salah satu 
|djalan ialah: toporganisasi ki- 
th PSSI, harus segera meng 
lambil keputusan tegas sebagai 
'tihdakan sementara untuk (en 
dapatkan uniformiteit hvkum 
permainan untuk seluruh Indo- 
nesia sambil menunggu hukum2 
jang ditjiptakan oleh PSSI. 
sendiri dengan mtengambil da- 
Sar2 dari FILK.A. 

Mudah-mudahanlah segera 
terlaksana harapan ini agar ke- 
ragu- raguan, kebimbangan le- 
kas lenjap jang sendirinja akan: 
dapat mendjauhi kemungkinan: 

kesulitan? dalam pertandingan2 
Dengan ini kiranja hanti tidak 
mungkin para wasit mempunjai 

sendiri-sen: 

ti 

Trip ke Jagjah T 

excursisten dari OTHC Ik. 80 orang « 
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pada peraturan permaman K.N 2 

dilakukan ditempat dimana p- 1 
langgaran itu terdjadi! Pelang 
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ha DaraM satu upatjara sing- 

“oleh pemerintah dan rakjat 

BULAN DJULI. 

    

Sumbangan Pekistan 
Utk Mesdjid Sjuhada| 

Di Jogja 

kat bertempai di Kemen- 
terian Yaar Negeri hari Sabtu |' 4 

Pakistan dil $ oleh Krasa Usaha 
Indonesia K.F, Khalil telah di- 
serahkan 24 lembar permadani 
kepada ketua Panitia Pendiri: 
an mesdjid Sjuhada di 
Mr. Assaai. Upatjara tsb. 
hadiri djuga oleh Menteri Lu- 
Ar xsegeri Mukarto, Menteri: 
Agama Kijai Fakih Usman, H. 
A. Salim dan lain2. Dalam pi- | 
dato penganitr per- 
madani itu KF 

    

     

andiri- || 
Jogja, | 

Khalil menja- | | 

  Kenangan kepada satria2 na 

sional itu telah dikuduskan da- 

bih baik daripada itu.  Pakis- 
ih lah menyaksikan perdjua | 

Kemerdekaan . 
itu dengan penuh perhatian 
dan rasa takdjub. Bagi kami, 
demikian K. F, Khalil, tidaklah 
ada jang lebih kami tjintai me- | 
lainkan peristiwa mendjelma- : 2 $ 

| Agen2 polisi Arnetika menung Yu di tepi djalan Westchester dgn 
besawat radar, dengan pesaw at mana mereka dapat mengontrol | 
'ketjepatan djalanija mobil2 ja ng djalan dengan keladjuan lebih" 

lehkan. Cam era pesawat itu mengambil film dari k 

16 mim. dari kendaraan 'itu ja ng nantinja 
Sebagai bukti dihadapan “ha kim.” 

nja Siatu negara jang baru 
dan tjinta kepada kemerdeka- 
in jerig ideologi bangsanja sa- | 
ma dengan kami. Maks terdo- 
rong Cleh perasaan ichas un- 
tuk menggabungkan diri dalam 
mengenangkan 'para “Sjuhada 

inilah, pemerintah dan rakjat 

Pakistan mempersembahkan 
sudtu tanda mata, kepada fifes- 

djid Sjuhada di Jogja, Demi: 
kianlah K. F. Khalil. | 

Seteah itu maka “Menteri 
Luar Negeri Mukarto menjam- 
but utjapan K. F Khalil 'de- 
ngan mengutjapkan banjak2 
terima-kasih dengah Ppeitberi- 
an itu atas nama pemerihtah 
Indonesia dan Panitia Pendrri- 
an Mesdjid S'uhada. '“ 2 
Dalam pada itu ketua Pani-! 

tia Pendirian Mesdjid Sjuhada,, 
Mr. Assaat jang djuga menja- 
takan terima-kasihnja mengata 
kan antara lain, bahwa kebe- 
saran mesdjid Sjuhada itu bu- 
kan terletak pada ' keindahan | 
dan kemewahann'a, akan teta- | 

'pj maksud untuk - menghargai 

korban2 dalam perdjuangan ke 
Merdekaan bangsa. Maka disi- 
ni djugalah ter etak ke'stime- 
Waan hadiah jang diberikan 

Pakistan, ialah bukan sadja se 
bagai tang, persahabatan anta 
rx Indonesic dan Pakistan, 
akan tetapi sebagai pengharga- 
an kepada korban2 perdjua-). 
ngan. Mr. Assaat achirnja 
mengharapkan, bahwa 'perma- 

dani itu akan sudah ada di 
Jogja pada tg. 20 September 
jang akan datang jaitu pada 
hari pembukaan resmi dari 
mmesdjid Siuhada itu, jang dju 
ga akan dihadiri olen Presi- 
den Sukarno. (Antara). 

PENDAPATAN D.K.A. 

Menurut statistik bula- 
nan Djawatan Kereta Api 

di Bandung, selama bulan 
Djuli 1952 DKA mempu- 

njai pendapatan sebesar 
Rp. 47.502.571,71 dan 
djumlah ini adalah 
Rp. 1.420.344,81 lebih 
besar dari pada ' djumlah India kodeng2 memberi     pendapatan selama bulan 
Djuni 1952. 
MASJARAKAT POLITIK 
EROPA. — 

Dewan Parlementir Rentjana 
Schuman pada hari Sabtu telah 
menjetudjui. Usul dari Dewan 
Menteri untuk menjusun undang | 
undang dasar untuk sebuah ma 
sjarakat Politik Eropa. 

  

1 dari jang diperbo   

   

  

:   
- 

dapat “dipergunakan '   
  

ea 

Yoshida 
| Djendral Asia ! 

& Perintah Amerika Kepada Djepang? 
| Beberapa Isi Surat Kwo. Mo Jo kepada 

Pn 
“3 

Sebagai 

- Rakjat Djepang. 

RAKJAT 
jmMuliksarn 

JARAN 

   

  

antara lain dikatakan, bahwa 

di sebanjak 4.970 djuta dollar 
pang memperoleh kemerdeka'an”, bemerintah  Yoshida 

di Peki 
wnt surat Kao Mc I 
ingkok, kepada rakjat Lljepang Dalam surat ini 

selama pendudukan | 

pada tanggal 7 Septeimber 
Mo Jo, ketua Panitia Per- 

6 tahun 
perdadukan ta- x je. 

“telah 
Amerika dan seme: 

memperbesar Widget dengan 307o- Biaja militer telah meniija-. 
pai 7075 dari djumlah budget itu. Karena ini kehidupan rak- 
jat Djepang djadi makin sulit 

N ehru : 
India Tetep Berpolitik 
“Tak Memibak" 

P TEDANA metiferi India 
Shri Nehru hari Sabtu 

  

     

telah menjatakan las? “bahwa 
India bertegih pendi untuk 
tetap  mendjalankan politik 
smentjegah dan tidak - memi- 
hak”. Pidato Nehru tadi di- 
ujapkan ke'ika sidang pembu- kaan dari persidangan badan 
tertinggi dari Partai Kongres 
India, d Indore Dilegaska s

a 

bahwa baik pendjilatan, Na
 

an matoun tekanan dari pi 

| manapun djuga, tidak akan me- 
nrubah sikap India. 

“Seterusnja Nehru, jong ke- 
fjuali mendjabat perdata men- 
teri djuga mendjadi ketua Par 
tai Kongres mengatakan bah- 
wa Inda tidak akan mementjil 
kan diri sama sekali, karena 
da'am hal beperangan di Korea 
pur — walapun India tidak se 
tjara Tanggung tersangkut — 
India mendjalankah peranan jg 
aktif Dikemukakannja, behwa 

nase- 
hat2 dalam badan2 organisasi 
dunia, untuk memulihkan dan 

(memelihar, perdamaian. Achir 
nja Nehru mengatakan, bahwa 
pemerintah Inda berusaha ke- 
ras ygar supaja Demokrasi ber 
akar kuat di India, wa'gupun 
djika memandang kedunia luar 
tampak bahwa demokrasi se- 
ringkali ,membuat keputusan2 

  

— Politik 
Sama Sekali Tak 

jang salah”, (AFP). 

s.Ike 
Dapat Dibenar- 

“kan Oleh Taft 

II AYAM KONPERENSI pers 

    
    

njetudjui seluruh p endapat dari Eisenhower. terutama jang 

- mengenai politik luar negerinja. Pernjataan tsb. diberikan, se- 
telah ia mengadakan pertemuan dengan Eisenkiower selama 2 

djam,  Dinjafakan selandjutnja, bahv 
kampanje pemilihan Kisenhower, tetapi ia menghendaki konpe 
rensi untuk merun n lebih Jandjut. detail2 dari 
Eisenhower, 2 3 Selai an ng v 

Taft mengatakan, bahwa te-' 

lah tertjapai persetudjuan de- 
ngan Eisenhower untuk mengu ' 
rangi setjara besarZan penge-j 
luaran2 pemerintah. 

