
  

    

   

  

   

karena madrasah? itu tidak ter- | 
pengawasan Kementerian masak 

PPK. , 
Pihak delegasi PGIL mene- ||. 

rangkan, bahwa untuk tahun | 
peladjaran sekarang anak2 ma | 
drasah jang sudah ikut udji- | 
an, sedang pekerdjaonnja be- 
lum diperiksa, masih bisa di- 
periksa oleh Kementerian PPK 
asal sadja Kementerian Aga- 
ma bisa menjampaikon daftar 
madrasah2 mang jang bisa di 
anggap setingkat dengan Seko 
lah Rakjat. Selandjutnja dite- 
rangkan, bahwa instansi Ke- 
menterian PPK akan memetik 

selain daripada mata peladja- 
ran udjian, Demikian amtara | 
perutusan PGII dan Menteri P | 
PK bersama Inspeksi Sekolah 

Rakjat, is 
Diterangkan selandjuinja, ba 

hwa sekarang Kementerian A- 
gama harus menjampaikan daf 
tar ma jang tingkatan 
nja sam, dengan Sekolah Rak 
jat dan mengeluarkan peratu- 

ngawasannja kepada madra- 

program, menurut pasal Un- 
dsng2 Pokok Pendidikan, jang 
menegaskan, bahwa sekolah 
agama itu tidak termasuk lapa 
ngin pengawasar PPK, Achir 
nja pihak PGII menjatakan, 

  

Mulai Selasa jl. di 
an Guru Katholik jg 

Djakarta 

pertama   
teri PP. dan K, Dr. Bahder 

  

ihubung dengan kongres tsb. maka telah diadakan djuga malam resepsi: pada gambar hadlir -pada resepsi tadi, 
Mgr. Willekens, Vicaris Apos tolik De Jonghe d'Ardoye dan men 

  

telah berlangsung kongres Persatu 
darf diadakan selama 3 hari. Ber 

dari kiri kekanan   Djohan. 

  

persatukan. 

Para menteri 3-Barat tadi 
menganggap antjaman baru 
dari pihak Soviet terhadap Ber 
lin Barat itu sebagai bagian 
dari perang urat-sjaraf, jang 
sudah bertahun? -dikobarkan   bahwa madrasah tetap berusa 

. ha mentjapai konkordansi de- 
ngan seko'ah2 umum. 

Harapan? Dunia 

Sovjet didaerah jang kritik ta- 
-Gi.. Atas pertanjaar-past war 
tawa, maka djurubitjara res 

  

Selama 4 Tahun Ini' Belum/ Petjsh' Pe-: 
rang” Dunia-Lima' Besar. Akan Ber diri- 
Diepang Akan Kembali, Djadi Negara 

Ta dengan United Press, 

Ahli nudjum 

Ramalan Ahli 

Mehta 

Besar-Dli 
Nudjum Gunvaat Mehta. 

UNVANT MEHTA, seorang astroloog India jang ter- 
kenal dari Bombay meramaikan dalam suatu interview 

bah wa dunia masih akan tersingkir 
gan sedikit-dikitnja untuk waktu 4 tahun jad. 

ini, jang menurut-United Press adalah se- 
orang ahli ilmu djiwa, jang dalam waktu 18 tahun jang ter- 
achir ini telah membatja dan meramalkan nasib lebih dari 

@ jenderal 
dunia, selandjut- 

nja meramalkan pula, bahwa Dwight Eisenhower 
akan mendjadi presiden Amerika Serikat jang akan datang. 

Menurut djuruwarta U.P. jg 
mengadakan interview itu, 
Mehta pada tanggal 20 Mei jl. 
telah pw'a meramalkan, bah- 
wa presiden 'Truman tidak 
akam ikut serta dalam pemilih 
an presiden jang akan datang. . 
Selandjutnja diramalkannja pu 
la, bahwa Eisenhower akan ber : 

  

musuh politiknjs jang lama, ja 
'mi Nehru. Dr, Malan dari Afri 

ka Selatan menurut ramalan 
Mehta akan menjesalkan tin- 
dakan2nja dan kelalaian2nja,, 
sedangkan perpetjahan antara 
India dan Ceylon mungkin 
akan dapat diselesaikan dalam 
bulan depan dengan perantara 

usaha sekuat2nja untuk men- | an Suatu tindakan dip-omatik 
dapatkar bantuan Dr. Rajen- | jang bidjaksan, dari perdana 
dra Prasad, presiden India, da menteri Nehru. Mehta djuga | 
lam usaha menjelenggarakan menjatakan, bahwa Partai Kon 
perdamaian dunia. Dan perda- |gres India akan tetap berkua- 
na menteri i 
menurut ramalan itu kan de nja 25 tahun dan bahwa Nehru 
ngan aktif menjokong usaha akan mentjapai puntjak kebe- 
itu. Menurut ramalan Menia, “saramnja dalam tahun 1955. 

Stalin djuga tidak akan gagal j 6 Te 
dalam usahanja memperguna : Ramalan2 lainnja 
kan kesempatan ini untuk men ' Ramalan? Mehta selandjutnja ada 
djamir per lamaian, Kata Meh lah sbb.: Tiongkok Nasionalis akan 
ta. Stalin akan mentjapai pun membuat kesulitan2 besar bagi RRT 

   
tjak kekuasaannja dalam #a- Jalam tahun 1953/1954. Afrika Se 
hun 1982 “SM —— Jatan akan mengalami kemunduran 

d Li Ia ar” dian hebat didalam gelanggang interna 
pen Besar AN sional dan akan pula mengalami ke 

£ : berdiri. sulitan2 diiddalam na. Dalam wak 
editnia dik-takan hah tu 3 tahun jad perhubungan antara 

Pen Keta uduki an India dan Amerika Serikat akam 
. jang ebi Dn ex dalam | Mengalami perbaikan. Inggris akan. 

konperensi2 dunia, sedan, 

    

    
     

AN 3 tahun sebelum dapat bangkit kem 

Jawaharlal Nehru |sa di India, untuk sedikit-dikit- 

"Lima Besar" jang terdiri dari 
Amerika Serikat, Inggris, Pe 
rantjis, Russia dan India akan 
berdiri. Menurut Mehta, Wins- | 
ton Churchil: gkan menjokong | 
maksud Amerika untuk meng- 
undang India da'am konperen- 
si2 dunia, dima-na ia (Chur- 
chill) akan mengadakan per- 

'bali. Kesulitan keuangan jang diala 
imi oleh India dewasa ini akan me 
ingalami perbaikan dalam waktu 3 

|kembali Djepang akan berdjalan de 
ngan pesat sekali. Dalam waktu 5 
(tahun Djepang akan tampil kemuka 
lagi digelanggang internasional seba 
gai suatu negara besar. Perlu diketa   bukaran fikiran, bahkan akan 

bersenjum-senjum djuga, dgn. 

|hui, bahwa Mehta tidak lama lagi 
akan mengadakan perdjalanan kes 
luar negeri, diantaranja ke Amerika: 

Kongres Eucharistik 
pa dengan - biunjiang 

trompet dan “dentuman2 me 
riam sebagai tanda kehormatan, wa 

kil pribadi Paus Pius XII, dari Ro 

ma Fredrico Cardina! Tedeschin ti 

ba pada hari Selasa di Barcelona 
untuk membuka kongres eucharistik 
jang pertama dari dunia semendjak 

  

tahan 1938. Ketika Tedeschine td 
run dari kereta-api dan melalui ger 

bang ..perdamaian” dari kongres ke 

tahun dari sekarang. Pembangunan ! 

Pemilihan Bebas 
Diusulkan. 3-Besar Bardt Uik Menentu- 

kan Negara Kesatuan Djerman 
Inggeris Tolak Protes RRT Mengenai 

Peristiwa Hongkong. 

Mm ENTER LUAR NEGERI Amerika Serikat, Inggris dan 
| Perantjis hari Rebo kemaren telah mentjapai kata se- 

pakat, utk menjampaikan sebuah nota lagi kepada Sovjet Uni 
mengenai soal Djreman. Dalam notanja tadi, 3-Barat akan me- 
pgemukakan usulnja lagi supaja diadakan pemilihan umum jg 
bebas, di seluruh Djerman dan 'akan mendesak supaja Sovjet 
Uni mendjelaskan usul2nja mengenai negara Djerman jg di- 

mi menerangkan bahwa sung- 
| guh | akan mengherankanlah, 
- apabila 3-Besar Barat tidak 
mempunjai rentjana2 untuk 
melakukan reaksi terhadap per 
tjobaan baru dari pihak Sos 
vjet guna memutuskan hubu- 
ngan antar, Berlin Barat de- 
-ngon “dunfa- Irar. Parg warta-- 
wan tadi meranjakan tentang 
kemungkinan? di'akukannia re 
aksi berupa misalnja mendjx 
lanikan konvoi? militer melalui 
djalan raja iang merupakan 
koridor antara Djerman Barat 
dan Ber-in Barat. Segera sesu 

dah sidang dalam gedung ke- 

tjis iadi berachir, maka mente 
ri luar negeri Inggeris berto- 
lak dengan pesawat terbang 
RAF ke Berlin, untuk menin- 
djau keadaan disana. 

Inggeris tolak nota 

RRT. 
Sementara itu Kementerian 

luar negeri Inggeris mengu- 
mumkan, 

pemerintah RRT terhadap apa 
jang dikatakan ”penindasan' 
terhadap golongan2 penduduk 
Tionghoa jang tertentu di 

Horgkong, oleh pemerintahan 
Inggeris. 

Nota jang mengandung peno 
lakan tadi disampaikan oleh ku 
aSa usaha Inggeris di Peking 
ketika hari Senen, tetapi baru 
diumumkan pada hari Kemis 
djam 00.30 GMT di London... 

»Kabar bohong djangan 
didjadikan dasar”. 

Dalam nota balasannja tadi, 

Inggris mengemukakan penjesa- 
lannja, bahwa pemerintah RRT 
telah mempergunakan ,,kabar2 
bohong jg tak dapat dipertang- 
gung-djawabkan” sebagai dasar 
bagi nota resminja kepada Ing 
gris. Nota Inggris tadi adalah 
Idjawaban terhadap protes RRT 
.jg disampaikan oleh kemente- 
rian luar negeri RRT ketika tg. 
10 Mei, kepada perwakilan di- 
plomasi Inggris di- Peking. Me- 
ngenai: pengusiran pegawai2 
bangsa Tionghoa pada industri 
film di Hongkong -oleh gupernur 
idjadjahan Inggris tadi, nota Ing 
gris tadi mengatakan, bahwa pe 
gawai2 tadi memakai tjara2 pak 

  
: 2 # mengalami masa kekurangan selama isaan supaja dibuat film2 pro- 

(paganda: tjara2 jg mereka pa- 
Ikai, kata nota tadi, diantaranja 
jialah antjaman2 terhadap pe- 
imain2 film. Tentang pengusiran 
sedjumlah buruh jg duduk dim 
dewan serekatburuh Karet dan 
Plastik di Kowloon, pemerintah 
Inggris menjatakan bhw orang2 
tadi kelakuannja merugikan ke 
tertiban dan ketenteraman di 
Hongkong (Kowioon adalah se- 
bagian dari Hongkong — red.). 

  

   

    

  

   

    

   
   
   

   

  

   

| EY ARI REBO kemarjn 
teluk Djakarta hin 

Patiunus, Han 
peronda pant 

    

  

Esk Atri Menga- 
.dakan Manowvre Di- 
— teluk Djakarta 

di- 

   

  

kota dilangsungkan manoeuvre 
cleh eskader . Angkatan Laut 

Ta Sukarno sebaga: La 
| mana Tertinggi. Presiden Su 
|karno mengikuti latihan & 

demikian pula Kepala Biar A1 
ketan Lha Koloesi Subji 
Henna, Sa dll. 
Berba Ya anggauta 1riemen 

dari seksi pertahanan menjaksi 
kan pula latihan tersebut. Ma 
noeuvre terdiry atas latihan 
»berlajar” dalam berbagai for 
mass, tjara menghindari sera- 

'Siangnja tampak | sebuah 
pembom B-25 terbang. rendah 
diatas kapal2 perang. : Dalam 
Iatihan tersebut pada" waktu 
terdengar tanda “alarm”, me- 
riam2 atau sendjata2 h 

bak udara dilajani oleh anak 

  

kruit” atau peluru sungg 

Tudjuh kapal perang jang i 
terbagi dalam 2 bagian 
Rombongan pertama terdiri 

atas kapal pemimpin ' Gadjah 
Mada dengan Komandar Ma- 
jor Martadinata dan dua ka- 
pal pemburu kapal selam Alu2 
dan Tenggiri. Rombongan ke- 
dua terdiri atas kedua korvet 

Tuah dan du: 

tang. Pukul 12 siang latihan se 
lesai, Pagi2 sebelum latihan di 
mulai, tampak terbang 21 pe-   

menterianj luar negeri Peran- : 

sawat Harvard dan Ik 6 pem 
bom B-25 diatas pelabuhan. Se 
genap kapal2 jang berlabuh di 
hiasi dengan bendera2, (Anta 
ra). ' 

PROF. CHAN SHU CHONG 
DIANGKAT SEBAGAI , 
GURU BESAR. , 
Prof. Chan Shu Chong, sin 

loog pada Univers#eit Leiden, 
'telah diamzkat mendjadi guru 
ibesar pada Perguruan Tinggi | 
i 
Indonesia. 

Demikian dikabarkan oleh ra- 

bahwa pemerintah ! 
Inggeris telah meno:ak protes 'Jerland ke Indonesia pada achir ' 

(bulan Djuni utk memangku dja- 

dio Nederland. Prof, Chan Shu 
Chong akan berangkat dari Ne- 

batan tsb. 

