
      

  

   

Mr, Fus f AM tuan E. A. Holland, wakil ,, 

Me me aa 
waktu ini. € 

"5 

|. Dalam pada itu seorang ang 
gauta parlemen dari partai js | 
ikut didalam pemerintahap, se 
karang ini, kemaren “menjata- | 
kan kepada “Antara”, bahwa 
menurut pendapatnja, kalau se 
karang ini toch akan dimaksud | 
kan untuk membuka perwaki- 
Ian di Moskow, maka sebaik- 
nja perwakilan tersebut bersi- | 

Dengan demikian | fat politis. 

  - Senin pagi dikebun pertjobaan di Pasar Minggu dengan menda 
pat perhatian jang besar antatanja dari pembesar2 kementerian 

telah diadakan per tundjukan pelbagai alat pertani 

  

Mekanisasi 
Pertanian”) 

Wolf Tools Gmb”. 

pema 

: dengan Bey ber 

taman Bey di Carthago. Setelah 
1 mbitjaraan 

      
  

Amerika Mulai ,,Anggap 

— Kesan 

“ Goodwiil Djepang 
Sjarat Mutlak Utk Masalah Pembajaran 

Kerugian Perang 
Sepi” Apakah Indonesia 

Meratifisir Perdjandjian Djepang. 
Ir. Djuanda. 

ERKENAAN DGN. berita ,, Antara” tentang sikap Ke- | Layar djuga ditjapai maksud 
untuk mengurangi tekanan da | 
sri dn Serikat se 

| tamg didakum lapangan eko- 
Y nomi, sebagai akibat adanja hu 

menterian Luar Negeri Djeparg jg menjatakan bahwa 
hampir tidak ada kemungkinan akan diadakannja perundingan 
Iwlonesia—Djepang kedua mengenai penggantian kerugian pe 
rang Glm bulan Mei ini, seperti jg direntjanakan dlm perundi- 
ngan preliminer di Tokyo tempo hari, didapat keterangan da- jang “eenzijdig” seka- 

“rang ini dan dapat kita guna 
Ie mang on arena dgn. 
bi Sandi oi Tirta Be eng     

Kahar Misahk telah antjam ter 
hadap kebebasan dan keselamatan 
para warfawan dari harian ,,Pedo- : 
man Rakjat”, ..Rakjat Berdjuang' & a 

. dan..MWarhaen" dikota. ini. ...berhus.” 
bing dengan siaran2 jang sering di 
umumkan sekitar dirinja dan pe- 

| djuang2 Sulawesi Selatan Dalam 
surat anfjaman jang difanda-tangani 
nja sendiri bertanggai 1 Mei, dilam 
pirkannja djuga suatu pengumuman 
jang sangkal semua berita2 mengenai 
penjelesaian dari bekas CTN dan 
tuduhan. sa dirinja. Ia namakan 

| pasukannja T.K.R. atau Tentara Ke 
| sbekan, Rakjat 

3g 21 UA | KONGRES INDIA     

Bagaimana. 
pun Djuga:, 

| Irian Harus Ditangan 
Pe ngan Hughes 

  
EKAS Perdana. Menteri 
Australia dari partai | 

beral William Morris Hughes 

hari Kemis katakan, bahwa bi 
la Belanda tinggalkan Irian, 

Australid bagaimanapun djuga 

harus oper kekuasaan atas daze 

rah tersebut .Dinjatakannja, 

bahwa Australia herus djangan 
sekali? bolehkan bangsa Lean 
sia memiliki Irian. 

Terlepas dari kenjataan, ba- 
hwa Indonesia punja hak histo 
rs dan etnoogis atas Irian, 

| mereka pada tahun2 jang lalu 
telah memperlihatkan sikapnja 
kkng pro Djepang, kata Hug- 
hes. Hughes jang kini djadi 
anggauta parlemen 'katakan se 
landjutnja, bahwa bia Irian 
djatuh: ditangan musuh atau 
bangsa jang lemah, maka Aus   

  

tralis hanja akan hidup dgn. 
menderita. Demikian dikabar- 
kan oleh Reuter dari Canber- 

ra, 

  
  

    

paja Amerika Djalankan Politik 
 Berani' Thd Komunis 

4 HLI URUSAN politik luar negeri di Amerika, John 

Foster Dulles, pada hari Rabu utk kedua kalinja dalam 
kaan js lampau menjerang politik "pemerintah Amerika ter 

  

me seraja diandjurkannja utk melakukan suatu 
politik keberanian”. Dalam suatu karangar dalam madjalah 

mingguan ,,Life” Acheson mengakui, bahwa keputusan peme- 
rintah Amerika dim : pi penjerbuan Korea dahulu ada- 
Maan adil aa “utk Lan nasiona?”, 

  

Djuga ig menjetudjui politik 
Amerika dengan menggabung 
(kan diri pada NATO, soal per- 

| djandjian perdamaian Djepang 
dan pelaksanaan perdjandjian? 

sad keamanan dengan  Djepang, 
Australia, New Zealand dan Pi 

pina, Akan tetapi politik pe- 
'merintah Amerika Serikat di- 
waktu enam tahun terachir un   

e-| tuk sebagian besar hanja ditu 
“djukan untuk mengadakan ak- 

  

u' Si2 daritrat untuk menghambat 
y | gerakan komunisme dengan tja | 
jra mengekangnja disatu tem- 

3 pat dan memblokeernja ditem-   

  

NGGOTA2 PARTAI Ko- 
A munis Perantjis kmi se- 

dang melakukan persiapan2 utk 
mengadakan demonstrasi setja- 
ra besar2an . untuk menjambut 

“kedatangan djenderal Ridgway 
di aris. sebagai panglima ter- 
tinggi baru dari angkatan pe- 
rang NATO. ,,Panitya nasional 
dari partisan2 PR me 

    

“pat lain, demikian Acheson. 

Komika T: jegah Ridgway DjanganMasuk Paris 
ngeluarkan sebuah komunike 

dalam mana kepada segenap |m 
untuk anggotanja diandjurkan 

mengambil inisiatif dalam usa 

ha mentjegah agar djenderal 

'Ridgway djangan sampai masuk 
Ika Paris pada tanggal 25 Mei 

(jang akan datang. Dalam komu 

nike tadi dikemukakan selan 

djutnja bahwa pemerintah Pe 

  

ri Menteri Perhubungan Ir. Djuanda jg pernah mengetahui de 
“legasi Indonesia ke Djepang itu bahwa soal pengganti keru- 

| gian perang (warreparations) kepada Indonesia kini ter 
fung pada goodwill pihak Djepang. SB 

Goodwill pihak Djepang itu 
menurut Ir, Djuanda selan- 
djutnja bersangkut-paut dgn. 
soal2 kepentingan Djepang di 
Indonesia terutama seka'i soal 
soal ekonomi, Selandjutnja Ir, 
Djuanda menerangkan, bahwa 

kini sidaklah lagi mendjadi so 
al apakah tuntutan penggan 
ti-kerugian jang diadjukan 
oleh Indonesia itu harus berda 
Sar. pada  perdjandjian- San i 
Francisco ataukah dengan dja ' 
lan mengadakan perdjandjian 
perdamaian tersediri dengan pi, 
|hak Djepang karena faktor2 
| politik -. sudah berubah. 

Pegangan Djepang 
“Karena pihak Djepang toch 

te:ap berpegang pada pasal 14 
perdjandjian San Francisco 
Tea, ata Djuanda, “maka 
mustahillah mereka akan da- 

| pat memberikan pengganti ke- 
rugian jg lebih besar djika ke 
ta mengadakan perdjandjian 
perdamaia, tersendiri dengan 
Djerang itu, kareng menurut 
ketentuan2 jg sudah ditetap- 
kan daam perdjandjian San 
Francisco itu pihak Djepang 
tidak dapat memberikan xe'u 
gian perang itu lebih besar da- 

iripada kepada negara2 jang 
| menanda-tangani perdjandiian 

| Frisco tsb.” 

  
Peranan Amerika. | 

Selandjutnja Ir. Djuanda me 
njatakan, pahwa peranan pi- 
hak Amerika dalam soal per- 
djandjian San Francisco itu 
tidaklah dapat diabaikan begi- 
tu sadja, sebab jika “ketika 
memarap perdjandjian tsb pi- 
hak Amerika may membantu 

Indonesia dalam menuntut 
pengganti kerugian perang da- 
ri Djepang itu, Maka kenjata- 
an itu kini telah berubah dgn 
sudah berdjalannja perdjan- 
djian tsb. dan ,,bergaining po- 

dalam perdjandjian tsb. sebe- | 
lumnja Djepang berdaulat kem | 
bali kinipun te'ah hilang, 

»Bahkar lebih daripada itu”, 
demikian Ir. Djuanda meng- 
achiri keterangannja, ,,pihok 
Amerika Serikat rupa2nja ti- 
dak geintereseerd lagi apakah 
Indonesia meratifisir San Fran 
cisco itu atau tidak”. 

(Ant.—Aphd). 

Sementara itu menurut Pia, bah- 
wa berkenaan dengan desas-desus, 
bahwa pemerintah telah  mengirim- 
-kan nota kepada pemerintah Dje 
pang, dimana katanja pemerintah 
Indonesia menjatakan  kehendaknja 
untuk mengakui kedaulatan Djepang, 
menteri penerangan A. Mononutu 
menjatakan, bahwa ,,pelandjutan per 
hubungan antara Indonesia dengan 

  
rantjis telah menerima baik dan. ternasional 
menjokong tindakan? PBB jang | kian komunike 

wer” jg dulunja kita peroleh | 

| bitjaraan selesai,  terdjadilah 
ledakan bom lagi dikantor pe- diri 

itjis di Tunisia, djendaeral Pierre 

4 Bey kena »huisarrest?” 
Pembi tiaraan . Hauteclogue 

kira2    
at kedi- (Kemis menjangkal kabar? jang 

(menjatakan, bahwa Bey tidak 
boleh meninggalkan istananja 
di Carthage. Dikabarkan pula, 
bahwa pasukan pendjaga jang 
mendjaga istana Bey telah di- 
ganti dengan pasukan jang ter- 

lari serdadu? Perantjis. 
Berita2 itu menurut pembesar? 
Perantjis disiarkan oleh sum- 
ber-sumber asing jg. tidak me- 
ngetahui soalnja. Sementara itu 
diumumkan di 'Tunis, bahwa 
Bey Tunisia telah memutuskan 

sedjam lamanja dite: m 

selesai, baik 
auteclogue maupun Bey tidak 

mau memberika, suatu ketera 
ngan. Akan tetapi begitu pem- 

  

kerdjaan umum. Sebagai aki- 
bat ledakan ini 3 orang men- 
dapat luka2. Menurut tjatatan 
pihak Perantjis, setelah keru- 
suhan2 mulai menghebat lagi 
sediak hari Saptu jl., djumlah 
orang mendjadi mendjadi kor- 
ban ledakan2 bom adalah 6 
orang tewas dan 26 orang 
luka2. 

pada rakjat Tunisia mengenai 

terdjadinja insiden? pada wak- 
tu achir2 iri. Keputusan ini di- Perlu ambil tindakan | smbil setelah residen djenderal 

keras lagi? Hauteclogue mengundjungi Bey. 
Sementara itu AFP, menji- MERE ea 

arkan pendapat kalangan Pe- Wk.2 organisasi2 
rantjis di Tunis jang menja: - 

Ikan, bahwa dalam notanja ke 
pada Bey itu pemerintah Pe- 
rantjis tidak menganggap keru 
suhan2 di Tunisia pada waktu 

buruh. 

Pada hari Rabu kepala kan- 
tor residen djenderal Perantjis 
menerima kundjungan wakil2 

jang achir2 ini sebagai suatu 
hal jang ringan sadja. Dikata 
kan, bahwa pada umumnja da ' 
pat dirasakan, bahwa usaha2 ' 
keamanan jang dilakukan dgn 

memberi tjukup kekuassaar ke : 
pada Hauteclogue untuk me- 

ngatasi keadaan dan bahwa di 
ambilnja tindakan keamanan 
jang lebih keras ternjata di- j 

anggap perlu. 
Kalangan itu selandjutnja 

menganggap kenjataan, bhw 
panglima pasukan2 Perantjis 
Tunisia menjertai Hauteelogue 

Bey, sebagai suatu hal jang Iu 
ar biasa. 

Karena Hached   
  
| 
| 

| 

. Beberapa. kalangan . L 
menghubungkan meradjalela | 
nja lagi kerusuhan2 di Tunisia 
dengan kembalinja sekretaris 

: djenderal federasi buruh Tuni 
Sia, Ferhat Hached, dari Ame 

rika Serikat.- Menurut kalang- 
an itu, sekembalinja di Tunis 
Hacdhed segera menghadap 
Bey. Kata kalangan itu, Bey 
bersjdia . menerima Hached 
atas permintaan putera Bey jg 
tertua, ja'ni pangeran Chadly, 

jg katanja selalu menundjuk- 

kan sympatinja kepada perdju 
angan partai Neo-Destour. 

Dikatakan, bahwa sehari Se Rehp memerintahkan, Sudah mengadakan pembitja- Iso rusa timah raan dengan Bey, Hached me siapkan nasionalisasi tamb. 
njatakan dalam pidatonja di- 
muka rapat umum, bahwa da 
lam waktu 3 minggu lagi akan 
terdjadi hal2 penting jg akan 
memberikan kehangatan kepa 
da masalah Tunisia dalam “ng 
kat internasional. 

Sementara itu kalangan res 
mi di Tunis menjatakan penda 
ipatnja, bahwa  insiden2 jang 
'terdjadi pada waktu achir2 ini 
menundjukkan ,bahwa. kaum 

nasionalis ingin sekali se'lekcs 
mungkin mentjapai tudjuannja 
dgn. menggerakkan pendapat 
umum internasional. 
  

Djepang, setelah Djepang memper- 
oleh kembali kedaulatannja, masih 
dalam penindjauan pemerintah.” Da 
jam hubungan ini menteri Mononutu 
menambahkan, bahwa dalam penin 
djauan tsb. oleh pemerintah tidak 
sadja diperhatikan aspek2 internasio 
nal dari hubungan Djepang dan In 
donesia pada saat sekarang, tetapi 

| faktor2 politik dalam negeri pun 
P Sangat diperhatikan oleh pemerintah 

  

«gai djuru bitjara kabinet, 

untuk menetapkan pendiriannja jang 
terachir. Menteri penerangan, seba 

.memban 
tah segala desas-desus, bahwa kabi 
net telah menetapkan sikapnja dlm 
hubungan Indonesia Djepang, sete 
lah status internasional Djepang 
berubah. 

PANDJII2 TIONGHOA BURMA 
BAGI MAO TSE TUNG. 

Suatu perutusan golongan 
Tionghoa dari Burma pada hari 
Reho telah menjerahkan pan- 
diji2 utk. Presiden Mao 'Tse 
Tung, kepada Chu Teh, wakil- 
presiden RRT. dan untuk ten- 
tara RRT. 

dipertjepat, demi- 
tadi jang se- 

ditudjokan untuk ,,membinasa-' Le aan mengemukakan lagi, 
kan” rakjat2 Korea dan RRT. 

Pengangkatan Ridgway seba 
gai panglima tertinggi angka- 
tan perang NATO hanja dapat 
dianggap tak lain dari pada 
tudjuan untuk mengadakan 
persiapan2 supaja konflik in- 
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 bahwa kementerian kehakiman 

Perantjis dewasa ini sedang 
mengadakan penjelidikan2 atas 
pensumuman2 sematjam ini 
cari partai komunis Perantjis 
diantaranja jang telah dimuat 
dalam harian2. ,1Humanite” 
“Le Soir” tentang djenderal 

  
dalam kundjungannja kepada | 

  

  

dari 4 organisasi buruh Tunisia. 
Diduga pembitjaraan jang di- 

lakukan dalam pertemuan itu 
adalah mengenai makin mera- 
djalelanja kerusuhan2 di Tu- 

n sia nada waktu achir2 ini. (An- 
setengah2 sadja ternjata tidak tara). 

  

      

   

    

   

"ag 'Ambil Tindakan "Kata 
Bey Tunis Mendapat »Huisarrest”?. 
FJIS pada hari Rebo telah memberitahukan kada Bes Tu- 

, G lap makin 
seperti ledakan? bom jang Panda terd 

| djenderal Jean de ran sman Benaan Pn ai koman- 
Garbay, emang, Bey Tunisia, 

Kah Perantjis kepada Bey. Menuru: 
kekuwatiran pemerintah Perantjis tarha 

| Pihak Perantjis pada malam | 

untuk menjampaikan pesan ke- | 

Tunggulah ,,Sajembaca- - 
Bergambar Kita! :    
  

    
en te ea insi- 

aktu achir2 

djurubitjara Pe- 
ap makin memun 

  

Tawanan : 
K-Utara 

Dipakai Utk Pertjobaan 
Bom. Atoem? 