Anggaran belandja 'pemerin 

tah federal dalam tahun pa- | 

djak 1954 akan dikurangi hing 

ga. 70 miljard dan untuk tahun | 

padjak 1955 mendjadi 60 mil- 

jard, Sementara itu dalam ke- 

terangannja di Frankfurt, Se- 

nator Tom Comnally dari Par- 

tai Demokrat jang mendjabat 

ketua panitia urusan hubu- 

ngan2 juar negeri Senat menga 

takan, pad, hari Djurm'at, bah 
wa ia menentang keras pembe- 

basan dengan sendjata nega- 

rakjat Amerika. Connally kini 
sedang mengadakan kundju- 
ngan kenegara2 Eropah. (An- 
tara-Reuter). 
$. Hula x 

paikan kepada Djawatan Pertamba- 

ngan, didaerah jg terletak Lk. 200 

da terdapat 
Modajac dan Tobongon, Lk. 12 
Km dari Kotamobagu. Sedjak ta- 
hun 1945 rakjat berhasil mendapat- 
kan mas dengan setjara sederhana 
dari tanah disitu. Sekarang sehari-   ra2 dibelakang Tirai Besi. De- 

mikian giuga halnja dengan 
nja tidak kurang dari 3.000 orang 
jg menfjari mas disitu, Prdduksi 

     

Imenjatakan bahwa, 

——— Kota Mobag 
MENURUT LAPORAN Wes rafa2 dalam tiap orarig satu harinja' Pihak berwadjib sekarang sedang 

dana Minahasa jang disam- ' adalah 1 gram Was.  Rakjar 'Memb| menantiktri laporan2 resmi tentang 

banjak mas jaitu di dulang dan Wihantjur atas  medja2 | 

demikian Kuo Mo do. 
Kabarnja djumiah kalori ha- 

rian dari rakjat Djepang telah 
merosot hingga dibawah 6096 
Ydarj diumlah standard. Sekali 
pun demikian Yoshida telah 

»Amerika 
mengharapkan Djepang men- 
djadi pemimpin Asia”, Yoshida 
telah berdjandji akan meme-: 
nuhi harapan Amerika itu. De 
miksanlah, atas perintah Ameri 
ka, Yoshida hendak mendjadi 
.Kjengera' Asia” Tetapi tidak 
dik2tahui, apakah rakjat Asia 
menghendaki seorang djende- 
ral seperti itu, demikian Kuo 

Mo Jo. 

? 

Konperensi perda- 
maian di Peking. 

Mengenai konperensi perda- 
maian Asia dan Pasifik jang 
hendak diadakan di Peking, di- 
katakan oleh Kuo Mo Jo dalam 

pang, bahwa maksud komperen 
Ssi tersebut adalah menjelamat 
kan perdamaian. Kami menut- 
tut. pengurangan persendjataan 
di Gunia Gan menentang pema- 

Gan kimia. Kami menuntut su 
paja diadakan 'agj perhubu- 
ngan dagang “ang normal dan 

menentang blokade seria em- 
bargo, demikian Kuo jang se- 
terusnja mengatakan, bahwa 

ZUS di Honolulu.   
| agressi Komunis”. 

s waktu Hitler, 

tiap hari mereka menjanjikan   
|setjara besar2an? 

itu. 

Tentang ,,dunia merdeka”. 
Pembesar2 Amerika senantiasa 

menggemborkan tentang ,.dunia mer 

bahwa ia akan menjokong deka”, demikian Kuo Mo Jo metan jah negara2 lain, 
djutkan. Mungkin utjapan2 tentang 

pendapat »dunia merdeka” ini tidak menghe mia at 
(ii rankan, kareia mereka memang mem apa dipunjai oleh 

Lpunjai seniatjam kemerdekaan”. 
' Mereka mempunjai kemerdekaan un 
| tuk mengadakan diskriminasi terha 
“dap bangsa Negro di negerinja, 
|reka merdeka untuk mentjampuri 

u Hasilkan Emas 
buat lobang2 didalam tanah untuk 

mengambil bidji jang mengandung 

pakai kwik. Menurut laporan itu, 
mas jg didapat oleh “rakjat itu 
dibeli lagi oleh orang2 Tionghoa 
dengan harga Rp. 26.— .per gram, 
ig kemudian menjelundupkannja la- 

gi keluar Minahasa dan diduga 
djuga keluar Indonesia, 

..
 

suratnja itu kepada rakjat Dje: 

kadjuram PM -A. 

Tuntuk melindungi golonga 

harga”, de 

Fj| Suiho Dihantan 
'Bombsr2 'P3B Serang”Lagi Pusat 

IL. Tenaga Listik Dekat Yalu 
| Perang Korea Tak Dape t 

   
   

Militer 

   

    

   

. Pinay 
  

|| Kepran Ibu? Peraotjis 
YD ERDANA rtenteri Pe- 

aa Thelaii sadio header jenira elalui radio kepada kk 
“ibu dj Perantjis agar mereka 
memberi bantuan kepadanj 3 epadanja 

Na 
sakan diri ,,menawar” apabila 

hain makanan ditoko-toko. Pe- 

kan pekerdjaan berbelandja un 
tak membantu kaum ibu, demi- 
kian Pinay 5 

Urusan  anggaran-belandja 

rumah tangga masing2 adalah 
dalam tangan mereka sendiri, 
Dinjatakan, bahwa kagum ibu 

hendaknja djangan | membeli 

barang9 dengan setiap harga 

jang diminta, seakan-akan ada 

kekurangan persediaan ba- 
Irang2 tersebut, melainkan me- 
reka harus menawar harga2. 
Saja berusaha sekuat tenaga 

unt pe 
makai (konsumen), akan te- 
tapi mereka harus berusaha 
pula untuk melindungi diri sen 
diri demikian perdana menteri 
Perantjis. 1   kan oleh Pinay berkenaan de- 

umumkan hari Kemis dalam 
rangka kampanje. pemerintal 
Perantjis untuk menekan Har 
ga2 pasar dalam usaha menje- 
hatkan perekonomian negara 
Perantjis. (Reuter). e 

  

    Ara 
Di'Patestina Sangat R3 

"mereka hendak berbelandja ba ' 

Keterangan tersebu: diberi- 

ngah peraturan baru jang di-: 

£ bifjara dalam “sebuah rapat didaerah 

   

  

Diselesaikan 
Kata Shinwell. 

DM B-29 Amerika pada malam Sabtu | 
pemboman selama haznpir 3 djat atas 

listrik raksasa di Suiho jang letak | 
tu itu    Rt 

   
   

  

| kasbesar angkatan udara Ame- 

1 t 

5) Amerika telah men- ji pesawat2 An a61 
idjatuhkan 300 ton bom2 pele- 

"4 (dak dalam suatu pemboman jg. 
' memakai ,,tehnik elektronik jg. 

' telah diperbaiki untuk dapat 
mengenai  sasaran2 dengan 

iman 'itu menjatakan, bahwa 
(menurut Japoran2 para pener- 
bang pesawat2 Amerika Sera- 
ngan udara pada malam Sabtu 
itu telah membawa hasil2 jang 
baik sekali sekalipun banjak 
didjumpai perlawanan dari Me- 
riam? penangkis serangan uda- 
ra Utara. 

