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Atas Pkn bagaimana 
menurut pendapatnja dapat me 

'kesulitan2 dalam mem- 
bentuk kabinet, ia djxwab ti- 
dak tahu karena kegagalan ke 
dua formateu, tersebut teruta 
ma hanja terletak pada tidak 
terdapatnja ka' t anta 

ra Masjumi dan PNI jang me- 
rapakan golongan terbesar dan 

backing kuat da- 
tak parlemen. Atas pertanjaan 
tentang kemungkinan dibentuk 
nja kabinet presidenteel, Ha- 
mengku Buwono hanja mendja 
wat itu akan lebih ruwet lagi. 
Dalam pad, itu mengenai un 

dangan Oiymplade di Helsinki 

donat kemenangan djuga jang 
terpenting untuk mentjari pe- 
Bea Menurut rentjana- 

ku Buwono se'aku 
ketua Komite Olmypiade Indo- 
nesia akan mengundjungi pel- 
bagai negeri guna mn an 
ri soal2 sport antara lain akan 
dikundjungi Swiss dan Ingge- 
ris. 

  

: KETENTUAN @UOTUM LJA- 
N DJEMAAH 

  

HADdI 1952. 
Agama Repu- | 
mengabarkan, 

ini baru akan | 
tg. 14 jang 

kg, | hingga kini 
keterangan? 38 

dibutuhkannja | dari propinsi2. 

  

| Penerbangan 
  

   

Untuk merana n planning penerbangan di Im: 
donesia Seksi Perhubu ngan dan Pekerdjaan Umum 
Dewan Perwakilan Rak jat baru2 ini te'ah mengada- 
kan pertemuan dengan pihak pimpinan GIA jang diwa 
kili oleh Dr. Konijnuenbu rg dan Mr CA Mochtar. (kiri). 

  
4   
Chiang Kal Shek, Sekalipun Ia Dapat 

Bantuan Dari Amerika 
Tionghoa Seberang Tidak Menjukai Chiang Mau” 

pun Maojz Keterangan Cowles. 
Pp ADA HARI SELASA malam di New York Maoianaln 

kan pertemuan Economic Club dimana berbitjara duta- 
besar Amerika Serikat di Jogoslavia, George Allen, dan direk- 
tur dan penerbit madjalah Mingguan ,,Look”, Gardner Cowles. 
Gardner Oowles mentjeritakan tentang perdjalanannja ke Dje- 
pang, Korea, Formosa dan lain2 kota gi Timur Djauh. Menurut 
dia banjak sekali pemimpin? Tiongkok terkemuka di Hongkong, 
di Pilipina dan di seluruh Asia umumnja membentji baik kaum 
komunis maupun golongan Chiang Kai Shek, akan tetapi meng 
harapkan terbentuknja suatu kekuasaan ketiga” jg sang 
sup membebaskan daratan Tio ngkok. 1 

Sementara itu belum ada pe: ' darat, bahwa RRT tidak tjukup   
| mendapat bantuan sepenuhnja 

“djemaahj kai Shek. Cowles seternsnja me 

    

    

   

  

mimpin jg akan memimpin, ,ke 
kuasaan ketiga” itu, Menur 
pendapat Cowles Chiang K 
Shek bagaimana djuga tid: 
akan mungkin merebut kembali 

| Tiongkok dari tangan kaum ko- 
munis, djuga tidak apabila dia 

Mmpun'ai sasaran guna mem- 
an ssmboman2 serupa 

  

he 

  Turki, Junani, Belgia dan Pa- 
nama jang sermuanja adaiah, ne- 
gara2 anggota PBB hingga kin 
masih tetap mengidjinkan ke- 
psia kapai2 jang berlajar di- 
bawah bendera mereka untu: 
melakukan perdagansan setjare 
tidak terbatas dergan pelabu- 
han2 di Tiongkok.  Lalu-lintas 
pelajaran dagang ini sudah mer 

dari Amerika Serikat. Terlam- 
i pau banjak orang2 Tiongkok sa: 
masekali tidak mempunjai ke- 
pertjajaan lagi terhadap Chi 

  

1g 

| Rundingan “Soal! | Y 

5 #ilay Akahi Hadapi Populaiot p par "| 
20 tal Wafd Dikalangan Rakjat 

Sudan Akan Dibagi-Bagi? 
 INDAKAN TEGAS jang telah diambil oleh perdana men | 

teri Mesir, Naguib el Hilaly Pasha, terhadap partai | 
pengaruh besar itu telah memberi hara- | 
“di London, bahwa tindakan? itu mung- 

ygkan beberapa penghalang kearah dibuka- | 
' nja kembali Perondarana antara Inggris dan Mesir, tetapi pem | 

besar? Inggris dim pada itu tidak bersedia memberi 'komentar | 
: menteri Hilaly Pasha dapat mengatasi krisis 

| dlm negeri sekarang ini. 

Wara jg mena 
| pan kepada kalan, 
kin dapat mengi 

sebelum p 

Pendapat umum di London . ialan, 
bahwa keadaan jang lebih buruk : 
masih harus datang di Mesir, jaitu 

I setelah perdana menteri Hilaly Pa 
sha kini dengan terang-terangan me 
nentang partai Wafd. Menurut non 
dapat kalangan? di London keada | 
aa di Mesir itu akan tetap tegang 
sehingga ada ketentuan apakan pe 
mimpin2 partai Wafd akan meneri 
ma atau membiarkan tantangan itu 

Populariteit .pur-   'Serbuan Ke RRT 
TidakMungkin Akan Dilakukan! "Olehy 

akan-perlunja- -mengadakan --su 

nerangkan, bahwa setiap orang 
dengan siapa ia telah berbitjara 
berpendirian, bahwa soal mem- 
bom RRT akan te ernjata suatu 
kechilafan. Mereka itu bernen- 