Daman Seba- 
gai Bibit, 

Anggauta S.P.S. 

z £ 5 3 kana 
Do manset nh ati KAN AS B5 

buah, tapi tidak dilepaskan tem ' 
bakan2 baik dengan “Iosse | 

| 
'verordening 1948 jg 

ditaati. Kepala 

Suatu, Pertjobaan Pena- 
naman Padi Jg Berhasil 
Para HARI Senen tg 19/5 

-  jbl di desa Pjlang ketjama 

   

    
   

    

       

  

  

indakan 
Pedagang Diperbai | 
Ikan Terhadap Pelanggar 

a & Peraturan Paktur. ' 

N polisi di Djakarta telah mengambil 
erhadap 
terhadap pengumumaw ,,p 

u fihak polisi telah memperbal 67 
g lan pendjual? etjeran, karena 

n terbadap putusan kementeriaw per 
ambil polisi terutama ditudjukan ter 

pakaian, obat2an dan bahan2 maka- 

mereka jg menaikkan harga 
'umuman ,peraturan 

  

Pada hari Se'asa terutama. 
' diambil tindakan terhadap pe- 

langgaran2 jang dilakukan 
oleh pendjual2. bahan maka- 
nan, dalam mana 35 orang di 

nas pengawasan harga kepoli 
Sian didapat kabar, bahwa pe- 
langgar2 peraturan kementeri 
an.itu terutama dipersalahkan 
karena: 1. Tidak memberikan 
laporan kepada irstansi jang 
bersangkutan dari daftar perse 
diaan barang mereka, Menurut 

peraturan dari kementerian 
perekonomiany maka pedagarg 
ketjil diwadjibkan untuk mela 
porkan daftor persediaan ba- 

kantor2 tjabangnja dan pada 
tempat? jang tidak ada tja- 
bang kantor tersebut kepada 
kepala kepolisian. 2, Pembubu 
han harga tidak menurut pera- 
turan jang ditetapkan, jaknj 
dengan tiada menjebut tang- 
gal dam nomor paktur. 3. Pem- 
buatan paktur tidak menurut 
peraturan jang ditetapkan da- 
lgm perutaran paktur. 4, Pe- 
langgaran harga, 

Dapat didenda 

Rp. 100.000 

Fihak polisi menerangkan, 
bahwa pelanggaran terhadap 
prijsbeheersing-ordonantie en 

hingga se- 
karang masih tetap berlaku da 
pat didjatuhi hukumar pendja 
ra selama 6 tahun atau denda 
Rp. 100.000.— Polisi akan ie- 
rus melakukan pengawasan su 
paja peraturan tersebut tetap 

  

ta, tuam Soedjono mengendali- 
kan pimpinan terhadap peratu 
ran tersebut. 

Pp 
pean Defence Community, 

terian luar negeri Perantjis di 

gara jang terikat dalam 
Djerman Barat, Italia Belgia, 

Perdjandjian jang kedua 
adalah perdjandjian jang me- 
ngatur hubungan antara Ing- 
gris dan ED.C., sedangkan pia 
gam ke-3 jang berupa protokol 
tadi mengatur hubungan anta- 
ra pertahanan masjarakat 

kenakan perbal. Dari bagian di | 
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rang mereka kepada kamtor pe 
ngawasan harga atau kepada ' 

polisi Djakar'   

tama adalah perdjandjian jang mendjadi 
masjarakat pertahanan Eropa dan tentera Eropa. Enam ne- 

perdjandjian ini adalah Perantjis, 

Eropa dan Pakt Atlantik Uta- 
ra. Selain para menteri luar 
negeri E.D.C, dan menteri luar 
negeri Inggris, ikut pula me- 
nanda- tangani dokumen? jg. 
bersangkutan itu a.l: perdana 
menteri Djerman Barat, Kon- 
rad Adenauer, dan menteri 
luar negeri Amerika Serikat, 

tan Kanor (Bodjonegoro) telah 
pemotongan padi jang 

asalnja dari damen (batang pa 
Gi), jg ditanam atas initiatief 
kepala desa Pilang Prawirosu- 
dirdjo. Pertjobaan tsb. dikun- 
Ujungi oleh wedana Baureno, Ha 

.Sil dari pemotongan itu ternjata 
. tiap Ha bisa didapat 52 kwintal 

    padi basah. Pada waktu memo- | Dean Acheson. tong itu kebetulan hudjan, se- , Kg hingga hasil tsb. dapat disama- ) Tudjuan dan sifat kan dgn hasil padi basah jg di- 
taksir mengandung 2075 air hu- 
djan. Hasil kering rata? ditaksir 
47 kwintal per Ha, 

Tjara menanam damen 
ada sebagai berikut: 

Padi jang sudah dihatsilkan 
pada tahun dulu disabit. Da- 
men jang disabit itu dipotong2 
tiap2 batang djadi 2 lantas di 
tanam tjondong. Namti pada 

E.D.C. 
Perdjandjian E.D.C. terse- 

|but terdiri dari 131 pasal dan 
terbagi mendjadi 6 bagian. Ba- 
gian p”Ttama mengandung ke- 
tentuan, bahwa persekutuan 
itu bersifat “defensif semata- 
mata dan dimaksudkan untuk 
melindungi negara2 anggota 
terhadap tiap2 agresi dengan 

itu 

ros2annja akar tumbuh benih2 
padi dan setelah tumbuh lalu 
digaru, ag,ar supaja tumbu- 
han2 itu dapat betul2 masuk 
dalam tanah, Demikianlah ta- 
naman padi dari damen itu jg 
ternjata hasilnj, memuaskan. 
Tanah jang. dapat digunazan 
untuk penanaman itu jalah ta   nah jang mudah pengairannja. 

na Kat 

pengertian, bahwa serangan 
terhadap salah satu negara 
anggota akan dianggap seba-   gai serangan terhadap semua 
negara 'anggota, Disamping 
itu ditentukan pula, bahwa pa- 
sukan2 E.D.C. menerima in- 
struksi2 tehnis dari Nato dan 
didalam masa perang koman- 
dan Nato diberi kekuasaan pe- 
nuh atas persekutuan tersebut. 

Pertama Dibuka Di Barcelona 
selama seminggu. Band musik me 

mainkan lagu2 untuk menghormati 
35 dari geredja Katholik Roma, bera Paus dan lagu kebangsaan Spanjol: 

tus-ratus ekor burung merpati  dile 

paskan keudara, Burung2 tadi meru 
pakan pelambang bagi maksud kon 
gres tsb, jakni seucharist dan perda 

Lebih dari 300.000 djemaah2 Ka 
tholik diantaranja seribu orang dari 

Amerika telah datang pada hari | oleh 11 

  

lasa dikota tsb untuk - menghadiri 
kongres tadi. Resimen Spanjol didja 
dikan pengawal ' kehormatan. Wakil 
pribadi Paus Pius XII turun dari ke 

| pukul 4 sore waktu setempat. Beri 

| dikota Barcelona dihentikan pada 

bu-ribu djemaah2 katholik dan 2. 
500.000 penduduk biasa kota Barce 

reta-api jang dihiasi dengan pandji | lona berdjedjer disepandjang djalan 
pandji emas dan putih dari Vatikan | raya, ketika kardinal Tedeschine be 
dan bendera2 merah dan emas darii rangkat menudju 

disambut | untuk melakukan 
kerdjaan2 kaan kongres tsb. (U.P.) 

TAM rapsa vena panganan 

Spanjol,    Kedatangannja 
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Resminja Merdeka 
Tetapi Pada Hakekatnja Tidak— 

Pendjelasan, Ogata Tentang 
Kemerdekaan Djepang 

Djepang Tawarkan Kema djuan Tekniknja Untuk 
Perkembangan Asia. 

AKETORA OGATA, utusan istimewa perdana menteri 
Djepang, Yoshida, pada hari Rabu menerangkan di New 

Delhi, bahwa tudjuan daripada perdjalanannja keliling ialah 
utk mengetahui apakah pengetahuan dlm lapangan teknik Gi 
Djeparg dapat memberi sumbapgan kearah perbaikan taraf 
penghidupan bangsa2 di Asia Tenggara agar dgn demikian da 
pas ditjegah timbulnja ,,bahaja komunisme”, 

Sambil berbitjara dalam kon 
perensi pers di New Delhi Oga 
ta menerangkan atas pertanja 

an apakah politik luar negeri 
Djepang akan mengalami pero 

bahan, bahwa berdasarkan per 
djandjian “perdamaian San 
FTarcisco Djepang hanjg mer 
deka setjara resminja sadja, 
akan tetapi tidak dalam hake 
katnja. Diterangkannja, bahwa 
dipertahankan wasukan2 Ame- 
rika “di Djeporg sebenarmja ti” 
Gak di-ingini. Akan tetapi da- 
lam hubungan ini ditambah- 

Jkannja, bahwa penarikan kem 

  

Pertahanan Eropa 
Ketentuan2 Naskah Pertahanan EropaJg 
Disetudjui Oleh & Negara: Barat 

Serangan Terhadap Salah Satu Negara Anggauta 
Dianggap Serangan Terhadap Semua. 

ARA MENTERI luar negeri 6 negara jang mengambil 
bagian dalam masjarakat pertahanan Eropa (Euro- 

U atau singkatnja EDC) dan menteri 
luar negeri Inggris, Anthony Eden, pada hari Selasa telah me- 
nanda-tangani 2 perdjandjian dan 1 protokol pertananan Ero- 
pa dalam suatu upatjara resmi jan g dilangsungkan dikemen- 

Paris, Perdjandjian jang per- 
i r pembentukan 

Nederland dan Luxemburg. 

Badan2. 
Bagian kedua memberikan 

ketentuan tentang badan2 jg. 
bekerdja dalam lingkungan 
HD.C. dan jang terdiri dari 
sebuah  komisariat, sebuah 
madjelis, sebuah dewan koor- 
dinasi dan sebuah. mahkamah. 

| Komisariat bertanggung dja- 
wab dalam hal membagi pasu- 
'kan2, alat2 sendjata dan per- 
lengkapan2 lainnja setjara ke- 

lis mempunjai 2 tugas: 1. mem 
peladjari laporan tahunan da- 
ri komisariat, dan 2. mempela- 
djari penjusunan sebuah badan 
perwakilan ELD.C, jang dipilih 
atas dasar demokrasi dan pe- 
nentuan kekuasaan2nja. De- 
wan koordinasi bertugas meng- 
koordinasikan pekerdjaan Ko- 
misariat dengan politik peme- 
rintah2 negara2 anggota, se- 
dangkan. Mahkamah bertugas 
mendjamin  berlakunja  un- 
dang2 E.D.C. 

Bagian ketiga adalah menge- 
hai peraturan2 militer. ' Menu- 
Tu ketentuan2 dim. bagian ini. 
,army corpS” dibentuk dari ke   'satuan2 dasar (basic units) jg. 
Cisebut ,,groups”, jg anggota2- 
nja terdiri dari berbagai-bagai 

“kebangsaan. ,,Group” ini selam 
djutnja terbagi dalam group in 
fanteri, group berlapis badja 
dan group genie. Dlm. tiap2 
,army corps” terdapat 3 atau 
4 group” dari berbagai bagai 
kebangsaan, dibawah satu kesa 
tuan komando (integrated com 
mand). 

Prinsip ig, demikian ini ber- 
laku djuga bagi angkatan 
udara, 

“ Keuangan dan 
ekonomi 

Bagian ke-empat adalah me- 
ngenai soal keuangan. Untuk 
kepentingan pekerdjaan EDC 
akan disusun satu anggaran be 
landja umum.  Penglaksaraan   peraturan2 keuangan akan dila 

  

bali pasukan2 Amerika dari 
Djepang hanja mungkin apabi 
la Djepang sudah mempunjai 

tentara sendiri dan untuk itu 
lebih dahulu undang2 dasar 

Djepang perlu dirobah setjara 
Sistim Amerika tetapi untuk 
sementara hal ini tidak dapat 
dipikirkan. 

Pendirian Nehru. 
Mengenai  perundingan2nia 

dengag perdana menteri Ne- 
hru, Ogata menerangkan, bah 
Wa menurut pendirian Shri Ne 
hru politik negara2 Bara: dipe 
ngaruhi oleh ketjemasay akan 

komunisme dan ini hanja 
mengakibatkan  bertiambahnja 
ketegangan2 didunia daripada 
melenjapkannja. Ndhru telah 
menjatakan pula, bahwa menu 
rut pendapatnja penolakan be 
berapa megara2 Barat untuk 
mengakui Republik Rakjat 
Tiongkok telah banjak memban 
tu timbulnja ketegangan2 de- 
wasa ini. Pada hari Rebo Oga 

ta mendjadi tamu dari presi- 
den India, Rajendra Prasad, 
dan sekretaris djenderaj kemen 
terian luar negeri India, K. Me 
non, Pada hari Kemis ini Oga 

rta akan bertolak dengar pesa- 
wat terbang ke Karachi dan 
kemudian akan berargkat ke 

Djakorta. 

: Peringatan Ogata. 
Lebih djauh United Press me 

wartakan dari New Delhi, bah- 
wa oleh Ogata pada hari Rabu 
dikelurkan peringatan, bahwa 
banjak bangsa2 Asia mengan- 
dung perasaan bermusuhan de 
hgan negara2 Barat. Dinjata- 

“kan, bahwa perlu diambil tinda 

daerahan (territorial). Madje- ' 

  
| 

kan2 untuk mentegah djangan 
sampai tendens permusuhan ini 
bertambah besar. ,,Saja terke- 
djut oleh kenjataan2, bahwa ta 
raf penghidupan di banjak ne 

  

Meningkatnja harga - bahan2 
makanan di India, terutama 
achir2 ini telah demikian me 
nimbulkan kegelisahan dianta 
ra masjarakat disana. Teristi 
mewa para ibu jang tiap hari 
nja berkelahi melawan harga 
pasar” itu tak dapat: tahan 
lebih lama lagi, hingga baru 
baru ini mereka telah menga 
dakan demonstrasi jang meng 
gelora: Dengan membawa sio 
gan2 dan poster2 kaum Ibu 
di New-Delhi menudju kege 
dung  Legislative Assembly. 
Pada gambar: dimuka gedung 
tsb. para demonstran men 
djumpai barricade” terdiri 
dari anggauta2 polisi jg men 
tioba membubarkan mereka. 

. Bukan Dollar 
& Meriam A.S. 
'Jang, Dapat Mentjegah 
Pengaruh Sovjet Di Ti- 

mnr Djauh— Kata 
Hakim Douglas 

H AKIM pengadilan tinggi 
Amerika Serikat, Wil- 

'liam Douglas, menjatakan pada 
| hari Selasa, bahwa djika politik 

' Amerika di Timur Tengah dan 

      
  
“di Timur Djauh dimaksudkan” 
untuk mentjegah infiltrasi Sov 
jet didaerah2 itu, maka politik 
itu harus lebih didasarkan ke- 
pada prinsip kemerdekaan dan 
keadilan dari pada prinsip me- 
riam dan dollar. Hakim Dou- 
las mengemukakan pendana- 
annja itu dalam suatu inter- 
view-radio. Antara lain dikata 
kannja, bahwa Amerika Seri- 

kai dalam mendjalankan politik 
ibu harus menjokong jang dise- 
butnja pemimpin2 baru Timur 
Tengah dan Asia, seperti Shri 
Nehru dari India dan Mossadeg 

PEMILIHAN UMUM 
DI CEYLON | 

Hasil pemilihan umum pari2 
pertama dipulau Ceylon berbu 
nji seperti berikut: United Na- 
tiona! Partai 10 korsi:.Sri Lan 
ka Freedom Partai 4 korsi: Ti- 
dak berpartai 4 korsi, Partai 
komunis 1 korSi dan partai Fe 
deral 1 korsi. 
  