London diberitahu 

| sebelumnja. 
Berita UP dari London 

wa menurut keterangan djuru- 

bitjara kementerian luar nege- 

rj Inggris, pemerintah Inggris 
telah diberitahu tentang pem- 
bomah bangunan? tenaga lis- 
trik Suiho.di Korea Utara pa- 
da malam Sabtu, dan sebelum- 
nja telah menjatakan persetu- 
“djuannja. Sebagai “diketahnui 
serangan terhadap Suiho pada | 
bulan Djumi jl -telah menimbul- ! 
kan banjak amarah dalam par- 
lemen Inggris, karena serang- 
an itu dilakukan tiada dengan 
pengetahuan pembesar?  Ing- 
gris. Bertalian dengan peristi- 
,wa ini pemerintah Inggris ba- 
'Yu2 ini telah mengangkat djen- 
deral Shoosmith sebagai wakil 
kepala staf dalam Komando 
Tertinggi PBB di Korea agar 
jpemerintah Inggris untuk se- 
landjutnja dapat mengetahui 
rentjana2 Komando PBB. 

Tak dapat diselesaikan 
dgn. djalan militer. 

Dalam pada itu bekas menreri 
pertahanan Inggeris dari partai Bu- 
ruh, Emmaneul Shinwell, pada hari 

Dn ajatakan, bahwa peme- 
Fatah Inggris Earis menuntut su- 
paja organisasi PBB mengadakan 
usaha' sungguh2 untuk. mengachiri 
seran Orea. - Shinwell jang -ber- 

  

Suffoik selandjutnja menjatakan, ba- 

dia. Dijalan | 

Menurut pengumuman mar- | 

'yika di Timur Djauh, dalam se- j 

irangan pada malam Sabtu itu j 

Itepat.” Selandjutnja pengumu- . 

se-! 

mentira itu Mewartakan, bah- | 

  

  

    »Ike”, tjalon Partai Republik untuk Presiden USA jg sangat popu 
: ler. Disampingnja itu ialah isterinja. Sebagai dikabarkan, 

»Ike”, terutama politik luar negerinja tak dapat disetudjui 
| Robert Taft, djuga dari Partai Republik. 

   

politik 
oleh 

  

Masih 

Di Asia 

  
jang Djepang sangat 

dan perdagarg 
mengalami satu kedudukan jg.   
Djepang tak dapa: lagi ber- 

tindak di Asia Tenggara de- 
ngan sekehendaknja, walaupun 
perdagangan impor-export de- 
ngan negara2 di Asia Tengga 
ra itu Djepang dapat sangat 
menolong pembangkitan kem- 
bali ekonomi Djepang setindak 
Gemi setindak. 

Perang Korea “In memberi 
kesempatan “ang baik “sekali 
(untuk Djepang mengisi kosnja 
jong Surut itu. Tetapi kala- 
ngan2 dagang dan industril 
'Djepang menginsjafi, bahwa 
kemachmuran dagang iang di- 
terbitkan o'eh perang Korea 
itu lambat laun ,kan berlalu. 
Oleh karena jtu, sekarauag me- 
reka sedang memikirkan bagai   hwa menurut pendapatnja ..apa jg 

penolakan pemerintah Amerika un- 
tuk mengakui pemerintah Republik 
Rakjat Tiongkok”. Sekarang atau   Baruk Keadaansja 

Ig Peag Amerika di 

: Beirut, Edwin Looke. ha 
Tri Sabtu menjatakan kechawa 

tirannja mengenai nasib hampir 
satu djuta pengungsi bangsa 
Arab dari Palesiima, jang seka- 
rang sudah mengindjak 
kelima dari keadaan ' 

dan tinggal dalam kamp2 pe- 
ngungsi dinegara2 Arab sekitar 

Palestina ' mete 

bahwa keadaan kehidupan, me- 
reka. kesehatan dan moril mere 
ka, makin lama " bu 

“Rak dan mereka ijondong kepa 
ia perbuatan? putus asa. Ada 
lah tragis bahwa kaum pengung 
si tadi sekarang mulai dilupa- 
kan sudah. Locke memberi 

  

     rangan ini sesudah ia meli 

Rentjana Amerika utk. 
beri pertolongan. 

—' hodke menerangkan, bahwa 
konperensi itu adalah sangat sa'ah sasu dari projek Pasal 4 

beda dengan konperensi AN- jg kini sedang d'peladjari oleh 

00oke menerangkan, 

kaian sendiata2 atom, kuman keadaan dikamp? pengungsi di 
Libanon, Siria, dan Palestina. , 

kemudian, kata Shinwell, pemerintah 
(RRT) itu harus dihantjurkan atan 
diterima. Dan utk menghantjurkan 
pemerintah RRT adalal? diluar ke- 
kuasaan PBB, jg sudah barang ten- 

tu tidak akan mengambil tindakan 

jg tidak masuk akal ifu, Demikian 
Shinwell- “Achirnja “Shinwell me- 

njatakan. bahwa ia pertjaja perang 

Korea tidak mungkin dapat disele- 

'saikan dengan dijalan militer, ,,dan 

lebih #jepat ini diinsjafi, lebih ba- 

ik” (Aritara-UP). 

Korea Selatan tolak usul 
Mexico. 

'Seterusnja menteri juar negeri Ko- 

rea Selatan Pyon Yong Tae pada 

hari Djim'dt tefiah menolak usul 

perdamaian Mexico jang menghen- 

hee “daki supaja tawanan2 perang Utara 

ja'tidak mau. dikembalikan kenega- 

Fa? "asal mereka "untuk sementara di- 

wpiidahkan kenegara2 anyyota PBB 

'ig netral, demikian didapat kabar 

Idi Pusan pada “hari Sabtu. ' Pyong 

“Yong 'menjatakan, bahwa peminda- 

-han tawanan? demikian itu menu- 

Nut peridapatnja akan merupakan 

|. pelanggaran terhadap kedaulatan 

Idan kemerdekaan Korea Selatan”, 
ildan'ia menambahkan, bahwa tawa- 

i : — £ — 

| para ahli Amerika, falah Pro dan? Korea Utara hendaknya dja- 

nja, bahwa itu adalah lagu la- beajs : Lada $ 

m,. dari seorang maling jang akan dabat memberi penghidu HADJI AGUS SALIM KE 
'teriak2 Tangkap maling!”, Se, pan kepada 300.000 orang. Di js 

, Mussolini gan | perkirakan, bahwa persiapan2 

Hideky Too masih hidup, se- projek tni dapa: dilakukan da 
!lam tempo 6 bulan, tetapi pe- 

lagu tadi. Tetapi siapakah jg. laksanaannja mungkin akan 
menimbulkan perang  agressi habiskan tempo 2 Sampai 3 ta- 

“demikian hun. (Antara—UP). 

'Kuo menanja dalam suratnja/ .. .:. PRA 

Kemudian Kuo Mo Jo mem- jek pengairan dan hydro-elek- 

bitjarakan istilah ag an Tg aa sungai Yarmuk dijking sebagai halnja dengan tawa- 
CO , , 

sat ea en 3 

| urosem2 dalam negeri Idiinja, mere 
kemerdekaan” untuk 

n2 militer di wila 
mereka “merdeka 

ki | Amir Muhammad, 

' ka mempunjai 
| membuat pangkala 

' menggunakan sendjata2 kuman, 
dan atom. Tetapi kemerdekaan 

»Djepang merdeka? 
Demikian Kuo Mo Jo dalam surat 

kepada rakjat Diepang jg 

me diumumkan oleh Hirian Rakjat Pe- 
“'nja tadi 

king. (Antara) 

keadaan itu lebih djauh, uantuk" ke- 

mudian diperiksa keadaan jg sebe- 

Kim sebelah Barat-daja dari Mena- | mas itu. Bidji itu ditjutji didalam | narnja. Perlu diketahul, bahwa dji- 
ka tiap orang ' s€hartnja ' mengha- 
silkan 1 gram mas jang  lazimnja 
berharga Rp. 35, maka didalam 
sebulannja dari daerah 'itu dikeluar- 
kan mas seharga Rp. 2:625.000.— 
(kalau dalam sebulan orang beker- 
dja 25 hari). Maka dalam satu ta- 
hunnja dari daerah itu keluar mas 

jg akan memakan. 

jg . dinamakan 

'hgan diperlakukan sebagai pasukan2 

nan? Tionghoa. (Antara-AFP) : 

$ 50.000.000. Projek ini 

— Hadji Agus Salim dalam 

bulan Februdri'tahun jang 
akan datang berangkat ke 

Amerika 'atas undangan 

CornelkUntversity. 