  

  

sukan'. Kita I Di 

  

    o Mengalir Tanpa Sadagah 
e Negeri Belanda 

, Kete angan Pemerentah etika! 
ABI RIS T djawaban pemerintah Belanda kepada Ker 

D atu Karuta mengenai anggaran belandja kementerian uru 
san Unie dan Daerah? di seberang Lautan (MINUOR), ANP 

mengutip berikut: Pemerintah telah menjetudjui utk. 
mengadakan permbitjaraan2 dgn Indonesia mengenai perubahan 
hubungan j . ada, din mana pemerintah berusaha utk men- 

3 | dgn Indonesia jg sesuai dgn kenjataan, bhw 
Z oalkan itu jalah hubungan antara dua negara jg mer- 

ng Pon djuga diperhatikan kepentingan? jg menentukan hu 
bungan - “antara Nederland dan Indonesia itu sebenarnja, 

juga pemerintah Belanda : Sebagai langkah pertama tih 
merasa kurang puas dgn berba- diangkat sebuah komisi ketjil 
gai kedjadian, akan tetapi dim interdepartemental jg berkewa- 
pada itu pemerintah memper- djiban menentukan Ka 
ingatkan terhadap anggapan jg |djangka waktu jg pendek, uku- 
berat sebelah, jg dapat menje-|ran2 internasional san jang 
Dean an orang lebih me- |kiranja harus dipenuhi oleh ren- 

zkan faktor2 jg tidak me |tjana perkembangan berkoordi- 
2 an, diatas perkembangan? |nasi jg sedemikian itu. 

Je baik. Masalah Indo. 
SE Stan or ka Mengenai akibat2 politik dari 

»Blitar”" dan ,.Talisse” itu ha- 
rus diselesaikan dgn setjara jg 
memuaskan utk kepentingan 

negara. Pemerir 
ngakui,: Tajae Ht oran 
tentang akan tertjapainja suatu 

| jg memuaskan 
gam dgn Indone- 

sa ada, selama 

   

an kaum Indo-Be anda 
penjaringan jang sangat ku 

rang itu pemerintah Belanda 
menjatakan, bahwa pertama2 
dapatlah ditjatat, bahwa ma- 
tjam immigrasi dengan tiada 
pengawasan jang sedemikian 
itu dan jang terutama telah ter 
djadi disekitar dan pada Wak 
tu penjerahan kedaulatan ki- 
ni telah ciibatasi. Sesuatu pe- 

-ngaruh jang berarti terhadap 
penduduk bumiputera di Neder 

'and sebagai akibat immigrasi 

kanm Indo itu, rupanja tilak- 

    

     

  

    
    

   

i-insjafi sepenuhnja 
Pants, pada | 

  
2 lah ada. 

Walaupun : sea pemerin- |. Masalah sendjata. 
tah Belanda beranggapan. ha- Mengenai masalah sendjata 
rus melakukan permusjawara- antara Jain dikatokan, bahwa 
tan itu, oleh karena pemerin- atas ncta Belanda tertangga! 

tah menganggap penting, agar | 14 Pebruarj 'pihak Indones:a te 
dari a diusahakan se-|iah meniatakan reaksinja de 
gala2nja jg lajak dan mungkin, ngan djalan sebuah nota fer- 

tanggal 22 Pebruari dimana d' 

: negara ra diatas njatakan, bahwa kabinet demi 

| “sioner tidak mungkin mengam 

“Ikan. | bi! sesuatu keputusan jang pas 

Pikiran “tt ang se-' ti. Karena ia keputusan jang 

utk menemp tkan hubungan di 
anta a-kedi    

buah panitia ahli? guna iera- | sedemikian itu tidaklah dapa" 

peladjari | yen kemungk'inan2 di ' diharapkan sebelum terbentuk 
lapang: 'ekonomian Irian, ynja suatu kabinet baru di In   

donesia: Pemerintah Be'anda ki 

ni sedang mengadakan persia- 

pan2, untuk d'ika perlu mentja 

|ri suatu keputusan hukum, 

rupanja Kekar ga bagi pe. 
merintah Se ega me- 
ngingat pelaksanaan kewadji- 
bag internasional Belanda, 

  

pada mengalir masuknja 'libu- | 
engan | 

L 

  

Gjadi Gemikian giatnja, sehing- 
ga djumlah ton pengangkutan 
bar ang2 pada beberapa bulan 
G:tahun jang 
djumlah ton antara 
dan Korea. Si ga 
Kaum nedagang di Hongkong 

menentang blokade sempurna 
terhada- daratan Tiongkok, ka 
rena hal itu berarti bahwa ang- 
batan laut Amerika harus siap 
sedia setiap saat untuk menga- 
dakan pengawasan, dalam ma- 
na mungkin ,akan mengakibat- 
kan difs--rcelamkanja sebuah 
kapal Rusia, halmana akan me- 
(nimbulkan »erang dunia ketiga. 

Achirnja Gardner Cowles me- 
niatakan, bahwa pada wtktu ini 
adalah tidak mungkin untuk' me 
ngadakan. penjerbuan kedara: 
tan Tionckok dgn memperguna 
Kan angkatan2 perang Chiang 
Kai Shek jg ada di Taiwan seka 
rang. Mereka tidak mempunja: 
alat2 sendjata berat jang berar- 
ti demikian pendapat Gardner 
Cowles. (UP) 

  

Kemarin dulu siang kira2 pu- 
ku| 10.30 an ara Pagaden dan 
Suba'g ada sebuah au'obus dan 
sebuah oplet jang dihentikan 
cleh sebuah gercmbolan bersen 
djata, Berita jang di erima pi- 
hak resmi menja'akan, bahwa 
gersmbolan itu merampas ba- 
rang2 penumpang dan menem- 
bak mati supir au obus dan 
seorang penumpang oplet. 
  