  

gara2 Asia memungkinkan ber 
kembangnja komunisme”, de 
mikian Ogata jg menegaskan, 
bahwa kepadanja te'ah diberi- 
kan tugas untuk memupuk pe-e 
nvertian tentang bentuk dan ke 
adaan jang istimewa dari nege 
ri Djepang setelah mengalami 
masa pendudukan selama tu- 
djuh tahun, diwaktu mana hu- 
bungan2nja dengan luar negeri 
serta kontaknja dengan nega- 
ra2 Asia terputus. 

  
  
  

kukan oleh pengawas2 keuang- 
an dan komisi2 perbendaharain 

Pendapatan diperolen dari ne 
gara2 anggota dan mungkin 
ajuga dari sumber2 lain diluar 
negara2 anggota, dan sumba- 
ngan2 jg. didasarkan atas ke- 
mampuan masing2 penjumbang 
Bagian kelima mengatur soal2 
ekoromi diantaranja jg berta- 
lian dgn, persiapan program2 
alat? sendjata dan perlengka- 
pan2, standardisasi alat2 sen- 
djata dan penjelidikan2 setjara 
keilmuan dan penjelidikan2 teh 
nis pada umumnja. 

Soal2 umum. 
Bagian jg. terachir adalah 

' mengenai soat2 umum, Dalam 
ibagian ini antara lain ditentu- 
kan, bahwa tiap2 pemerintah 
negara anggota wadjih membe 
rikan keterangan2 jg. diperlu- 
kan bagi vekerdjaan Komisari- 
at. Perdjandjian ini adalah me 
ngenai wilajah2 regara2 ang 
gota didalam “lingkungan dae- 
rah Eropa, akan tetapi didalam 
beberapa hal dapa4 diperluas 
kedaerah2 lainnja. Sekolah? mi 
liter dan pusat2 latihan EDC 
akan didirikan di daerah2 jang 
tidak diliputi baik oleh perdjan 
djian persekutuar, pertahanan 
Eropa maupun oleh perdjandji 
an Atlantik, Perdjandjian ini 
berlaku untuk 50 tahun dan 
apabila Pakt- Atlartik habis 
waktu berlakunja sebelum da- 
pat didirikan suatu federasi 
Eropa, maka, para penanda ta- 
ngan perdjandjian tsb, akan 
menindjau keadaanja lebih lan 
djut. 

Perdjandjian I npgria 
EDC. 

Perdjandjian tersendiri antara Ing- 
gris dan 6 negara anggota E.D.C, 
termaktub dalam 9 pasal tambahan 
jang ditanda-tangani pada sore hari. 
Menurut  perdjandjian ini, maka 
Inggris berdasarkan isi Pakt Brussel 
akan memberikan bantuannja kepa- 
da negara2 anggota E.D.C. Djer- 
man Barat dan Italia dalam pada 
itu, jang tidak mendjadi anggota 
Pakt Brussel, djuga akan mendapat 

. bantuan langsung dari Inggris apa: 
bila diserang: Sebaliknja apabila 
Inggris diserang, maka Ingpris djuga 
akan mendapat bantuan dari nega- 
ra2 EDC. Perdjandjian tersendiri 
Inggris-EDC ini mulai berlaku sete 
lah perdjandjian EDC dirattfisir. 

Protokol ig mengatur hubungan 
alijata E.D.C. dah Pakt Aahtik ter 
Giri dari 3 pasal, jallg menentukan: 
1 diadakannja kerdjasama tehnis 
dan permusjawaratah antara B.D.C. 
dan Nato apabila terdjadi sesuatu 
antjaman politik atau territor'al 
terhadan salah satu negara anggo 
ta: 12. perhubungan saling mem baltu antara ED.C. dah Nato: Di 
samping perdjandjian2 tadi masih 
terdapat pula protokol2 tambahan 
Ig mengenai soml2 militer, seperti penentuan kesatuan2 dasar, penge 
rahan pasukan2, latihan dan ba 
hasa jg akan dipakai dalam Lihgku 
ngan EDO. dan soal? keuangan, seperti afiggatan belandja bersama, 
peng'aksaflaan ' peraturan? keua 
ngan dah bahtuan- darj luar 
Selandjuumnia terdapat pula suatu 
protokol istimewa jg mengetjuali 
kan Luxemburg dari beberapa pasal 
perdjarkijiah EDC. Pun ada pula 
suatu protokol ig mengatur perhu 
bungan dagang diantara negara2 arg 
Te HDC. dan protokol ig ter 
Chir '#xlalah mengenai status pasu 

kan2 E.D.O, 

dsb, 

    

  
   



   

  

   
    

    

       

  

   

  

         

      

    

                

    

  

    

    

         

    

   

    

  

       

                      

   

      

  

    

  

ai . (Semarang, baik dilaue maupumididu- 

“5 jang lalu. Kini ikanja' masih" terdapat 
& pentjurian -ketjil?an. 

' an kesana | Lts. Sedijono. Koman- 
1g Tan Keamanan Pelabuhan Ss 

« Ae erat. antara 

  
ok “merieta 

besar. Si perdiandjian2” Palaban 
1g Iuac negeri, 'g oleh pemerintah" 

ean diakui merugikan    

   

  

“Keindahan di Wara Bitbata. ada diatas kendaraar hingga 
banjak menimbulkan kerugian 
bagi perusahaan jang bersang 
.kutan. Kedjadian inipun telah | 
Gapat di-itasi, hingga sekararg 
tidak ada penjerobot2 seperti 
tersebut diatas. 

1 fat pada » 2 belakangan ini, Jebih 

serapa "waktu 

a, jang da- 
pat dikatakan tidak Lag demiki 

Mandor bertanggung 

djawab. 

Disamping mengadakan pen- 
Gjagaar kuat, oleh komandah | 
Keamanan Pelabuhan telah Gi 
keluarkan peibagai matjam pe- 
Faturan bagi. para pekerdja, 

1 umpamarja, tiap pekerdja ka 
“sar jang masuk kedalam gu 
“dang, pakaiannja, harus ditaroh 
Giluar gudang, demikian djuga 
"gantjo'rja, kalau tidak perlu 

.tidak diperkenankan membawa- 
nja,. 

2. Tiap2 pekerdja diberi kartu 
serah | dan tiap rombongan berada di- ' 
4 bawah pengawasan seorang 

meraba," mandor. Djadi kalau ada ter 
(djadi hal2 jang tidak di-irgin- 

     hak patsi, doane 
'dan tentera di P slabuhan, piila dgn 
'adanja bantuan dari “kalangan pe- 

ta Setara sb. Tn 

Er “diluar Gaerah PEMbalan, jaitu | kan maka mandor tersebut ha 
rus bertanggung djawab penuh 

atas perbuatan - pekerdja2 itu. 
emikian djuga dilaut, sewak - 

Up, “membongkar bararg dari 
an Ganga Bra pkapal: mandor dari rombangan 

dan etika ee baik. itu, dig itu harus bertanggung djawab . 

"#kan oleh: | grombolan pendjaha: 'seperuhnja. Dengan peraturan - 
otak njerabat « Tu jang ini maka keadaan dapat dikata 

: di Tawang 5.3 

   

   

  

erugikan 
kjat, tetapi 

tik embargo tersebut, 
Oleh karena-itu untuk me- | 

ngatasi.kesulitan2 . dalam 

satu2nj jalah “membata 
perdjan idiinng jang, Beukikan 

  

rakiat dan negara, serta Aa k 
bah politik ekonomi sekarang. | 
dengan bentuk politik ekonomi. | 

baru jang menutup pintu tum- | 
buhnja kapita'isme di Indone-. 
sia selaras dengan fasa! 33 
U.U.D.R.I, proklamasi. 

Pembukaan K Alan 
et 

limantan. | 

Rentjana pembukaan “Kali. 2 
$ 

Ta sangat disetudjui oleh kan dilapangan ekonomis melainkan harus. dilengkapkan pada 
/Iapangan diplomatik pula. hingga menurut vendiriar Djepang 

Sukarni, “karena pembukaa n 
Kalimantan selain dipakai -se- 
bagai sa' uran untuk meme- 

| tjahnja »Overbevolkingspro- 

blemen” djuga mempunjai arti “hwa kendaar masjarakat Ka'i-'! ditindjau dari sudut kesuli- 
tang politis-ekonomi di dae- 
rah2 lain dari Indonesia umum 
nja dari tanah Djawa chusus- 
"Nia pada waktu sekarang. Tan 
Malaka sendiri dalam beberapa . 
bukunja  te'ah menggambar- 
kan arti Kalimantan bagi .per- 
djuangan negara Republik dan 
rakjat dihari jang akan dat 
tang baik dalam slingkaran- 
Na “Ketjil' “maupun da- 

Jam 

AT”, demikian Sukarni, Achir 

nja Sukarni menerangkan, ba- 

rintah meneruskan djuga, poli- "T 

la- “ 3 

pangan ekonomi djalany,.jang 5 

  

    

    

  

      

  

  
.lingkaran-Indonesia-Be- 

Pan Djepang 

  

| Untuk. memperkuat tuntutan supaja 
'ahan bersama Inggris dan Junani, ' 

h.mahasiswa2 Athena telah mengadakan 
(| Gambar menurid, jukkan: pada Wiiktu demoristrasi itu, “di djalan2 

una, Len emonstra 

GAN jang . senpi 
tidak menjetad 

ma - en Pen taka ta Aa “dimaksud 
en pemer ni onesia i enurut Pa an Djepang, hu bungan antara Indonesia dan Djepang an 

     
“dip 

belum lama ini aka : 
suatu demonstrasi: 

yg
 

   

    

Perttapat 

AE 
“wan Pimpinan Partai 

borairinja 

  

       
ulau u Cipets dititan pe 3   

      

tidak ijukup diselesai- 

ita hubungan Pe na harus Giselenggarakan atas : 
tingkat ambasade.. 

mantan sekarang tidak djauh 
berbeda dengan keadaan pada 
Waktu dulu. 

Perobahan2 | radikal belum 
kelihatan. Jang perlu diusa- 
hakan Takaran ialah saling 
mengerti dan kerdja-sama “se- 
erat2-nja antara. rakjat, peme- 
rintah daerah dan “pemerintah. 

-kan perobahan2 dan “usaha2 
baru sesuai-dengan djiwa dan |... 
“semangat proklamasi 17 Agus- 
tus 1945, demikian Sukamni. 

  

memuaskan. 
Selandjutnja “Lis.  Sedijoro 

menerangkan dengan menun. 
Gjukkan. surat2. kepada 
wan kita surat2 jg ditudjukan 

kepada pihak jg: bersangkutan, 
'mengenai perbaikan makanan 
pekerdja ig bekerdja dikapal, 
kareng makanan . jg diberikan 
oleh pihak2 madjikan itu, sima 
sekali agak tidak memiaskan. 
Soal inipun mendapat perhati- 
'an sepenuhrija, hingga diada- 
'kan perobahan 'jg menjenang- 
“kan bagi: pekerdja2 tsb. Tidak 
'hanja ini sadja. jg telah diper- 
Gjoangkan oleh Lis.  Sedijono , 
mengenai perbaikan makanan 
nja, pun IERKORBI ! naga 

    

  

Mena an 

  

    
    

tapi sestnja! Kebetulan dirumah tak. ada : J 

  

persediaan barang segi Apokan jang akan 

  

  Sanjak betul 

akolmu Itu, 

    

   
-— AS 

4 Tentus. “berkat Lai 

Ta 

Warta- Bean nasib itu,” 

“nasib djuga diperhatikan Dite 
gaSkan segala “tuntutan” 3 di 

ukan oleh. Kopel: 1 

  

   
Ija Gikirimkan kepada SBPP 

z Wabang Smg. untuk diketahui. 

Pa pihak SBPP sering- 
kali berhubungan Gengan Lts. 

Sedijono bila,ada Suatu tuntu- 
jan mengenai perbaikan nasib. 

Tentang djam malam. 
“Achirnja diterangkan, bahwa 

'perghapusan djam malam di- 
daerah “pelabuhan 'itu, “dapat 

“djuga dilaksanakan, tetapi hal 
“ini oleh pihak instansi. negeri 
“Iaienja, belum dipandang dapat 

KA hadakan, naa adanja be 

Pena demikian “perda 
an “Lts, Sedijono, chawatir 

kalau djam malam dihapuskan, ' 
kekurangan teraga untuk men 

#diaga. keamanan didaerah terse 
ibut. Selain dari ini ada lagi | 

f Hop jang sukar dapat Gipetjah 
r ar, 

: (hu jang berada didaerah terse- 
“hbut terutama di Kali Baru, 

, Jaitu  sepenti pembatja 
lum banjak tukang2 pera-!:     

'Dengan hapusnja djam ma 
“Klam 'itu, mungkin akan menim 

#bulkan kedjadian2 umpamanja 
-Ismokkel barang jg sukar dptdi |. 

koritrol “Inilah: beberapa fac- 

tor jang  merjebahkan . belum 
“dapat: dihapuskannja djam ma 
lam didaerah Pelabuhan, 

. Achirnj, diperlihatkan kpd. 
wartawan kita. beberapa surat 
pernjataan terima kasih, dari   “Wkapten2 kapal jg 'berlabuh di 
Semarang ig menjatakan ten- 
tang amanja keadaan dikapal2 
tersebut, Jen 

“5 Tidak berapa tama lagi, pe- 
Fang bermotor jg kini sedang 
““diperbaiki kerusakamnja akan 1. 

  

: dapat dipakai, Chusus untuk 
“mengontrol keadaon dilaut. De 

Ii ngan adanig alat ini, maka ke 
'Amatan dilaut akan lebih me- 
'muaskan lagi. 

  

& DJUTA RUPIAH UTK. 
da SMIGRASI EX- 

OANG. . 