AMIR MUHAMMAD, PUTERA 
MAHKOTA JORDANIA. 
Kabinet Jordania hari “Sabtu 

memutuskan untuk mengangkat 

adik Badja 
Hussein II, sebagai putera . mah 
kota Putusan kabinet ini telah 

an paikan kepada Dewan 
kubiumi 'intuk  disetudjui. 

Amir Miihammad kini berusia 
(2 tahun, sedangkan Radja Yus 
fein bertrnar 17 tahun. 

  
£ 

HA Pan 

seharga “Lk “Rp. 30,5  djuta, Ini 
adalah hasil jg diperoleh dengan 
tjara pengambilan (ontginning) ig 
sangat sederhana, Selandjutrya di- 
kabarkan, bahwa djuga di Sampr, 

'jaitu sebiah daerah 'jang terletak 
“dibagian barat dari keresidenan Ka- 
'limantan Timur terdapat mas dim 
djumlah besar, Menurut penjelidi: 
kang dilaboratorium Djawatan Pers 

    

tambangan, analyse tentang bidji2 . 
ig dikirimkan dari Sampit itu mie- 
nundjukkan hasil2 ig sangat baik, 

» (Antara). 

ia | mana harus mengatasi kemun- 
terutama merupakan halangan ialah ! Guran dagang jang akan ter- 

|djadi, apabila perang Korea 
| dapat diselesaikan. Lain dari- 
'pada itu, mereka pun sibuk me 
'mikirkan bagaimana harus me 

'ngatasi.kerugian besar jang di 
'sebabkan oleh lenjapnj, pasar 
di Tiongkok itu. 

Didalar: menghadapi dua so- 
al tsb. diatas tadi, maka ka- 
tangan? dagang dan industriil 
Djepang itu hanja melihat ada 
hja satu djalan jg, masih ter- 

buka, jaitu di Asia Tenggara. 
Pedagang2 Djepang jang terke 
muka bahkan telah mengata- 
kan, bahwa mengingat keadaan 
Gi Asia Timur jang telah nicri- 

djadi banjak berobah itu, ma- 
ka untuk mentjapai keselamat- 

an gkonominja, Djepang harus 

mengadakan hubungan dagang 

jang erat sekali dengan nega- 

ra2 di Asia Tenggara. Disam- 

ping itu hampir semua nega- 

ra2 di Asia Tenggara mengin- 

sjafi, bahwa pengetahuan dan 

i kepandaian tehnis jang dipu- 

(njai pihak Djepang nistjaja 
'akan bermanfaat Sekali untuk 
| bantu pembangunan industri 

' didaerah2 tsb. Tetapi negara2 
'itupun berpendapat, bahwa me 
reka berbuat tjerdik untuk dja 
ngan sembarangan main tadah 

bantuan tehnis dan industri 
| Djepang, sekalipun bantuan itu 
(sesuai dengan sjarat2 dagang 
“biasa. 

| Ingin tegakkan perda: 

gangan di Birma. 

Kebanjakan industri Djepang 

ratan Tiongkok ackirnja akan 

termasuk dim lingkungan So- 

vjet Russia di Asia, sedangkan 

Djepang mendapat banjak bantuan ekonomi Amerika. 

berkejakinan. bahwa tanah da- 

| djalan buntu” 

| djawab atas kegagalan dal 
pembitjaraan2, sedangkan   

Tjuriga 
'Mangkin Djepang Ta' Mungkin Wudjud- 

kan Niataja: Perluas jPerdagangannja 
Tenggara 

Oleh: Amir Lahiris Korr. Istimewa. 

paradoxaal di Asia, walaupun 

|eridorstanding jg memuaskan 
dgn India. 

Satu hal jang sudah dapat 
dipastikan, jakni Djepang akan 

berusaha menuntut ,,pintu ter- 
buka” di Asia Tenggara itu,) 
dengin berpegang kepada 

azas2 demokraSi mengenai per 
dagangan. internasional, Teiapi 

ma'ang bagi D'eparg bahwa 
negara? Asia Tenggara jang 
baru merdeka, rkejakinan 
bahwa menggantungkan diri 
pada berbantuan ekonomi dari 
Inar berarti membuka pulas ke 
mungkinan akan masuknja pe 
ngaruh poliik. Oleh karena 
“itu tnaka “negara2 jang ter- 
sangkut pun sedang memper- 

sendjatai diri dengan serente- 
tan perundang-undangan . eko- 

nomi dan dagang, iang dimak 
sudkan buat melindungi apa 
jang mereka namakan ,kebe- 

basan gkoriomj nasional”. 

Beberapa negara2 Asia 
Tenggara masih tjuriga. 

Mungkin sekali Djepang achirnja 
tidak akan dapat mewudjudkan niat 

nja buat memperluas perdagangan 

| hak delegasi India berpendapat 

| ian jang mendjadi sebab kega 
bah- 

| wa hanja mengenai soal2 ke- 

| pada selama perundingan2 jg 
| sudah2. Achirnja 
| menegaskan sekali lagi bahwa 

ni / delegasi India tidak akan bar 

ARENA PINTU-DAGANG di tanah daratan Tiongkok 
TK tertutup bagi Djepang, maka negara itu menghendaki su 

| paja pintu-dagang dari negara2 Asia Tengara dipentangkan 
tjukup lebar urtuk memungkinkan kepadanja mempertahan- 
kan penghidupan ekonominja j2. lajak.” Diwakfi Perang Pa- 
sifik Djeparg telah menerdjang ke daerah? Selatan, karena 
disepandjang djalan itu tergelar Sumber? “kekaja'an ekonomi 

j inginkan wituk mengolah ekonomi Dje- 

pang mendjadi saf'a faktor penting dlm. menentukan ekonomi 
dunia. Kimi sehabisnja peperangan, Djepang 

| 

  

           

  

   

yanger pada hari 

bahwa konnerensi ifa tidalk 
  

belakang garis demarkasi 

| Ditanj, tentang sebah2 keg 
gatan konperensi di Djenew 
itu, Ayyangar menjatakan, ba 

lah pasukan? jang boleh 6 

| hwa menurut delegasi Pakis- 
tan Indialah jang bertanggung 

bahwa sikap wakil2 Pakistan 

galan itu. Dikatakannja, 

tjil telah tertjapai 'persetudju 
an, tetapi suasana dalam kon- 
perensi katanja lebih baik dar 

baik delegasi Pakistan maupun 

keberatan untuk mengadakan 
perundingan2 lagi, tetapi imi 
akan tergantung, pada 'kesan: 
atau putusan2 jang nanti d'am 
bil oleh perantar,, PBB Dr 
Frank Graham dan oleh Dewan | 
Keamanan Demikian Ayyan-   gar. (AFP). : 

Lemb. Arab 
Antjam 
Dagang Dg Djer-. 

man Barat 

. P Lembaga Arah...dalam 
sidangnja hari Sabtu relah mem 
bitjarakan uSul| gina mengan- 

bungan perdagangan anjara ne- 
gara? Arab dengan Djerman Ba 

bajar penggantian kerugian ke- 

pada Israel atas pengedjarar 
kaum Nazi terhadap orang2 Ja 

ngan dunia Jahudi dan ditegas 
kannja bahwa penggantian seru 
pa itu akan memberi tenaga ke 
pihak Israel dim. mempertahan 
kan afitjaman terhadap negara2 
Arab 

Hingga kini panitya belum 
lagi. mengambil eputusan, 
trelainkan masih akan menje-   nja ke ndgara2 Asia Tenggara itu, 

berhubung dengan timbulnja nasio 
nalisme ekonomi dikalangan negara2 
tsb. Lagipula, beberapa negara2 
Asia Tenggara itu masih tetap tju 
riga terhadap Diepang. Apakah ke 
tjurigaan 'itu beralasan atau tidak 
adalah soal Jain. 