Beban sosial. 
, Selandfjutnfa diterangkan, bahwa 
dari golongan pegawai Negeri2 Be- 

landa jg dilahirkan di Indonesia 
dan tidak menerima kewarga-negara. 
an Indonesa pada tanggal 27 Desem- 
ber ig lalu, sepandjang pengetahuan 
400 orang telah dipetiat dari Cinas 
Republik Indonesia, dan boleh di. 
ha'apkan, bahwa araniah “ni masih 
akan bertambah lagi. Kevada Ko- 
misaris Agung Be' anda telah dnminta 
untuk djika perlu menjokong orang? 
(hk untuk. selama tiga bulan, 

Pasukan2 kita disebe- "2 

lah barat Irian? 
Achirnja Reuter 

kan dari Den Hang, bahwa men- 
djawah suatu pertanjaan men- 
teri urusan MINOR Peters te- 
lah menjatakan, bahwa ,di- 
sangka” ypasukar? Indonesia 
ada | ditempatkan dibeberapa pu- ' 
lau -di Maluku Utara dan Selzi 
tan uisebelah barat Irian, akan 
tetapi .,tidak ada petandjak”, njak, 7 orang tersebut lalu di- 

itu berdjamah bakar hidup2. Kekedjaman pasu 
sehingga da- kan? Tiongkok Kucinintang itu 

nat dikatakan adanja ,pemusa- telah menimbulkan perasaan ta 
kut pada penduduk disekitarnja. 

bhw pasukan 
sedemikian rupa, 

ian pasukan2”, 

lampau melebihi, 
Amerika. 

Templer, telah mengumumkan 

adalah memperbesar pasukan 

tai Wafd. 
Para penindjau jang paling - ber 

pengalaman- dalam masalah? Timur 
Tengah dalam pada itu berpenda- 
pat, bahwa Hilaly" Pasha kini ber 
gerak pada lapangan jang sangat 
berbahaja, karena ia harus mengha 
dapi kenjataan bahwa partai Wafd 
mempunjai populariteit dikalangan 
rakjat Mesir jang berdasar pada 
pendirian jang tak kenal kompromi 
dari partai itu dalam hal tjita-tjita 
nasional Mesir, Lagipula partai 
Wafd selalu telah menegaskan bah 
wa tindakan2 jang telah diambilnja 
untuk memperdjuangkan tjita2, itu 
telah disetudjui oleh radia Farouk 
Demikian. penindjau2 tsb. Pembesar2: 
Inggris sementara itu “mengatakan 
bahwa pemerintah Inggris tidak ber 

maksud mengambil sesuatu tindakan 
ataupun menjatakan sesuatu 'janc 

mungkin dapat mempersulit usaha2 | 
pemerintah Mesir untuk menghidup 
kan suatt s«vasana,- dalam mana 
perundingan2. tidak hanja mengenai 
Mesir, tetapi diuga jang mengenai 
keamanan seluruh “Timur 
dengan berguna nanti dapat dimulai. 

Faktor keamanan 

Timur Tengah. ' 
Sementara itu terdapat ma 

iang makin kuat, bahwa neg: 

Arab kini telah sungguh? # 

  
wa sesuatu djalan harus ditemukan 
untuk ,,mendamaikan” tjita2 kebang 
saan Mesir didaerah Terusan Suez 
dan Sudan dengan keperluan jang 
Sangat ,,urdent” untuk mendavatkan 
suatu keamanan di Timur Tengah. 
Dalam hubungan ini tanda2 'jang 

Menudju 
1 Natie 

3Templer Bajangkan 
Kemuvgkisan Adapja 

Satu Kewarganegaraan 
Malaya 

D ALAM PIDATONJA utk 
“pertama kali dimuka De 

wan Legislatif Federal di Singa 
pura hari Rebo kemaren, Komi- 

Fwa saran2 demikian itu pasti “tidak 

Tengah |. 

    

  

    

telah terlihat ialah bahwa Kes sel 
tidak2-nja bersedia mendengar saran 
Saran untuk mengadakan suatu ' pel 
njelesaian perdamaian dengan Israel. 
Sekalipun Inggris telah menjatakan 
bahwa ia tidak mempunjai maksud 
untuk “mengambil inisiatif dalam! 
soal ini, namun telah diketahui bah 
wa menteri luar negeri Anthony 

Eden telah membitjarakan soal tsb.| 
Setjara sangat meadalam dengan | 
menteri luar negeri Israel Moshe 
Sharret di London pada minggu j.L 

Pebagian Sudan? 
Yanda? itu disusul pula oleh per - 

njataan2 dari sumber2 bukan resmi 
tetapi jang sangat berkuasa, bahwa 
perdana menteri Hilaly Pasha kini 
bersedia mendengar saran? bahwa | 
pembagian Sudan mungkin dapat: 
menjelesaikan sengketa mengenai 
daerah itu dengan pihak Inggris, 
Pembesar? Inggris menegaskan, 'bah 

  
datang dari pihak Inggris, tetapi 
menurut tanda2 saran2 tsb. mungkin 
telah diadjukan oleh menteri luar 
negeri Pakistan, Sir Zafrullah Khan, 
jang sebagai diketahui, telah beker| 
dja dengan aktif untuk mewudjud- 
kan perdamaian “antara negara? 
Arab dan Israel itu sebagai langkah 
kearah suatu perdjandjian pertaha-!. ' 

| nan Timur-Tengah. Perdjandjian de 
mikian itu hanja akan “dapat terwu 
djud apabila tertjapal- suatu penjele 
saian iang memuaskan dalam seng 
keta antara Inggris dan Mesir. 