DALAM perundingan gen 
tjatan sendjata di Pan 

Mun Jom pada hari Kemis dele 
gasi Utara telah mengeluarkan 
tuduhan, bahwa pihak sekutu 
telah mempergunakan tawa 
nan? perang pihak uara dalam 
pertjobaan2 , pemakaian bom 
atom di Korea. ,Sungguh meng 
gelikan”, demikian ketua dele 
gasi sekutu laksamana Turner 
Joy mendjawab tuduhan? ter- 
sebut, 

Ketua delegasi utara, djende 
ral Nam Il dalam pertemuan 
jang berlangsung selama 48 

menit ini mengadakan pidato 
jang berapi-api, sambil menje 
but satu demi satu akan “ke- 
njataan2 jang konkrit tentang 

IT Haltmor Kebangu- 

nan Nasional 

  perbuatan? penghinaan, penga 
niajaan, pembunuhan, penem-     
|bakan dan achirnja pengguna- 

Dr. TJIPTO MANGUNKUSUMO. (....— 1943) Seorang pe- 
'an tawanan2 perang utara da- 
lam pertjobaan2 “pemakaian 
sendjata2 dan bom? gas bera- 
tjun, berkuman dan bom2 oleh 

' pihak sekutu”. (UP). 

diantara Tiga-Sekawan: 
SURJANINGRAT (Ki Hadjar 
besar hidupnja 

mimpin jang hidup sangat sederhana dan mempunjai djalan fikiran 
tersendiri pula diantara pemimpin2 ' Indonesia 

TJIPTO SETYABUDHI, 

berlangsung dalam tahanan dan pembuangan ke- 

Satu 
SUWARDI 

Sebagian 

jang lain. 

Dewantara sekarang). 

  

  

ah     
PGP 1943, sebagaimana telah 

pemerintah No, 51/1951 dinaikkan dgn 2075 mu dgn peraturan 
na 1 Mei 1952. 

' Nasionali- 
. sasi.Timah 

'Bolivia .: 
RESIDEN BOLIVIA Vic- 

P tor Paz Estenssoro hari 

supaja 
memper- 

ambang? 
timah dinegeri tadi. Dalam tem- 
po 120 hari, komisi jg. terdiri 
dari 9 ahli tadi harus menje- 
rahkan laporan kepada peme- 

rintah mengenai babak2 hukum 
ekonomi dan tehnik dari pensi- 
fa'an tambang2 tadi. Dalam |li 
Gekrit presiden tadi dinjatakan, 
bahwa jarg akan disita ialah 
3 perusaha'an pertambangan 
jg. terbesar di Bolivia, jaitu 
perusaha'ar? Patino, Aramayo 
dan Hochschild. Ketiga perusa- 
ha'an iri dituduh bahwa selama 
setengah abad mereka mengeks- 
ploitasi kekaja'an mineral Bo- 
Jivia: hampir seluruh laba me- 
reka eksport dan menambah- 
kannja kepada perekoromian. 

Seterusnja dituduh, bahwa 
perusahaan2 sematjam ini de- 
ngan tegas bertjampur tangan 
dalam sikap politik negara Bo- 
livia, dengan maksud merugi- 
kan kepentingan2 nasional. Di- 
njatakan selandjutnja, bahwa 
dengan demikian maka Bolivia 
mendjadi negara jang tidak he 
bas. Kesalahan2 mereka tadi se 
makin besar Jagi, kalau diingat 
bahwa perusahaan2 tadi menda 
patkan modalnja dari djerih- 
jah dan kekajaan Bolivia, lalu 
kemudian ,,menginternasionsii- 
sasi diri” untuk menghindar- 
kan diri dari hak2 negara Bo- 
Iivia dan melepaskan diri dari 
kewadjiban2. sosial mereka. 

(Antara). 

  

— Kongres Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO). jang diadakan di 
Geneva, pada hari Selasa telah me- 
mutuskan — untuk mentjantumkan 
pemberantasan penjakit kusta dalam 

rentjana organisasi tersebut "untuk 
tahun 1953. “21 

Ridgway jang oleh harian2 ta- 
di dianggap sebagai , ,pembu- 
nuh rakjat2 Korea dan RRT 
dengan sendjata kuman”, 

Kalangan polisi menjatakan 
harapannja bahwa tiap2 usaha 
partai komunis Perantjis utk. 
Menimbulkan kerusuhan2 baik 
di Paris, maupun di propinsi2 
akan dapat ditindas. (UP). 

  

Lemuaga Kebudajang Indonesa 

Kon Bataviaasch G ancotsthap 

Van Kunsten en Watense hanpen   

Peraturan Gadji 
2 Pendjelasan Lebih Diauh Tentang 

Kenaikan Gadji 20 pCt, 
Kaum Pengangguran Dapat Tundjangan 

Maksimum Rp. 60:—. 
ALAM PERATURAN pemerintah tentang kenaikan ga- 
dji pegawai negeri, jang telah diundang?kan baru? ini 

dikatakan, bahwa jg dmaksudkan dgn pegawai dim peraturan 
wai negeri sipil RL, 
n Alat Gkbaki dad dita abah terachir dgn pe 

'raburan pemerintah No. 51/51. Angka? gadji pokok tsb dalam 

p- 

Jluarga sebesar Rp. 97,50 ter- 

-pa | wa sebagai Iandjutan dari pera 

| Tjirebon, SEMARANG, Sura- 

jg digadji menurut PGP 

diubah dan ditambah, terachir 

Djumlah gadji minimum ke- 

tjantum dalam pasa 9 ajat 
(1) PGP 1948 juncto pasal 1 

s| Peraturan Pemerintah No. 25/ 
1959 “diubah mendjadi Rp. 
117,—. Selandjutnjaj dalam 
peraturan pemerintah itu dika 
takan, bahwa, pelaksanaan pe- 
raturan ini selandjutnja dise- 
rahkan kepada menteri urusan 
pegawai dengan persetudjuan 
Seperlunja dari menteri keuang 
an. Dalam pertimbangannja an 
targ lain dikatakan, bahwa pe 

raturan gadji jang sekarang 
berlaky tidak sesuai lagi de- 
ngan tingkatan hidup pegawai 
negeri dan dengan tingginja ga 
dji pada perusahaan2 partike- 
ir. 

Tak dapat tunggu lama. 
Keadaan pegawai pada u- 

mumnja tidak memperkenan- 
kan menunggu lebih lama lagi 
akan hasiy pekerdjaan panitya 
perantjang peratura, gadji pe 
gawai negeri, iang ternjata ti 
dak dapat selesai dalam wak-j 
tu jang diharapkan, karena ter 
njata pekerdjaan tersebut se- 
demikian rupa luasnja, hingga 
memerlukan penindjayan jang 
teliti da, seksama. 

Segala ketentuan jang ber- 
tentangan dengan peraturan 
ini dibatalkar berlakunja. 

Peraturan mengenai so- 
kongan kepada 

penganggur. 

Beterusnja diterangkan, bah 

.—
g 

turan menteri Perburuhan ten 
tang pemberian sokongan kepa 
Ia penganggur, maka oleh men 
teri telah ditetapkan kota? be 
Sar jang termaksud dalam pera 
turd tersebut sebagai beri- 
kut: Djakarta Raya, Bandung, 

baja, Malang, Medan, Padang, 
Palembang Bandarmasin, Ba- 
likpapan, Pontianak, Makasar, 
Menado, Ambonia, Jogjakarta 
dan Surakarta, Sebagai diketa 
hui, maka didalam. peraturan 
sokongan tersebut telah dite- 
tapkan al. seperti berikut: 

luar dan didalam negeri. Dekat waktu pendudukan Djepang dila- 
rikan Belanda dari Makasar. ke Djawa, dan meninggal setahun 

setelah Djepang menduduki Indonesia. 

djam tilikan politiknja, 

  
Dr. G.S.SJ. RATULANGI (1891-1949). Pengandjur 
sar dari Sulawesi Utara. Seorang jang tadjam penanja dan ta- 

tapi kabarnja seorang humoris djuga. Di- 
zaman Republik Gubernur Sulawesi jang pertama, dibuang Belan- 
da ke Seui setelah Belanda menguasai Indonesia Timur, kemudi- 

dian di-izinkan pulang ke Djawa. Ketika aksi Belanda kedua, dia 
ditangkap lagi dan kemudian dibebaskan. 1 Djuli. 1949 meninggal 

di Djakarta. 

kaliber be-   
  

W.Pieck 

P 
Kemis katakan, 

Selandjutnja UP dari Mos- 
kow kabarkan, madjallah So- 

djuk rentjananja hari Kemis 
katakan, bahwa perdamigian 

serta keamanan Eropa akan 
sangat terantjam, bi.a rentja- 
na2 Amerik, bagi Djerman da 
pat dilaksanakan. Perdjandji- 
an2 kontrak jang dirundingkan 
di Bonn akan berarti pendudu: 

kan Amerika selama2nja atas 
Djerman, pembentuka,, kemba 
li tentara Nasi Djerman seba- 

gai pelopor bagi Pakt Atantik 
jang agressif dan mengguna- 

kan wilajah Djerman untuk   Mereka jang bertempat ting- 
gal dalam kota? besar, jang . 
akan ditetapkan lebih lawdjut 
oleh menteri perburuhan, men | 
dapat sebanjjak2nja Rp. 80— | 
untuk diri sendiri, Rp. 15,— un 
tuk isteri atau Suamiajey dam 

Rp 5,— untuk tiap2 anggauta 
keluarga tainnfia dengam. moik 
Simuim Rp. 60.-— sebulan.   Mereka jang bertempat ting 

ak diluar kota2 tersebut men- 

dapat sebanjak?nja Rp 20— 

mengadakan persiapan perang 

terhadap Sovjet Uni, kata hari 
an tadi. 

Dan keamanan Hropa tidak 

dapat didjamin, bila Perdjan- 
djian Potsdam jg menghendaki 

  

Rp. 10,— 
Suaminja 

untuk diri sendiri, 
untuk isteri atau 

dam Rp 5,— 

vjet ,,New Times” dalam. ta- ! 

Sumbar2 
Djerman Timur Siap Mempertahaakan Diri 
Reaksi Terhadap Tindakan Djerman Barat. 

RES. DJERMAN TIMUR, Wilhelm Picck, dimuka massa 
demonstrasi jg diadakan di Freiberg (Saxony) malam 

bahwa Djerman Timur tidak akan meliwat- 
kan setiap detik-pun utk membela diri terhadap tiap serax 
bila Djerman Barat Konrad Adenauer Ni na 
djandjian konirak dgm negeri2 Barat. 

menanda tangani per- 

persatuan bagi seluruh Djer- 
| man seris dibentuknja suatu 
pemerintah Djerman jg demo- 

sekali lagi mengemukakan si- 

dam dar mendesak supaja dja- 
ngan menunda2 “untuk mem- 

kan perdjandjian perdamaian 
dgn Djerman, (Ant Retiter), 

aa Mu Me 

GUBERNUR ISA 
BUR” PEGAWAI USIS, KA. 
RENA TIDAK SOPAN. 

Hari Selasa, Gubernur Pro- 
pinsi Sumatera Selatan, Isa. ta 
lah mengusir dari kantornia, 2 
orang tamu, ialah Sabarudin, 
pegawai di Djakarta, dan ka: 
wannja, wakil Indonesian Film 
Corporation (IFC) di Palem. 

bang. karena Gubernur tidak 

  
watuk tiap3 aMg- suka lebih lama, melajani tamu 

gauta keluarga lainnja dengan tamu jang bersikap tidak pan- 
maksimum Rp 45.— sebulan. tas dan sombong, 

kratis tidak dilaksanakan dan . 

bahaja timbulnja kembali mili 
'terisme Djerman tidak dile- 
njapkan, Kemudia, harian itu 

kap Sovjet jg tetap berpega- : 
ngan pada Perdjandjiah Pots- 

pertimbangkan serta: mengada- | 

, MENJEM- 
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— nai 

    

  

(9 

pemerin-       
Kabar itu berisi dj 

Supaja ig berwadjib 
pusat) 

  

    
     

  

    

  

      
Indonesia, baik untuk" djarak dekat 
maupun djarak djauh. . 

Perobal | tidak' hanja menge- 
endnlanan okereta-api tetapi 

“akan snaka tnbina, : baru Naa 
tempat2 jg hingga kini belum diada | 
kan perdjalanan. kereta-api: Dalam 
rentjana: perobahan tsb, akan diada- 
kan pula. perobahan-perdjalanan kere 
ta-api tjepat- Djakarta—Semarang— 
Surabaja dan. Djakarta— Tjirebon— 
Jogja dan Surabaja. pulang ...pergi. 
Wagon? serta loc2 jg dipakai utk 
“kereta-api tjepat itu, adalah Ioc2 

  

“»dan wagon2 jg baru datang jg dipe 
| san dari luar negeri. Mengenai nacht 

(01 txpres" diterangkan oleh D.K.A. 
|. Djawa Tengah, kemungkinan besar     

   

       
   
   
     

    
   

    

   
    

    

   

     

   

3 1 

  

ara tiga puteri Solo 

. bira, 1445 Tutup, 19,00 Pembu- 
Dijangkan Gea come bacic-to me! 

Ian pak Patrol, 18 

|. tidak akdn diadakan kembali, kare-' 
7 dengan adanja perobahan baru : 

“ini, perdjalanan nacht-expres tidak | 

dianggap perlu... - 
| Disamping mengadakan perobahan i 

tsb, akan dibuka djuga perhubungan | 
tjepat goederen-treinen, baik untuk 
“djarak djauh maupun djarak dekat. 

" Perbaikan perdjalanan ini oleh DKA 

"dengan kereta-api, sekarang ini se- 
| ring terlambat datangnja. 

— Achirnja pihak D.K.A. Djawa Te 
ngah menerangkan, bahwa 1oc2 baru 
  

“Barat, akan dirobah demikian rupa, f hingga loc2-tsb dapat  didjalankan ' 

atau kaju bakar. Hal ini amat perlu 
— diadakan, untuk mentjegah kesuka- | ran kekurangan batu bara. Ag 

-. PANITYA HADIAH 

dalam Sobsi-t egaskan, supa: 

ja wakil2-nja mengirimkan — utusan 
pada Sobsi untuk membentuk sebuah 
panitya hadiah: Lebaran: ' Menurut 

| keterangan, tuntutan hadiah Lebaran ti 

.itu, akan disentraliseer 'dan diatur 
se- 

         

  

     

  

ya 

Mei : Sabtu, tg. 17 Me 
05,55 Pembukaan, 06,00 War- . 

“ta berita. 07.10 Selingan (ph.) 
07,15 Pengumuman, 08,00 Tu- 

| tup, 12,00 Pembukaan, 12.05 Su- 

  

kaan, 117,05 
han pak 

(DILARANG TOPTER. 

pa ter! 

Itut ke-bedah!......... | aa 

an perd ai oleh DK Nan NN 2 1 Sa , mengingat banjak latihan. 3 Matjem matjem. agu 

“aj alan diangkut-Jang Gidengerken. Ada lagu: 
€ “sekar se- Put.On The Brass atau Zwei ig mereka bum 

gota "bekas Bataljon 496” jo su 
Gisgngate Da TAMA Tan 
tidak be 

Rojal dan suwee, suweeee ora Pembunuhan mula: sering terdiadi at Ar 
Es Ps 2 22 - “illakan tetapi bau SU 

sama sekali tidak djadikap ke-:| 
beratan para pasien atawa dok-! 

. | Dalam rapat penerangan semalam 'serentak dan seia-sekata ganti — daa era ra mena peranan 

'mobilnja Djamu 

“luk  meliwati 
'usah- usah kawatir, 

. klaxon-nja. 

T pijes, pije& mbuuuh ra weruh! 

  

ih engalir dgu tidak : 
Demikian berita jg diterima ,,Antara” dari Inv 

   Kn n 

  

tontrolo ke Djakaria 

3 1004 
   Ea t 

Din Mark 9 
  

  

Tentang pembelian pad 
orgahisasi2 rakjat,terdapa 
terangan, baawa33. 

rakjat,: jg telah: 

SuZ adjakan 

      

beian padi itu, 1( Organisasi 

beli padi dengan sjarat2. Dari 
sedjumlah, ity 16: organisasi 

1 menjediakon diri, Dari kwan- : 
FI tum 27.000 ton jg akan-dibeli 

di Indramaju, 14 organisasi 
mendapat tugas utk beli 8485 
ton padi, sedang 2 organisasi 
jg dikenda:ikan dari Tjirebon 

padi, 
1 

be, padi: padi inj lekas ditumbuk: 
2ja Gan angkut kepusat2 di Losa- 
jang, “Hgugeuis dan Djatibarang, 
Gan dari tSImpal2 jitu beras tumbuk:   

  

Depan. purusara Semarang | 
ada tanda gede. Dilarang toe- | 

Semua kendaraan harus bung : 
kem. Biar gerobak &s'lilin seka- 
lan, tidak boleh majn kelinting- 
kelinting. Awas, bisa nanti di- 
»getak” sama bung, perpleper!! 
Maksuinja sudah djelas. Pa- 

ra pasitn supaja. bisa tentrem, 
tenang, tidak saben-saben kaget. 
Djuga para dokter" idem dito. | 
Perlu ketenangan, tentrem 
lem-kerdjanja: “Lebih? dokter- | 
dokter ahl-BEDAH (Masja Al- 
loh, namanja itu!). 