Dari pihak BRN Inspeciie 

"lah menerima uang dari ' BRN 
“Pusat Djakarta uang sebesar 
'Rp 1.000.000,— untuk keperlu ' 
an pengiriman orang2 ex-pe- 
djoang. keluar Djawa, Pengiri- 
mari mereka itu belum dapat, di 
laksanakan, karena persiapan2 
(ditempat2 jang akan  ditudju 
itu belum selesai. Berapa ba- 
njak. djumlah ex-pedjoang jg. 
akan dikirimkan keluar Djawa 

itu, belum dapat diketahui dan 
kemana, tempat jang akam ditu 

| dju djuga belum Tn dipasti   | kan, 
  

  

  

“ 

"Dapat diberitakan selamat 
nja, bahwa menurut pendirian: 
“Djepang itu pembukaan per- | 
wakilan Indonesig di Tokio — 
lepas dari soal tingkatan per 
wakilar itu — baru dapat dila 

kan setelah pemerintah me- 
.ngakui kedaulatan  Djepang. 
Selandjutnja dapat diwartakan ' 
. bahwa mengenai kedudukan mi 
si SARAN: di Ejaan, diha 

  

   

. pusat, untuk dapat “mengada- |.rag 

  

at MA bula, bah 
i Goodwili Djepang jig 

dipimpin oleh Taketora Ogata 

   
(jang sekarang berada di .In-. 
dia), (ikan dajana di Indone- 

2. 3 Djuni jad. 
Menurut rentjana, Ogata akan 
tinggal disini sampai tanggal : 
9 Djuni. (Pia — Pdm). 

Sementara itu didapat kabar 
dari kalangan Kementerian Lu: 
ar Negeri kemaren, “bahwa oleh 
pemerintah Indonesia kini tih 
diterima 'djawaban. dari ' peme 

Lintah Djepang jang menjetu 
djui usul pemerintah Indone-.: 
siv untuk membuka hubungan 
Indonesia — Djepang dengan |: 
perwakilan tingkatan. konsulat 
djenderal atas dasar timbal-ba 

Jik .(reciprocity), walaupun api! 

hak Djepang sebenarnja meng : 

inginkan “dapat dibukanja hu- | Agustus jad.' 
bungan tingkatan kedutaan. 

| KHONGKAUW HwEB. 

Tiap2 Minggu sore aj 16.30 
sampai . diam ,.18:30,.. Khong 
Sang Bat di Lombok 

Benba dinda sedan kan? 
se Pa A3, 

Atjarg bulan Pena sbb.: 
Tg.1 Pertemuan Prank 

nak2, dimu" djam 16.00 sore. 
Tg 8 Tjerom: ing    

diri” 'oleh sdr Lie Ping Lien. 
. Tg 15 Melamdjutk: 
'pas peladjarannja Ong Yang 
Bing, oleh.sdr. Lie Ping Lien. 

Tg 22 Soal tanja djawab, di 
pimpin oleh sdr. Lie Ping Lien. 

Tg 29.Tjeramah tentang "Pe 
rangnja Batin" oleh sdr. Kwee 
Ik Hoo. 

Te, TAHAN AN: 

Ada kemungkinan, bila ti- 
dak terdjadi sesuatu hal, 
"djumlah TOK, dari tahanan | 
SOB dalam wilajah Djawa, ' Te ' 

ngah akan 
lum. Lebaran. Menurut “ketera | 
ngan djumlah tahanan SOB da 
lam wilajah, Djjawa Te Mana" ini 
ada Ik. 10:000 orang, Mereka ' 
itu akan dikembalikan ketem- 
pat asalnja dan akan di- 

    

Djawa, Tengah didapat ketera ankan untuk memberikan sesu. 
'ngam, bahwa pihak tersebut te atu pekerdjaan jang berguna | 

bas: Negara dan bangsa. 

DIDATANGI GROMBOLAN 
PENDJAHAT, 

Diterima, kabar bahwa . 
marin malam, ja 8 ii 
Djetaksari Sajung telah keda 
tangan. gerombolan pendjahat, 
terdiri dari 5 orang berpakai- 
an preman dan membawa sen 
diata tadjam. Dengan “antja- 
man, gerombolan pendjahat itu 
berhasil merampas bahang pa- 
kaian dan barang2 lainnja se 

  

kekhlh harga lebih" kurang” Rp 4817—, 

  

gnanpat “etorang- Pa 

Ima, akan diser 

ngaruhi Te 
( DR R.-Partal Buruh 
Ikalangn Dewan Pimpinan P.D.R. 

  

rdjadInja Fusi 

-D» 
Als BERIYAKAPAN dengan ,,Antara” kalangan De 

emokras 'Rakjat, mengerai Naa Dina tart Re publik Indonesia di Krawang se 

    
nja. fusi TA Partai. Buruh. dan 

patuija, bahwa hal itu sama sekali, tidak 
ja fusi wat: tedua partai? tsb bah- 

n. FDR tidak . berkeberajan ka- 
k. 2 

Pa e : 

politik. | 

re Ss 

Ha Djati «Dibuka 
|. Di Djakarta 

mem la untuk aa Sato Ka Konliii: Ke- 
| didalam sehatan akan dibuka ai 

   

ajah #usi isb. 
f arta Maan waktu 
jang 'alu telah didapat kata 
Sepakat untuk mendirikar pu- 
la sebuah gerakan pemuda se- 
|bagai onderbouw partai, 

Hasil2 perundingan. 
“Mengenai ' hasil2 | “perundi- 

'ngan dari kedua delegasi tsb. 
“dapat diterangkan, bahwa se- 
bagian besar. dari konsepsi 
PDR telah disetud jui oleh Par 
tai Buruh, diant tatanja: partai 
Tar emakai Ien' 
An en Ba” banteng, ' 
He an leh roda dan ' 
segi lima (bintang):  riwajat 
PDR maupun. riwajat Partai 
Buruh diakui Sebagai. riwajat- 
nja partai “baru nanti, dan 
penghargaan dan kedudukan 

jang chusus diberikan ke- 
pada (pemimpin2. besar “dari 
tedua partai isb.. Mengenai na 

an. .kepada 
'keputusan. Kane jang kan 
datang. 2 

    

  
ae. 

Indeks MOR HINE PENG- 
GANTI TJAN Tn 
.. Kemarin an poli si.di Sura 
baja. telah menangkap seorang   

  
|(perpandjang ke Ternate dan 
Ambon 

jeramah, sen 
ingin mengapirankan diri sen- Sio 

1 mengu- | 

| Tionghoa bernama Tau  Ngo 
| Ho jang didakwa telah mendja 
Tanikan pentuntikang terhadap 
berbegai orang, A'at?2' suntik, 
aga Gicrareija morphine, 

telan, disita oleh yang berwa- 
Of 9. Menur keterangan jang 
Se rleh gorsi, Tan Ngo 
Ho telah melakukan penjunti- 
“kang gelap terhadap orang2 
Janig makan tjandu, tetapi ti- 
dak bisa mendapatkan Lamdu 

| gang diperlukan. Morphine itu 
tinja dari seorang pega- 

| wa Dimbatan Kesehatan jang 
dapat mengeluarkan (item men 
Hjuat morphine itu dengan pe 
Tantaraan anak dibawah umur. 
Kimi pemeriksaan seria penjeli 
“dikan disekitar perkara ini se 
“dang dilandjutkan, 
GIA .PERLUAS PERHUBU.- 
NGAN UDARA DI SULAWESI 

Adanja perhubungan udara 
dgn, pesawat2 Catalina dari 
(Makasar melalui Palopo, Posso 
dan Gorontalo ke Menado dan 
bila keadaan mengizinkan .di- 

telah direntjanak 
“oleh GIA “alm. NN ban bulan Djuli atau 

Demikian menu- 
an pengumuman GIA. 

ULANG TAHUN KE-? RU. 
MAH PIATU TANAH Ka 
“Bertepatan dengan perajaan 

Peh:Tjhun, kemaren ka 
atu laki2 di Tanahputih Sema- 
rang merajakan peringatan: ge 
nap berdirinja dug tahun. Per 'hatian dari fihak para penjo- 
kong dam pengurus iajasan ter 
sebut ada besar. Pidato dila- 
kukan oleh tuan .Kwee Hock 

1Ong jang meminta perhatian 
dari Mn Tionghoa, ka 
rena makmurnja jajasam e 
but bergantung Han 2 
ngan dari masjarakat Ta i 
'hoa, Hwa Joe Tsing Nigm Pu : 
dikatakan telah mendjadi pe- 
lopor dalam hal ini, buktinja 

| dalam perajaan ulang tahun 
“kedua ini, -perkumpulan terse 

  

sa 
na
nd
a 

but telah memberikan sumba 
ngan2nja untuk menghibur- 

| lanak2 jatim jang dirawat disi 
tu, Biarlah tjonto ini @i-ikuti   Hk 1 Oleh lain2 perkumpulan mau- 

dibebaskan sebe- | 

“kepentingan sosial. 

  

pun perseorangan. . 
: Ketua Tsing Nitn Pu tuan 

Liem Tiong Khoen menjambut 
dengan mengutjapkan . terima 

asih dan menjatakan, bahwa 
an Nitn Pu selalu membu- 
ika tangannja selebar2nju un- 
"tuk memberikan bamtuan pagi 

Perajaan dimulai dijam 18 60 
dan berachir djam 20.00 dgn. 
diadakan pertundjukan Jang- 

/hliong,.silat dan lain? dari ang- 
Pgauta2 Tsing Nitn Pu, selam 
ini untuk menggembirakan. 
anak2 “piatu, dib Kan Na 
bi dan baht. 

RIMA. Baik Hay 
TAHANAN. 
Kemarin oleh polisi Sema- 

rang diterima penjerahan seo- 
rang bernama S. tinggal di Be 
dji Suruh dari polisi Salatiga. 
Orang tersebut tersangkut da 
am perkara serobodtan oto pada 
Ka bulan berselang di 
Na Semarang, 3 

  

Volks Universiteit di waktu ma- 

negara, Sociologie, hukum pi- 

sawuf dan Ketuhanan, 

rakarta jang “diadakan mulai 

itu..LT dari Djakarta jg mem. | 

Djakarta pada tg, 1 Djuli ts. 2, 
Untuk memberi kesempatan. ke, 
pada mereka jg. tamat. dari 
SMA dalam tahun: peladjaran , 
1952, maka. pendaftara, 
djadi peladjar dibuka hingga: 
tg 15 Djuni 1952. Jz. dapat di : 
terima sebagai. peladjar. pada 
sekelah tsb. ialah mereka jang 
sekurang?nja beridjasah SMA 
bagian B (Ilmu Alam dan Pas- 
ti) atau j - boleh dianggap se. 
deradjat dengan itu. Lama pen! 
didikan ag tahun 
Sedjumlah -peladjar dapat 

diterima sebagai “peladjar ikat 
an-dinas” jaitu mereka jang se 
lesainja dengan pendidikan pa 
da sekolah tsb. akan dipeker-| 

| ajakan, ipada pemerintah dida 
"lam masa, "waktu berturut-tu 
rut, jang lamanja paling sedi- 
kit sama dengan waktu jang 
dipakai mengikuti pendidikan. 
Mereka “ini dibebaskan dari 
uang sekolah dan menerima se 

lama” pendidikan uang tundja- 
ngan dari pemerintah sedjum- 
lah Rp. 250— sebulan, terma- 

suk uang untuk pembeli buku. 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 

Tg, 31 Mey 
07.10 Selingan 

08.00 F 
Yutup, 12.00 Pembukaan 12.45 Lang- 
gam ' dan-krontjong  (ph),.14.45 Tu- 
tup, 17.00 Pembukaan, 17.05 Taman 

05:55 Pembukaan, 
(ph), 07:15. Pengumuman, 

Kusuma asiihan "pak Djangkung, 
18.00 Adzan, 18.03 Obrolan “pak 
Patrol, 18:15 Manasuka untuk AP, 
oleh OK Melati Kusuma, 19.15 Pe- 

Ibarkan, oleh KO, gkan diki- “I 

n.men-! 5 

  

     

  

    

   

Undinestd ke Reni | 

Sebagaimana pernah dika. ' 

rimkan' suaty rombon 1 
Olymip! ade He 'Sihki jang se- 
lain terdiri dari utusan? untuk | 
menghadiri kongres federasi2 
internasional pun dtlit2 jang. 
akgn turut serta dalam 'per- 
Tombaan2, seperti Atletik, bere- 
hahg dan angkat Besi Untuk 
melaksanakan pengiriman rom 
bongan Olympiade Indonesia Tg 
itu telah dibentuk Panitia Per- 
siapan jang anggota2nja terdi- | 
ri dari wakil2 Kementerian PP 
K, Angkatan Perang, .Djawa- 
tan Radio dli,. diketuai oleh 
Let. Kol, Pringadi. 

Telah diadakan pertemuan 
dan  Gibitjarakan persiapan2 
perbekalan, seperti ' ,,uitrus- 
ting” anggaran belandja, dan 
latihan? bagi para peserta da- 
lam Japangan kesenian Indone- 
Sia untuk kelak dipertundjuk- 
kgn diluar negeri. Selain" lati- 
hang dalam lapangan - keseni- 

han, para peserta diharuskan 
pWa mengikuti kursus -bahisa 
Inggris dua kali seminggu jg. 
dipimpin oleh seorang "guru 
bangsa Inggris, Collett, dan di 
banty oleh nona J, Waworuntu. 2 

  
“Diputuskan pula, bahwa In- 

“donesia akan turut ambil ba- $ 
Siin dalam Art Exhibition de- " 
ngan mengirimkan 4 patung " 
kaju. jang “ menggambarkan 
orang2 Bali (Bali-beelden). 

, Djago2 berenang ' 
Pakistan. 

: 1 
Berita jan- dikutip oleh UP '» 

dari Surat “kabar Pakistan 
“Dawn” mengatakan, bahwa ke : 

marin telan dipetjahkan dua re 

kord berenang Asja oleh 'dja- 
'go2 berenang Pakistan jang 
(akan dikirim ke @O'ympiade 
Helsinki. Dalam perlombaan jg 
diadakan sebagai latihan utk 

“persiapan ke Olympiade Helsin 
ki, Rarazan telah memperbaiki 

rekord Asia djarak 400 M gaja 
bebas da'am waktu 5 menit 25 
detik iang berarti 6,6 detik le 
bih tjepat dari rekord lama. 
“Djuga Zir telah berhasil meme 
tjahkan  rekord Asia “djarak 
100 M renangan dada dalam 
waktu 1 menit 15,3 detik jang 
'berarti perbaikan rekord lama 
dengan 1 detik. 

  
x 

B ulu tangkis. 

UP mengabarkan dari Singa 
pura, bahwa regu Thomas Cup   nerangan rakjat oleh Djapen kota, 

19.10 Pantjaran Pelangi I, 20.05 
Siaran. pemerintah, .21.15 Pilihan 
Pendengar sadjian Salman Hardani, 
22 & Irama djufta Indonesia, 

utup. 
23100 

|dingan 'hari 'pertania helawan 
regu ba Cup India teah 

: memy €roleh kemenangan 3-1, 

Amerika pada acbir “pertan-- — 

  

   

OGAN & San IE 
  

Aneka Dj jawaTengah | 
  

SOLO. 