—. (Antara—UP) 

Komposisi 
Dan Personalia 

. Togas Jg Terutama 
| Akaa Diselesaikan - 

kapnja adalah sebagai berikut: 

mateur Sidik Djojosukarto, di- 
kesankan. seolah2 

    
   
   

  

na 
Wartawan2 | 

   

   

     

    

djumpainja kesw'itan2, hin 
gagalnja usaha tsb,   ra wartawan. 

  

    
    
        
    
    
    
    
    
            

  

    

    

   

       

   
Meskipun dlm usahanja pembentukan kabinet banjak di 

namun kelihatannja Sidik Djojo- 
sukarto tidak pessimistis, Lihat sadja pada gambar ini 

jg diambil habis pertemuannja terachir dgn Prawoto. De- 
ngan tertawa ia memberikan keterangan2nja kepada pa- 

Wilapa — Formateur Baru : 
s 

Penting Hari Ini: Soal2 se 
dan Olympiade — Tu lisan dr. Sumitro — Ke 

mmunduran 

“Tanpa MasiumiSe- 
  

gga kemudian berachir dgn.   
Masjumi Bukannja 
Kambing Hitam” 
Dari Kegagalan Pembentukan Kabinet 

Achir Ini: State 
ALAM STATEMENTNJ 
semalam, bekas forma 

chawatirannja, bahwa ,/orang 
bing hitamnja kegagalan pembe 

' tementnja ini dikeluarkan berhu 

ment Prawoto 

A jg disampaikan kepada pers 
teur Prawoto menjatakan ke- 
menganggap Masjumilah kam- 
ntukan kabinet jg sudah”, Sta- 
bung dgn keterangan bekas for- 

mateur lainnja Sidik Djojosukarto, jg antara lain menerang- 

sjumi, merupakan suatu kabinet 
diberikan oleh Kepala Negara”. 

Statement Prawoto itu leng 

Dalam keterangan jang -dike 
uarkan o'eh sdr, ex-mede for- 

gaga'n! a 
persetudjuan regional jang effektif g 
untuk pertahanan “Timur Tengah. 
Pemimpin2 Mesir diluar partail 
Wafd kabarnja telah mengakui, bah : 

pembentukan kabinet jang su- 
"dah jalah karena saja tidak 
sanggup membawa ikut serta- 
nja Masjumi jang kompak Ca- 
lam kabinet iang sedang diben 
tuk. Saja rasa, saja lebih me- 
ngetahui sana, dimana Mas,u 
mi kompak atau tidak dan 

Oleh Wilopo 

DEWAN PIMPINAN PNI 
dalam rapatnja kemarin ! 

petang telah mengambil patu- | 

Mn. Wilopo Na aa be tuk- gai pemben 
kabinet, 

  Y. 

Atas pertanjaan ,,Antara” 
at Wilopo terangkan, bahwa 

ja jan pertama 
akan dilalsikan dalam La 
membentuk kabinet ini Hah 
membulatkan bahan? dari per 
DL an politik mn waktu 

Sesudah itu ia akan menga 
dakan kontak dengan partai2. 
Diharapkannja ini akan dapat 
dilakukan 3 hari lagi, 

Sebagai telah dikabarkan, 
program tidak lagi merupakan 
soal jang sulit, karena jang te 
lah disusun oleh para pemben 
tuk-kabinet jang lalu pada ga- 
ris besarnj, dapat diterimania. 

orang luar tak usah memusing 
kan hal itu Saja telah kata 
kan, bahwa banjak kesulitan 

jang menjebabkan gagainja 
pembentukan kabinet. Bebera- 
pa misal sadja, ada tja'on un- 
tuk Kementerian jang tertentu 
jang dimutlakkon, Sedang ada 

nja tialon jang demikian akan 
mengakibasan kurangnja back 
ng dalam parleman dan ada- 
nja “innerijke weerstanden da 
'am kabinet.” 

Ada partai satu jang hendak 
tidak menerima partai lain, se 
dang alasannja ialah bukan 
perbedaan politik tetapi perasa 
an kesal semata2, Ada partai   saris Tinggi Inggeris jg baru da 

ri Federasi Malaya, Sir Gerald 

rentjananja utk memulai dgn, 
penjusunarn tentara Malaya gu- 
na menghadapi ,,kaum Komu- 
nis”. Rentjana Templer lainnja 

polisi Malaya dan sematjam ke- 
warga-negaraan bagi semua pen 
duduk dgn tiada menghiraukan 
kebangsaannja ((rasnja) seba   

tuk suatu matie jg benar? ber- 
satu. 

mengabar- fang didekat verbatasan Timur 

7 orang pedagang Tionghoa di 
Mongnawng, kira2 149 mil dari 
Mardalay. Mereka dituduh men 

gai suatu langkah utk memben 

(Antara-UP), 

  

1 ORANG DIBAKAR HIDUP? 
OLEH PASUKAN? TIONGKOK 
KUOMINTANG. 

Lean “New Light of Bur- 
jang pro-pemeriniah me- 

wartakan pada hari Selasa, bah 
wa pasukan? Tiongkok Kuomin 

Burma telah membakar hidup2 

| Ijalankan spionase utk. RRT. 
Selandju'nja dikabarkan hah 
wa setelah disiram dengan mi   

| po jalah dalam soal komposisi 

Dengan demikian maka usaha jang mengadakan blok dengan 
jang perlu dilakukan oleh Wi o partai lain supaja dapat mem- 

kan, bahwa ,,suatu kabinet dgn tidak ikut sertanja seluruh Ma- 
jg tidak memenuhi sjarat? jang 

Berbahaja 
Dengan Pusatnja z 

# Di Indonesia? 

EMPA BUMI DGN diberi 
(5 tjatatan ,,sangat berba- 
haja” telah dilaporkan oleh Ba- 
lai Perguruan Tinggi Fordham 
di New York pada hari Rebo. 
Gempa telah tertjatat pada 
djam 11.16 dan djam 6.18 GMT. 
Menurut penjelidikan balai per- 
guruan tsb. pusat gempa terle- 
tak kira2 8.800 mil dari New 
York, mungkin di Indonesia. Di- 
katakan bahwa gempa bumi ini 
lebih keras daripada gempa ku- 
mi jang baru? ini dilaporkan 
dari Korea, dan djuga tidak 
mempurjai hubungan dengan 
gempa bumi Korea itu. (Antara 
—Reuter). 