Tetapi satu kenyataan “adalah ne 
gara2 itu kuatir bahwa makin 
pang berusaha mengedjar.: kemakmu 
ran ekonomi. maka makin besar dju 

Liga kemungkinan jg Djepang akan 

berlaku agressif kembali. Dilain pi 

Hak, semua negara2 Asia mengakui. 

bahwa Djepang patut  diperkenan 

kan mengadakan hubungan dagang 

dedgan mereka, supaja Djepang da 
Ipat dibantu mentjapai keseimbangan 
"|ekonomi jarig sekedarnja. Tetapi se 

'tali-kali tidak boleh - menggantung 

(Hkan diri kepada barang2  Djepany 

“selurubnja. Mungkin sikap jang se- 

Leenyah2 ini akan membawa akibat 

ig merugikan di kemudian harinja. 

Dalam pada itu, karena pengakuan 

lang tsb., maka negara2 Asia Teng 

gara tadi telah membuka djuga pin 

tunja sedikit bagi perdagangan Dje 

pang. Dan negara2 ini hanja mung 

kin pentang lebar pintunja kepada 

Djepang apabila mereka jakin benar 

benar, bahwa Djepany kini semata 

mata akan mempergunakan  hubu- 

ngan “dagang itu. sekedar. untuk ke 

baikan negara2 “Asia seumumnja ba 

taka. Djugag perkembangan politik 
Djepang dikemudian hari 

  

bungan dagang Djepang dengan ne 

gara2 Asia Tenggara itu, jg keba 

Die 

terhadap! 

Peking akan turut mempengaruhi hu: 

njakannja setjara suka rela dan dgn 
sikap bersahabat telah menerima 
RRT sebagai sesama negara Asia, 
dengan tak persoalkan lagi tentang 
tjorak Merah dari pemerintahan Pe 
king itu. 

India dim, iigkungan Amerika 
di Asia, Oleh karena itu, mere- 
ka berpendapat, bahwa sebaik- 

nja Djepang berusaha membuat 

Birma sebagai pusat perdaga- 

ngannja di Asia Tenggara. Ka- 

langan dagang Djepang di Osa 

ka memperhitungkan, bahwa 
apabila Djepang dapat mene- 

gakkan perdagangannja di Bir- 

ma, maka selandjutnja pun Dje 

pang akan sanggup memperluas 

hubingan?2 dagangnja dengan 

Thailand, Indo China, Malaya| 

dan Indonesia. Disam- 

ping itu mereka pun berpenda-j| 

pat, bahwa perlu utk mengada- 

kan hubungan dagang dengan 

Colombo dan Pakistan. Dengan 

tjara demikian, Djepang 
bisa mema Sa 

perdagangamnja “di “dderah 

Asia Ba Ban ngan a 

apabila segala sesuatu jg di- 
rantjangkan itu dapat dise- 

lnggorakan, naik dilak suli 
lagi buat Djepang, montjapai 

  
Dipraktekkan Dim 

saha untuk “mendapatkayt, 

chett” mendjadi rusak, hingga 

mukan kebohongan” 

€ 

hasil2-nja, hanja diumumkan ba 

pada angkatan tatut, 

      
  

. Lie Detector 
TYIMPINAN ANGKATAN laut Amerika Serikat sedang beru I 

njebabkan, maka .reduction gears” dalam kapal perusak ,,Prit 

sung, dan bahwa pemakaian pesawat tadi merupakan . kebiasaan 
. Kapal ,Pritchett”, jang belum lama  berse 

lang “int kembali lagi “dalam dinas aktif, sekonjong2 rusak, ke- 
tika "mesin2-nja sedang dipanaskan untuk melakukan pelajaran jg 
pertama kalinja. Dalam kotak gear-nja terdapat petjahan2 logam. 
Hingga kini belum dapat diketahui, apakah kerusakan tadi disebab 

''kan oleh sabotase, keteledoran ataupun kerusakan pada mesin. 

rahkan keputusan jang tera 
'chir kepada Sidang lengkap De 
:wan Lembaga. Dalam hubung- 
an ini djurubitjara resmi dari 
Lembaga menjarigkal berita2 
.jang mengatakan bahwa Syria 
|telah mengundurkan perunding- 

| Djerman Barat. 
'rangkannja bahwa sesuatu Si- 
kap belum dapat diambil sebe 

Putuskan Hubungan | 

ANITIA politik ari 
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tjam akan diputuskanja perhu- 

bahwa Israel mewakili kepenti- 

lamperundingan dagangnja dgn 
Hanja dise- 
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: 

lur dewan mengambil keputus 

an terlebih dahulu. Dewan telah 
mengirim Hota kepemerintan di 

Binn pada tanggal 21 Djuli da 

lam mana dimuat protes atas 
ditangguhkannja . per-bajaran 

Israel itu. Ditegaskan selan 

bangsa Arab tidak mempunjai 
tempat tinggal akibat agresi 

Jahudi ke Palestina. Selandjut 

nja dikatakan dalam nota tadi, 

bahwa “orang2 Arab melihat 

perbedaan antara pembajaran 
penggantian kerugian kepada 

gantian kepada Israel dalam 
kapasitet sebagai jang dikata- 

nja 'mperingatkah,—hahwa   rrenjebabkan perhubungan? jg 

ra Djerman “dengan negara. 

penggantian kerugian kepada 

ajutaja bahwa kl. Satu djuta 

orang2 jang mendapat perlaku 

tan buruk. baik Jahudi maupun : 
lain2nja dan pembajaran peng ' 

kan wakil dunia Jahudi, demi- ' 
kian nota tadi, Nota selandjut- 

pemberian pembajaran itu akan 

bagaimana djuga sifatnja ana : 

Arab berbahaja 
akan membahajakan pula per-   

       Nisa ag 

Angk. Laut Amerika 

apa sebabnja atau siapa jang 'me 

menimbulkan kerugian . sebesar 

hwa pemeriksaan sedang berlang 

- 

dan achirnja ' 

hubungan dengan 'bagian2 “du- 3 
nia Arab lainnja, (Pia-UP.) 

$ 300.000. Tjaranja ialah dengan mempergunakan pesawat ,,pene 2 
n (lie detector) terhadap tiap-tiap anak-buah 
kapal tadi, Sajang sekali hingga kini belum diketahui bagaimana. 

 



   L ti (Sambung ihal. 1) 

SAMBUTAN MERIAH. 

    

Ditengah perdjalanan kem- 
bali dari Purwodadi ke Sema- 
rang, rombongan “Presiden te- 
Jah “dipegat” oleh ribuan rak 

     

   
    

     sematjam 

malam barulah 
Presiden tiba di Semarang. 

   

     
   saksikan mengenai sambutan 

    

Berkali2 ,,dipegat”. 

jat. Mereka meminta dengan 
sangat supaja Presiden djuga 

emberi wedjangan kepada 
mereka. Oleh karena itu ma- 
ika Bung Karno pun tak dapat 
'menolaknja lagi, sehinggs di 
Gubug Presiden telah membe- 

“.rikan .wedjangan dihadapan 
sakjat jg berkumpul itu sam- 

berdiri sadja dari atas auto 
ditumpanginja. Kedjadian 

k itupun terulang 
lagi waktu rombongan tiba di 
Meranggen Kurang lebih djam 

rombcngan 

Sifat sambutan seumum 
nja didaerah2 jg. 

dikundjungi. 15 September 1952 djam 15.00 s/4 
Satu sifat umum jg kita dapat 

rakjat 
erah2 jg dikundjungi itu, jalah 

. K ' 

'KabarKota : 
PENGHANTURAN PEMBA- : 
KARAN SISA2 PELURU 
DI KALIBANTENG. 

j | 
. Komando Militer K.B. Semarang 
minta dikabarkan sbb.» 
Mengingat: | 
a. Bahwa D. PI, AD. Terr. IV ' 

akan membakar sisa-sisa peluru jg ! 
tidak dapat dipakai dari sisa? keba ! 
karan Gudang Peluru Kalibanteng: 
b. Adanja tersebut a. memungkinkan 
“terdjadinja ketjelakaan2 jang tidak 
dikehendaki disekitar tempat pemba 
karan. 