Maklum, kaluk baru mBE- 
DAH orang, perlu sekali tenang. ! 
Kaluk sekali-kali kaget terpe- , 
randjat karena denger toeter: 
mobil, bisa nanti kaluk mbedah 
utjus buntu onderdeel2. perut 
lainnja jg tidak buntu kenak ka- 

da- 

m
m
 

Tapi anghnja. didepan puru- | 
Sara itu sendiri ada asrama ba- 
risan mungsik, jang tiap pagi 
dengen penuh sumanget adakan 

Herzen im dreiviertel Takt. Tapi ' 
ada kalanja djuga njelip 'lagut 
Gambang - Semarang, Pangkur 

OS BNAN Tn 

Anehnja, lagu2 mungsik tadi. 

ter-dokternja. gama dengan utusan2 Pengy. 
Mengingat itu, apa kiranjaj rus Besar dari. Perhimpunan? 

tidak ada baiknja, kaluk semua | Nahdatul Ulama dan Muham- 
pemilik mobil di Semarang ini,| 

semua klaxon-nja, dan pasangj 
klaxon tudju-suara, jg bisa me-|' 
mainkan lagu. Kajak itu looo, |: 

Tjap Djago. jg! 
bisa main lagu gambang Sema-: 
rang. k : 

Ipaia dengan demikian ka- 

purusara tidak 
bunjikan | 

Ag SIR PONG. 

SE » : 
Agar djangan sampai ka- 

tjau, dan supaja bisa ditite@ni 
pemiliknja, Sir-pong. usul, tiap 
pemilik. musti pasang klaxon 
lagu, jg tidak boleh ditiru oleh 
Igip lain pemilik. 
- Misalnja: untuk Mr, Jusuf, 
klaxon-nja harus bisa melagu- 
kan: ,Internationale”. 21 

Buct walikota: lagu: pijs€,   
Buat Bupati-Romeo: Lover 

.Buat Muljadi Djojomartono, 
utk A.P. oleh OK. Sinar Tjan- lagu: Gambus Misrijjah! 

    

di, 19.10 : 
   

   
coteek 

    

  

    

    

    

    

   
    
     

   

  

Mana kei. | Pon 23 Djumadilawal th. Ehe 1836 Jan bulan. | 
06:55 P' 'Seli (dan tgi. 27 Agustus 1923 harinja  b. Menteri Ag ra, boleh me 

ngan (ph gembira, | Senen Kliwon 14 Suro th. Dje 1854. nenbukan instansi2  chusus 
08-10 Dar Malaya (ph) |, Langganan , di Djati, Kudus. — dari Kementerian Agama un- 
08.30- Indonesia, Tgl. 17 Puasa th. 1928 (Masehi) # 1: memeriksa sjahadah2 ruk- 
09.15 H djatuh tgl. 9 Maret. “jat'lhilal dan/atau - menstabit- 

2 
8. 

'    

     

     

     

   

     
   

      

“tap. ea EN 
| 1700 Pembukaan Sambil mi. 
mum .teh, 17.35 Laporan ming- 
guan, 18.00 Pendidika: 

Prop, 18.15. Suar 

1830 Peladj oleh 

chotbah oleh keluarg 
tan, 20.05 Podjok studio, 20.25 
orkes Cosmopolitan Jos Cleber 

| (8), 2415 Dagelan Mataram 

  

studio Jogja,: 28.00: Tutup, 

    

   

  

Masehi 19 Djuli 1934: II. Hari Se- 

dan Sdr. kirim lagi pertanjaan ke-II, 

BERITA PENANGGALAN. 
| Langganan: di Bandjarsari: Wetan, 
Solo:.— Tgl. 2 Sapar tahun Masehi 

21,00. 1930 djatuh tgl. 30 Djuni. 
“Langganan No. 808 Semarang. — 

IL. Tgl. 24 Nopember 1951 harinja 
'Saptu Legi 24 Sapar th. Alip 1883: 

LL Tgl. 15 Djuli 1906 harinja- Ahad 

Langganan No. 5239 Semarang. — 
Tgl: 22 Sja'ban. 1334 djatuh' "hari 
'Saptu Kliwon 24 Djuni 1916. 

Langganan di P.G.. Modjosragen. 
— Tgl. 8 Puasa 1816 Masehi djatuh/ Tian Agama. 

tgl. 31 Mei. 1887. : 6 BURUH VAN DONGEN 

Langganan di . Belik, Solo. -— MoG OK-D Ana N 

Tgl. 17. Oktober 1944 harinja Sela 
sa Paing.28 Sawal th: Alip 1875 
wuku: Sungsang mangsa kalimo. 
Langganan di Djl. Setasiun, Kla- 

te — I. Tgl. 6 Bakdomulud 1865 

asa Legi tgl. 7 Sawal 1867 Masehi 
22 Desember 1936. 

Langganan di Bendan, Pati. 
Karena tidak terima, kami silahkan 

pang   
“Sabtu.tg.17 Mei, Ngesti, Pando- 

wo" akan mengadakan pertundjukan (rena mereka ini katanja dituduh ' 
amal untuk membantu kursus TN 
"Utama". di Sekaju. 

Tegu ,Kantjl Putih” jp selalu me. ramp: 

angsSung. 
Tugu tanggal 12 Mei memutus 

djatuh pada hari Kemis, tang- 
gal 27 Maret 1952, dengan ruk 
jats b. Tanggal '1 Sja'bay 1371 
H. djatuh pada hari Djumahat 

'ngan istimal, djatuh pada 

ruh paberik minjak van Dongeu 
jang tergabung dalam Sarbu- 
miksi, mengadakan aksi mogok- 

duduk 3 djam, 
8,30 sampai djam 11,30. Sebab- 
sebabnja diterangkan : 
bung dgn penglepasan. 27 bu- 
ruh wanita. Soal penglepasan, 

jini jg 18 orang soalnja sudah 
sita # ibdres. sedang jg 9 orang masia 
PERTUNDJUKAN AMAL. 'mendjadi soal perundingan, ka 

te-sebut diangkut ke Bandung dam 
ujjakaia, Tjata pembelian ig djlaku. 
Kan Gieh oranga suruhan VRO ke- 
panjaan o-ang Tionghoa itu: begitu 
Lispat dan banjaknja, sehingga ha- 

| SH panen pertama di ketjamatan An- 
| Gjatan habis sama sekali. Djum-ah 
stamvergunning  begitu- banjaknja 
hingga diantara para pemiliknja ada 
is punjai 1000 ton, Peilu diketahui, 
bahwa orang2 suiuhan VRC dan pe- 
dagang besar beras itu menggunakan 
repeda2 bafu, jig bisa Gengan 

L,Ssupply”-nja. | 

Lju dimusim patjeklik jg akan || 
Gaiang harus menderita keras || 

Panitia Pembelian Padi, telah | MERE TREAN 
memadjukan permintaan dan | “2 

lamaran untuk membantu pem. 

5 (kemudian mendapat -blanko- ' | formulir untuk: mendjadi pem- 

mendapati tugas beli 18.515 ton'| 

:|. Disamping itu telnjata otang2 su | 
ruhan4 Vereniging Rustpelisnjen Co: f 
Lean menjebar kekampung2' runtuk 

  

  
    

  

    
   

ra. kes, India" /Aryan Gymkhana” me 
mu lari pada tgk 11 Mei jbl. di Djakar 

a selakw wakil ketus PSSI“ mengutjap 
pan kedua kesebelasan tersebut, 
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: adjauan H i 

2,     
"£ 

: Palind 

     
    

   2 EN 

Gan Kian Kho, Pes 
     

maka pada belum lama berse- 
kemg.telah diadakan penindjau 
anske dug rumah2 pendjara di 
Kota Pekalongan bersama-sa- 
ma-dengan wakil? beberapa or 
ganiSatie Wanita, Adapun mak 
sud daripada penindjauan itu 
dalah untuk menjelidiki gan   gam. 2 5 3 pang memasuki kampung2. Berapa | mengetahui keada'an jg sebe- kai mereka memasuki daerah beras | 

beium diketahui '» : 
Menurut keterangan, pemilik2 

stamvergunming itu diheruskan me- 
lapolkan diri kepada 
Tapi-Gkh'karena mereka tidak lapor 
Ian Kepala Daerah pun tidak men 

pat stamvetgunning, maka 
mereka itu tidak diketahus 

Anggota Seksi Perekonomian dari LPRDS Djawa Barat, Tonsj jg mela. Kukan pemeriksaan didaerah terse but, menjatakan/ “bahwa "menurut 
angka2 djumlah beras jig diangkut.di 
Satsion sadja Dk H3 : ton (atau kurang lebih 4609 ton pati). Sebagai diketahui, Dadi tidak. 
boleh diangkat keluaru “Cengan' tiada jizin Pemerintah Daerah, tapi kalau sudah mendjadi beras diper: 

daripada usaha? tergkulak 
beras dan pedagang2' Tionghoa de 
ngan kaki-tangannja itu, dikabarkan 
djuga, bahwa “dari ma: 
tjam2 alan mengiri 
»SUPPIY” nja. 

Selain 

girinkan  djuga: 
Terkenal antata iain 

pas segala hasil bumi dan wang 
mereka butuhkan, Djuga gerom 

Kabarnja djuga ang 

didaerah Indramaju 
berdiam diri. Pentjulikan dan 

legi. si . : 

DAN 'AIDILFITRI. | . Konperensi Kementerisy, A-! 

madijah disertai wakil? ulama 
Ian ahli2 falak dari propinsi? 
Sumatera Utara, Tengah dan 
Selatan, Kalimantan serta Sula wesi, jang dil ngkan ' di 

kan: , 

1. Tentang penetapan permu laan Ramadhan 1871 (52) 
dan 1 Sjawal '(“Aidulfitri) 
1871 -H, 3 : 

a. Tanggal-1 Radjab 1371 H 

tanggal 25 April 1952, dengan 
rukjat:. c. Tanggal '1 Rama- 
dhan 1371 H. jakni permulaan 
Puasa, djatuh pada hari Ming 
gu, tanggal 25 Mei 1952, dgn. 
istikmal dan hisab. d. (1) Tgi. 
1 Sjawal 1371 H, "Aidulfitri, de 

ha 
ri Selasa, tanggal 24 Djuni '52. 
ketjuali djika ada rukjat mu" 

Kepala Dagiah. i 
: 

dapat sutat2 tembusan siapa ig da. | 
-djum'ah 

narnja didalam kedua rumah- 
' rumah pendjara jo terletak di 
:Pjalan Pelabuhan (Pendjara 
'I) dan Djalap Lodji (Pendja- 
Ira. MH), Rombongan penindjau 
disambut oleh Sdr. Apik Noto- 
soebroto, Kepala rumah pendja 

$ 

ira JI dan II,: jg telah memberi- 

kan keterangan2. bahwa dida- 
lam rumap pendjar j: a Ipada de 
WwaSa ini ada terdapat ik. 1210 

2000 orang-hukuman. Rumah, pen- 
djara ini dapat di-isi dengan 
Ik. 1450 djiwa. 

Orang hukuman “wanita ti- 
dak ado. dirumah pendjara I, 
hanja mereka ditahan diruman 

pendjara II sebanjak 18 orang, 
semua terdiri da'i orang2 hu- 
kuman dibawah 6 bulan, se- 
Gangkan jg lebih dari setengah 
tahun dikirim kerumah pen- 
Gjara Bulu — Semarang Ru- 
mah pendjara I terbagi dalam 
beberapa blok2 kamar, tiap ka 
mar dapat memuat 25 orang, 

isi oleh 19 orang Sat 

0... Perawatan baik. 
2 

njaksikan bahwa keadaan" didalam 
rumah2 pendjara pada waktu: seka- 
rang ini djauh lebih baik daripada 
keadaan pada masa jang lalu. Oleh 
Kepala' sekarang: telah. dilakukan 
perbaikan2, terutama jang. bertalian 
dengan kesehatan para orang huku- 
man.- Pula makanan serta pendidikan 
djuga ,mendapat perhatian sepenuh- 

nja. Untuk bagian pendidikan, tugas 
mana diserahkan kepada Sdr. Siswo 
'wijono. Terdapat lapangan2  olah- 
raga, ruangan beristirahat dengan 
“dilengkapi gamelan, dsb, ruangan 
“untuk beladjar, dan djuga balai-pe- 

bongan dapat menjaksikan  kebersi- 
han jang pada 'umumnja-telah dipe 
lihara dengan baik, begitupun: maka- 
nan diatur setjara menu dan tiap2i 

« 
jur, 200 gram ketela, 

PERLAKU PERATURAN 
sPRIJSSTOP” 8 MEI '52.   tabaroh pada malam Senen, tg 

23—24 Djuni 1952. (2) Bagi 
ahli hisab dan jahg.mempertja: 
jainja tidak ada halangan ber 
'Aidulfitri, pada hari Senen, tg 
23-Djuni 1952, sesuai dengan 
ilmunja. 

2. Tentang hak menstabitkan 
penanggalan bulan, 

a. Konperensi . berpendapat, 
bahwa Menteri Agama berhak 
untuk menstabitkan penangga- 

kan kesaksiar penanggalan bu 
lan. ditempatnja masing2, de- 
mikian pengumuman Kemente 

Mulai kemaren (Kemis) bu- 

dimulai “djam 

berhu- 

tentang reactie-pedagang2 dikota ini, 
lebih-landjut dikabarkan, bahwa utk 
Djawa Tengah masih tetap berlaku 
peraturan ,,prijsstop”" tg. 8 Mei '52, 
sebelumnja diterima “peraturan baru 
dari Kem. Perekonomian Djakarta. 
Harga2 barang2 di Semarang umum 
nja dan Djawa Tengah - chususnja,: 
ada lebih rendah. dari pada harga? 
di Djawa' Barat-dan 'Timur.  Selan- 
djutnja dari pihak Pengendalian Har 

| gaditerima keterangan bahwa menge 
nai soal ini, akan diadakan penjeli- 
dikan terhadap harga diluaran, apa- 
kah harga2 tsb meliwati batas ,.prijs 
stop” 8 Mei itu. 

Tindakan terhadap pelanggaran 
harga tsb akan lebih berat lagi hu- 
kumannja dari pada jg sudah2. 

BERITA KEPANDUAN. 

Untuk lebih mempererat perhubu- 
'ngan dan persatuan dan mempertebal 
rasa persaudaraan antara para pan- 
“du, dalam perkemahan besar jg akan 
diadakan oleh KBI, akan dibuka ke 
sempatan bagi seluruh “para pandu 
dgn takimemandang golongan, aliran 
dan -agama, untuk mengikuti perke- 
mahan besar tsb. ' Pendaftaran ditu- 
tup sampai tg. 20 Mei, Kantor pa- 
nitya dibuka tiap hari mulai djam 9 
pagi di GRI Gendong 1144. 

HIBURAN TENTARA. 
| “Tg. 22 s/d 31 Mei OK Sinar Tjan 
di di RI 12/ST. 12 Purwokerto, tg.   

mentjuri karung2 goni dari p4- 
berik, 

  

22 Mei s/d 4 Djuni hiburan film di 
Cop. Gerakan Banteng daerah Slawi, 
Tegal, tg. 22 s/d 31 Mei . magieti- 
seur di RI 12/ST, 12 Purwokerto, 

  

djauan Di Pendjara2 Pekalongan 
Memuaskan, 

      
ee 

Para Tawanan 

RU2: INI: dengan bertempat diperdopo Kabupaten Pe- 
ongan telah diadakan pertemuan berkesudahan da. 

Suatu perkumpu-lan reklasering Kota Besar/Ka- 
Pekalongan. Susunan dari perkumpulan tsb. adalah 
er unduang: R. Soempeno, Wali Kota  Pekalo- 

Mohamad Soerodisastro, Patih Pekalongan: 
“ Soetoro- 'Prowirorahardjo, Kepala.Kanso Kab. 

Ss I1S! -Soerjodirdjo, Penulis II: Soewardi: 
' Tiong Hway dari CHTH) Bendahari II: 
nbantu?: Soeleman, Kho Tjcen Wan. Siswo. 
Martawire dja, anggauta DPD. 

: Menurut : keputusan rapatnja 

Politik 
“Djepang 

Dititik-Beratkan' Pada 
“Hubungan (Ekonomi — 

Internasional: Kata 
Le Yoshida RI 3 Ba 3 

pn MENTERI Dje 
|. pang Shigeru Yoshida ke 

tika hari: Rebo mengatakan, 
bahwa diplomasi Djepang akan 
menitik-beratkan kemadjuan hu 
bungan ekonomi. internasional 
sebagai ftudjuannja jang perta 
ma. Dalam pilato jgdiutjapkan 
23 dihadapan 4 Ke per 

sangan Djepang digedung 
Industrial Club” tadi Yoshida 
Seterusnja mengatakan bahwa 
Djepang , tidak akan mejaku- 
kan diplemasi jang didjalankan 
oleh kaum politisi dan militer.” 