(Harap Perhatikan Halaman II) 

    

|guna turut melaksanakan ter- 

Dia Nah Ti Manik 

kitar kabinet — Russia 

dil. Seni Tari 

  

lurubaja 
Sesuata Kabioet Jang 
Demikian Tidak Meme- 
nuh: Sjarat2 Jang Dibe- 
jrikan Kepala! Bara 
ru S)Kata S.dik 

EKAS FORMATUR Si- 
Gik Djojosakarta 'kema- 

re pi telah mengeluarkan ke 
terangan kepada pers, memban- 
tah berita2 bahwa penjfrahkan — 
mandat kepada Presiden dise- 
bauxan oleh perbeii2dn pendiri- 
an tentang tuntutan. pembagian 
kursi dan perundjukan persona 
Ha. aonurut Sidik berifa? ita ti 
dak benar. Mengenai persoalan |: 
ni belum ada pernjataan2 jg 
bersifat menentukan, Selandjat 
nia dim keteranggrnja itu oleh 
Sidik dikatakan, bhw dim meng 
hadapi pembentukan kabinet jg 
ditugaskan Kepala Negara pa- 
Ga tanggal 1 Mayen 1952 kepada 
formateur Prawoto Margkusas- 
mito dan dia, maka ia mempu- 
njai hasrat jang sangat besar 

  
bentuknja suatu kabinet jang 
kuat dengan Sakungan parle- 
menter jang fjukup besar. 

Kabinet sematjam ini menu-   

Gempa Jg 
4| kompak dalam kabinet jang se 

rut pendapat Sidik adalah su 

atu kabinet jang meneeNa du 
, kungan penuh, tidak sada da 
Pri parlemen tetapi djuga dari 
masjarakat, dan terdiri dari 
orang2. ig mempunjai kesang- 
gupan melaksanakan tugas “is: 
diberikan kepadanja sesuai de- 

ngan program dan meneima 
kepertjajaan dari rakjat. Ber- 
dasarkan “atas pendapat sb. 
dan pengalaman2 dari kabmiet 
Sukiman-Suwirio jang 'amp3n, 
maka Sidik menghendakj siatii 

kabinet jang tertimi dari seba 

njak mungkin partai dengan in 
ti Masjumi jang kompak dan 
PNI, Perundingan2 selama 18 
hari te'ah membawa hasi:2 is 

baik mengenai program “an 
komposisi. Tetapi 

  

He 
K
a
n
a
n
 

oleh karena 

pada permuan kedua fosua- 
teur tanggal 18 Maret 1952 pa 

gi hari, menurut Sidik forma- 
teu, Prawoto Mangsunsasm 10 

tern'ats tidak sanggup memta 

Wa ikut sertania Masjumi jaag 

Cang Gibentuk itu, Maka ia ber 
pendapat. bahwa suatu kab'net 

dengan tidak ikut sertanis se 

Taruh Masjumi, merupakan “aa: 

tu kabinet jang tidak memenu 
hi sjarat2 jang diberikan olet 
Kepala Negara.   
MADJALENGKA DISERANG ' 
GEROMBOLAN LAGI. £ 

Kira? 200 orang dari sebuah 
gerembolan jang d sebut nama 
nja pada malam Serin telah 
menjerang kota  Madjalengka 

dan mengakibu'kom seorang 
anggota tentarg tewas, seorang 
Po'iisi dan seorang rak'at men 
dapat luka2 Menurut berita 
jang disampaikan kepada jang 
berwadjib di Barilung serangan 
tersebut terutama ditud Futkam 
kepada alat2 negara jang ber. 
sendiata. (Antara). : 

  
    perkuat tuntutannja jang mut- 

lak. Ada partai pu'a jang baru 
dapat mengatakan turut atau 
tidak, djika 'bezetting jang 
penghabisan dari seluruh: kabi 
net sudah diketahui. 

Oleh karenania adalah naief 
sekali dan saja chawatir orang 
segera akan terbentur kepada 
rea iteit jang pahit djika orang 
menganggap Masjumilah kam- 
bing hitamnja kegagalan pem- 
bentukan kabinet jang sudah, 
Saja ulang sekali lagi penghara 
pan saia supaja dihindarkan 
segala sesuatu jang dapat me 
nambah kesulitan jang sudah 
banjak ini, 

474 RUMAH ROBOH GEMPA 
BUMI HEBAT DI TALANG 

Menurut beri'a terlambat ie. 
tiba di Palembang pada tgl. 
15/3 jl. didaerah kabupaten Re- 
djatg Lebong terdjadi gempa 
bumi heba , sehingga meroboh 
kan 474 rumah d'desa Talang 
Liak dalam lingkangan daerah 
Ma Aman, Kerusakan? laintja 
beltm diketahui. Gempa bumi 
tsb. djuga dirasakan dikota Pa, 
lembang pada hari iu dalam 
waktu beberapa menit. Gempa 
seperti i"i sering dialami di- 
anna sb. antara lain 1943- 

dan terutama dalam soal perso 
nalia. : 

Gabungan PIR 
Fraksi Demokrat 

'Se'andjutnja dapat dikabar- 
kan, Fraksi Masjumi dalam par 
lemen pada hari Rebo pagi ke 
maren telah mengadakan ra- 
pat digedung parlemen, untuk 
mempeladjari soa'2 disekitar 
pembentukan kabinet, Pada ha 
ri Rebo siang dewan pimpinan 
Masjumi mengadakan rapat- 
nja lagi. 