Memutuskan: 
ngumuman sbb.: i 

Bahwa D. PI. AD. Terr, IV 
akan mengadakan penghantjuran/ 
pembakaran sisa2 peluru jang baru 
terbakar dan peluru? jang tidak da 

| pat terpakai. € 

2. a. Pembakaran tsb. punt 1 
akan dilakukan dibekas Gudang pz 
luru Kalibanteng mulai pada tanggal 

Mengeluarkan  pe- 

18.00.: b. Selandjutnja pembakaran 
idilakukan pada tiap-tiap hari djam: 
108.00 s/d 11.00-dan 15.00 s/d 18.00   

  

| djut,   

mpaknja banjak sekali selogan2 ig sampai ada pengumuman lebih lan- 

untut kembalinja Irian. 

  

      

  

but, mereka pada umumnja 

   

    

  

dipandang sebagai sambutan 

sambutan terhadap seseorang jang 

ni patut ditjatat keistimewaan dari 
gapura2 jang tampak disepandjang 

| djalan Purwodadi—Semarang. Ga- 
'pura2 ini dibuat dari batang2 dan 
dedaonan padi, djagung dan tana- 
man2 Jainnja semata-mata. Seakan- 

- akan buat menundjukkan arti jang 
istimewa pula dari daerah Purwodadi 

| sebagai ,,daerah lumbung pertanian” 
| dari Djawa-Tengah. 

Ditiap-tiap tempat dimana Presi- 
den mengutjapkan wedjangannja, ma 
ka wedjangan itu disambut oleh rak 
jat dgn. 17 kali pekik ,,/Merdeka”. 
'Di beberapa tempat lagi Presiden 

| pun tampak turut menjanjikan lagu 
' kebangsaan bersama-sama rakijat. 
"Bahkan disuatu Kabupaten Bung 
Karno pernah pula menjanjikan Indo 
nesia Raya seorang diri sadja bersa 
ma dirigente, seorang murid wanita 
SKP. 

  

HADJI KAMLON MENDAPAT 

... Pemimpin sukubangsa Moro 
jang menentang pemerintah Pi 

| Iipina, Hadji Kamlon, telah men 
“ dapat luka? lagi dalam gerakan 
tentara jang baru? ini dilakukan 
dipulau Djolo. Demikian dikata 

| Kan oleh seorang Moro jang ter 
tangkap. Dinjatakan selandjut 

— nja, bahwa F n kini menderi 
| ta luka? dilengannja jang kiri, 

jang sebelum itu djuga pernah 
“ kena tembakan. (AFP). $ 

  

    

  

     

   

  

a Djuga 
engenai rakjat didesa2 jg menjam.! 

dap seorang berpangkat besar, teta sedang didjalankan. 

3. Penduduk jang bertempat dida, 

: adalah lam daerah straal 1 km. dari tempat. 
| berpakaian biasa sadja, sehingga bekas Gudang peluru Kalibanteng . 

sambutan mereka itu tidaklah dapat  supaja meninggalkan daerah tsb. pa | 
terha da waktu tsb. punt 2 ad. a dan b : 

Ban-ban jang mempunjai badan jang ta 

| mudah dapat dirusakkan serta loopvlak anti- 

slip bertjorak belah ketupat jang istimewa 

| PENGUMU 
pi lebih banjak dapat diartikan sbg. ! 

sangat ditjintainja belaka. Pula disi Jalu-liptas 

4. Pada waktu seperti tersebut k 
dalam punt 2 ad. a dan b - segala ' 
ken kota antara Semarang dan ' alat 

endal ditutup. : 
5. Segala ketjelakaan jg terdjadi | "Setya 

karena tidak mengindahkan ran 1 
punt 3 dan 4 tidak ditanggung oleh 

yjang berwadjib. 
6. Untuk mendapat perhatian pe 

nuh dari jang bersangkutan. 

RESOLUSI G.B.P. 

Sabtu malam jl. bertempat di Gris 
Gabungan Buruh Pelabuhan aan 
rang telah mengadakan rapat anggau | 
ta di kundjungi oleh lebih 500 orang | 
anggautanja dan telah diambil Ni 
san2 jang singkatnja sadja sbb: Men 

“desak pada pemerintah untuk segera 
memproklamirkan pada dunia, bahwa 
R.I. melepaskan (membatalkan) ika- 
tan KMB. Mendesak pada pemerin- 
tah supaja dalam waktu singkat me- 
ngeluarkan undang? darurat menge- 

,nai penindjauan kembali- idzin2 bagi 
perusahaa2 bangsa asing. Mendesak 

'pada kabinet RI untuk menindjau 
kembali UUD. No. 16/1951. 

1 memakai ba 

Untuk SEMARAN 

TOKO SELECTA, 

  

kekuatannja, adalah pokok2 jang berpera- 

nan penting dalam pembuatan kendaraan2 

pengangkutan. 

makai ban-ban truck GOODYEAR ! 

V Getuk Vbanjak muatan? berat diangkut dengan 

n-ban GOODYEAR daripada 
“lain merek! 

  

TOKO EFXCELSIOR, TOKO AMFRICAN, 

«3 IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. Selandjutrja 
Agen-Agen diselurub,Indonesia. 

Perlipat gandakanlah 

perusahaan Tuan dengan me- 

G': 

TOKO KAUW dan semua 

ar 
SEA ta. 

  

   
    

  

   

2 Na angsa anang 

HASIL PERTUNDJUKAN ,,ALL '2B-GY-5206 
ABOUT EVE”. an 

: LET ALTA Ea MN am Sea Sae Bea Pa Ea eren EK 

Dari fihak pengurus Jajasan INNA LILAHI WAINA LILAHI RODJIUN 
»Sri Derma” tjabang didapa: ke 
terangan, bahawa hasil jang di 

peroleh dari pertundjukan isti 
mewa dari film ,,AN about Eve” 

digedung bioskop ,,Mentenz” ada 
adalah sebesar Rp. 9000,10. Per 
tundjukan ini dilangsungkan pa 
da tanggal 4 September il. 

“seat 

Istri kami: - 

  

    

Kepada handai-taulan dan 

achirnja pemakaman, 
trima kasih. 

  

   
   

    

  

   
    

      
    

| 
Pemantjar baru bagi 

studio RRI. 

2 Sedjak Hari Radio tg. 11 Ssp- 

buah pemantjar baru jg mem- | 
unjai kekuatan 3 kilowatt, dsn | 
lombang udara 48.7 meter. 

'Aneka DjawaTengah 
Ikut berduka-tjita: 

Solo oleh Panitya Dana Milik 
Mangkunegaran, Penandatanga 
nan dilakukan oleh Residen Su 
rakarta, Mr. Djaksonagoro ma 
Sing2 Ketua dan Superintendent 
Panitya Dana Milik tMangkune 
garan, dan Mr Suwidji disatu 
aa dan Prabuwidjojo dilain 

2. M. Junus 
3 3. M. Soetisno. . 

ESA SALA 

Tua Kembali Muda 

Rambut putih djadi hitam 
Tjap Foto ,.Eimpat Bintang” 
Yanggung 1097, tidak luntur. 

HARGA: 

  

Rumah tsb telah dibeli de- 
ngan harga Rp 750.000, tetapi 
ditambah dengan ongkos2 jang 

Telah pulang ke Rochmattulah pada hari Saptu Kliwon 
tg. 13 Sept. 1952 djam 7.00 pagi di Purusara Semarang 

Rr. Sri Banoen (Tjiek) 

menjumbangkan tenaga.dan karangan bunga dan hingga 
kami mengutjapkan diperbanjak 

Djl. Siranda 35 Semarang. 

1. R. Ngali Sosrohadikusnumo 

Be TE EA Ka 

njerahan pemantjar baru tsb| harus dikeluarkan dalam pem- 
setjara resmi telah dilakukan | beliau itu, maka harga seluruh 

h Sumartono sebagai wakil nja meliputi djumlah R 825.000     
    
    
    

    
   
    
      

   
     

    

      

  

   
     

  

    
   
   

    

  

    

    

     
   
   

RRI Pusat dlm malam peringa- 
| Hari Radio di Studio RRI 

Solo tg. 11-9 malam. Setelah di 
- terima oleh Kepala Studio RRI 

rahkan kepada Walikota Sura- 
arta Moh. Saleh utk membuka 
mantjar tsb dgn resri dgn 

jalan memidjet pada suatu 

mantjar baru tsb melajang di 
udara. Seperti pernah dikabar- 

“kan, sebelum. mendapat peman- 
ar baru itu, Studio RRI Su- 

rakarta hanja mempunjai pe- 
mantjar dari 800 dan 300 watt. 
Dengan pemantjar baru itu, 
maka kini RRI Surakarta mem 
pergunakan dua buah peman- 

jar, satu dari 3 kilowatt dan 
nja dari 800 watt. 