Volksuniversiteit 

Muhammiadijah. 
Oleh Muhammadijah Bagian 

Tabligh Urusan Pendidikan Su 
rakarta, selama bulan Ra- 
madhan ini di Solo diadakan 

"lam bertempat di gedung Kur- 
sus Muhammadijah Keprabon 
Solo. Volks Universiteit isb di- 
ikuti oleh pemuda2 jang telah 
Tulus dari S.M.P. dan jang se- 
deradjad dengan itu, dan di- 
adakan tiap malam antara 
djam 20.30 hingga djam 2215. 
Adapun peladjaran2 jang “di- 
berikan dalam Volks Universi- 
teit tsb. antara lain jalah: 
tarih & kebudajaan Islam, 
apakah isi Al-Gur'an, pendidi- 

kan & psychologie politik, tata 

dana, tafsir Al-@ur'an, dan ta- 

Hatsil udjian pengha- 
bisan SPK Negeri. 

Uldjian penghabisan Sekolah Per 
# didikan Kemasjarakatan Negeri Su 

   

    

   

     

    

              

   
    

  

   

antaranja '8 (delapan) orang “di 
-panggil' kembali . oleh Kementerian 
Social, dengan hasil dari murid Se 
kolah - Pendidikan Kemasjarakatan 
Negeri Surakarta jang lulus 48 (am 
pat puluh delapan) orang dan 2x 
jtranei 6 (enam) orang. Sedang jang 
ditunda udjiannja' karena sakit 1 
(satu) “orang dari extranei. 

Usaha mendirikan 
badan reklasering. 

Dari pihak jg mengetahui di 
peroleh keterangan, bahwa Wa 
likota Surakarta Moh. “Saleh 
kini sedang mengadikan usa- 
ha2 untuk mendirikan sebyah 
Badan Reklasering di Surakar 
ta. Perundingan2 telah diada- - 
kan dengan berbagai “pihak, ' 
dan mendapat sambutan jang 
baik, 

SALATIGA. I 1 

Pendidikan guru 
Dalam udjian penghabisan 

jg baru2 ini diadakan banjak- 
nja murid “jg lulus dari SGB 
Negeri di Salatiga 22 orang 
(semua lulus): dari SGB Kani 
Sius di Ambarawa jg lulus 28   tang 

gal 1 April sampai dengan tanggal 
26 Mei 1952 jang. mengikuti anal$ 
murid 53 :(Jima puluh tiga),  extra- 
nei 28 Sampe Papan) orang di ' 

  

PERKARA TJANDU GELAP. 
Pengadilan Negeri, Semarang 

kemaren telah "memeriksa per 
“kara penjelundupan tjandu se 
“berat 16. Kg. didatangkan dari 
“Djakarta ke Semarang Wengam “ 
: hang “Tjiwangi". 
dapkan 4 orang “terdaikwa, ja- 

bawa madat gelap itu dari. ka 
-pal. Ike pelabuhan, oleh hakim | 
dihukum 4 tahain dan 4 bulam 
pendjara, terdakwa ID jang me | 
nerima Itjandu itu untuk dise- | 
Radupkoa ke darat, tapi. ka- 
rena chawatir resia ketahuan 
lalu memberitahukan “kepada 
dowane, oleh hakim, didjatih 
kam hukuman $ bulan dan 15 ' 
hori, SLS dan LSH keduanja 
pesiibuh “ar terdalkiwa. perta- | 
Ma, Jang harus menerima, ma- |' 
fp itu dari terdakwa D untuk ' 
didjuat lebih djauh. Mereka mi | 
karena anggap kurang 

terang buktinfa toleh, hakim Wi 
bebaskan. Lebih djauh, terdik- 
wa pertama masih dkam dipe- 
riksa Tagi perkaranja umtulk 
djetasnja Wari mama ia menda 

| Puteri kepunjaan Zusters Fran 

| lulus 18 orang, dari 19 tjalon. 

Telah diha- | nja datang “dari SGB” Puteri 
| Solo dan Magelang, jg memang 
| dipindah "ke Salatiga, 

: 'njer padi 

orang dari 38 tjglon: dari SGB 

      
    

   

ciscanessen.di Ambarawa jang 

' Dalam udjian -naik kelas ba- 
'njaknja jg tidak lulus dari 
SGB Negeri di Salatiga jg ti- 
dak dapat dinaikkan ada 1674 
Pada" permulaan kursus baru 
di Salctig, aken dibuka SGB 
Puteri Negeri dengan kelas I, 
I dan TI, sedang murid-murid 

berhu- 
bung dengan telah selesainja 
'pembikinan betul bekas seko- 
Hah normaal perempuan dahulu 
rig dengan asramanja dapat me 
muat ratusan murid, a 

-- 400 ha sawah 
tertolong 

Berhubung dgn djatuhnja 
hudjan dalam. beberapa hari 

(jl. banjak sawah tadahan dim : 
'ketjamatan Susukan dan 'Unga 
|ran seluas - 400 H.A. jg dahu 
Junja,' agak terantjam tumbuh 

ketika dalam bulan ' 
April tidak ada atau sedikit se « 
kali hudjan, menurut ketera- 
ngan ig berwadjib kini seolah- 
olah dapat tertolong dan hara- 
pan baik untuk musim pane- 

pat matiat peldp itu, 1 | "Iman'jg akan datang. Li 
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kan maksndnja itu. Sepandjang 
ung riat heri'ik turun Cari tachta 
kepada puteranja, n Mi- 

  

   

     

     Sangat sedikit sekali diketa- | 
kui jang terselip di belakang ren | 

tjana Hirohito itu, tapi para di 
plomat di Tokyo  mempunjai 
pandangan bahwa keizer Hirohi| 

   
rima di Paris, 

telah meh 

.Shige ro 
Yoshids, 

  

. 

dan Kepala Istann 
       

  

    
   

  
to menganggap perlu utk. meng | 8 

dndabar Ba Maen 1 hang Orang Gi dis Berahma 
bahwa ia harus mundur guna 

uhan demokrasi dan ke 
member 

pertumb 

  

  

Dalam pedato jarg diutjap- 
kan oleh keizer Hirohito pada 
hari ulang tahun terbentuknja 
undang2 dasar baru 'Djepang, 

.ia meletakkar. titik berat beta- 
pu pentingnja bagi rakjat Dje- pang untuk mentafsirkan dgn. | 
perbuatan, semangat? jang ter- 
kandung dlm, undang? dasar 
tsb. Pa ' 

Para diplomat jang ahli ten- 
tang perkembangan politik Dje-: 
pang di 'Tokyo mentafsirkan: 
uralan keizer itu, bahwa dalam 
undang? dasar Djepang tidak 
lagi akar diadakan perobahan 
pada masa datang. 

Kemungkinan akan diadakan 
nja perobahan itu telah banjak 
dibitjarakan dalam kalangan? ! 

orang laki? jang memeluk aga- 

Jang Hendak Mesi:aa 
Dengan Seorang Dje- 
djaka Jang Beragama 

Islam 
YATUANZ POLISI jang 

| Mbersendjata karaben pa- 
da Senen malam berpatroli di- kota New Delhi untuk menindas 
kerusuhan? jang timbul berke- 
Naan dengan niat seorang ga. 
dis Hindu dari keturunan Brah 
ma untuk menikah dengan se- ' 

ma Islam. Dalam demonstrasi 
jang diadakan oleh ummat Hin- 
du u mentjegah diangan 
Sampai perkawiran itu dapat 
dilangsungkan, 24 orang ditang 
kap olen polisi, Dim. pertempu- 
ran jang terdjadi 24 orang um- 
mat Islam menderita Juka2. 

5000 Ummat Hindu jg seba- 
  

per- !f 

  

  

    

   

  

     
    
   

     

  

pada waktu “ini masih terdja di 

orang tua. Demikianlah baru- ba 

anak2-nja perempuan 

dilan, disampingnja ialah ora ng   
        

          
   

  

Suatu'hal jang patut segera “diberantas, tetapi 

hatan” dari hal ini hendaknja sepenuhnja 

telah dihadapkan seorang ibu jang telah mentjoba mengawinkan 
ig baru berumur 9 tahun (kici atas) dan 

7 tahun (kanan 'atas). Gam bar bawah si-ibu tadi dimuka penga 

narnja hendak mengawinkan “anaknja. politik Diepang semendjak Pe- giar hesar bersendjatakan tong 
tjahnja perang Korea, dengan kat dan batu, berkumpu! dimu 
udjud untuk merobah bunji Fa Ky gedung pengadilan, dimana 
sal 9, dalam mana tertjantum ajah anak perempuan tadi, me 
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i ! 
je 
ia 

a   
ig" tidak djarang 

ialah perkawinan anak2. ..Kedja 
di-insjafi oleh “para 

ru ini dimuka pengadilan" “Cairo 

ME
N 
A
r
m
a
n
 

NA
N 

Ma
pa
n 

laki-laki, dengan siapa ia sebe- 
t 

      

   

  

ga bi | Gjunlah sebanjaknja 6.900 di 4 ta dollar jang - ti 
.embeajai 
Amerika kepada luar negeri me 
vurut program MSA dan ren- 

ea tjana fatsal 4, dengan 1000 dju- 
| (ta dollar. Amande 

ngurangan ini diadjukan 
anggota senat partai 
.Hermapn Walker, akan tetapi 
ditolak dengan suara 27 setudju 
lawan 35. 

ngutan suara dalam 
Amerika ini diumumkan, sena |: 

ah amandemen !ainnja, dalam 
mana kepada senat diminta un 
tuk mengurangi lagi 

ssia .Meng-,,Blitz” 
"Dalam Beberapa Hari Sadja Pasukan2- |“ 

: nja Tentu Sudah,ada Di 

Dgn Perimbangan Kekuatan Mereka Sekarang Rus | 
sia Bisa Melangsungkan ,.,,Blits”-nja Lebih | 

. Tjepat Dari Nazsi-Djerman Dulu. Hg 
— Oleh: Pierre J, Huss: Ko rr. Istimewa. —— 

Dua BELAS tahun jang 

Nantu oioi: 

   

  

        

    

  

ijitu pada waktu ini, 
Berdjandjian Ati 

agres 

Danang 

ak Ojadi Dikura- 
jngi Lagi 

AMERIKA hari SIN VAT 
Selasa telah menggagal- 

utk. mengurangi Ia 

  

disediakan utk. 
rentjana - bantuan   

men untuk pe 
oleh 

republik 

Segera setelah hasil  pemu- 
senat |: 

or Welker mengadjukan sebu 

djumlah 

pesawatg penjelunduP ,,Stukas” Hitler, dengan di- 
pasukan berdjalan kakinja jang berani 

tzkrieg terhadap Peranijis dan enam 

YAN antik Utara dan benua 
engan tjepat mempersendjatai dirinja untuk menghadapi 

PN SAN UE pekan ha 

| peroleh kesimpulan bulat, bah 

. memegang djabasian itu, 

| Yoshida . telah mentja'onkan 

| “mendjadi duta besar di Ameri- 

Djepang “membuang” pepera- 

ngan sebagai Suatu djalan utk 
menentukan politik nasional. 

Dalam pada itu Amerika Se- 

rikat telah mengandjurkan sa- 

ngat supaja Djepang mentjan- 
tumkan diadakannja kembali | 

  

  

— Kaisar Hirohito — 

dalam ukuran ketjil organisa- 
Si militer dengan maksud supa 
ja Djepang dapai . memperta- 
hankan: diri apsbila ia dian- 

tjam agresi. 
'Andjuran Amerika ini gleh 

k gan 

Tokyo diaftikan sebagai mak- 
Sud untuk memberikan organi 
sasi pertahanan pro-Barat di 

Timur Djauh suatu kesatuan 
“infanterie” ig sangat dibutuh 

keanga a Bn AU Bni. 
Da'am pada itu pengang-| 

katan duta2 besar Djepang pa- 
da ibu2 kota negera asing te- 

lah menimbukan beberapa ke- 
sulitan terhadap pemerinath 
Djepang. Soal2 jang mengenai 
politik tinggi dikatakan mem- | : 
punjai sangkut - paut- dalam 
soal menundjuk orang2 untuk 

Sebagai Suatu tjontoh, baru2- 

|ini Perdana Menteri Shigeru 

namg “ Shirazu, “jang “banjak 
mempunjai pengalaman  da- 

|lam lapangan dagang untuk 

ka Serikat. Dalam pandangan 

“Ing dikota mendjadi tegang. 

»Lightni 
Djenderal Jg Berha 

ngadjukan permintaan supaja 
pengadilan melarang perkawi- 
nan tersebut. Alasan jg dike- 
mukakan olehnja untuk mem- 
perkuat penolakan “tadi ialah 
bahwa gadis tersebut berumur 
21 tahun dan bahwa ia tidak 
memberi izin kepada anaknja 
untuk menikah, Lima orang di 
antara jg menderita 'uka2 diki 
rim ke rumah sakit. 

Berkenaan dengan insiden 
ini maka para pembesar di 
New Delhi telah mengeluarkan 
larangan untuk mengadakan 
rapat2 umum, pawai2 dan de- 
monstrasi2 selamg 15 hari. Po- 
lisi-telah mengambi! tindakan2 
keamanan istimewa urtuk men 
tjegah djangan sampai suasa- 

  

D 
pelopor jang merdanat sukuo   
1949, telah memperoleh hasil2 
pasir Nevada, waktu diadakan 

gai sendjata 

Pasukan2 jang bergerak “di- 
Ggaerah sasaran bom atom itu, 
tidak lama sebelum asap jang 

: bergumpal seperti tjendawan di   

Bom-Atoom Sebagai Sendjata-Taktis 
Oleh: James Lee, Copyri ght —— 

JENDERAL J. LAWTON (Lightning Joe) Collins pa 
da dewasa iri memegang kedudukan sebagai 

ng”Joe 
sil Mampergunakas 

: . Seorang 
s besar dalam kampanje meag-   

ia diangkai me- ' 

jang gilang gemilang dipadang 
. Gemowmstrasi bahwa bahan nele- 

| 
: 

pat dipergunakan utk. perleng- 

Joe Collirs, pada musim pa- 
nas ini genap tiga tahun meme-' 

tersebut dengan 500 djuta dol|. 
“ Har sadja, Kedua2 amandemen 

tadi diadjukan dengar tak ter- 
duga semula pada, hari kedua 
ketika senat melandjutkan per- 
Gebatan mengenai rentjan, ban 
tuan Amerika kepada luar ne- 
geri. Senator Tom Conally, ke : 
tua panity, senat untuk urus | 
an luar negeri, menerangkan ' 

adakan perobanan besarzan dalam peperargan afom, dengan | bahwa" dikuranginia lagi djum 
tjara membuat bom atom sebagai sendjata taktik Gerakan itu jang mulai didjalankan oleh, Collins waktu 
Inegang djabatan kepala staf angkatan darat 

: 2 sn 2 : ja. i pertaha Ero- 
dak jang paling hebat buatan manusia bisa dipergunakan seba | rentiaen Hari Pe 

1 peperangan. 

kapan pasukan2 darat. rd 

diploma: Barat di:|-27 

AN 21 PESAWAT DI KOREA. 