Seland utnja PI Aneta mem 
peroleh kaba, darj sumber jg. 
lajak dipertjaja, bahwa fraksi 
PIR da am parlemen dan Frak 
si Demokrat telah memutuskan 
untuk bergabung dalam ”ga- 
bungan fraksi Pir Pan Demo- 
krat" 

"Gabungan saat ini teruta 
ma akan mengadakan kerd'a- 
sama iang erat dalam mengha 
dapi soal2 prinsipiel. 
Dengan penggabungan iri, 

gabungan fraksi ini mempu- 
njai tiga puuh kursi didalam 
parlemen, jakni 18 kursi dari 
fraksi PIR dan 12 kursi dari 
fraksi Demokrat. 

  

  

  
  

Tjita2 Bentuk" ,Blok Dania Tata" 
ALANGAN JANG DAPAT 
mengetahui di Kairo AN 

jap kundjungan dr. Fadel al Jama 
II, bekas menteri Juar-negeri 

to. Mesir mempunjai arti politis, jg 

Irak | 
dan pemimpin delegasi Irak di PBB, | 

menemui menteri luar negeri Pakis- 
Sir Zafruliah Khan, jani pro 
pembentukan blok tsb. 

tan, 

motor 

Fase permulaan dari rentjana pem 

bentukan blok Arab-Asia itu dalah 

sangat penting. Dx. Jamali datang | mengadakan suatu organisasi kon 

di Kairo pada hari Rebo. Diduga | sultatief diantara negara2 anggota 
bahwa dr. Jamali akan membawa | Lembaga Arab, Turki, Iran, Afgha 

blok ! 
il 

usul2 tentang - pembentukan 
Islam, setelah ia dalam minggu 

nistan dan Pakistan. 
Negara? Isla na baru... kemudi 

bapa Kabudaj 
| son. Bataviaaseh Ge 

an akan diminta turut serta dalam 
organisasi tsb, Kuasa usaha Pakis 
tan di Kairo, Sayid al 'Tayib Hus 
sein, telah memberi tahu kepada 
menteri luar-negeri Mesir, Abdul 
Khalik Hasuna Pasha, bahwa mak 
sud undangan menteri luar negeri 
Pakistan, Zafrullah Khan, baru? ini 

depan ialah untuk " membitjarakan 
pembentukan suatu dewan konsulta 
tif tetap, dalam mana negara2 Islam 
bersama-sama akan — merundingkan 
Soal-soal umum. Hussein “ mengata 
kan bahwa dari 12 negara, jang di 
beri undangan, 8 negara telah mc 
nerima baik undangan tsb. jaitu 

    kepada para menteri luar negeri| Mesir, Turki, Syria, Libanon, Trak, 
negara2 Arab dan Islam  supaja| Saudi Arabia, Yemen dan Jordania. 
.menghadliri konperensi dalam bulan (Antara-AFP) 

igats 
| an Kunstan dn Wetengap anna 

ERDANA MENTERI Ir 

1 
dari 3 orang anggota senat, 

Iran Sedia Lagi   | 
j 

Berunding Mengensi : Soal 'Minjaks Asal 
Usal2 Jg Diadjukan Bisa Diterima Iran t 4 

an di Mohammed Mossadeg 2 
da hari Rebo menerangkan kepada delegasi jg terdiri. k : 

bahwa pemerintahnja bersedia Hb f 

utk mengadakan perundingan? lagi dgn partai lainnja guna 
menjelesaikan masalah minjak, 
kan usul? jg dapat diterima. 

x £ rx 

Usui2 jang telah diadjukan 
oleh misi Bank Internasional 

tidak dapat diterima o-eh Iran, 

Clemikian Mossadeg jang selan 
djutnja menuduh bahwa bekas 

maskapai minjak Inggeris-Iran 

dan agen2nja berdaja upaja 
dengan sekuat tenaga untuk 

mentjegah djangan sampai 
orang2 lain pergi ke Iran guna 

| | berusaha untuk melenjapkan 
sengketa minjak jang hingga 

kini masih terdapat itu, 

Dalam laporannja kepada ke 
tiga anggauta senat tersebut 

Mossadeg antara lain mene- 
rangkan, bahwa keamanan di 

Iran dewasa ini tidak lebih bu 
ruk daripad, jang sudah2. Ke 
sukaran?2 jang kini dihadapi 

oleh Iran ada'ah disebabkan | 

oleh bekas maskapai minjak 

Inggeris-Iran jang memerintah 
kan kepada agen2nja untuk me 
nimbulkan kegelisahan dsa- 

na, demikian Mossadeg. Menge 
nai keadaan keuangan Mossa 
deg menerangkan, bahwa Iran 
belum pernah mempunjai ang- 
garan beandja jang tjukup. 
Kekuatan pemerintah dalam ta 

hun2 jang lalu ini telah sepu- 
luh kali lebih besar daripada, 
jang sudah2, Iran menghenda 
ki penjelesaian masalah minjak 
nja. “setjara adil”, demikian 
Mossadeg, . Ta 

asal sadja kepada Iran diadju- 

Penjakit 

Menjerang Dgn He- 
'batoja Di Korea- 

Utara... 
Hi ARIAN RRT .Xangtye. 