Gedung Purbonegaran 

nitya Dana Milik 
Mangkunegaran. 

“Di pan Notaris Wiranto di 
gja. Kemis jl. telah dilang 
gkan penandatanganan pem 

belian Gedung Purbonegaran 

Surakarta Utojo, kemudian dise 

knop, Mulai saat itu djuga pe-: 

djadi dibeli oleh pa- 

OY POSES AS A U.S. MARSHAL TO HELP THE CACTUS Kl 

Seperti pernah dikabarkan, ru 
mah tsb akan diperbaiki .dan 
dibangun mendjadi suatu hotel 
klas I jang modern dengan bea 
ja.sebanjak Rp. 750.000. 

Tambahan atjara per- 
kundjungan Presiden. 

Berhubung dengan perminta 
an Madjelis Permusjawaratan 
Wanit, Surakarta, maka atja- 
ra kundjungon Presiden Su- 
karno di Solo ditambah dengan 
Rapat Umum Wanita, jg di 
djatuhkan pad, Minggu pagi 
tgl. 21/9 djam 08.00 hingga 
djam 09.00. 1 

t ! 
: te 

1 $ 

|Film festival International 
| “ke-13 di Venesia. 

# 
3 1 

Dari kalangan2 film jang la- 
'jak mengetahui didapat kabar 
bahwa Jury pada/ filmfestival 
internasional ke-13 di Venesia 
hari Djum'at'malam telah me- 
jroilih film Perantjis ,,Jeux In- 

     
  

  

   
   

     Roy Rogers bertindak pura? 

tuk menolong temannja Cactus 

kar ketjurangan dalam tambang 

— Aku tidak ingin seorang 

SOLVE THE LOOTING O£ THE HOPE GOLP MNE ... 

At 1 pONT WANT A U-65. MARSHAL 
NOOPIN' AROUND HOPE CITYS « 

YUL TAKE CARE C'HIM/ 

    

  

   

  

  

sebagai pemerintah un- 
Kidd dalam usahanja membong- 
emas John Hope............ 

marshal mengintip di Mope City. 

ha
 

  

1 Y crctus, How You 

6 Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
Special untuk “didjual lagi ke- 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: 
LABIB AMIRODIN 

Agen: 

Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 
Semarang. 

SEA NA PEN An LA 

terdite (permainan jang terla- 
rang) sebagai film jang terbaik 
Galam tahun 1952. Film ini di- 
buat dibawah pimpinan An- 
dre Clemente). Film Rosselini 
terachir ,,Bropah 1951” belum 
dipertundjukkan dihadapan ju- 
ry. Peranan utama dalam fiim 
ini dimainkan oleh bintang film 
Inggris Bergman, istri Rosselini. 
Kalangan2 tadi berpendapat, 
bahwa hadiah untuk peranan 
janv terbaik untuk tahun ini 
mungkin akan djatuh “pada 
bintang film Federic March, 
untuk peranan utama dalam 
filim ,,Death of a salesman” 
(Kematian seorang saudagar) 
Hadiah2 sutradara, menurut 
kalangan2 tadi akan diberikan 
kpd John Ford utk filmnja ,,/The 
@uiet man” dan sutradara Dje- 
pang Kenmiz Guchi untuk fiimn- 
nja ,,0 Haru” dan kepada su- 
tradara Rosselini untuk fiim- 
nja ,,Eropah”. 

L GOT MY OWN 
IBEAS, ROY ! 
JST KEEP ON 
POSINT AS TH' 
MAREHALI 

     

    

GOING TO FIND OUT 
WHO'5 LOOTING .. 
THE HOPE MNS, NX 
IF YOU'RE IN JA   

bagaimana akalmu mean 

untuk membongkar satu ketja- « 
rangan dim pertambangan emas 
John Hope, djika engkau ada da- 
lam pendjara. 

— Aku punja pikiran sendiri 
mengenai itu, Roy. Landjutkan 
sadja bertindak sebagai seorang 
marshal, Lp metana mera 

Depan Kusumojudan 95A Solo. | 

   

  

    

   

       

    
      

     

  

teman sedjawat jang telah 

Kami jang berduka-tjita: 

Lti. SUPARDI 

  

       aa Di Tiarisk 
20 Kokki jang pande masak 

150 Baboe sraboetan , 
(makan tidoer dalem) 

10 Kinder en toko juffrouw 
10 Naaister (djait) en 

: borduurster 

Segala bangsa: Lamaran moes- 
ti dateng persoonlijk (sendiri) 
di: : 
SAN CONTANT 
Djalan Mataram No. 715 

SEMARANG. 

LOTERI UANG RP 16—, 4 Rp9 — 
Y Rp5—. 6 

  

Trekki & porto VRIJ. 
: VITANOL unfuk laki2. VITARIN un- 
tuk pramp. Rp. 20,— 34s., Rp. 577—, 
lembek, dilgin lekas tjape tulang2 
sakit, ada nafsu kurang tenaga, ma. 
kan 80s. tangg. dapat tenaga muda. 
VITANOL EXTRA KERAS Rp. 60—. 

Sangat lembek. RENA PILL. gai 
bulan tidak beres Rp. 58:—. BUS 
RIN bikin Kentjeng, segar montok 
buah dada, lembek Rp.20— 3 His. 
Rp57— OBAT KOEKOEL Rp20—. 
RIGASTA PILL. tahan lama (nik 
mat) Rp.20— 3 ds. Rp. 57— SOR. 
GA ISTRI PILL. tangg. dapat bikin 
istri kembali seperti gadis Rp. 20,— 
3 ds. RP 57—, SUIRINE PILL, tangg. 
baik kentjing gula.nier.eiwit, nier- 
teen Rp. 20— 3 As, Rp. 57,—, Porto 

Rp. 2—. Masih sedia lain2 obat. 
Prijsc. gratis, 
IND. KRUIDEN — THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang. 

K. Jacobsen 
Arts 

 Tjandi Baru Za 
(Udjung Kintelan baru) 

Untuk Penjakit Kulit dan Pe- 
njakit djalanan kentjing. 

Djam bitjara: ( 910) 
: (17—18) 

  

  
  

  

LET'5 Set IF MY AIM 
IS STILL AS GOOD AS | 

PA IT WAS AT SHILOH £ 

  

  
apa tembakanku ini akan 
tepat djuga mengenai sa- 
sarannja seperti di Shiloh. 

| Baru TRIMA 

untuk laki2 ada umur atau jang 

untuk 110—130V/50p/sec. 

Droogkap merk ,,GALLIA” 

ADA DJU 
Radio merk ,,BLAUPUNKT” 

type N.S. 670 W. harganja p.s. 
type N.S. 680 .W. harganja p.S. 

dengan pakai magic eye (mata 

DJL, PANTJOR 

    

  

  

|. UTUSAN (GEDELEGEERDE) 
. PEMULIHAN HAK MIIIK KEN- 
Tn DARAAN BERMOTOR. “ Mena 

(Buat daerah Surakarta) : 

“41. Pemegang2 kendaraan- bermotor dengan daftar huruf AD. 
D0. (ketjuali kendaraan bermotor asal dapat dari prioriteit dan 

tarkan kembali (Herregistratiey pada tg. 17 —18—19 
September 1952 mulai djam 08.00 dengan membawa ken- 
daraannja dan surat2 hak miliknja. 

“2. Surat-surat hak milik (Erk, v. Eigendom) lama (tua) se- 
“dari tg. 20 September 1952 tidak berlaku lagi. | 

Para jang berkepentingan tsb. diatas akan dipanggil oleh 
Polisi bg. Lalu-lintas Surakarta. 