-. Untuk memperkuat kemerde-   

'ngobatannja tidak ketinggalan. Rom- 

' Menjambung berita kami kemarin | 

Jah satu sjarat mutlak bahwa 

“milih diplomat2nja 

Rombongan penindjau dapat me- 

hari ganti-berganti. Tiap. hari: mac | Ian reklasering jang bertudjuan me ising2 orang hukuman mendapat ma-j ngembalikan orang2. hukuman baik ' 
kan 3 kali, pagi, siang dan sore ha ! jang sudah habis hukumannja mau: ri, setiap harinja seseorang mendapat | Pun jang masih berada dalam rumah 
500 gram beras, 250 gram sajur-ma- | 

Di DJAWA TENGAH TETAP, 
| KAN PEMOGOKAN SEBDA. 1 

| 

kaan politik Djepang, maka ada 

perekonomian Djepang dapat me 
menuhi kebutuhan sendiri. Olsh 
sebab itu maka dalam usaha me 

. untuk. iuar 
negeri, Djepang berusaha meu- 
dapatkan orang2 tadi dikajlang- 
an ekemomi. Demikian kata Yo 
shida. (Antara) 

  

Didalam rumah pendjara I seka- 
rang masih terdapat ki. 87 orang ta 
hanan SOB. Pekerdjaan jang dilaku 
kan didalam rumah pendjara, antara 
lain melakukan pertemuan dan pembi 
kinan babut dengan upah 'buat per 
meter babut polos Rp. 0,70 dan ba- 
but-berkembang per meter Rp. 0,90. 

Dalam penindjauannja — dirumah 
pendjara II, pada umumaja keadaan 
hampir bersaman dengan rumah pen 
djara I, tjuma sadja kamar? “bagi 
hukuman-wanita agak “kurang  men- 
dapat sinar matahari, dan hal ini 
oleh Sdr. R. Apik telah diperhati 
kan untuk dilakukan perbaikan2 se- 
mestinja. 

Begitulah kesan daripada penin- 
djauan tsb: jang tentunja akan dibu. 
at bahan untuk usaha? perkumpu- 

  
denesia akan “diwakili 

agan redaktur olahraga kita. 
lah atlit Sudaan 
Suharko (Tiria Kentjana .- 

nosia itw akan disertai 

  

SEK 

  

  tuan Jumarsono sebaga: Wow, 
iS9i, tuan Arifin atas nama 

Lion, dan dr. Purwosutarmo,   ketua dan wakil bond berenang 
Indonesia. Karena kekurangan 
uang, maka Indonesia tidak 

!|dapat. mengirimkan lebih ba- 
“Injak wakil. Sedianja telah di- 
pikirkan untuk mengirimkan 
dua-orang djago berenang. 

| Pengiriman wakil2 ke. Olym- 
piadeke 15 itu telah mendjadi 
nlungkin, setelah Indonesia “di- 

| terima mendjadi anggota se- 
| mentara Komite Olympiade In- 
ternasional, Penerimaan Indo- 
xesia mendjadi anggota tetap 
pada komite tersebut antara 
ian akan. dibitjarakan pada 
Waktu . berlangsungnja O:ym- 
piade di Helsinki itu Karena 
itulah maka sedjumlah .officials 
jans agak banjak akan diki- 
rimkan djuga kesana. 

Sjarat2 utk wakil 

: | jang ditundjuk. 
Didalam mengatakan seleksi 

unjuk merundyjuk wakil? Indone 
sia ibu, terutama telah dipakai 
sebagai ukurar, bahwa: para 
utusan itu harus dapat mentja- 
psi prestasi jang mendekati ting 
kat internasional. ..,Pada hake- 
katnja kita belumlah. sebegitu 

  

harapkan prestasi intermasiswal 
Caripada mereka”, demikian &r. 
Abdulazis Saleh, akan tetapi   
II Kita pertjaja, bahwa keti ' 
32. utusan kita akaw dapat mo | 

tik Indonesia di 

  
pendjara, agar mereka dapat hidup 
lajak didalam masjarakat umum. 

DPR-PROPINSI BITJARA. 

Semalam DPR. Prop. Djawa 
Tengah telaiy mengadaka,, ra- 
patnja, chusus untuk meneri- 
ma lapuran resmi dari Guper- 
mur Djawa Tengah mengenai 
pemogokan Sebda. Hadir dim 
rapat tsb, 37 anggauta dan Guperhur membentangkan vi- 
wajatnja sedari semul, hingga terdjadinja pemogokan jg di- pimpin oleh DPP Sebda itu. 

Sebelum dimulai pemogokan 
Sebda tsb, menurut Gupemur 
Budiono memang telah madju- 
kan permintaan pad, Pem. Pu- 
Sat supaja sementara, sebelum 
ada: keputusan lebih. djauh, 
mengirimkan uang sebanjuk 
Rp 1.000,000.— untuk memberi 
tundjangan kemahalan bagi pe 
kerdja2 harian Pem. akan te- 
tapi permintaa, tsb belum diki 
rimkan oleh Pusat, hingga ti- 
dak beraps lama dari itu, Pem, 
Pusat telah memberi keterang- 
an, bahwa untuk tundjangan 
jang dimaksudkan itu, akan di 
/kirimkan setelah diadakan p - 

Jam lagi diterima. 

“beri kesempatan kepada ang- 

“hajangan diambil 

jang pertama? | kita kehendaki 
(Hu bukanlah menairg,. melain- i 
Ikan rcerberikan kesan jang ba: 

1 

menuhi harapan ini”, demikian 
katanja. 

Sudarmadja adalah pemegang: re- 
kor- Indonesia untuk lontjat tinggi, | 
jakni dengan lontjatan 1,895 meter, j 
Pada pertandingan PON kelll, ia ' 
telah .mentjoba- untuk memperbaiki ' 
rekornja sendiri, akan tetapi tidak 
berhasil, Sedjak beberapa bulan be: ! 
lakangan ini, ia telah mengikuti la- ' 
tihan istimewa di Bandung, sehingga 
boleh djadi ia akan dapat mentja- pai lontjatan diatas 1,90 meter. 

Selandjutnja dr. Abdulazis Sfleh 
menerangkan, bahwa lantjarnja pe- 
njelesaian permintaan Indonesia un- 
tuk dapat diterima mendjadi anggo- 
ta IOC, terutama "adalah karena bantuan jang diberikan oleh keduta- 
an2 besar Indonesia: di London, 
Stockholm dan perwakilan diploma- 

Swis, Semulanja ti- 
daklah diduga, - bahwa djawaban 
atas permintaan Indonesia itu. akan 
dapat diterima sedemikian lekasnja, sehingga masih dapat disusul dengan 
suatu undangan" untuk turut serta pada pertandingan? Olympiade di : 
Helsinki itu. 

Dengan demikian, maka per- 
Siapan2 bagi perdjalanan putusan 
Indonesia, demikian pula latihan me- 
reka, harus diselesaikan dengan ' se- 
fjara tjepat?. Rombongan Indonesia 
itu tidak akan disertai oleh coaches, 
sehingga latihan jang mereka terima 
itu bertudjuan, supaja mereka dapat 
melatih diri sebelum dimulainja per- 
tandingan. Mungkin djuga, bahwa di 
Nederland dan di Stockholm — se- 
belum meneruskan perdjalanannja 
ke-ibukota Finlandia, ketiga utusan 
Indonesia itu akan: dilatih oleh coa- 
ches luar negeri, Sebaliknja dikemu- 
kakannja pula, bahwa dengan  tjara 
demikian, ketiga utusan kita itu akan 
terganggu keseimbangannja. 
- Menurut rentjana mereka akan be- 
rangkat ke Helsinki pada kira2 
tanggal 15 Diuni. Achirnja dr. At- 
dulazis Saleh menerangkan, bahwa 
telah djuga diminta fasilitet untuk | 
penjiaran radio ke- Indonesia dari 
Helsinki, akan tetapi djawaban be- 

rah jang terdapat pemogokan 
Sebda. Achirnja ditegaskan, 
bahwa Pemerintah Djawa Te 
ngan tetap berpegang teguh.pa 
da instruksi2 jang dikirimkan 
kepada kepala2 daerah di Dja- 
Wa Tengah, Setelah ibu lalu di   
gauta untuk mengemukakan ' 
pendapatnja tentang soal terse 
but, Sebagian besar dari pembi 
tjara mengandjurkan soal ini, 

ja keputusan 
atau.pernjataan oleh DPR, ka 
rena masalah Sebda ini sudah 
mendekati penjelesaiannja, se- | dangkan sebagian ketjil dari | 
pembitjara menghendaki supa ' 
js DPR mengambil sikap jang | 
tegas seperti kepala daerah, Gu 
pernur Djawa Tengah.  Seba i 
giannja lagi menghendaki agar 
masalah Sebda ini diserahkan 
sadja kepada beleidnj, DPD 
bersama ketua DPD. Achirnja : 
didapatkan persetudjuan, masa 
lah Sebda itu diserahkan kepa 
da Pemerintah Pusat. $ 

SOBSI DAN PEMOGOKAN 
SEBDA:   nindjaman lebih djauh oieh Ka 

kirimkan itu, jalah sebesar Rp 
| 31.000.000.— lebih. Tetapi 
uang inipu, belum lagi diteri- 
ma oleh Pemerintani Djawa Te 
ngah, hingga achir2njx menga 
'kibatka, pemogokan Sebda, Se 
landjutnja oleh Gupernur dite- 
rangkan, bahwa dalam wilajah   Djawa Tengah ini, ada: 9 dae- 

v 

    

binet baru. Uang jang akan di' 
Bertempat di GRI Gendong 

'pada Rebo malam jbl. Sobsi tja- 
bang Semarang memberikan pen 
djelasan tentang pemogokan 
Sebda, di. hadapan beberapa 
wakil SB2 jang tergabung dlm 
Sobsi, djuga pihak DPP Sebda 
membentangkan masalah Sebda 
tsb. Fihak SBKB tjabang Se- 
marang turut memberikan pe- 
mandangan mengenai soal itu, | 

    

dak| Utk Menang—Tapi Tjukap' 
Bisa Memberikan Kesan Jg Baik | 

St Knp "Kita Kirim 3 Djuara Olahraga, 

papa Orympiapn jang kelimabelas “di 
renang dan seorang pengangk 

| oleh ketua. PASI. dr.. Abdulazis Sale 

ja. (Peratib- 

Amateur Weightlifting Associa- 

djauh, hingga kita boleh meng j 

' kini telah selesai. 

Helsinki, In- 
olah seorang atlit, seorang pe- 
at bobot, demikian diterangkan 

/didalan pertjakapan (de- 
Ketiga wakil Indonesia itu ia- 
Djawa Barat), djuara berenang 

ai : . Dja karta) dan djuara angkar bobot 
#hio Giang Hwie (Djakarta). Selain itu ketiga utusan Indo- 

oleh be. berapa orang officials. 

Jakni dr. Halim dan major 
5 sebaga: wakii2 Koraite 
Olympiade Indonesia, "dr. Ab- 
dulazis Saleh atas nama PASI, 

gok Lagi 
Antjaman Buruh Ba-t 
«ja Amerika: Sidang! 
« Ramai. £ 

Petasan ...... 

ALAM SIDANG . BAMAI 
' J8 Giselenggarakan oleh 

federasi perserikatan buruh per 

Intustrian | badja Amerika di 
Philadelphia, pada hari Rebo 

mutuskan entus. meraproklanir 
kan pemogokan iagi, apabila 
para pengusaha perindustrian 
Ibadja tidak dengar lekas memu 
|teskam utk memberi kenaikan 
upah jang lajak kepada buruh 
mereka. 

|. Ketika ketua federasi terse- 
(but, Philip Murray mempersi- 

  
'lahkan ke 2500 hadirin dalami 
|sidang tadi untuk menjatakan 
.Setudjun dengan: sebuah-resolusi 
dim manga didesak, agar krisis 
dalam: .. perindustrian badja 
Amerika dengan segera harus 
diachiri'» dengan berdiri, sege- 
nap hadirin meninggalkan tem- 
bat duduknja masing2: dan dg. 
suara. gemuruh. . mereka menu- 
dju ke panggung pidato untuk 
menjatakan persetutjuannja 
itu. Selama 10 menit sidang 
mendjadi katjau, setiap orang 
jang: hadir berteriak-teriak dan 
keributan. ini lebih: diramaikan 
dengan bunji ledakan? petasan 
jang. dipasang. dalam ruangan 
sidang oleh salah seorang di- 
antara para hadirin. : 

AN 

  

Wasit Wanita 
Pertandingan . bulutangkis 

ig diadakan di Malang baru2 
ini telah dipimpin oleh wasit 
perempuan. Untuk jg pertama 
kali ini kaum puteri - berani 
madju dalam gelanggang diu-. 
ri dan pimpinannja pun: tak: 
mengefjewakan. Selain umpi- 
res (wasit) djuga pendjaga 
garis dipakai tenaga2 wanita 
(linesladies).   
  

  

Das. Ledakan: 

Tengar stara bulat sidang me- : 

Amerika turunkan 

“harga karet alam. 
Pemerintah Amerika Serikat hari 

Rebo mengumumkan, bahwa harga 
karet alam mentah mulai tanggal » 1 
Djuni jad. akan diturunkan dengan 
101/2 sen tiap2“ pond. Perlu “disebut 
Oisini/ bahwa /satu2nja importur kak 
rot'alam di Amerika Serikat “telah 
»General, Services « Administration", 
jeng kemudian mendjual lagi" “karet 
tadi kepada paberik2” di. «Anterika. 
Pada tanggal 30 Djuni 'j.ad., G.SLA. 
akan melepaskan: kekuasaanmja se: 
bagai importur karet satu2nja di 
Amerika. Kepala GiSAL Jess Iar- 
Son, mengemukakan bahwa dalam 
waktu 18 bulan sedjak G.S.LA. mulai 
melakukan “program importnja, maka 
Jarga karet didunia telah merosot 
dari harga jang tertinggi, 'jaitu 81 
Sen tiap2.pond,  merdjadi apa jang 
disebutnja .,harga jang lebih realistis 
sekarang ini.” 

      
Import Kopi.   Barat: telah mengimport kopi 

mentah sebanjak 404.000: bai 
dari 100 kg. Jang. paling ba: 
njak memasukkan kopi dalam 
tahun itu ke Djerman Barat: 
adalah Brasilia. Pemasukan ko 
pi Brasilia meningkat dari 95, 
400 sampai 156.000 bal, Negeri 
jang kedua jalah Colombo jang 
memasukkan 123800 bal, Se 
lebihnja adakyh dari negeri2 
Kenya,“ Indonesia, 
Congo Belgi, Afrika Barat, Por 

| tugal, Costa Rica dan Mexico. 

Per. batik Dj. Timur. 
Kira2 67X dari semua peru- 

sahaan batik li Djawa Timur, 
sekarang tidak bekerdja lagi, se 
dangkan jang lainnja hanja da 
pat bekerdja atas. separo. tena- 
ga. Demikian. diterangkan oleh 
pihak Djawatan Perindustrian 
Djawa Timur kepada PI-Aneta. 
Keadaan ini adalah . diauh., dari. 
menjenangkan,. lebih2 djika. dii- 
ngat, bahwa, diantara perusaha- 
an2 batik jang masih bekercja 
itu, ada beberapa jang nanja. me 
heruskan pekerdjaan. utk mem 
beri mata pentjaharian kepada 
buruhnja. Pada waktu ini .b":ruh 
jang, bekerdja pada perusahaan2 
'batik di Djawa Timur itu ber- 
'djumlah 7158 orang. . Djumlah 

  

4 
1 

iperusahaan seluruhnja “adalah. 0. 
1788, diantara mana 258. buah 
masih bekerdja. 342: Prusahaan 
diantaranja, adalah milik bangsa 
Indonesia, 8 milik bangsa Tiong 
ihoa dan 8 buah milik bangsa A' 
rab. Sebab2 harus dilakukannja 
Ipenutupan, perusahaan2 tzrse- 
|but, terutama adalah tidak ada 

! nja daerah pendjualan tidak te 
jtapnja: harga kain mori 'sehing- 
ga kalkulasi jang sebaik-sebaik 
Inja sangat sukar diadakan dan 
ikurangnja modal, sehingga dida 
ilam masa kerugian perssdiaan 
itidak tjukup untuk meneruskan 
"perusahaan, -4 

  

PEKALONGAN. 
Badan Pengawas hasil | 

Dikabarkan, untuk daerah | 
Tegal telah dibentuk Badan 
Pengawas Hasil Tanaman 'Te- ' 

bu untuk mengontrol hasi pe- 
nanaman tebu disitu. Laporan 
pengawasan Badan tersebut 
harus disampaikan baik kepa- 
da Pemerintah maupun kepa- 
da mereka jang menjewakan 
tanah, Selain Tegal, Badan Pe 
ngawas tersebut. jang terdiri 
dari masing2 paberik 2 orang 
dengan kepala daerah setem- 
pat sebagai ketuanja, djuga di 
dirikan di Brebes dan Pema- 
lang, dalam daerah2 mana ter- 
dapat 6 paberik tebu jsmg ra- 

ta2 tahu, penggilingan ini 
menanam tebu seluas kurang 
lebih 10.000 Ha, 

SALATIGA. 
Masdjid Salatiga diper- 

: baiki 
Usaha untuk memperbaiki 

Masdjid di Salatiga j be- 
berapa, waktu berselang diker- 
djakan oleh suatu panitya jg. 
terdiri dari sdr.2- H. Abdul- 

muin, ketua:  Brotojoewono, 
penulis: Martowigono, benda- 
hara: K, H. Zuber, K. Goefron 
dan K. Adenan, pembantu2, 

Beaja jang dikeluarkan Se 
mua ada Rp. 66.500 ja'ni diper 
oleh dari uang “kas2 Masdjid 1 

PURWODADI. | 
- Panitya Pembentuk Ma- 

drasah Ketjamatan. 
um lama berselang bertempat 

AA naa Gabus, telah di ada- 
kan rapa# pembentukan  Panitya 
Pembontuk. Madrasah Pusat Ketja 
raatan Gabus jang Susunannja tet- 
diri dari: Sdr, Moh. Asjharj Ketua, 
Sdr. mungin penulis, dan beberapa 
orang pembantu. Hasil pekerdjaan- 
nja ialah telah dapat mendirikan | 
Madrasah2: di Desa2 Gabus, Sulur 
sari, Pandanarum dan Bendohardio. 