Daily” hari: Rebo- mewar: 
takan bahwa tak turundaja ka 
djan dan saldju di Kerea I tara: 
menjebabkan. bahwa. pelbagai. 
propinsi Korea Utara dowasa- Pair 
diserang oleh penjakit2 jg. mo. 
nular, Menurut harian tadi da 
pelbepai propinsi Korea pa 
berdjangkit wabah? tjatjar,.. 
tjampak, demam dan slongant-.. 
steking”, s 

Akan tetapi berita2 tadi Ta 
dak menghubungkan pen/akit2 

  

  ini dengan .wabah2 pes bubon, 
'choera dan penjakit2 lainnja« . 
jang sebagaimana diwattakan 
semula telah berdjangkit disa 
na. Wabah2 tersebut pertama? 
diclipatkan dipropinsi Shan-' 
tung, Hopeh, Arnbwei Utara 
dan Kiangy Utara. Dilacrah 
Hopeh sadja sedjumlan lebih 
dari 3.800 orang dalam maga 
16 Pebruari sampai 19 Pebrua 
ari teah diserang oleh penic- 
kit2 ini, demik'ian“harian terse 
but jang achirnja mewartakan 
bahwa pemerntak RRT telah 
mengirimkan satuan? keseha- 
tannja ke daerah2 jang mende 

Lrita tadi, (Reuter). 
  
 



   

        

    

    

   

  

   

    
   

    

       

      

  

       

    

      

       

  

      

   
   
   

  

   

   

   

  

   

    

at 

Na Di'erangkan 1 j 
Wilopo: ia telah meminta supaja 

jang kuat dengan dukungan. 
sesua'u batas-waktu tidak 

Presiden berharap supaja Mr. 
tu Para ibu Tn 

r, 

        

           

     

  

      

        
       
     

       

1 sae Jap fb Te poentien 
. tetap ai Ta pem- 

k-Prawoto Dim Garis 
sa Diteruskan 

Dan Dukungannja. 

1045 kemaren pagi Presiden Sajang me- 
telah menundjak Wilo 

pemerintahan jang telah disiap 

soal program ini tidak perlu di 
pusingkan lagi, Mengenai sifat 
“kabinet jang akan diusahakan- 
aja Manar ata ia terang- 

Dim. Komposisi - Persi 

selandj 

par- 
pi 

sefjepat 

Keterangan Mr. Wilopo. 
Mr. Wilopo dalam pada itu 

menerangkan, bahwa program 

kan oleh bekas pembentuk2- 
kabinet Prawoto dan Sidik Djo 
josukario itu pada garis besar- 
nja dapat diterimanja, Sehingga   

netnja itu, Mr. Wilopo belu 

| saikannja » 

  

   

     

  
  
  

    

   
   

  

       

    

   
    

  

   

  

     

      

dak baba kedalam 'kabi 

hendak mendjawabnja seka 

rang. Dikatgkannja  achirnja: 
bahwa pekerdjaan jang ditugas | 
kan kepadanja- ini adalah be- II 
rat. Ia-akan berusaha menjele 

djika ternjata tidak berhasil ia | 
akan segera pula menjerahkan 

kembali mandaatnja . kepada 
Presiden. i 

Dapat dikabarkan lebih dja-| 
“uh, bahwa sebelum mengada- 

SUARA 

  

SEMARANG 26 MARET 1952. 

Kabar K ota: 
  

i“ajadikan 

Tar 

Rawa Pening 

1 Mungkinkah Pemerintah Pusat Setudjui 
“& 'Rentjana Pem. Djawa-Tengah Menge- 

nai Ini Nanti ? 

Di- 
Waduk? 

IRANJA bukan hanja Ad nakdlesiin kosong belaka ten- 
tang adanja rentjana pemerintahan Propinsi Djawa Te-' 

| ngah mengenai Rawa Pening. Suatu rentjana besar?an jg djika 
| terlaksana akan tiada ternilai maknanja. Dari kalangan jang 

| sangat boleh dipertjaja kita dengar, bahwa mungkin dim tahan 
La Nan Propinsi Djawa Tergah akan mengadjukan rentjana 
memperdalam Rawa pusat tentang maksudnja: melebarkan dan 

Rawa Pening. 

er Ae 

| GDT DAN SATE KAMBING. 
Ada seorang , sahabat Sit- 

“Pong, mungkin seorang an 
“tip, laporkan kalau tiap Mingg 
pagi, pagi- pagi bener, selalu “3 

2 lihatan sebuah mobil GDT, ba- 
. wa rantang besar, mandeg di- 
'Gepannja warung satee Djawas, 
-Gi kampung Melayu. Maksudnja 
“ini apa, 'tanjak sang detektip 

“1 tadi: dan apa boleh mobil dinas 
“ “buat borong satee?? 
“Djawab Sir-Pong: kaluk buat 
“beli satee kambing, boleh sa- 
dja!! Negara tidak keberatan! 

Itu kan malahan tanda baik. 
 Tandanja, kalau sang pegawe 
- tinggi jg karem satee tadi, tiap 
-achir minggu-pekerdjaan insjaf, 
“merasa perlu utk kuatkan tena- 
ga baru dgn dhabar daging kam 

bing, supaja dim minggunja jg. 
..aken datang Pi Naa dgn penuh se- 

mangaatttttit, bekerdja. lebih | 
keras lagi, mbanting tulang 
'buat kepentingan negata, bang- 
sa, Takjat, sampik sak keturu- 
nan rakjat tadi sekalipun. 

Ea (Terhi djuga tentunja, ke 

turunan jg punja mobil GDT ta- 
Gi sendiri. Kania toh djuga ter- 

golong rakjat!!!) : 
Kalau begitu, negara kan ma- ! 

lahan untung? 
“Dus, hidup GDT: hidup da- 

ging ketapang 2 
Sir-Pong. 

sa 

DARI RUANG PENGADILAN. 

“— Telah “didjatuhkan Titian 
pendjara oleh hakim Semarang ke-| 
pada S.S. bin K. 1 tahun potong 
tahanan, karena mempunjai granat 

» tangan zonder ada surat izin. 