Utusan (Gedelegeerde) Pemulihan 
Hak Milik Bagian Kendaraan 

Bermotor, 
Bi t.t.d, 

v. Mr. W, VENLET, 

  

  

     
     
         

   
Segala ukuran djuga ada jang sudah djadi 
uatuk Vrachtauto. HARGA MELAWAN 

N.V 
ae Sen "— 530 1. 

«3 Dj. Demak 5 Telp. —7g SEMARANG 

(Ikaen Dekkleed 

.Toko ,KAUW" 

  

   

  

LA aa aa am aa” 

: . CURSUS - KILAT- RADIO . MONTEUR 
|. RADIO-HOSPITAL RANDUSARI 47 SMG. 

    

& 

' Telah lulus dalam udjian jg diselenggarakan tg .30 Aug. - 3 Sept. 
7 Sept. dibawah pengawasan para achli Sdr.2: 

Tan Liang Hok Siem Djing Kiong 

. Lauw Kok Han Embar Soebagio 
2.0. Ho Ing Lok Oci Hien Kok 
R3 Ong Soen Gwan Tjan Ling Wie 

| PANIIYA PENGAWASAN: 
13 Ketua: R. Agoeng Soenjoto. Anggauta: E. J. Schenk. 

Pemimpin Cursus: LIEM KING HWIE, 
: gedipl. radiotechnicus. 

CURSUS BARU dimulai tg. 1 Oct. 1952 mustinja tg. 17 Sept., ber- 

hubung sesuatu hal, diundurkan,/ harap para tjalon-peladjar mak- 

lum adanja. 
Pendaftaran di Radio Sampoerna, Gg. Pinggir 140 Semarang, 
djam 8 —1 siang. Minggu tutup. Tempat terbates! 

Ama La aa AAN EN AL 1 

  
  

Liem Tjien Liang 
Moeslim Soedin 
Tjoe Swie Liong 
Khouw Bwan Ik 

      

: BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG 
TANGGUNG 100” MANDJUR. 

Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 
sjahwat (Impotentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan 
lekas tjape makanan tidak hantjur sering marah kepala pu- 
sing intjok linu2 muka putjet Kaki tangan dingin sering sese- 
mutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). “ida 
bisa tidur, dalam tidur sermg takut2, sakit Pinggang, djan- 
tung berdebar2, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10046 berhasil. Harga 1 Botol Rp 20.—. Djuga ada sedia lain2 
Obat jang mandjur., 
Pil Gurebira sumewa buat Jaka MA IE Rp. 15.— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

. keputihan ,, 25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ................... NN aa 
Salep hilangkan hitaman dimuka panu kukul 

djerawat ,, 10— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 

2 gram ',, .10.— 
-Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 104 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 49 — Bandung. 

Agen2: Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 
Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta, 

sebelah Van & Co. 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 
De- Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 
R. M. Hamim, Djalan Benteng 1 Sukabumi. 
Muin Sports, Kaliasin 7 Surabaia. 
Toko Seth, Djl. Kemakmuran 100 Makasar. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Zindabad House Nonongan 77 Solo. 
Amanat Ali, Kauman 76c Tegal. 

  

    

sss3ssa CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 2.7. —9.— INI MALAM pengabisan tu. 13 tah) 
ini malam Satu ,lilm MALAYA jang luar biasa Complit 
D.M.B, sALAD DIN" 2 
INDRA 
5.15-1,15-9.15 dengan Mariam-Ali Rahman-Jaffar Shah dil. 

| dengan ratusan pembantu 
TARIAN2 NJANJIAN2 ROMANCE — AKSI — ADJAI8 !! 

Pemandangan2ijang indah dan menggumbirakan ! 

Besok malam Lhoyd Bridges - Lea Padovani 

PLUX sihree Steps North" 
(u.I7/tah) A man' can wait 'Jnst So long !! and when” 
he strikes back, watch far the dramatie Exploseon!! 

Dk INI MALAM D. M. B. fu. 13 tahun) 
SG.rand |Lex BARKERT”” Vanessa#BROWN 
4.45-6.45-8.45 . i» and 2 ob" 
'» berbareng .»Tarzan - Slave Girl” the 
“ROYAL TARZAN Newest adventures! 
5.15-7.15-9.15 TARZAN Bertempur dengan pengatjau2 

untuk menulung Wanita2 jang ditjulik!!! GEMPAR ! 

' Besakmalan 
ROYAL ,Aladdin" 
Roxy 7.— 9,— Ini Malam Pengabisan tu. 17 tahun) 

(Film paperangan Russia! jang terbaru'! 
& 1a, »Stalingrad ' Battle” I 

Diwaktu perang Dunia Il, tentara Russia telah mempertahan- 
kar kota 5CALINGRAO dari serbuanja Tentara Djerman 

kem” #Otalingrad Battle Il" 

  

    premiere. 

Druk, VII No, 58W/IIVA/118 

    

| MESIN - MESIN KRITING OTOMATIS 

merk: ,,GALLIA” tidak pakai .stroom (stroomloos) 
merk: ,,EMPRESS” pakai stroom, 

MESIN DJAHIT KAKI model CABINET merk: ,SIGNAL” dan onderdeelnja populair, 

Alat2 dan obat kriting rambut seperti Lady Star, Favorite Solution dll. 

dari : , 

Djuga terima Reparatie RADIO 

maa emamapaRIN bina Ba NAN 

Inducement) dengan surat2 komplit diharuskan mendaf-. 

& 1 

. 

AL 3 

Rp. 1450,— 
Rp. 1575 Den 

kutjing). 

  

NANKING 
AN 35 DJAKARTA-KOTA 3 
       

    

TOMBOLA 
PEKAN AMAL 1952 SEMARANG 
25 Oktober s/d 10 Nopember 1952 

Para Penawar dapat berhubungan dengan Panitera Djalan 
Mataram 427 (Gedung Chung Hua Ta Chung Sze Semarang) 

      

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. 
Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian 
hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan, 
Suatu penjelidikKan pada tabeat dan peribadimu akan mene- 
rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau, hendak meme- 
tjahkan kesulitan. 

M.S. RAHAT. Okccultist 

Seteran 109 — Semarang.   
  

  

SOERABATA 

  

.Metropole" ini Malam PREMIERE ,REX“ 
3 5.15-7.15-9.00- BESAR (17: tahun)” 5.— 7.— 9. 

JEAN PETERS - LOUIS, JOURDAN - DEBRA : PAGET? 
Pi 

Seven Seas... 
A Thousand 
Buccaneers... 

And a Pirate 
Oueen— 

Mistress of 

TECHNICOLOR 

      Eendera, jang paling ditakuti li : 
H5 Kapal jarg paling berbetaja!“ 0 

Kelasi jang paling garang ! 

Dipimpin oleh seorang Badjak laut Wanita jang Tjantik. 

z 

membokong ini Badjak Laut Wanita, tetapi . . . Ja menjes 

rah Kepada tjinta jang ber-Api. ... 11 ....... 

Sebuah tilm ,20 th Century Fox“ jg mendapat 
SUCCES,BESAR dalam TATA WARNA, igISTIMEWA , 

BESOK 

MALAM 
. PRE: | z 
— MIBRE,, Pa ak ag ta 
»ORION" ran Bap Uut soajan 

5.00 ka, seret 
- Pa ata : 

| young nation in the making 

03 tahun) 
' Keramean 

peralihan 

th. 1854 

diwaktu 

sebelomnja 

perang'sau-' 

|. dara”di 
:, Amerikan.' BB Km Hen ant 1 Sa 
Kisah per- IOEL McCREA - BOB BURNS DEE 
Ijintaan jg dtg Tgn App RENT op ne pa onta 
mengharukan   

Ini Malam peng: Frank Sioatra Kathryn Grayson 
j # Tm , 

517. Ou UT mpkissing Bandit secroicotor 
DJAGALAN Besok malam 7.09- 9.00- (Seg-umur) 

. Tjeri ka 
sit hebat » 93m Toh Kow Loong Pei' 

Ini Malem Pengabisan » Napi Ing Ing Huang Bei” 
& 

,Wu Siang Kang (Hongkong didalam Kabut)   
Tidak suatu kapal Terhindar dan Hantjurlah kapal2 jang 
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