Kantor berita NCNA 
| hari Rebo xx : ah 
pasukan2 Tionghwa dim per- 
tempuran 1 hari sadja ' 
menembak djatuh dan merusak 

   

wa kemenangan gilang & mi- | 
lang ini telah terdjadi dlm per ' 
tempuran seru sebagai perlawa ' 
nan terhadap 292 serangan, ig 

Ea A5 | Iangi lantaran akibat dari leda D 1 HARI PBB KERUGI. ' 
an. , 5. kan bom atom itu hilang bertje 

rai bei 
Kata NCNA. an jg 

A pada oleh Collins bahwa 
mewartakan bahwa “berdjalan kaki bisa dan harus 

i diberi perlindungan dari bom 
sadja berhasil atom. 

21 buah. pesawat musuhdi....Penindjau2 militer jakin, bah 
frori Korea. Ditera Pn - “wa: projek Collins . seterusnja 

Tai memberikan kepasti- 
telah lama diramalkan 

pasukan2 

— Yaitu serdjata ,,guided mis- 
ses” (peluru jang dikemudi- 
kan) jang membawa bahan pe- 
tedak atom — akar ditjobakan 

terbang musih. 
telah dilakukan oleh pesawat2 pula tidak lama lagi dalam g0- 

1 i | 0... loagan sengiata baru jang da- 

Harga? Di Taiwan 
Tindakan Ekonomi Terbaru Untuk 

Menurunkan Harga 
—— Oleh: Ting Wei Tung, Ko rr, Istimewa 

EMERINTAH TIONGK OK Nasionalis kini sedang men 

  

   

    

supaja dapat menekan harga2. 
perkeras pengawasan harga? di 

rang2 imporg dilain pihak, Ba 
ekonomi sematjam itu kini ma     ikabinet Djepang pangangka- 

|fannja itu akan bererti permu- 
Jaan zaman kemadjuan ekono- 
“mi bagi Djepang. Tapi didapat 
kabar dari sumber 
ngat boleh dipertjaja, bahwa 
pentjalonannja “itu rupanja ti- 
-dsk “Cisetudiui Oiah - Pemerin:' 
tah Amerika Serikat, sua'u 
hal jang djorang terdjadi ka- 

  

   

  

   

  

      

  

      
     

Mau. .tidak...mempunjai .ajagan 
jang Safgat kuat.. Penolakan 

men |sar2nja itu addlah satu tinda- 
hkan., kah jg dapat ,memungkinkan 

' penurunan. harga2. Ia mengatas | 

   

    

  
   

  

   

  

“keras untuk menempatkan, di | mendjadi turun, bahken berba- | twmn. staf angkatan darat Amerika, kan, bahwa obat baru ini tidak au Mi stralia bungan til t Berlin jpub'ik D i Dj dan” 1 
Sea ANe TI STAR An KR nendjaal turun, 9s : 1 ATA Iwa Lt be ni tida diambil tralia bungan tilpun antara erlin / Pub ik Demokrasi Djerman dan Washington seorang baal : lik mendjadi meningkat. 'Terutima pedagang2 ksitas “danj telah menambah, kepada peng- capat dipergunakan utk mem- Pada Belada bi: Aa dan Djerman Barat.: Ditambah ' daerah2 pendudukan nlegara2 ' sar jang dipilih 'dari.golongan Ma obat2an di Taiwan Alm Waktu ter- (Disambung iha?. IV). berantas perjakit TBC. meninggalkan Irian Barak, | kamnja, bahwa hubungan? til- Barat di Diermap, $ dagang. 2 Dildin pihak para ea sei An Laden ana Ha, Heo ui BA ni Pa Ga 3 w Aa One lokal "menyatakan, “bahwep ja» KAN Pe PAP OA Nan Kau tan ag Lu er 2 HUI Ma . .. Ae ae nh ten Utara Akan Adakan Offensief Baru Lagi Di Korea? SEDUNIA, | .. harga2 melainkan apabila di- tas boleh dibilang pegang ,.kedudu- 0 LB UNA | ' ! 

Bg Mba ata NN na a, ' djalankannja, politik import jg kam monopo! as itu menderita ke hu | DJURUBITJARA resmi delega-| jang sebenarnja. Sepetti telah kita ngan terbatas selama '3 diam terha  nja menghubungkan antjaman Nam. menjatakan, bahwa suatu kesatuan vard Hughes “anltak angkatan Ma San Ka Dea Na 1 Pata, Nation Madan D si komando PBB dalam pe- | 'abarkan, dalam protesnja  kepada| dap kedudukan? Utara di front Ba| Il itu dengan kemungkinan pihak! PBB pada hari Selasa telah berhasil udara A:S., pada hari Selasa te terutama sH. ..Jen, 20 - Keadaan pasar umumnja di Tai- | rundingan2 perletakan ' sendjata dil pihak PBB Nam. Il antara lain mes | ras. Menurut berita itu, ' serangan2 | Utara mengadakan gerakan offensief | mendesak mundur pasukan2 Utara : lah mata mendjalani rangkai. pembesar urusan keuangan a wan kini menundjukkan, Lea, Panmunjom, brigadir djenderal Wil- nambahkan, bahwa »pasukan2 Uta- fini dilakukan untuk mentjegah pihak | baru lagi, sehingga pasukan2 PBB | difrong Batat setelah bertempur 3 1 an pertjobaan didarat Pesawat Ti pemerintahan propinsi Tai- an Aa aa PEN ika liam Nuckols, menjatakan pada hari | ra tidak dapat membiarkan terdja- | Utara mengadakan persiapan bagi | sedjak hari Selasa memperhatikan | djam lamanja. Dalam peristiwa ini 5 .tsb,, mempunjai 2 buah mesin Wan, Mengatakan bahwa pera- Politik tania sampai BOT, #ebaaMi, an bahwa. statement djenderal | dinja ' pembunuhan .setjara” besar- | penjerangan baru sesuai dg andjuran Pn segala sesuatu jang bertalian | pasukan2' Utara katanja ' mentjoba | (turbo-d, et dan Ken ain turan pembatasan import (8€- mana mendjadi maksud.tndjwan, Pun | Nam Il, ketua delegasi Utara, me- besaran itu”. Sementara itu United djenderal Nam Il tsb. | dengan keamanan diseluruh . front. ! mengatakan serangan — 2 kali, akan 2 untiik mengang kat perlengkap- tjara keras pada “hakekatnja dapat ajuga Ban Man | ngenai »penjembelihan tawanan2 Press mengabarkan dari front Ko 1 Selandjutnja djuruwarta2 United Tentang serangan itu pengumuman | tetapi yagal sehinyan tor Dat dalam | an militer js, berat,. al me- jung sangat menguntungkan Pemabatnja petikan been ding, $ ta Utara dikamp Koje, dapat Nee npa Ta bahwa pasukan2 Sekutu pada | Press difront2 orea mengabarkan markas besar djenderal Mark Clark pertempuran Cengan pusukan2 pes t “riam?, tank? dan djembatanZ, | beberapa -.gelintir — pedagang “hun ini, ena makes NAM 1 sltAfu antjaman dalam,arti kata hari Selasa telah mengadakan sera! bahwa kalangang PBB pada umur Niang dikeluarkan pada Rabu pagi ronda. P:B.B. (U P), 5 

jang sa-| 

   

  

sangat sangsi 

| tera Tiongkok Nasionalis dan p 

''Sebelumnja politik ekonomi 

baru itw disetudjui untuk di- 
djalankan, terlebih dulu telan) 

terdjadi pertentangan diantara " 
pemerintah propinsi dan ahli2 | 
@konomi dari pemerintah pusat ' 
Tiongkok Nasionalis. Terutas | 
ma Tin Chun Yung, “direktur. 
dari Central Trust pemerintah | 

apakah- dengan 
|diperbolehkannja import sebe- | 

  

     
kan, bahwa politik ekonomi se: 

djalankan satu politik ekonomi baru, jg. dimaksudkan 

' memberi kelonggaran sebesar-besarnja untuk pemasukan ba 

vi menurut pembesar? di .Taipeh, bal ksi 

f Tm “adalah untuk PMA penghidupan anggauta2 ten- 

"Maka peredaran uang dim dunia da- 

“matjam itu pasti akan beraki: |kaum pedagang pun terpaksa men. 

gang djabatan kepala staf ang- 
katan darat Amerika Serikat. 
Ia telah memberikan. djasanja 
seperti jang diterakan dibawah 
ini selama ia memegang djaba- 
tan jang tertinggi tu dalam 
argkatan darat: 

1. Sendjata2 atom — Collins 
telah melerjapkan konsepsi, ba 
hwa bom atom hanja dapa: di- 
pergunakan: oleh pasukam uda 
ra. utk. menjerang daerah2 per 
industrian musuh, Collins telah 
Gapat membuktikan, bahwa 
bom atom dapat pula dipergu- 
nakan oleh argkatan darat jg. 
melakukan pertempuran berso- 
soh dengan musuh. ! 

2. Guided misiles — ia telah 
mempertjepat perbaikan sendja » 

telah memberikan djaminan ba-- 
gi kesatuan meriam suatu sen- 
Ojata jarg mempunjai alat pem 
bidik jang tjepat tenaga dan! 
Gjarak jang sangat djauh, se-| 
muanja belum pernah dimimpi- 
kan orarg, baik pada waktu Pe-   

Tjara jg. dipakai jalah, mera- 
dalam negeri disatu pihak, dan | 

gaimana akan hasilnja politik 
sih belum dapat diramalkan. Te 

, bahwa maksud jg. dike- 

ara pembesar negeri jg. ber- 
jumlah sangat besar itu, Dengan peraturan tsb, diharapkan 

Sai hanya dapat ditekan, se hingga inflasi dapat dikentikan. 

dan menimbulkan kerugian pi 
hak pemakai jg terbanjak. 

"Berdasar politik ekonomi ig baru 
itu, maka Sesuatu 'offerte ig dimak- 
syikan.o!h pihak importir se-alu 
mendapat persetudjuan seratus pto- 
cont dari Kementeran Perdagangan 
pem, Tiongkok Nasional's. Tetapi di, 
sampilg itu, pihak importiw pun di: 
wadijibkan- memasukan deposito dari | 

“harga seluruh barang jg dipesarinja: kali gus, 
itu (berupa uang lokal). “Du'unja, j 
P'hak importi'. .hanja diwadiibkan 
mengroh, deposito 1259. atas harga ' 
seluruh ba ang ig dipesannja Stba.' 
Bai akibat kewadjiban deposito itu, 

Hang mendjadi sangat mundur, atau 
engan tingkas ..tertjipta keadaan 

imkrapgeld”. |Oleh Karena itu, maka 

| pun. 

| tidak sadja berdjasa mentjipta- 

rang Dunia II jang lalu sekali- 

3. Tank — djenderal Collins 

kan tark2 ringan dan mene-!' 
ngah jang lebih baik mutunja, 
tapi djuga bertanggung djawab 
atas pembikinan sendjata “ ba- 
z0oka jarg lebih hebat Gan le- 
bih tjepat. Dengan demikian ia 
telah menambah kekuatan pasu 
kan kereta berlapis badja dan 
meriam anti-tank, 

4. Pengargkutan -— Collins 
telah menjempurnakan operasi 
der gan pasukan jang diangkut 
dengan pesawat. udara sampai 
kepada taraf suatu pasukan jg. 
lengkap dengan persendjataan- 
nja dapat digerakkan oleh pe- 

5. . Kesempurmaar, -pertempu- 
ran — (combat) —. Collins te- 
lah dapat. , mengurangi beban 

terie) sebanjak 654 
mempergunakan logam2 "jang 
rirgan dan menghanuskan: be- 
ban2 isne tidak ada periunja. 

Benang 
7 

““Benemid 

eneg ta rei Maja ang diselenggarakan oleh Ga- 

| di Amerika Serikat dan Kana- 
da, telah diumumkan tentang 
setan kan"ja sematjam obat 2 ut. | pn rang 1 baru, jang dapat memperbesa. serdadu berdjalan-kaki (infar- pengaruh obar pentul Se Sam “Na Ridhard Casey “kemarin du- : dengan | t itu dalam Dewan: Perwakilan: didalam tubuh manusia, 

  
menjebabkan bahwa seluruh 

3 i 

! 
bana t 

pah harus dirobah. 

Djandji. 
'Truman ' 

| 
! 
| 

: ! 

Akan Membastu Aus-' Tak ada faktor ,,tiba2”. 
tria Utk Memperoleh, Ahli militer itu menegas- 
Kemerdekaannja | 

Jang Penuh 
: KANSELIR dana. Figl : 
., 'Nimenerangkan kepada, pa | 

wertawan, “bahwa  presitlen Ta 3 z ti tika P3 3 di- 

kepadanja, ketika ia me- 
ngundjungi Washington bahwa 

ud 

  

   

  

Truman akan , mengambil ' se- 
mua tindakan jg diperkenan- perkenan 
kan menuruj kekuasaannja” un 
tak memberi “bantuan ' kepada ta ini, jang tadinja dianggap Se “Austria 'memperoleh bagai Suatu fantasi belaka, dan “pali' ketialatan nah, kem 
kaannja jg. 'periih. Figl selan. 
@jatnja menerangkan, — bahwa 
soal penanda 'tanganan perdjan ' 
djian perdamaian telah ia bitja 
rakan dlm. tingkatan atas akan 
tetapi atas permintaa", ja tidak 
“mau, memberi keterangan. apa- 
kah mengenai seal isb. telah di 
(ambil keputusan atau bel ' ditembakkan terhadap mere- 

'dan apakah telah ditetapkan yu ka. Ahli? militer PBB itu me- 

| sebagai petundjak dike- 
mudian hari 

la pokok2 jang dapat dipergu- ap pat 

5 

  

Obat Baru Untuk Me- 
“nambah Kekuatan 

Penicilin 

ALAM Konvensi tahunan 

2 

dengan pandangan” djenderal 
Dwight Eisenhower dan kepala 

ther, banwa pihak Sovjet ma- 
| Sih memegang kedudukan jang | 
lebih, kuat daripada kekuatan 
militer Eropah Barat jang ada 

lah-jang disediakan uik mem sekarang. Ahli2 militer itu se- 

beajai bantuan Amerik, kepa- pendapat pula, bahwa dengan 
Ga luar negeri itu akan dapat 

| Hitler berada dalam kedudu- 

  

  

Kanaal” 

lampau pasukan lapisan bejaja, 

mati, memu- 
min$ gu 

2-3 fa 

Eropah Barat jang 

Dari perdebatan itu telah di |! 