Djemaah Hadji. 
Dari P.H.I. didapat! keterangan, | 

bahwa djumlah djemaah hadi! jang 
berangkat dalam bulan jini darj dae- 
rah kb. Grobogan, ada 34 orang 
terdiri dani 6 orang wanita dan 28 
lelaki. 27 orang dari antaranja ia. 
lah sisa pendaftaran th. 1951 sel 
dang ig Torang pendaftatan batu. 
@uantum. untuk “daerah Purwodadi 
40 orang. mendjady masih kurang 6 
orang. Mereka terdiri dari orang 
jang tjiukup dan mentjukupi aja, 

ratania. 1 

Konferensi bersama. 
Dari jang bersangkutan didapat 

keterangan, bahwa besok tanggal 21 
dan 22 Mei 1952 KPI dan Mas 
Jami Tjabane Purwodadi akan me. 
ngadakan konfetensi bersama. Aja. 

  

tebu | 

tah dan harga umum sekar 

m
e
n
t
 

“akan 

Aneka Djawa Tengah | | 
JOGJA. 

Lumbung Patjeklik 
Ditiap kelurahan 

Menurut keterangan pihak 
'Djawatan Perdagangan dan 
Perindustrian. Jogjakarta, kini ' 
telah disetudjui permintaan 
kridit sebanjak Rp 2.500-000 
oleh Pemerintah Pusat, guna 
mendirikan lumbung2 “patje. 
klik” ditiap2 kelurahan, Lum- 
bung2 tersebut akan diisi dgn 
bahan2 makanan sebagai perse 
diaan pada musim. patjeklik, 
KUDUS. 

. Pembelian padi Kudus: 
EA aa an Dari Kudus disampaikan, ka- 
bar. bahwa. pembelian. padi.peme, 
rintah disana gagal sebagai aki 
bat tidak seimbangnja harga pa 
di jang ditetapkan oleh pemerin 

Ea ang idaerah itu. Menurut kabar itu 
harga, umum, Rp:110.— s/d Rp. 
125,55 sedekah pemerintah 
hanja Rp..75-8/d-Rp. 90.— dan 
untuk mengimbangi itu oleh pe 
merintah. Djawa Tengah telah 
diusulkan kepada Pemerintah 
aa untuk menambah penetap 
an harga tetapi jang belakang- 
an kabarnja, ditotabe 

IKENDAL, 
Hari peringatan an 

Pi : 2 Ati 20 Mei. 
epat pada, al. 20. Mei: nanti 'akan disel dg ai 3 ringatan Hari Kebangkitan Na 

sional berbentuk resepsi: de- 
ngan bertemipat “digedung Ka, 

baru. 'eringata, se- 
n ja. diadakan dengan An “sa: 
ngat oderhare, » an 2 

Terhadap usaha ini dari Pa Winikiak Gabe nitys, mengharap bantuan 
sar2nja kepada ch sa ya: mai, terutama kepada seluruh lapisan masjarakat dalam wila 
jah Kabupaten Kendal, 

SOLO. 

DPRDS Kota Sidang 
Ne Bang 

inggal-19.Mei, jang 
g DPRDS | Kotabe- 

Sar Surakarta akar mulai ber- 
sidang lagi, al. uantuk mende- 
ngarkan, laporan pemerintah se 
kitar masalah pemogokan Seb. da. Beberapa atjara lainnja jg 

dibitjarakan jalah: pela poran. panitya2 jang dibentuk 
dalam sidang jang jalu, peratu tan pemakaian gedung dan pe 

  

     

   

19, 

, tdi ang Lu : 5 : 3 , soni Keamanan dan benjeniburmaan TAtUrAn pemakaian PaPan Te- Organisasi) Ph kita Lali Klame, Aoa Sembah 

Selamg tahun 1951 Djerman 
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“memang diberbagai daerah dimana 
— hal itu mungkin, peraturan SOB ber 

   
Di Djawa 

akan dibebaskan: Satu Panitya sedang dibentuk 
pengembalian bekas tawanan? keda- 

2 IVA semarang hari Rebo tag Moi kemaren. mengatakan 
da para wartawan bahwa 70 pCf jumlah tawanan? da para Seboma sag pC jumlah tawanan? 

untuk bantu 

  

  

. diseluruh Indonesia 
.#nja 11.000 orang lebih terdapat 

. Tengah, bebasan 1075 dari para tawanan SOB itu djadi- Pe ea Pa ar pr nan on To 
Pentjabutan peratu- 

ran SOB 
Kedatangan menteri di Semarang ' 

ini adalah bertalian dengan soal : 
pembebasan itu, dan pula untuk 
menghadliri konperensi jang hendak 
diselenggarakan. dengan pembesar2 | 

an 
kepala daerah, suk - gupernur, 
residen2, bupati2, walikota2, dan se 
lainnja itupun akan turut hadlir ke 
tua-ketua dari DPR2 propinsi dan 
kabupaten2, serta djuga pembesar2 

t      

dari pihak kepolisian, kedjaksaan | | 
dan .Djawatan Sosial. Maksud kon- 
perensi tsb. adalah buat membentuk | 
sebuah Panitya urusan Penerimaan 
dan Penampungan daripada 707, | 
djumlah tawanan SOB jang akan|| 
dibebaskan itu. 
Diterangkan, bahwa soal peneri-| 

maan dan penampungan orang2 itu 
adalah perlu, supaja- dapat memban 
tu pengembalian orang2 tsb. keda 
lam masjarakat. Soal tsb. tidaklah 
'begitu mudah sebagai tampaknja, 
karena mengandung berbagai kesuli 
'tan lahir dan batin. Mitsalnja, dian 
tara orang2 tawanan jang akan di 
bebaskan itu, nistjaja terdapat djuga 
mereka jang sudah tidak mempunjai 
rumah-tangga lagi, kemana mereka 
dapat kembali: Lain daripada itu, 
karena sekian lama telah berada da 
lam tawanan, dan terasing dari ma 

" sjarakat, maka bagi orang2 demiki 
an itu perlu pula diberi kesempatan 
untuk mendapat suatu ,.mentale om- 

.“schakeling”. 

Berhubung sulitnja soal jang diha 
'dapi itu, maka telah diminta pula 
kerdja sama dari beberapa. .djawa 
tan, mitsalnja dari Djawatan Sosial. 
Demikian djuga diminta bantuan pi 

. hak rakjat. Berhubung dengan itu 
maka dalam konperensi tsb. '” djuga 
diminta kedatangan wakil2 dari pi 

“hak rakjat, ia'ni ketua2 dari berba 
gai DPR jang dimaksudkan diatas 

' Diterangkan selandjutnja,, bahwa 

angsur-angsur ditjabut. Dalam - hal 

sbasan Tawanan2 
Tengah kira2 8000 tawanan SOB 

ERI mr. Moh. Roem, jg. fiba di 

dibebaskan. Djumlah 'tawanan 
1 Ik. 21.000 orang, diantara- 

Djawa Tengah Buat Djawa 

  

  

Made In Indialikida 
Perusahaan — Pharmasi 

| dan perikaman “Mico” di 
Malang, jang merupakan 

tulnja di Indonesia, kini 
telah dapat menghasilkan 
seajumlah 50 ton lever- 

| traan (minjak ikan) da. 

tablet (capsules). 
Hasil produksi perusaha 

an tersebut menurut kete 
rangan . dokter2 adalah 
mempunjai manfaat jang 
menjamai dengan lever- 
traan dari Iwar negeri.     
  

k   
KAN PERSEDIAAN BARANG BAGI PEDAGANG2 KETIIL. 

Dalam beberapa hari, teruta 
Ma dikalangan pedagang ke. 

lah terdjadi kebingungan me- 
ngena! peraturan tentang ke- 
wadjiban mendaftarka, perse- 
diaan barang, seperti jang di- 
maksudkan dalam pengumu- 
man Kementeria, Kemakmu- 
ran tanggal 8 Mei jang jalu. 

tar dari djumlah 
barang untuk barang2 jang ter 
sebut dibawah ini: 

Bahan2 dan barang2 maka- 
nan: bahan2 pakaian da. pa- 
kaian2, dan obat?2an jang ada 
harga E.Z.nja (dalam obat2an 
itu termasuk balsem tjap Ma- 
tjan, jg djuga mempunjai har 
ga EZnja). Begitu pula minu- 
man2 dari LN jang ada har. 
ga EZ.nja, termasuk pula mi   “Ka menteri dapat menjebut daerah 

|. Sumatera Selatan, d'wana peraturan 
'SOB itu telah dapat ditjabut berhu 

|“ bung keadaan disana sudah normal 
1 kembiili. 

. Soal Swapradja kini 
dim pertimbangan 

- hakim. 
| Ditanja tentang soal Swapradja, 

|» bertalian dengan tuntutan jang telah 

    
    

    

   

    

ha 

| pat diadakan, karena ganggua: 

| PENGADILAN TENTARA. 

  

    

   

   

   

  

3 agan pisan Basug 

| &kan- diperlukan penjusuran 

..Jam pemili umum di Djokja | : 
PN an Tana DA SB Dila diperiksa oleh pihak polisi 

ekonomi, ataupun apabila min 
ta dilihat oleh pihak pembeli. 
Pedagang ketjil (etjeran) dila- ! 

7 djatuhkan hukuman “pendjara 1 th. 
“- Terdakwa tsb. ditambah lagi 

| meninggalkan tempat pendjagaannja 
| dan ditambah pula 6 bulan, karena 

 dimadjukan oleh pihak Mangkunega 
| ran kepada Hakim, Menteri menga ' 

| takan bahwa soal itu akan bergan 
RB 3 tung kepada keputusan hakim nanti 

— mja, lepas dari segala sentimen. 
. Lebih dari itu menteri tak mau me 

njatakan pendapatnja, karena tak 
| hendak ,,mendahului” keputusan ha 

— Pemilihan umum. 
Perihal pemilihan umum, di- 

katakan bahwa pemerintah tjon 
| dong kepada tjara pemilihan 
1g. langsurg Utk. dapat meng 

1 tentunja 

.Gaftar mengenai siapa2 jg. ber- 

“na jg. pernah dilaksanakan da- 

bagian fase pertama pada ba- 
ru2 ini. Menteri pun berpenda- 
pat bahwa puaiiiban umum da 

gangguan keamanan toh hanja 
| terdjadi dibeberapa daerah sa- 
dja, sedangkan bagian terbesar | 

sudah mendjadi baik kembali. 
  

Kemarin | tentara di 

perkara disersi, antaranja kopr. R. di 

$ huku- 
. mannja dengan 6 bulan, karena meng 
“gunakan atau memakai tanda pang 

| kat jang lebih tinggi. Sersan D. di 
djatuhkan hukuman 2 tahun, karena 
meninggalkan tempat pekerdjaannja 
.dgn tidak se-izin "pihak atasannja 
dan peradjurit J.N. didjatuhkan hu- 
kuman 1 th. pendjara, djuga sebab 

1 telah dibelini, sesudah 'tang- 

.| KONP. KE II IPPI 

: Semarang telah memeriksa beberapa| 

Ijang baru dengan susunan: 

numan dalam neg2ri jang me 
ngandung alkchol/spiritus ha- 
ruS turut dilaporkan dalam daf 
tar jong dimaksudkan. 

Daftar2 jang dibuat oleh ti 
ap2 pedagang ketji! (etjeran) 
di Semarang ini harus diserah 
kan pada Kantor Pengendanan 
Harga di Djalan Djurnatan 
(jang . bertempat di tingkat. 
atas dari Deli Atjeh). 

Tjara mendjual, 

Bagi para pedagang ketjil 
(etjeran) itu, kalau membeli 
barang2 sesudah tanggai 9 
Mei dari importeur atau peda- 
gang itu disebutkan berapa 
harga pembelian dari barang 
tersebut dan berapa harga jg. 
pedagang ketjil (etjeran) di- 
perkenankan mendjualnja, se- 
begitu djauh itu mengenai ba 

Kalau mendjual barang jang 

gal 9 Mei itu, maka pedagang 
ketjil (etjeran) itu harus se. 
nantiaSss dapat menundjukkan 
factuur jg bersangkutan apa-   

| rang mendjual sesuatu barang | 

| jang telah didapatnja, sesudah 
tanggal 9 Mei itu, apabila ti- 

| dak mempunjai factuur untuk 
itu, | 

DAERAH SMG. 
Pada tg. 11—12 Mei jb.l., IPPI 

| daerah Semarang telah melangsung 
ikan konperensinja jang ke-III dgn 
dihadliri oleh segenap tjabang2-nja. 
'Konperensi tsb. menghasilkan putu- 
san-putusan sbb.: 1. Menjampaikan 
kepada Pengurus Besarnja di Jogja 
supaja masalah Perdamaian Dunia 
dibitjarakan dalam Konperensi Besar 
ja.d., 2. Memilih pengurus Daerah 

Ketua 
umum sdr. Sumantri (SMA Islam), 
wk.-ketua sdr. Sardjono (SMA I), 
sekretaris sdr. Hartono (Sek. Tek-   dipersalahkan melakukan penggela- 

| pan sepeda temannja, : 
nik Menengah). 

  

A '0oy Rogers. 526 

tjil (etjeran) di Semarang te- ga Rp 

Keterangan jang kita dapat, Tawangsari, pada Sabtu sore mengatakan bahwa tiap peda. J-a.d. dimulai djam 17 Rukun gang ketjil (etjeran) diwadjib Tetangga Tawangsari akan me- kan menjerahka,, 1 lembar daf Ngadakan perajaan, selamatan, (banjaknja) pancmahrana, dagelan dil. 

7 lah. Menikah 7 

Rr SRI KOENTI 

Pada tgl. 5/5-52 di Sragen. 
Para sarak saudara jg keting- 
galandan tidak kami beri ta- 
hu dgn 
adanja. 

Sekolah Kristen Tiong Hoa 

Selasa ji. Fan. 3 

nan Politik Masjumi Djawa Tengah, 
untuk ketiga kalinja telah menemui. 

. Panglima Dip. P. Diponegoro dan 
| Supernur Djawa Tengah untuk me 
rundingkan soal2 jang bersangkutan 
dengan tahanan politik. 

baal jang telah selesai segera dipu| 
Itus oleh Panglima dan dalam waktu 

singkat diadakan penaponnga akan 
ra berangsur-angsur, sedangkan Pem) UG Ri 

j bela Tahanan Politik Keluarga Maj NP. Sjarak2 Penerimaan 
sjumi di-akui. sebagai penghubung. 1. 
Tawanan wanita dikumpulkan da 
lam satu kamp jang chusus 1 
ini, dan tawanan2 peladjar dikumpul| ' 
kan dalam sebuah kamp jg chusus. 
dimana: mereka mendapat kesempa-| 
tan untuk beladjar. Kepada tawanan2 | 
pegawai negeri, anggauta? D.P.R.,| 

marang pada tg. 11 jbl. dibuka) 
| tempat pelelangan ikan laut jg PA 

baru sadja selesai dibikin oleh 
ke-operasi ,,Misojo Ulam "de- 
ngan beaja Rp. 78.000. Tempat 
bkan pun kini sedang di. yy, Tara melar: 

tsb. didae - Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada 
Kepala Djawatan Administrasi Personil M.B.A.U, Merde- 

bikin oleh 
rah pelabuhan 
Rp. 80.000, djuga pembikinan 
dua djalan baru jang menudju 
ke dua tempat tsb. dengan bea 
ja Rp. 53.000 dan pemasangan 
pipa air tawar untuk keperluan 
pekerdjaan ditempat itu de- 
ngan beaja Rp. 22.000. Ko-ope | rasi ,,Misojo 

 KEWADJIBAN MENDAFTAR ' Pada tahun 1950, beranggauta- 
kan 119 orang nelajan diketuai 

oleh sdr. Siswomestiko dan sela 
ma tahun 1951 telah mengha- v 

   

   
€” BADAN RONGSOK DALAM 

HARI INI: 
# LESU LEMAH 

  

AN, 7 Ag 3 P ! Te 

Panitya Pembela Taha yr 

  

  

Dalam perundinga ne dapatkan ketetapan sbb.: procesver- kesem: 

  

pada Sekolah: 

2. Umur 18—25 tahun 

untuk) 3. Belum kawin 
  

    

   

  

  

    

     

    

D.P.D., pengusaha, petani dikenakan | ran 
Huis- atau Stads-arrest dgn sjarat| . Pendidikan. . 