Wa Gjika terdjadi suaty penje 
rangan dari tentara Merah pa 
da Wakty ini, maka dari pihak 
Djerman Barat tidak mungkin ' 
dapat diharapkan bantuan jg. | 
ada mengandung arti. Pertem 
puran2 jang terpenting akan 
berlangsung djauh disebelah | 
barat Sungai Rhine, mungkin 
disungai Mosellg (Moezel) 'di 
Luxembourg dan Perantjis, 

. Menurut pandangan ahli? mi 
liter itu maka Italia akan me 
rupakan suatu tempat jang 
paling lemah buat sementara 
Waktu, dan mereka .Menggan- 
tungkan harapan besar atas 
djaminar marsekal Tito bahwa 
ia sanggup mempertahankan 
medan perang, dengar tentara 
nja iangterdiri daribeberapa 
djuta serdadu. Harapan lain 
dari ahli2 itu, meskipun me- 
rupakan chajal, ialahpegunu- 
ngan Pyrenees, jang dengan 
bantuan Franco, mungkin 
akan merupakan suatu benteng 
jang amat kokoh untuk meng- sk 
gagalkan setiap serangan 
pasukan Merah. 

Malah lebih pendek...... 
Ahli2 militer itu sependapat 

penerbangan) 
Timur. - 
  

  

     

sur Amerika mengenai pesawat 
Boeing —'B 52. Berbe 
lengkapi 7 
uaf pesawat2 B.52 ini.   stafnja djenderal Alfred Gruen 

  

Balapan persendjataan udara. Pesawat terbang 'jet Russia jg ter- 
baru, MIG-15 F. Pesawat pe mburu 'ini teristintewa guna pener- 
bangan2 malam, dapat memu at 2 orang pengemudi ' serta diper- 
lengkapi dengan 2 meriam se tengah berat ig diletakkan 'tepat di 
bawah montjong pesawat tersebut. "Kini: Russia 'giak” melakukan 

pertjobaan dgn MIG-15 F. ini “didaerah 'Djerman 

  

Ba'apan 
Sendjata 

t    

  

Lan 
n
g
a
n
 

kis
ta 

2
 

SA 
LA
“ 

AN
 

sementara itu Amerika djuga tak mau ketinggalan, Gam-. 
bar diatas. adalah gambar pertama jg dapat dilepaskan oleh cen- 

      

pembom Amerika ig terbaru, 
da dgn. B'29 jg terkenal itu, B'52 ini diper 3 1 

dengan.motor2 jet. Kini an Amerika sedang -banjak mem-. IN 

$: 8     
  

perimbangan kekuatan jang 
ada sekarang, maka ada ke- 
mungkinan Tentera Merah 
sanggup mengulangi serangan 
seperti jang pernah dilakukan 
oleh Hitler sampai ke Selat 
Kamal itu: boleh djadi malah 
dalam waktu jang lebih pen- 
dek dari enam minggu — tapi 
risikonja, ialah bahwa kedudu- 
kan Sovjet akan berada dalam 
bahaja besar dibulan? sesu- 
dahnja. 

  
Timur: Diharuskan. Bawa 

K EMENTERIAN 

(hendak m 

kan, bahwa dalam tahun 1940: 

Sementara itu: kementerian 
dalam negeri Djerman Timur 
mengumumkan, bahwa “mirai 
hari Minggu jang akan datang 
semua “orang Djerman 'jg hen- 
dak bepergian kedaerah Repu- 
blik Djerman Timur harus 

kan jang sangat baik oleh ka-!: 
rena pada waktu itu angkatan 
bersendjatanja, baik didarat, 
laut dan ydara, diperlengkapi 
dengan persendjataan jang sa-' 
ngat moderen buat masa itu. 

le- 

PENERANGAN Djerman Timur ine 
ngumumkan pada hari Selas a, Jjerman Timur me- 

,Garis Demarkasi" 
Djerman Timur: Adakan ,, Daerah 

Batas“ Seluas 5 Km. 
Pendjagaan Makin Diper keras — Orang2 Djerman 

Surat Pas Istimewa. 

  

  

da 

2x 31 
bakwa 

bertuan akan ditjiptakan dala 
berbataskan dengan Djerman Barat 

da-tangani pak »perdamajan” 

a Suatu daerah fak 
m daerah Djerman Timur jang 

km, Orang? jo 

  

Ron jang masih ada dapat men fa 
tjukupi keperluan hubungan 
tilpon dewasa ini. Dikakrkan Selardjutnja, bahwa telah dipu tuskan djuga 8 buah hubungan 
kawat antar, Republik Federal 

| djuga memberi kesempatan ke- 

Sendjata2nja itu bergerak 
bih tjepat dan lebih hebat tem- 
bakannia dari sendjata2 lain 
jang ada sampai waktu itu. 

- Hemen2 serangan sefjara 
tiba2 dan dengan taktik baru 
sama sekali merupakan fak- 
tor2 sangat penting dalam pe- 
laksanaan blitzkrieg ditahun 

11940 “itu, jang tidak sedikit 

' pada negara2 Rendah: (Belar- 
da-Belgia) 'dan Perantjis un-   

mempunjai Surat izin istimewa 
dari Djerman Timur. “Hingga 
kini orang2 Djerman Barat da 

,pat mengundjurgi Dierman Ti 
mur dengan kartu2 identifika 
sinja- jang dikeluarkan oleh 
ipembesar2: ' pendudukan “dan 
'izin dari “Djerman Timur Utk 
mengundjungi kota jg dikehen 
daki, Dengan sufat tersebut be 
ribu2 orang “setiap bulannja 
me'intasi garis perbatasan, utk 

Dierman Gan Republik 'Djer- 
man Timur, ci. 
muman dinas 
Djerman Barat. 

Demikian pengu- 
pos dan kawat 

— Baru akan dihapus- 
kan, setelah Djerman 

bersatu. 

Tk e
a
 

“ Selandjutnja. UP mewarta- 
kan, bahwa tindakan pemerin- | 
tah Djermar Timur ity dilaku 1 

# 

'Imimpin2 volitik Amerika dan 

“Ykemadjuan9 jang telah ditja- 

“Isesuatu “penjerangan Tentera | 

berdagang 'atau berpesiar. Ti- 
dak da ristriksi2 terhadap 
orang2 Djerman Barat jang 
hendak “mengundjungi Djer- 
man Timur. Mulai hari Minggu 
jang gkan datang keadaan 
akan berubah, dan orang2 
Djerman Barat jang hendak 
pergi ke Djerman Timur diha 
ruskan mempunjai surat pas is 
timewa, 

tuk menjelidiki apa jang tejah 

ingikuti dengan seksama kete- 
Yangan2 iang diberikan oleh 

djenderal Hisenhower dan pe- 

Bropah Barat mengenai per- 
kembangan2 dalam langkah2 
pertahanan Hropah dan dari 

pai mereka telah mendapat ke ut ng Ta 

jakinan, bahwa “bila 'terdjadi ' Djuga sepandjang 

antai. 
Merah terhadap Barat, maka | P 
cakan ternjota elemen tiba2: Dalam pengumumannja itu,   D ke-37 pada hari Setien 

ungan Rumah? Sakit Katolik 

jara. menahannja lebih 

serta taktik baru tidak akan : kementerian penerangan Djer- 
didjumpai pada pihak Sovjet. man Timur selandjutnja menja 

takan, bahwa daerah tak diper 
AUSTRALIA-HOLLAND- | tuan selebar 5 km.itu akan di 
INDONESIA-USA PERWA- ' perluas .diuga hingga sepan- 
LIAN BAGI IRIAN BARAT? : djang pantai  Djerman Timur. 

Buruh Djerman Timur jang 
pada hari2 libur hendak pergi 
kepantai atau kedaerah perba | 
tasar diharuskan  mempunjai 
surat pas istimewa. Seterusnja 

“Menteri Luar Negeri Ausira | 

membantah kabar? bahwa | 
Australia .- Holland - Indonesia   

1 
i 

Keterangan tersebut diberi- 

     

  
  

Pen aka Opa va Kami ' Gjua! barang2, persediaannja dengan (bat sangat ' berkirangnja per: (nana Pang Mantan pa 
sediaan devisen pemerintah, jsar 1 supaja bisa paman (garap 
3. Bae aa iki i sn | ang. untuk memenuhi .kewadii 
Gan. hal jg demikian itu akon Pasbebitot ibu Kat Madmiitati Bond 

'menjebabkar harga2 bukannja 

  

  
    

rihja menjebabkan harga2 mendjadi 

  “Djulukan ,,lighining”. | 
Demikianlah teman seper- 

djuangoannia menegaskan, ba- 
.hwa Collins, sebagai kepala 

kan oleh dr, Paul Werner jang : 
menamakan obat baru terse- 
but dengan sebutan 
mid”. Dr. Werner memperingat 

"Bene- " pada seorang penanja Casey ti, 

dan Amerika Ser akan me 
up perwakilan (trustee- 

rupakan perwakila | dalam pengumumannja, kepada 

ship) terhadap Irian Barat. Ke pers, dinas pos dan kawat me 
njatakan pada hari Selasa, ba 
hwa pembesar2 Djerman Ti- 

Ben San ma AN ta mur telah memutuskan 18 hu-| 
pertanja ' 

an kalau?” tindakan apakah. 

kan disebabkan pleh penanda 
tanganan perdjandjian “perda- 
maian” Djerman Barat dengan 
negara2 Serikat Barat: Selain 
itu dianggap perlu utuk mem 

perlindungi “daerah ' perbata- 
san jang, Gibahajakan”. oleh" 
ma'ta2 serta ,,kaum terror”, Da 

,'am, pengumumannja pemerin- 
tah Djerman Timur mengcta- 
»kan, bahwa tindakan? tersebut 
.@kan dihapuskan, diika - Djer- 
| man telah dipersatukom kemba 
ji, "Tass" mewartakon, bahwa 
.Pada tanggal 26 Mei. jang lalu 
, sewan Menteri Republik Demo 
ikrasi Djerman telah mengada 
' kan sidarg istimewa, untuk me 
.mentukan sikapnja. berkenaan 
: dengan situasi jang ditimbul- 
kan oleh pemerintah Bonn dan 

rnegara2 Barat, jang mengaki- 
batkan terdjadinia banjak in 

(Siden pada garis demarkasi Re 
publik Demokrasi  Djerman 
dan jang mengirimkan mata2, 
kaum terror dam penjelundup. 

  

Dengan: suara bulat telah dite 
rima oleh dewan menteri terse- 
bur suatu dekrit Igengenai tin 
dakar2 iang akan diambil pa 
da garis demarkasi antars, Re 

  

    

' 
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RADJ fu     

Sutra Seventh heaven 

    

Sutra Fancy Zijde : 2 Ta PAT ab Gal Matereppe kembang “delux Ha Sa 
- American Stof kembang pen an 
2 — Bludru maja ketawa — Sutra terang bulan, Sutra Rentjong A -jeh — Sh 

— Tennis wool ow 
    

  

  

  

K (Sambungan hal. III). 
2 #LIGHINING”-JOE.  , 
|. hargaan jang telah e 

ng aa ing Tg 
Di Pasifik Collins telah mem 

peroleh nama djulukan nlight- 
ning” (halilintar, waktu ia me- | 
megang pimpinan atas divi- 
si djalan kaki: jang ke-25 da: 
lam pertempuran? melawan 
pasukan2 Djepang di Guadal- | 

      

  

tertjapai kemenangar 
— 

|. tidak sedikit memberikan dja- | , UNDER AN WAGEN. 
Waktu ia dipindahkan keme-| 4 ETANDAARD, PENDEK. 

dan perang Eropah dengan ti- 
ba2 pada saat suasana disituf 1 
sangat genting, 

ke-7, dengan mana ia mempe- 
... Iopori penjerbuan pasukan ke- 
0 1 di St, Lo, dan kemudian ma- 
2 dju terus untuk memutuskan 

 Siegfried Line Nazi, habis itu 
merebut Achen (Aken) dan 
bergabung dengan pasukan 

5 Sovjet di Elbe. 
ea Djenderal Collins jang kini 
ni berusia 56 tahun adalah ketu- 

runan Irlandia dari New Or- 
leans. Ia adalah keluaran aka- 
demi Militer West Point dan 
termasuk dalam kelas jang ter 
kenal jang hanja mempunjai 

“. 17 peladjar. Filsafah Collins 
5 Lg pertempuran - adalah 

    

Aan Hantam lawan dari segala So 3 
— dari sudut-bela- 

ber-ulang2 — Hantam musuh 
.. GE€ngan segala matjam sendja- 

| ta — roket, tank, atom bom, 

Kapal dan pesawat terbang. 
Serang mereka ditempat dima 

. Na mereka lemah”, 
»Keterangar jang amat: pen- 

ting mengenai Collins dapat di | 

bit baru ini dengan nama ,,Per 
djuangan untuk Eropah”, jang 
Gitulis oleh seorang pengarang 
Inggris Chesier Wilmot. Kita 
Kutip isi buku itu: 

— Tidak bimbang dan tidak 
$ sombong. 

»Pada pribadi Collins tidak 
didjumpai sikap bimbang atau 

| besar mulut, Dalam menjusun 
— sesuatu rentjang ia memper- 

gunakan pandangan jang sa- 
ngat luas. Pun dalam meme- 

|. gang pimpinan pendirionnja 
. tidak mudah ber-obah2 Dalam 
.. mengambil tindakan ia tidak 

    

pernah mem-buang2 waktu per | 
tjuma. Pun ia tangkas dalam 
mempergunakan setiap kesem- 
patan jang datang dengan ti- 

: ba2”, # AN 

: Pada saat2 tentera Amerika 
mengalami kekalahan dimedan 
perang Korea, Collins tetap 
memperlihatkan Sikap seorang 

|. militer jang optimistis. Setelah 

  

berkundjung sekali kemedan! 
perang Korea, ia.terus meng- 
umumkan, bahwa tentera pi- 
“hak Utara tidak akan bisa me- 

ngusir pasukan2 Perserikatan 
Bangsa2 dari Korea, Ramalan 
ini sekarang ternjata bukan 
omong kosong belaka. 