MISOJO ULAM. —8 bulan pendidikan ketenteraan 
Di pantai Tambaklorok Se-| ' aan pendidikan keachlian 

tentera, d   
organisasi tsb. didi 

dengan beaja 

jang terachir, 

setempat. 

Ulam” didirikan Peradja dan Polisi. 

T
P
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n
k
 

' tu instansi. 

D0 Pa daut sehanjak 1400. Tg petakan Din MN Bea Pra at Dar ajat II dan IV, akan dipili 
: : jang akan ditentukan kelak, 

BALAI PERTEMUAN 
TAWANGSARI. Li AN 

Berhubung dgn akan diserah- atas tidak akan diperhatikan. kannja gedung Balai Pertemuan 
oleh djawatan kepada penduduk 

tk 
Komodor Udara 

718/5 

aa Ta Ma AKN maba MEN DN bi. -- 

- 

   IO DJAM GAGAH KEMBALI 

MAHA TONIK 
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OBAT KUAT JANG 
MENGEDJUTKAN DUNIA 
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MALAM: 
#MAKAN 2 TABLET : 

$ BESUK PAGI: 
GAGSAH PERKASA      

    TERDJJAL DISEMUA TOKO OBAT 
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R. SOETOMO   
ini barap meklum 

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI. 
STAF ANGKATAN UDARA. : 

No. 006/IKL/SPPU/52. 

Jan tsb. telah dil JI, Kementerian Pertahanan Staf Angk 
an kepada Pemuda? Indonesia untuk dididik 

PERAWAT PAJUNG UDARA: RENDAHAN 
0000 SEDJUMLAH: 40 ORANG 

2 
3 awin # 
4. Tinggi badan sekurang-kurangnja 155 Cm. 

5. Berang asaoanja tammat dan beridjazah Sekolah 

6 
7 edia mendjadi tentera dengan ikatan dinas seku- 

-kurangnja selama 5 tahun, setelah tammat dari 

Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata tertib 
an diharuskan tinggal ditempat jang disediakan 

Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai: PRA- DJURIT UDARA I. Na | 

. Daftar Riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
Salinan idjazah dan daftar angka? rapor kelas 

Surat keterangan berbadan sehat dari doktsr 

Surat keterangan berkelakuan baik dari 

Surat keterangan persetujuan dari Kepala Djawatan- '$ 
nja bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah sa- 

Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Mei 1952. 

h dan diudji ditempat-tempat 

Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa idja- 
, keterangan dan angka2 rapor jang asli. 

Surat2 lamaran jang tifik memenuhi sjarat2 tersebut di- 

Diakarta 8 Mei 1952. 
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA 

tan Udara memberi 

ka Barat No. 8 Djakarta, dengan disertai : ' 7 77 

Pamong 

sjarat2 jang tersebut dalam   
t.t.d, 
— S. SURYADARMA. 

J RA.Recwautr's PapriK2 TjAt- TinTA- DAN KALENG NV. 

    

   

    

Geraknja tegas dan tangkas. Tindakannja menawan hati dan sikapnja tenang. 
Dikalangan wanita ia adalah seorang jang sangat dihargai. Dalam per- 
gaulan umum tindakannja selalu tepat. Tjara penghidupannja teratur dan 

kesehatannja terpelihara baik, sebab makanannja 
dimasak dengan Blue Band jang enak. rasanja dan 

sungguh menguatkan badan. 

   

  

    

   

    

  
    

Dj. Karangtempei 109 

Pendaftaran murid2 baru untuk segala kelas dimulai pada 
tgl. 16-5-1952 di Dj. Karangtempel (Karrenweg) No. 109 

pada 
Raja. 

djam 9 —11 pa£i, ketjuali hari Minggu dan hari 

| PENGURUS 
SEKOLAH KRISTEN TIONG HOA. 

- 

BEA L NAM AA NAAM AKA HA YAAA EKA KAA ANAK AA OK 
Baru datang: 

KILENRIEDB“ Halpmotor 1952 
Veertactmotor (melulu pak€ bensin tida tjampur olie), 
pake 2 versnelling. Bikinan DJERMAN. 

Agen Semarang: 

MERKKKKKKKKKARKK 

  

HARGA Rp. 1485.— 

THE ING SIOE 
Dji. Mataram 193 (Djomblang)/ — Semarang. 

  

Didjual dari persedia'an atas dasar indusemen 

f Henry J. Sedan 1952 

Fiat 500 
Jeepmotor) 

Convertible 1952 
1. M. 1. C. 0, 

Purwodinatan Timur 30 
Semarang Telp. 921. 

       

  

  

Ta Aaaada     

      

    

    

  

    

   
   

  

tangkap oleh Marshal Cactus Kidd 
|— Sungguh kau sangat berani, 

NG Ser RO55 FAILS TO FREE ROY EROM CUSTOPY ' 

(You SHOULONT Hay Ea ONE IT, 
SHERRI! NOW CAC 

ian an COPR. 3081. KING FEATURES SYNLICATE, ine, 

Usaha Sherry Ross untuk membela Roy Rogers waktu dia akan di 

SHAL 00... 
    US WILL 

Ya 
ra 

    
     BN IT aa 

WORLD RIGHTS BESERVEP: 

  

YES, AND THAT. LEAVES 
SPUR GAINES FREE TO 
KILL COWMEN AND FRAME 
SHEEPHERDERS FOR 
MURDER ...50 HE CA 
STEAL THIS RANGE/ 

I AINT SURE ABOUT GAINES YET, 
SHERRY, BUT YOU TRIED TO FREE 
MY PRISONER/ IL GOT TO . 

ARREST YOU £ Ta    

  

   

   

    

THEIR 
N : 

  

    

AU 

NS ne 

  

LN UTANG 

  

  

telah gagal.... 

Sherry, dengan mentjoba menarik 

'ku dari atas punggung kuda....! 
Br Sebenarnja djangan engkaw berbuat demikian tadi, Sherry. 

ini kita berdua malahan akan dimasukkan dalam pendjara. 

buatannja itu. 

— Aku belum jakin akan — Ja, dan dengan begi- 
tu S Gaines akan be- 

Bi berejidhk Disngan ag Gaines, Sherry. Akan tetapi kamu 
" antarinbnita "ta MAKE aa ada jang merintanginja ia telah pra Dibkovibabaikan  Wiva 

akan melakukan pembunu 
han atas diri penggemba- 
la2 lembu untuk kemudian 
melemparkan kesalahan ke 
pada penggembala2 dom 
ba, Ja akan merampas ta- 
nah-tanah mereka dgn per 

nanku, Kamupun terpaksa kutangkap 

sekarang !!1 

KIKI 

—   

Spur 

  

(S)EKOLAH (M)ENENGAH ()SLAM 
»Badan Wakaf Semarang" 

Penerimaan murid baru untuk th. peladjaran 1952/1953. 
Sjarat2. $ 

1. Lulus udjian masuk sekolah landjutan Negeri atau luus udjian jang kami selenggarakan. 
2.” Membajar Uang udjian Rp. 2.50 

Sam uang pangkal 2» 150” Tempat pendafkaran : 
a), SMI Badan 

A/C Bodiong 155 Sme. 
Djam 14.00 — 17.30 darj tg. 1 s/d ig. 205 

b). Toko Buku ,,ORIENT” Kauman 2 
Djam 09.00 — 12.09 si 

Wakaf d/a S.M.A Negeri bag. 

        
——— 
  

Kita dapat: 
— Berlatih mengarang 
— Berfikir 

. — Bergembira 

Dalam tengah bulanan pemuda & kanak? 

PUTERA 
kini sudah sampai no. 2. 
Langganan sekwartal ...... R. 3,— dibajar terlebih dahulu. 
Iklan berdamai. P 

Alamat redaksi/administrasi 
PUTERA 

Kartodipuran 162, Solo.     
  

Mingguan Politik Populer 
PA 

    Pk 
Pimpinan: SAJUTI MELIK 

hidup dll., dgn. bergambar jang penting2. 

Korektif 
Konstruktif, | 

0. Objektif 
Harga langganan: Rp. 10 ,— empat nomer berturut 

  
Adpertensi lepas setiap mm-kolom Rp. 0.60. 

| SEKALI MUAT: 1 pagina ........ Rp. 400.— ! Yo IT mn Ha BAN RAN Uk » 226b.— | Ya KA Maen ee Ula deh 
$ 

Sekurangnja dari 4 pagina dihitung mm-kolom. 
Pemasangan banjak berdamai. 

Kantor Pusat:  Pakuningratan 67 Telp: 947 Jogjakarta, 
Kantor Tjabang: Djl: Kauman 29 Semarang. 
Agen-Agen: Pendrikan Lor 1/56 Semarang, dan di- 

seluruh Indonesia,   
  

CASI-8-50-8 

  

Inilah dia! 

Wanitasolah-raga! 
   

    

  

Sedjak dalar: makanannja 
digunakan #LUE BAND 

ia: mendjadixseorang pemuka dikalangan olah-raga. 
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BLUE BAND mempertjepat 
pertumbuhan tubuh jang kuat 

serta: menambah -.semangat. 
: 

Hanjositerbikia: darii tumbuh-tumbuhan 

UE BAND | 
(Dalam kaleng dari /:-1-2 Kilo) 

- 

    
    

  

    
  
  

Anggur WANITA dibikin istimewa untuk 
kesehatan tubuh kaumswanita. 
Djika datang bulan madju atau mundur, 
Gengan perasaan sakit. mules atau kepa- 

la pusing, pinggang pegel dan uring- 
uringan, dapat disembuhkan dan tidak 
terulang lagi dengan minum ...... 

    

        
     
     

  

Distributew) BAN SAN YOK PANG KAPASAN No. 215-218.220. Tali. 837 N. SURABAYA 
Bisa Dapat Beli Disegala Rumah Obat dan Teko P & D 
  

Agen Semarang: RE 3 
8. Toko Obat Ngo Hok Teng. " 1. Toko Obat Toen Djin Tong. 

2. Toko Obat Hwee Djoen. 9. Toko Obat Tek Sing Tong, " 3. Toko Obat Fie Min Yok Fong. Po Obat Tek Map as 5: 10. Toko Okat Eng Tay Ho : 4. Toko Obat Hway Aan Tong. Kana ak 1 : 5. Toko Obat Eng Tay Ho & YEgUng L ' Pekodjan 101. 11. Toko Taly jan. 
6. Toko Obat Weng Len. 12. Toko Eng, An. 
7. Toko Obat Jensen. 13. Kong Djin Tong Dispensary.E      

  
  

  TT SITY CONCERN CINEMAS ——— 
3 

LUX 5.—7.—9.— Ini Malam D.M.B. (u. 13 tahun) . 
Frankie Lane — Billy Daniels Terry Moore 

Sunny Side of the Street 
Grand  5.—7.—9.— Ipi Malam PREMIERE Ju. 13tah) 
Victor Mature Li 33. 
Lucille Bali 39 even D ays L ca ve”. 

"MORA 5—7.—0— Ini Malam D. M. B.s|13 tah) 
Ali Rahman ut AJUAN, SUKMAs Zubaida 

Royal 7.— 9— ini Malam D.M,B. (u. 17 tahun) 

Tokyo File 2121 
Florence Marly 
Robert Peyton 

Roxy 7,—9.— INI MALAM Premiere (17 tahun) 
Hu Fung-Shu Sze-Mu Yang Wan'Er dim: 

»FUNG LIU 'SHEH CHIA" 

  

— 

  

  

    
Diantara isinja: Kupasan Politik Dalam dan Luar Negeri, $ ruang buruh, Tani, Pemuda, Wanita, Ekonomi, Renungan h 

Nomer lepas Rp. 2,50 satu exemplaar. / 

  

  

Te 4 Fu 
»REX“ INI MALAM PREMIERE ,ORION” 

4.45-6.45-8.45 (t7 tahun) 5.15-7.15-9115 

“ TECHNICOLOR 

LOUIS JOURDAN 
DEBRA PAGET 

JEFF CHANDLER 
OLLMER DAVES MARAK YON 5   

Tjerita asmara jang amat menggiurkan di?lautan teduh dim. Taman Firdaus. Hati bertemu hati, si Djago didikan barat djatob tjinta daa merampas Kalua Burung Tjendrawasih 
jang tjantik, 

INI MALAM DAN MALAM BERIKUTNJA 
Metropole 7.-9.- (17 tah. | Djagalan 7.9. um, 
Humphbrey Bogart - Ted de Corsia | Bala Ktpekah an Kd »The Eoforcer” Il San Maorsitaa. | 
Warner Bros' Present " 1 RRT. babat! 7 . 
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TA KP Tah 
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A. - 

Walaupu ah 
ra new.comers 
sia tidak akan . .matera-Selatan, 
tahankan 20 “Demikian “beberapa ketera- | 
gai importir, F tentang il2 jg telah | 
dalam 2 tal ajari dengan bantuan Bank | 
telah dap: al Negara Indonesia, jg memang . 
kan SN 1 AN | masih merupai permulaan bela 
porteurs-stan ino | Ka dari perkembangan pereko- 

nomia, nasional kita. 
diberbagai a Kesimpulan Bank Ta In 

' bahu da Kant 2 donesia sei 
Export pemer ndiri jg | ngalamar, dalam 3 Tana jg 1e| 

| kes given maba Dia. wat ini saman seperti berikut: 
karta sadja, dimana ada" lebih 

3 

. Sebel r ang, j japangan, 
export ini pt sekali belum 
dikenal Sama sekali oleh maa 
$a Indonesia, walaupun diketa 
bui siapa ig menguasai export | 
ia djuga'ah jg berkuasa dan 

paling mempengaruhi - peteko- | 
ian serta, | perdagangan di | 

Leghorn 
"Panas 

ak. Anti 'Amzrika 
Memuntjak, Hampir 

Terdjadi UI ana 
»I-Mei Tongan 

AUM BURUH: Selabik- 
K an Leghorn (italia) pa 

  

  
£ 

  

da hari memulai crediet, djangka-pandjang. Wa- kriminasi, tetapi ' semata-mata 
gokannja Me nanah REG Pa begitu, hasil jg dida- Ma Maa en na 

ma 24 djam sebagai protes ter pa' tidak mengetjewakan. Di- Sa PPN 
hadap adanja i i militer antara perindusterian2 jo te-| bi ah 
Amerika dikota Pelabuhan tsb. lah berdjalan baik, dapatlah | ,& Disamping ,pengeh aa 
peragaan) Na ami 1 Aap Si Tea anja: | darah Bodaa Soluna . beberapa dr mo. 1neo, 2 
istiwa ini, dern, 2. Dkberi tjat dan tinta, | Singapore. Bank Negara Indo- 

  

besar2 Amerika ingin 
Lena "Tokyo bara? 

Selandjutnj, Jacopeni me- 
njatakan, bahwa konfederasi 
serikat2 burun (CGIL.) akan 
bersery kepada. semua kaum- 
buruh pe'abuhin diseluruh Ita | 
lia agar mengadakan aksi pe. 
mog terbatas, ketjuali dji 
ka tentara Amerika bersedia. 
membajar upah jang lebih ting | 
gi kepada kaum buruh Italia 
jang bekerdja kepada mereka. 
Djurubitjara tentera Amerika | 

menjatakan, bahwa tuntutan | 
Jacoponi ini akan ditolak. In 
stalasi militer Amerika jang 
ada dipelabuhan Leghory terse 
buit adalah berupa tempat pen 

dataran dan penjimpanan ba- 
rang2 dari Amerika jang di | 
peruntukkan bagi perbekalan | 
Hn apn pendudukan An ana 

as Austria dan 1 dae- | 
di Sapa, Insiden? dapat | 

3 

pi ba ah 2 ana-mana diper 
Moerag, (Antara). 
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1Oleh 
Tidak Melulu 

Utk "Pasukan? USA Sadja 

"ah 
Djugai Diberikan ! 