»Lightning Joe” amat tjepat 
naiknja dalam angkatan da- 
rat, Dua tahun setelah tammat 

| dari West Point ia terkenaj se- 
— bagai ,,Major anak2”. Collins 

menjimpan sebuah tembusan 
dari seputjuk surat jang ditu- | 
lis ditahun 1919 oleh seorang 

letnarn muda dibawah pimpi- 

Hari Raja Idul-Fitrij 
| Sudah”dekat!! » — — 

MAMPIRLAH TOKO ANTI MAHAL 

" SUTRA 
Sombay Stores 

   ffon brocaat — brocaat Sorg ketudjuh — Panama wool — Anticrease Imitasi wool: 

e Up artikelen, 

       
(BERITA KELAHIRAN 

  

   

  

canal jang dahsjat itu sampai 

tu kemenangan dimana 
angkatan laut mereka djuga 

kang — lakukan serangan itu | 

(Kabar Kota 

  

      

    

    
   

    

      

      

Rp. 1250 p. mtr. . 

    

Shirts — 
      

Arrow Star Bad- 
           1557-Semarang 

  

Dikabarkan bahwa pada hari 
Ni wa pada hari 

'afau 1 Ramadhan 1371 djam T |pagi kami telah dikumaa” Tu- Iran seorang anak perempua lahir di Solo dalam kenalan pe" lamat. Semogo Segenap famili dan teman? terutama diluar ko- ta ma'lum adanja. 
Wassal Fa 

MANSOER “Tn KA: 
Kauman 5/69 SOLO. 

IDI DJUAL DENGAN MESIN-2 TULIS MERK: 
3 UNDERWOOD 

STANDAARD, PENDEK. MERCEDES model TAS. 
rangan: Kate 3 

TOKO BON AMI 
SETERAN 49 (PELORAN 11) Telp. 2097. SMG. 
NG Pa AA ak Ba 

gan EA Ng 

GRATIS! 
Selama bl, Juni: 1 ex, modeblaa : MARION untuk pemblian: Iex aa, sa hrg. darj Rp 9.50: ..11 sampe Rp. 15,— lex damesmodeblad Gendam kembang dari h . Rp, 14,—: ba say te sampe Rp. 17,—, 

An agus iKi Naa untuk Lebameti Ea uar kota tjukup sebutkan har, sadja, ongkos Kirim Rp. 1,— PT "Toko Buku ,,LIONG” 
Purtwodinajsan 27. 

DIDJUAL LEKAS. 
1 Lemari Besi 
merk Superior Fire-resesting 

fe made in Austria 

ukuran: tinggi 174 cm 
lebar 106 cm 
tebal 65 cm 

Ketr: Darat 81 Semarang. 
PN SETAN 

pake patroon   
  

  

»MADURA” MENGERUK 
7 BOM, 

Selama minggu jl. kapal pe 
ingeruk ,,/Madura” jang sedang 

perazran pelabuhan Semarang 
telah menemukan 7 buah bom 
seberat 5 sampai 25 kilo, jang 
menurut dugaan orang, bom2 
tsb. telah matjet ketika dilem- 
parkan oleh fihak Sekutu se- 
w menjerang pelabuhan 

Nippox menjerah di tahun 1945. 
Selain bom diduga masih ada 

. torpedo di perairan itu, sehing 
| ga pekerdjaan tentu sadja djla 
kukan setjara hati? sekali. 

MENTERI PENERANGAN. 
Besok, tanggal 30 Mei akan 

tiba di Semarang Menteri Pene 
rangan A. Mononutug Hari itu 
djuga akan mengadakan per- 
temuan dengan Gupernur Dja 
wa Tengah, Panglima Divisi P, 
Diponegoro dan lain2 pembe- 
sar, malam harinja akan diada 

| kami pertemuan dengan pala 
wartawan di Balai Wartawan. 

Tanggal 31 Mei akan diada 
kan pertemuan dengan para 
pegawai Djapen dan RRI Sema 
rang bertempat di GRIS dan 
sore harinja Menteri Mononu- 
tu akan bertolak ke Salatiga 
mengundjungi resepsi kongres 

| PWLSPS. 

  
  

perwira jang betul2 sangat tja 
kap dan pertjajalah kepada 
saja bahwa pada suatu hari ia 
akan mendjadi ,,kepala” dari 

angkatan darat ini. Ia ,,telah 
bangun dan bergerak”, mempu- 
njci tenaga jang tidak ada ba-   nannja. Kota letnan tersebut: | 

»Major Collins adalah seorang 

   
   
        

   

    

  

   

PO NEVER HA 

| Tana oa Kas | SHER 2 ee 

SHOWIN' ME THE WAY 
| LT HOPE SHEs 

    

—. Djika umpamanja an- 
diing2nja Sherty tak menun- 
djukkan djalan kepadaku, ti- 
dak akan dapat aku menemu- 
kan tempat ini seorang diri. 
Mudah2an sadja Sherry sela- 
mat, i 

tasnja, dan - disamping itu 
mempunjai ambisi besar”, 

JEMABYAA CAN ENAK AA ANA 

tanggal 25 Mei 19521 

  

PRE SIAK NN EPA ian 

   

    
margarine 

    

      

lemak-litjau, serta menarik warnanja dan sedap baunya. 

mengeruk untuk memperdalam | 

Semarang jaitu sebelum Dail 

AU EN TAS A0 Sa 
EA 2 IRR $ 2 sik t 

  

  

Kena am sah ndidunan # unta 

a 

Kantor Penjelidikan Kerumah - tanggaan telah menanjakan 
kepada be-ribu? kaum Ibu, sjarat? apa jang harus ada pada 

margarine jang diidamkan. Dari sebanjak djawabar' itu ternjata 

jang diidamkan oleh kaum ibu! 

bahwa jang diinginkan oleh kaum Ibu ialah: suatu margarine jang 

dalam kaleng? dari 
tkg-1 kg-2 kg. 

5 

  

  

Tjiumlah 

Il 

              

buatan UNLEVER 

88.52-7-1-280-B 
3 

    

PEMERINTAH DAERAH KOTA" BESAR 
SURAKARTA 

PENGUMUMAN 
No: 650/A/1-52. Ba Ha 

ENGINGAT : IL Pengumuman Panitya Listri ota Besa 

Pa 1001/A/1I-51 tertanggal 23 Oktober 1951, , 1 
“2 Banjaknja pemakaian aliran listrik setiara tidak sjah dan tidak 

hemat, jang sangat. memberatkan kekuatan aliran untuk dae- 
rah Kota Surakarta pada umumnja, 

3. Pugesan rapat Panitya Listrik Kota Besar Surakarta pada 
5 tanggal 17 Mei 1952, : : 

Maka dengan ini Panitya Listrik mengumumkan kepada segenap penduduk daerah Su 

rakarta sebagai berikut: 
j i i istri lampu-lampu jang dakn enghemat pemakaian aliran listrik dengan memadamkan | : 

2 PA son Dean pada siang hari. Mengurangi lampu-lampu reclame dan mengurangi 

lampu-lampu diluar. AA : ' 5 

Melarang pemakaian aliran listrik jang tidak sjah di rumah-rumah (clandestine huisaan 

Surakarta . no: 

    

    

2) 
sluitingen). Ap : 

AN Penerangan listrik di djalan-djalan umum kampung ditetapkan 25 watt dengan djarak 

sedikitnja 100 (seratus) meter. jie f Tp : 2g 3 

4) Pkmetesian listrik di kampung-kampung jang tidak sjah harus dangitaksn idzin lebih 
dulu, Be. | 

Diharap bantuan dari segenap chalajak ramai. Trima kasih. Suri Da age antik 

PANITYA LISTRIK 
DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA 

  

MODE-LERARES || 
Beridjazah ,/Indonesische” dan ,,Hollandse” - 
Berpengalaman banjak trima kerdjaan djahit. 

DIxANGGUNG: TarPAT & MURAH 
RAPI & MEMUASKAN 

       

  

     
PAN 

£/ “DIKELUARKAN OLEH: 

te EN ON TI 

  

Silahkan datang membuktikannja di: BITINGANPENDEK Ga. KUDUS Tilp SB 
Djl. Mataram 533 (Toko KIAN SENG, belakang) 

KE BABAITAISTAI ST III III II II IAI (Karangsari)   pers 537 
( THeReis SHERRY AM CACTUS! | 

| THEY MUST HAVE FALLEN 
ASLEEP WAITIN/ FOR ME / 

bt HELLO, THE FIRE      

   

     
     

  

     

    

Didjual 

  

'Joha', Wayne — Patricia Neal   : Ak 

YEAH, ROGERS ! THANKS FOR poLLesin' $ 
CHERRY!IS DOGS IN HERE LikE I 
PLANNED IT/ WANT A SWALLER OF 
COFFEE .FORE YOU SWALLER 

. SOME LEAD 2 

Satu stel medja kursi pipa 
(staalbuis) keadaan baru be- 
kleed rottan tjat hidjau terdiri 
3 kursi, 1 bangku, 1 medja Har- 
ga mati Rp.950.— Satu tempat 
:tidur Cero no. 1 verchoom 704 
matras veer luar negri. Harga 

Satu speda ,,Fongers” premp. 
'Compl. pakai remtrommel. 
Harga mati Rp. 900,— 
Ketr: FACHRON 

Kp. Kebonagung 42. 
Kp. Pederesan ketjil Smg. 

         | WAKE UP, YOU TWO ! Ieny 
HEYJ... WHAT THE... 
5PUR GAINES AN! 3 

GOPHER/ SA 

aa 8 

        

   

   

  

    

  

   

    
    

— Itulah Sherry dan Cac: 

tus! Boleh  djadi 

nantikan 

tertidur. Hallo!! 

      

    

  

£ Druk. VII no. 684/1II7A/118. gamau 

  

      
     

  

   

     

Kaia akan vitamin dan warnanja laksana sinar surja. 

  

Buat gunanja Palang Merah Indonesia Tjabang Semarang. 
Musik L. van Tienen 

Pendaftaran & Rp. 10,— tiap pasangan untuk A 
dju, C- jang pandai, 

Pada: Palang Merah Indonesia Bodjong, H i 
$ 2. Hotel du Pavillon, 3 Pendrikan 190 dan Pandanaran 115. 

Kartjis masuk 4 Rp. 10,— tiap malam, bisa dibeli pada: 
Hotel du Pavillon, Palan Merah Indonesia Bodjong, Stadstuin, Juwelier Tio, 7 Hi drikan 190, Bloemenhandej »Lely” Djalan Mataram.   King of the Night. 

Ne ta 

Ini Malam PREMIERE””——” 
»ORION" 5. T.- 9. 7 tah.) 

  

Semarangse 

Bitjara tempat mulai hari Djumaat 30 Mei di Hotel di Pavillon. 
Lebih dari 10 buah beker dan berbagai hadiah bagus disediaka terbaik dari Djawa Tengah, djuru2 dansa Rumba dan Samba terbaik dan Gueen and 

: # 

Concours Dansa 
|... Perlombaan seleksi untuk 

Kedjuaraan Djawa 1952 
Pada tgl. 1 dan 2 Djuni j.a.d. di Hotel du Pavillon, mulai pukul 19.30 

-jang baru beladjar, B-jang telah ma- sampai selambat-lambatnja hari Sabtu pagi, 

Stadstuin, 

: : Societeit Harmonie, Semarangse Juwelier Hok Sing, Pandanaran 115, Kong Hien Khoe, Pen- 

n untuk pasangan? jg. 

  

  
  

  

  .Operation” Pacific" 
Warner Bros' Presents 

Besok Malam PREMIERE 
»Rex”'5,-7.9.-5 (13 tahun) 
Maureen O'Hara Dick Haymes 
:& 5 "Harry James”dalam ! 
#DOLY OU LOVE M Bg 

: 20th Century,FOX? Technicolor 

Ini | Malam” Pengab': 5.-7..9.. 

Pen Sip TERESA" 17 tahun 
INI MALAM D.M.B. 

Metropole 7.-9.- (13 tah.) 

  

Marlon Brando 

Menarik ! 

Yvonne” De Carlo' 
Peter Ustinov 

David Tomlinson : 

  

  

She Sings! ... 

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere (u. 13 tahun) 

aa Mena 

Km 

  

Teresa (Wright sI he MN en" 4 

Heibat | : 

Grand 5.—7.—9.— INI MALAM premiere Iu. 17tah.) | 

.Hotel Sahara" 

Yasmin, She knows all the answers in any Language! | 
“She Dances ..,. 

See her in the Exotic Veil Dance! 

Mengharukan ! 

. She makes Love! 

  .ZORRO'S FIGHTING LEGION” 
Serie II (TAMAT) 

Djagalan 7.—9.— (13 tah.) 
| »The Great,Wall" Present : 

& Li,Li Hua C'— Liu Ching 

INDRA 5.—7.—9,— Ini Malam D.M.B. (13 tahan) » 
i. Jane Russell. — Groucho Marx — (Frank Sinatra 

»Double Dynamite” 
  »Hu Mun Jiat, Chay" Royal 

  

1. 9.—  Ini,Malam D.M.B. (13 tahun) 

»SERUNI 
    7. Om Ini Malam Premiere (wu 13 tah.) 

Ying — Chia Siao'jLie — le Chivu Sui 

»MOU KUNG YAUW Hoo" 
(ISTANA HANTU) 

KAI III IIA SITI I oke (he Insulted and Injure 
T. Djunaidy 

banner , 5 TA Ng) Rd. &. Sumarni Na pa, one MIE Nest MN . Film Indonesia Baru jang menarik! Ta SOLO Mulaitg. 26 Mei 1952 D. M,B. — Bangunlah kamu -“keduanja!! Hey...... apa ini...... Spur Gai Fis 6 C Co Roxy 
nes dan Gopher disini!!! IrSst 'Lome urage dalam me- — Ja, Rogers. Terimakasih bahwa kamu telah mengikut an- GE Merie Oberon 2 diing2nja Sherry sampai ditempat ini, seperti jg kurentjanakan. tm Mais djam 4.30-7-9 . Teks Indosesia aku, mereka kedua Apa kiranja kamu masih menginginkan minum kopi dahulu, sebe- 3 
lum merasakan sebatang timah menembus dadamu?? - MA 
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