Djepang 

  

2
2
)
 

3 beberapa peruSahaan2 kaju | 
dengan alat2 jg modern, 4. pa- 

nba De alat2 dari besi, 5. pabe- 

“6. beberap, paberik 
dan penggilingan beras, 7 as- 

sTa Indonesia: telah didorong- 
kan pendirian beberapa peru- 

£&an dikemudian hari dapat me | 
nembus monopoli 
bangsa asing di Indonesia, Di : 
Sumatera telah didirikan bebe | 

1 ra 7 pan Perkemba- 
01m Indonesia | 

rim iDisetteur Bak Negara — —. | 

h pindjaman Bank Negara Indonesia 

k kn, kami Hape ag Sta    

2. Stmatera-Utara sampai ke Su- 

    

    
   

  

    

   

   

    

Kanada sedjangah 200 Organisasi 

! t se angsa Ind bagai importir na “expor 

|tjuma 5' orang sadja jg' lang- 
ng sanggup meng-export ke 

»ge1 an. ke 5-nja ex- | 
i nasional tersebut hanja | portir 

dapat Lajngona meabnpyan bantu- 
Aan Indonesia. 

kon ai mah jg diberi 
bag ada ah Kej 2 tentu hasii | 
nie diperolehnjapun ketjil Ia 
Iga | 

Lea Bekindasakaiara, 
Bank Negara Indonesia diwak 

tu jg lalu me'etakkan perha- 
tiannja, erum - 
gangan ag 3 IAI perga 

Wan de hasil? pexindus, 
ig Sekarang tertjapsi, ' 

adalah sebenarnja 
9 Bank Negara Indonesia, 

sebelum adanja Bank ndustri 
Negara jg telah - “diuntukkan 
membiajai - induStri2 dengan 

  

  

    

nasional jang 
berarii melakukan politik dis- 

hesia harus mengadakan sia- 
| bilisasi kedalam, dengan men- 
i didik dan menambah tenaga2 
achli. rik barang2 dari aluminium, 

- mempunjai berpuluh.puluh ken| 
daraan dan jg bergerak dari || 

tian jang besar, telah d    
Verhoeks ig ketika hidup upnja   “Hare di Surabaja. 

kepala negara Empat Besar gu 

jang sering 

sendiri 

lin mendesak supaja diadakan ' 
konperensi Empat Besar itu 
hanja semata-mata disebab- 
kan karena ia telah mendapat 
kesimpulan bahwa dari medja | 
perdebatan Perserikatan Bang 
Sa2 tidak akan mungkin sea 
aja menarik keuntungan a 
ketjuali da'am sidang? 
|sang-kuda” 
Cengan yegara Tiga Besar Ba- 
ai. :   5. Dari masiarakat dan pa: 

ra langganan Bank Negara In- | 
donesia diharapkan kemauan ' 
jang lebih besar untuk menu- 
naikan kewadjibannja terha- 
dap Bank Negara Indonesia, 
sehingga dengam tenaga ber- 
sama dapat tertjapai pereko. 
mian "hasional kang Ea 
takan 

remilling 

semblingplant auto2 dll. 

d. Pengangkutan dan 
pelajaran. 

Dengan bantuan Bank Nega 

Lam Gempa: bumi, jang kuat, telah 
| terasa di padang pasir dipedalamar 
: Marokko pada malam Selasa selama 

6 menit. Kerusakan tidak ada, demi- 

rapa perusahaan2 transport jg kian UP. 

USA Gemetar 

  

sahaan2 perkapalan jg diharap   perkapa'an ' 

Na | Komadjuan Dan' Perkem- 
bangan Jg Pesat: Dari Angkatan... 

Udara: Russia, 

Pistosia Tjiptakan Type Pesawat2 Baru Jg. Unggul: 

Produksi Ditaksir 22.500 Tiap Tahun. 
Oleh: Harold Gordon, Pembantu Istimewa. : 

"2 EMBESAR2 TINGGI Pentagon (kementerian pertaha- 
2 nan Amerika) beberapa bulan belakangan ini telah 

Pe ea ag katan udara Sovjet. Dari ri Ko- 
Kg Plasa Bade teknik Sovje4 dan ketera- 

aneka ang 
Besi, Xngkatan Udara Amerika Line Lnngpak pan 

jang engenai perkembangan ang u 
NN Perang Dunia II. f)ari berita? ini, ra Sovjet semu 

maka sangat menarik parhatian pembesar? angkatan 
ialah jang mengenai pesawat pelembar udara ym ma 

bom Sovjet “Type 31” suatu pesawat utk. penerbangan 
ntinental jg sedjenis dengan pesawat Amerika B-36. 

   

Perbaikan muiu pesa- 
wat penggempur. 

Disamping pesawat “Komi- 
angkatan udara | 

Keterangan2 jang diperoleh 
mengenai pesawat terbang ini 
menundjukkan bahwa kema- 
djuan iang telah ditjapai oleh | 

“Sovjet sudap djauh dari pem | sar Langit”   
   

                        

   
   
   

    

   
   

    

    
   
   

tah | sebuah Kongres panitya, telah 

JS | kepunjaan Sovjet itu. Finletter 

setan masa peralil 
langgal 28 April 3G | 
berdaulatnja kembali 4 

pang) dan hari 3 
iganan persetud 
stratif PBB jg an" 
putusan ini 

    

pemerintah L e- 
sang akan membolehkan j Ta 
kan2 asing itu terus mempe 
sunakan ' pangkalan? mereka 
li Djepang dengan Sana 
senjelesaian soal jang k 
sih mendjadi pokok pertikaiar 
saham, jakni Siapa jang akan 

ap Tar Tn aa nu 
in dengan pemakaian pang a 
an2 itu. (Antara), "3 

  

   

  

   

  

    

“bikinan pesawat TU—71, pera | 

Guplicaat” esawat  B—29| tu pesawat2 terbang penggem 

2 Nan HE in oekirar didae | pur Gan pembantu. Pesawat 

iprah Siberia waktu me elakukan | MIG—15 jang teah banjak di 

Menteri Angkatan Udara | dengan pesawat terbagz Ame- 
Amerika, Thcmas Finletter, | rika klas F—86 tapi orang lu 
dalam keterangannja. dimuka | pa, bahwa pesawat MIG-15 itu 

« Jitu: 
Le buat sebuah pesawat djenis ba 

“pat dari 

Latar     

wat mana boleh dikata suatu 

pergunakan dimedan perang 2 terhadap Djepang. 3 serangan2 ter p Ljep Korea, ternjata sama mutunja | 

dibikin tiga tahun lebih dahu 
lu dari pesawat Sabre-jet Ame 
rika . Tidak seorang dua orang 
perwira udara Amerika jang 

mengakui, bahwa sebabnja, Pe 
sawat F—86 lebih tinggi mutu 
nja. hanjalah semata-mata 
oleh djuru2 terbang jang lebih 
baik. Pin ada dugaan Sovjet 
sedang membikin pula setjara 

besar2an pesawat MIG—19, jg 
sedjenis dengan MIG—15, tapi 
lebih tjepat terbangnja dan Ie 
bih lengkap persendjataannja 
dari MIG-—-45: LA—17 pesa- 
wat terbang penggempur utk 
Siang dan malam hari: LA— 
15, jang mempunjai dua mo 
tor jet jang setidak2nja mem 
punjai ketjepatan trans-sonic) 

pesawat type—15”) jang per- 
nah kelihatan diatas Korea 
dan mungkin Suatu pesawat 
MIG—15 jang dibikin di Tiong 
kok. 

membajangkan kegelisahannja 

mengenai pesawat "Type 31 

memberi ingat kepada panitya 

“Rusia tlh berhasil mem 

ru, iang sekarang sedang dibi 

kinnja dalam djumlah ketjil. 
sawat ini bisa terbang mela- 

djarak jang sangat djauh 
terbangnja djauh lebih tje- 

pesawat dari djenis 

—29. Hal ini akan memberi 
kesempatan kepada Sovjet utk 

mperhebat  penjerangannja 
Ig Mangan terhadap nege 

ini. (Amerika). 

awat terbang inter-conti 

ini, menurut kabarnja, 

telah ditioba buat pertama ka 

linju dalam bulan September 
tahun 1950. Diduga pesawat 

ma terbang itu hisa terbang mela 

— Yui djarak jang sangat djauh 
den Kat 'ketjepatan 450 mil se. 

dan pula dapat membi- 

    

Saingan ,,Canberra”. 
Menurut keterangan2 jg ada   

diterima dari oran 22 pelarian dari negara? Tirai 

| Sovjet djuga mendapat kema. : 

djuan dalam memperbaiki mu | 

"kerdiam di Mosi 
berapa tahun belakangan 
Ciantaranja hekas duta-besar 
Amerika laksamang Aan Kirk T 
mengatakan bahwa. Stalin ada babk 
lah pengita ang.ulung, “adalah 
manusia bim'ar jg tidak akan : 
berpaling dari tiita2nja untuk 

mendjadikan Sovjet sebagai 
negara 1g berkussa didunia. 
Da'am “alam pikiran Stalin, 

| Amerika : Serikat. merupakan 
penghalang jg terbesar Na 
penglaksanaan tjifa2nja itu, se 

   

buah pesawat ringan dengan 
|dua motor jet TU—10, jang 
menurut dugaan. sama mutu- 
nja dengan pesawat Inggris 
dienis “Canberra”. ' Pesawat 
terbang Inggris ini telah dipi 

:jih cieh angkatan udara Ame 

| rika untuk dipakai sebagai pe. 
Pas terbang pembom ringan ' 

“dalam angkatan udaranja dan ! 
iurtuk perlengkapan Organisa 
si Perdjandjian Atlantik Utara 
dan sekarang sudah hampir pa 
da tingkat pembikinan. 

Pentjipta Rusia sendiri. 
Sebagian besar “dari pen- 

tjipta2 pesawat itu adalah barg: 
sa Rus sendiri, tapi 'ada duga | 

bziiwa pekerdiaan menge. 

nai produksinja: dilakukan 0 eh. 
ahl2 pesawat terbang bangsa ' 

Drerman, 

Pun Savjes dapat pula mem | 
peroleh bantuan dalam tehnik ' 

  
| 

2 

clectris dari pendapa!2 rahasia | annja terhadap dunia, 
Amerika jang djatuh ketangan ! 
nja. Diantaran'a 
pembidik senapan pesawat ter | 
ba AC jang 

di Tjei 

| kemuriian dikembalikan dgn | njak kali me 

truk. tapi perkakas A-IC.nja reka telah 

sudah tidak ada lagi. 
Amerika terbelakang 

dlm produksi | 

dikumpulkan dari Belakang Tirai Be- 
Si, produksi pesawat terbang Sovjet 
berdjumlah 22,500 buah setahun. Ta- 
pi berita2 lain, jang didasarkan atas | 
penghasilan aluminium Sovjet, me- 
naksir djumlah produksi itu hanjat 
sebanjak 14,000 pesawat setahun. 

pulan, bahwa produksi Amerika me- 
ngalami kekurangan: sebanjak 4 atau 
5 ribu pesawat setahun dari djumlah | 
produksi Sovjet itu. Perbandingan | 
.djumlah produksi ini telah menim- 
bulkan kechawatiran pada setengah | 

| orang, dan orang2 jang bertanggung 

djawab. atas. produksi pesawat ter- 
bang Amerika memberi ingat, bahwa 
perbelandjaan untuk produksi ini ti- 
dak lekas dinaikkan maka sangat di- 
chawatirkan Amerika akan djauh 
tertinggal dibelakang. 
Pesawat2 terbang Soviet terbang 

sangat tjepat dan berbahaja:  pesa- 
| wat2 pelempar bomnja bisa terbang 

Dari angka ini dapat ditarik kesim- | 

  

Di Sense pada hari Sabtu jang lalu Taun mendapat ' 
laku kan pemakaman djenazah mgr. M. 

nnja mendjadi Apostolis Viearis Suraba 
ja Gambar. Djenazah ketika diletakkan di 

BI itz-Diplon aCy 
| Ditjobakan Stalin Thd 'Negara2 Barat 

| Stalin Seorang Psycholoog Ulung Dan Manusia Js. 
S5 Pintar-Litjins Keteraan2 Diplomaat: Barat Sangat 

' Tjemas Dan Tjuriga. 
Oleh: Pierre J4. Huss: Pembantu Istimewa. 

AWARAN JANG SERING? diadjukan oleh Perdana 
Menteri Stalin supaja diadakan perundingan 

Ra mienjelesaikan masaalah?2 in- 

ternasiona| bolehlah inap sebagai suatu pertjobaan Sta- 
lin jg. pintar dan ulung utk mempergunakan kembali .tjara 

dipakai oleh Hitler untuk mendesakkan putu- 
san? kompromi atas dunja. Ba Gea djara2 ag 
jang berpengalaman pada. serikatan £ mengingat- 
kan kembali pengalaman mereka pada kata? Hitler mengam- 
bil tindakan Ansehluss terhadap Austria dan peristiwa 
Munich, jang menurut mereka beleh disamakan dengan siasat 
politik ,fait a2ecompl?” jang lebih disukai oleh Stalin dari pa- 
da kampanje diplomasi jang berterus terang, 

. Menurut pandangan “djago2 bagaimana djuga Hitler dahu 
poilik tua itu, jg telah me- lu memandang negeri 
njaksikan dengan mata kepala Sam. Oleh sebab itu dengan tja 

Hitler meng-anschluss ra djudjur penghalang ini mes 
negara asing satu persatu, Sta "ti dinjahkan. 

itu menghindarkan pemakaian 
“kekeraSan pada waktu ini, oleh 
karena 
akan mendapat kemenangan 
dalam perlawanan bersendjata 
semakin bertambah djauh ber : 

“hubung dengan 

ig Asa nya 

itertjappimja peranda tanganan 
perdicndjian' pertahanan 

Sina ig mengenal Stalin bersama negara2 Barat. Untuk 
dari dekat dan telah pernah mendapat kemer 

kow dalam.be- djals 
n-ini Peran sena seria pe 

ea 2 apa. 

| dilakukan oleh Hitler dengan 

| Gan didjadikan sebagai pedo. 

jalah ampu | ler merentjanakan siasatnja 

Giambilrja ' jang - mula2 
Cari pesawat F—84 'ang kehi | kantja ialah membudjuk Be- 
langan urusan dan mendarat | nito Mussolini dari Itali. Dari 

kosiowakia. Pesawat ini | perundingan? an jang ba- 

| 
Menurut beberapa data jg dapat djulgan b 

  

perha   geredja. Heilige 

  
dari para 

Uncle 

Stalin jg litjin dalam politik 

ia insjaf harapannja   
semakin kuat, 

persend jean 'kembali ne- 
gara2 Barat day oleh karena 

angan dengan 
“siasat piomasi pada 

  

akaian2 taktik mendesak jg. 
sanakannja dengan menje 

“propaganda2 setjara 
“besar2an Ujuga ternjata tidak 

  

  

     “ter emadj 
LE 2 

? akan membantu 

jane diderita, negara2 mereka 
dan membajangkan kepada 
akay masa berbahagia — dji- 
ka sekiranja negara? Barat 
mau menerima" “rentjana Sov- 
jet untuk mentjapai perdamai, 
an abadi — Naa satu2nja 
djalan lain jang bisa ditempuh 
oleh Stalin guna melaksanakan 
tjita2 tadi. Tidaklah ' berle- 
lebihan djikas.: “dikatakan bahr- 
Wa Stalis sering mempertim- 
bangkan dengan sungguh2 pe- 
makaian ,,blitz diplomacy” jg. 
lazim dipakai Sa Hiller da- 
hulu, 

Naskah2 jang” mengandung 
tjatetan tentang perundingan2 
jang tidak sedikit . banjaknja 

  

pembesar2 Eropah rupa2nja 
sangat menarik perhatiannja 

man Oleh setiap diktator jang 
hendgk memaksakan. kemau- 

Sebagai tjontoh, waktu Hit- 

menguasai Austria, 
sekali dikerdja- 

untuk 

-. me 

| Tubuk hati “pt me na F 

Waktu Hitler an ke" 
Austra'ia Sg 
Inus berkilan kilauap di 
djang Brenner-pass, jang tadi- 
nja Oleh Mussolini dipakai se- 
bagai antjaman terhadap Hit- 
"Ter djika ia berani ha ke 
Austria — 'emus  m ang 

' kebagian pedala: 
Kemusian, ternjata Ga 

Hitler berhasil memikat hati 
|Mussolini dengan djalan me- 
njanggupkan bantuannja un," 
|tuk mengatasi krisis ekonomi | 
jang mengantjam Itali. waktu 
itu dengan djalan mengada- 

  
   

    

4 

  
kan perdjandjian2. da 
menguntung kedua ' Pa 
pihak, dengan mengadakan 
perdjandjian tidak serang-me- 
njerang dan. akan membagi 
keuntungan daerah Mina da- 
tang, 

Pada AN Bne Empat Be,   untuk djarak jang sangat djauh, ke- | 
tjepatannja lumajan dan begitu pula ' 
bisa membawa muatan banjak: pesa- 
wat pemburunja mempunjai  persen- 
djataan jang lengkap dan merupa-: 
kan satu antjaman hebat bagi siapa 
jang berhadapan dengan pesawat ini | 
diudara, Disamping itu “pilot2 . So-| 
vjet bisa mempertahankan diri terha- | 

ketjuali | Tu Hitler dap djuru2 terbang biasa,   di bomnja dari TA 50. Tn pada angkatan udars, Amerika 
kaki 1 . 

: Sovjet djuga telah membuat se 
mereka jang mendapat latihan 
mewa, 

' damaian dan dengan peneri- 
| maa, rentjana itu oleh, kedua 
' negara iang tersebut terdahu- 

st: untuk menguasai 

kia, 

|sar jang diadakan di' unich 
dekat achir tahun 1938, Hitler 
memadjukan dengan berhasil 
kepada wakil2 Inggeris dan 

| Perantjis suatu rentjana per- 

melangkah kakinja 
Nan   

  

untuk mentjcbakan mempertun 
djukan diplomasi seperti ini se 

| kali lagi, 

ngaruhnja dibenua Barat, d 
mur Tergah dan dinegera2 
jang bukan Komunis jang ingin 

esa 

Jah perdamaian. 

rundingan itu ialah tentang soal 
Djerman menjatukan negara 
Djerman dengan suatu pemerin 
tahan jang merdeka dan demo 

kratis”. Negara Kesatuan Fyjer 
man ini harus melepaskan sang 
kut. pautnja misalnja dengan 
NATO atau turut serta dalam 
Suatu tentara Eropah. Djerman 
harus membolehkan Sovjet men 
dapat bagiannia dari badja dan 
arang batu dari lembah Ruhr. 
Demikianlah seterusnja. 

akan memainkan: kembali senju 
mannja jang terkenal itu dan 
memberikan 
utk digambar sebagai pusat per 
hatian dalam perundingan Em 

GEBUAH PANITYA ke- 
radjaan untuk urusan 

(perkawinan dan 'pertjeraian, 
“pada bula, ini akan mulai me 
ngadakon sidang2 terbukanja. | 

, i isteri Ta 
   
Aa 'bersifat pribadi i Tin" De 

I ngan demikian, maka panitya 
tersebut akan memulai paker, 
djaannja, pada waktu soal 'per 
|kawinan serta hubungannja de 
ngan undang2, di Inggeris se 
dang mendjadi buah bibir, Ba 
dan2 jang besar kekuasaannja, 
telah tersangkut pula dalam 
persoalan ini, jakni fnasing2 
dengan maksud mengadakan 
perubahan didalam undang2 
perkawinan, jang sesuai de, 

ngan pandangan Mena .ma- 
sing2. 

Panitia jang dipimpin oleh 
ash on of Henryton itu, 
akan Pn untuk menetap- 
kan, letaknja batas hak tjam- 
pur targan negara “didalam 
perselisihan antara suami dan 
isteri. Panitia tersebut telah 
dibentuk pada bulan ' Agustus 
tahun jarg lalu, dan terdiri da- 
ri 11 orang laki2 dan 1 orarg 

Konp. Eko- 
nomi Asia . 

| "Tenggara ., 
Atan 

Di jPeking? 

MRESIDEN RRT, Mao Tse 
“ Pung, kabarnja kiri se- 

| dang merertjanakan unuk me 
ngundarg orang2 terkemuka da 
lam dunia perdagangan di Asia 
Tenggara guna menghadiri kon- 
perensi ekonomi Asia di Peking 
Menurut kantor berita 'Tiong- 

kok di Taipeh pemerintah RRT 
telah membentuk sebuah pani- 
tya terdiri dari tiga orarc utk. : 
mengadakan persidangan? guna | 

penjelenggaraan konperensi ter 
sebut jg. akan “Gilaksanakan 
menurut tjara? penjelenggaraan ' pada usul tersebut akan me- 
konperensi ekonomi sedunia di | Webabkan runtuhnja keluarga 

i (Moskow baru? ini, 

Masanja sudah tiba. 
Dari kenjataan2  kemena-j 

ngan jang dipersieh Hitler ini, | 
rupa2njy Stalin “menganggap 
bahwa masanja sudah datang 

Stalir. dapat melihat 
dengan njata, bahwa tidak se 
dikit kalangan? jang besar pe 

- 

melihat tertjiptanja perciamai- 
ar dan kemakmuran dunia. 
Mereka ini jakin, menurut pan 
dangan Stalin bahwa Kremlin 
sudah bersedia urtuk berun- 
ding dengan Barat 
perdjandjian2 dagang jarg ber 
nilai berbilion2 dolar2, dengan 
djalan menghentikan perlomba 

“Ti An 

  

$! diseluruh. Inggris, 

men genai 6 

Bibie Dim S Na at Bobsa 
wanita. Selama ini panitia ha- 
nja berkerdja setjara tertutup. 
2600 putjuk surat ang memuat 
keterangan? mengenai perkawi h 
nan, #elah tia 
dar din, Tn djuga 

!200 surat dari orang. Tk org 
nisasi2 jang mempunjai pan- 
dangan terserdiri2 didalam hal | 
ini” 

Salah satu tugas dari pani- 
tia tersebtit ialah mempeladja- 
ri undang? perkawinan ig ber 
laku dinegara? Commonwealth 
Inggeris serta negara2 lainnja, 
dg tudjuan mempertimbangkan 

dipeladjari 

mengandung bahan? jg dapat 
dipergunakan di Inggris, Pada 
waktu ini di Inggris banjak di 
umumkan pernjataan2 menge 
nai soal perkawinan, 1g ba- 
njak Sekali mendapat perhati- 
an dinegeri tersebut. Dr Edith 
Summerskiik seorang bekas 
menteri pemerintah Labour, 
baru ini telah mengad. Ukan 
Sebuah rantjangan Undang2 ke 
pada parlemen, berdasarkan 
mana para suami diharuskan 
melakukan pembajaran2 jang 
tetap kepada isteri mereka 
masing2: pelanggaran atas ke 
tentuan ini, menurut rant tja- 
ngan tersebut dapat dihukum 
dengan hukuman pendjara. Se 
baliknja Coursil of the Britisch 
Medical Association, dimana ' 
tergabung 65.000 orang dokter 

baru2 mi ! 
telah mengumumkan pula be. 
berapa andjuran 

an dipermudah. 

hak geredja di Inggris. 

Ketika pada tahun jg lam- 
pau, oleh anggota parlemen 
Eirene White dari partai Bu- 
ruh, diadjukan usul jg bersa- 
maan, maka dengan segera pu 
la ia merghadapi perlawanan 

| dari pihak geredja Inggris, de. 
ingan dipimpin oleh para uskup 
|besar dari Canterbury dan 
| York. Oleh merekx dikemuka- 
| kan, bahwa penerimaan dari 

  
| Kristen. Djuga geredja Kato 
ilik selamanja menentang per- 
| tjeraian, dengan alasan apa- 
“pun “djuga, : 

Sa'ah satu dokumen, jang te | 
tah dipeladjari ole» panitya, 
adalah jang diadjukan oleh : 
Persatuan Isteri, 
ti 14 halaman, Didaam usul 
ini antara lain didesak, supaja 

is/eri iang mengabaikan kewa 
Gjibannj, dapat dikerakan hu 
kuman, akan tetapi dari sua- 
mi diminta suatu tundiangan 

pribadi. bjuga Gidesak, agar 

  

apakah undang2 tersahut “titak . 

revolusioner | 
" jg telah diadjukar kepada wa- 
#f|nita tersebut “diatas. Antara " 

lain didesak, supaja pertferai- ! 

Usul ini pasti akan mengha | 
dapi perlawanay, keras dari pi 

jang melipu | 

-nj a? 

Supaja. Sebelum 'pernikahapn, ber. 
Tangsung, bakal suami maupun 
isteri diharuskan memberikan 
keterangan2 jang lengkap me- 
“ngenai hak milik dan hutang 
masing2. Isteri jang mempu, 

Injai milik pribadi, hendaknja 
|bisa diharuskan memperguna- 
| konmi, untuk keperluan rumah 
| tangga. Oleh panitya akan di 

sebuan laporan, ' jang 
kemudian akan Giadjukan ke 

“pada parlemen, akan tetapi me 
inurut dugaan, pekerdjaan ini 
tidaklah dapat diselesaikan se 
belum achir fahun ini. 

Tr K. 1500 MAHASISWA 
4 dari Yale University 

(Amerika) hari Selasa 'telah 
menimbulkan keributan 2 djam 
lamanja, karena mereka tidak 

bisa membeli eSkrim untuk se- 
mentara. 

4 Orang mahasiswa dan 2 
crang pendjual eskrim telah di 
tangkap setelah keributan tsb. 
dapat dihentikan. Mereka ini ig 
ditangkap dituduh menggang- 
gu keamanan dan menghasut- 

'hasut melakukan kerusuhan 
i Keributan itu 'terdjadi sewaktu 

2 pendjual eskrim tadi disuruh 
| pergi oleh polisi. 

Ditutup 
Paberik 'Minjak 

Di Abadan 
MENURUT KETERANG- 

AN jang didapat dari 
sumber pemerintah Iran, sebuah 
pabrik minjak lintjir jang baru 
Ci Abadan telah dibongkar. Me 
Lurut sumber tadi, pabrik terse 
but jang belum lama dibuka ki- 
Hi tak dapat bekerdja, Kabarnja 
perdana menteri Mossadegh sa 
ngat terkeujut ketika diberita 
hukan tentang hal itu dan sege 
ra memerintahkan supaja dilaku 
kan pemeriksaan. (Antara) 

SUSUN 

    

RBT BENTUK PANITIA PE- 
LAKSANAAN PUTUSAN2 
KONPERENSI EKONG- 
MI MOSKOU. 

i Pemerirtah RRT pada tgl. 4 
Mei telah membertuk suatu pa. 
nitia jg berkewadjiban melak- 

| enakan putusan? dlm. konme- 
! rensi ekonomi irternasional, jg 
baru2 ini te lah diadakan di Mos 
kou. dan ber kewadjiban untuk 
.memadjukan pendagargan 'in- 
ternesional RRT Panitia ini 
terdiri atas pembesar2 pemerin 
tahan, orarg2 terkemuka dari 
kalangan dagang. keuangan, 
eKe nfrni. irdustri, koperasi dan 
nemimpin2 serikat buruh, 

| 

  

  an mempersendjatai diri, se- 
hingga dengan cemikian meng 

rakjat | 
dai 

hapuskar! kewadjiban 
membajar. berbilion9 dclar 
lam bentuk belasting untuk me 
nutup belandia persendjataan, 
dar dengan dijalan memberikan 

- ondji diatas kertas utk, “hi- 

Gup-bersama” setjara damai de 
“ngan negara2 lainria didunia, 

Diplomaat barat 
tjuriga. 

Ahli poiitik tua pada Perseri 
katan Bangsa2 itu melihat tan 
da2 ini dgn “perasaan ketjewa 
dan, tjuriga. Mereka tahu bhw 
Stalin bersedia menanda tanga 

perdjandjian Empat 
itler djuga pernah me 

, nanda tangani sebuah perdjan 
“dj seperti itu. Perdjandjian 
aa terkenal dengan na 

rojandjian Murieh baru 
di usia gatu tahun keti 

ka awat Stukas, kereta ba 
ja dan meriam2 besar Djer- 
an bertindak menghantjurkan 

sakandilan itu. Mungkin "sia 
sat seperti ini akan bisa dipa |: 
kai sekali lagi. Stalin dengan se 
gala senang hati akan membu 
buhi tanda .tangannja diatas 
kertas berdjandjian di Korea 
dan Indo China atau dimana sa 
dja, dikehendaki bila negara Ti 

ga Besar bersedia menemuinja 
uptuk merundingkkan masaa- 

   

  

Agenda pertama dalam pe- 

Atas dasar2 diatas, Stalin 

persetudjuannja 

| 

an 4-Besar un 
Djerman hari 
negeri Sovjet. Anlrei Vishinsky, 
Barat di Moskow. Nota2 djawa ban 
sama itu menjetudjui diadakannja pertemuan dian! 
kil2 4-Besar untuk menentukan tentang pemilihan setjara, 
bas selekas mungkin bagi seluruh Djerman dan tentang” 
minan? untuk bebas bertindak bagi pemerintah seluruh Djer 
man jg. akan dibentuk nanti sestelah " diada. ilihai 
umum, dengan satu?nja sjarat Supaja suitu komisi j 
berpihak hendaknja 
Nan Lea Djerman an buk mengadakan pemirilaa 

Peru Saka bahwa - 
nota  Sovjet pertama tgl 10, 

Maret jl. telan mengusulkan ' 
Supaja Giadakan pertemuan 
diantara 4-Besar untuk sele, 
kas mungkin mengadakan 
perdjandjian perdamaian  de- 
ngan Djerman. 3 Besar Barat 
dalam djawabannja terhadap 
nota tsb. tg. 25 Maret jl. me- 
negaskan, bahwa suatu per- 
djandjian perdamaian hanja 
mungkin dibuat dengan suatu 
pemerintah Djerman, jang di, 
bentuk setelah diadakan pemi- 
lihan bebas dar, mengandjur- 
kan supais pemerintah Sovjet 
membolehkan komisi PBB, jg. 
telah mengadakan penjelidi- 

kan di Djermap Barat, menga- 
dakan penjelidikan sematjam 
itu pula di Djerman Timur. 
Djawaban Sovjet jang kedua 
tg. 9 April dalam prinsipnja 
menjetudjui pemilihan bebas, 
tetapi dalam pada itu menga. 
takan hendaknja lebih baik 4! 
negara pendudukan Djerman 
jang melakukan - penjelidikan 

tu komisi PBB. 

Barat minta pendje: 
lasan, 

Nora diawaban 3 Besar Barat ig 
baru itu mengulngi lagi pendapat 
nja, bahwa komisi PBB ig telah di 
bentuk itu dengun baik akan dapa:   

pat Besar, 
melakukan penjelidikan tsb, “ Dinfa. 
takan, bahwa komisi tsb akan da 
pas melakukan kewadiibahnia dgn 

Nota'3-Besar Barat 
Setudju Adanja Panitya | 
"Tidak Berpihak3 Uik Mengawasi Ta 

milan Bebas Di Djerman : 

Sonia Di Ke aa me Ti Aan Sovjer jg. menghe su diadaka 
buk merundingk an Nedpa AAL 3 - 

Selasa telah disa m 

Penilik Jang 

terhadap nota, Kan 

paikan “kepada menteri Juar 
oleh duta? besar “3 Besar 
3 Besar Barat jg isinja 

lara Wa- 
mg 

   
   kan 

menentukan, apakah ja 

se- 
ja Ben Ga Ia 2 AP 
segera. ten" “ementata itu 3 Sai 
Bara: bersedia. pula utk mempettim 
bangkah tiap usu. lainhja ig prak | kis dan tepat mengenai suatu ko 
misi tak berpihak uk mengadakan 
penjelidikan, ig mungkin akan dike. 
mukakan Oleh Soviet Uni, 

3 Besar Barat selandjutnja imun 
ta pendjelasan kepada Soviet, apa 
ig diarlikanhja dengan penje-idi 
ae 2 Ten 

la komisi tak berpihak 
lah memberikan laporantja Ka 
wakil dari 4 negara kemudian hen 
daknija mengadakan peti:e un 
tuk ' mempeitimbangkannla “dan - 

achirnja menjetudjui akan diadakan. 
nja pemilihan bebas, kata djawaban 3 Besar Bara" itu. Mereka hendaknja 
djuga memberi diamihan supai4 pe merjnkah seluruh Dierman ig telan dipilih itu mempunjai kebebasan 
bertindak selama waktu sebelum 
Pedjanahan perdamaian dapat 'ber 

Kara nota 3 Barak tadi, 
"pemerintah Sovjet tidak empa kam pendjelasan tentang pendapat 
nja mengsnai hal ig kedua . 
seandjutnia diminta, apakah Soviet 
dapat menjetudjuj keterangan diatas atau apakah Sovjct menganggap ps pemerintah seluruh Dierman seba 
hasil dari pemilihan bebas Ga 1 
Toh dibawah pengawasan, 4 'Besar 
hingga setelah perdjandjian perda majan Djermman diadakan. 

Djerman tetap masuk » 

    

  
permulaan itu dari pada sua- | 

pertahanan Eropa. 
3 Besar Barat dalam diawaban 

nja selandjutnja menolak  tunfu 
tam Soviet supaja “ medarang “ Djer 
mah utk bersekuru dengan negeri? 
laimnja jang ditudiukan ' terhadap 
Suatu negara ig Ljih'a damai, 3 Be 
sar Barat dalam pada itu menolak 
tiap p'kitan dari 4.Besar jg hondak 
Pagi aaan| pemerintah Djermar ig 
cah bersahu Kemudian maongterai 
Kena sam Dierman sebelah Timur 
3 Besar Barat mengulangj Tagj! bah 
wa tafsi ran Soviet mengsnai proto 
ko! Potsdam adalah salah. (Antara) 

  
 