  

imbukaat Erinas Gending? 
7.10 Ab kanak2, 

€ uman dan warta dae- 
0 mayan Sumatra oleh bi- 

i t Pengadjian 
: selingan, 18.33          

$ (Tanah tingi 
ng aseli OK Pano- 

Sari Warta berita, 20.05 
20.30 Mimbar ! 
gama, 21 00 Be- 

  

' 

Dengan demikian dimaksud- 
kan untuk mendjelmakan rawa | 
Pening itu mendjadi satu wa- 

bangkan airnja kepada sawah2 
kering disebelah. timur 

rang, seperi Kudus 

dan lain2. 

Sudah barang tentu peker- 
djaan besar2an' “itu akan me 
makan biajs berdjuta2 rupiah 
Jan pula waktu bertahun2. Pe 

Demak 

“-kerdjaan tersebut akan meru- 
pakan bukan pekerdjaan Pro- 

pinsi lagi tetapi adalah saty pe 
kerdjaan negara, djika iba- 
jangkan bagaimana keadaan 
Rawa Pening maka dapat dise 
'ami, betapa berat melaksana- 
kan tjita2 tersebut. Pulau ke- 
tjil jang ada ditengah2 Rawa 
Pening harus 'pula dilenjapkan. 
Pula harus diadakan pembeli 
an tanah sekita, rawa jang me 
rupakan milik rakjat. Maka 
mengingat  banjaknja hal 
jang tersangkut Jakim pemba 
ngunan Rawa Pening ini men- 

djadi satu waduk aseli, maka 

dibutuhkan waktu jang tak 
singkat. Masih merupakan tan 
da tanja pu'a apakah Pemerin 

"tah Pusat akan mengabulkan 

rentjana jang akan dia ena 

|itu. 

Cak aseli jang akan menjum- : 

Sema-t 

| Indonesia ke Swedia - 

kan pertemuan dengan Mr. Wi 

lopo, Presides Sukarno kema- 

  

Mr. Wilopo 
rin pagi itu djuga telah menga 
dakan pula pembitjaraan bertu 
rut2 dengan Wakil! Presiden 

Hatta dan Mr. Tambunan dari 
Parkindo mengenai  sityasi-ba 
ru jang timbul karena kegagal 
an usaha - Prawoto' dan Sidik 
meng ak, kabinet     
TA 2 AL 
“e5eweSOP,5$5$3$333IRG— 

Persetudjuan mana 
perdagangan Indo- | 

nesia-Swedia. 
- Setelah seminggu berunding, 
kini antara Indonesia dan Swe- 
dia telah ditjapai persetudju- 
an untuk” menambah perda- 

gangan antara kedua negeri 
tersebut, demikian - pengumu- 

' man Kementerian Luar Nege- | 

ri Swedia hari Senin . menu- 
rut berita UP dari Stockholm, 
Dikabarkan bahwa export dari 

meliputi 
bahan2 kopra, palm olie  rem- 
pah2 karet dan timah, 'sedang 
impert darj Swedia ke Indone- 
Sia meliputi korek api, kertas 

dan hasil2 industri lainnja: : 

Panitia pembelian ne- 
gara telah dibentuk. 

Djawatan2 pemerintahan dalam | 
pembelian dan pemesan barang, dari 
yuar Negeri kini harus memperoleh 
IZin dari Panitia Pembelian Ni   ig telah. dibenkuk b 
Yan Pemerintah No. 7 Me 
'13 Pebruarj 1952). Pemesanan atau 
embelian dari luan Negeri, hanja: bo' 
eh dilakukam. djika menurut pani| 

Widak dapat. ditjukupi 
harga dan. kwalitet jang lajak- : 
apatat produksi ddaiam negeri. 
saham dan pe ian   BIRO PENASEHAT NASIB 

WANITA. : 

Sebuah badan baru kini 'se- 

angg autanja terdiri dari kaum 

wanita jang tergabung dalam 

organisasi2 wanita, demikian di 

terangkan oleh nj. Pramono. 

Biro sematjam itu akan didi- 

rikan di seluruh wilajah Djawa 

Tengah dan beberapa waktu ber 

selang telah didirikan di Kendal, 
Pekalongan, Demak, dil. Di Se- 

marang biro ini berada dibawah 

untuk memberi bimbingan serta 

penerangan kepada wanita2 jg 

sesat perdjalanannja. 

PERTEMUAN RT USAI 
DENGAN GRT2, 

Tiap2 minggu sekali R T Pu 

sat mengadakan pertemuan de 

ngan pengurus2 GRT dalam 

daerah Kota Pradja Semarang 

| dengan maksud untuk merun- 

| dingkan soal2 bagaimana tjara 

nja dapat menggiatkan organi 

sasi RT dikampungnja masing 

masing. Mengingat banjaknja   
  

ida E “"kiabahjang 
Tea Besar, 13.00 

gumuman, 13.30 
1345 Hiburan siang 

"1 , Warta 

ma 32 Ka Warta be- 
puteri, ' 

organisasi RT dikota ini, ma- 

ika pertemuan tersebut diada- 

(kan setjara bergiliran. 

' MUTASI PADA BRN TJAB. 

| DJAWA TENGAH. 

4 Kepala Biro Rekonstruksi Nasio- 

“nal tjabang Djawa-Tengah, sdr. S$. 

Djoko Surodipuro, oleh B.R.N. Pu 

sat telah dipindahkan “ke Sulawesi 

berkedudukan di Makassar. Sebagai 

gantinja ditetapkan sdr. Surachman 

ida BN. Pusat Djakarta. Sd.) 

Djoko Surodipuro akan meninggal 

Ikan Semarang achir bulan ini, 

dang sibuk didirikan jaitu Biro | 

penaseha: nasib wanita ig para | 

pimpinan ni. Darmo wanito. Mak | 
sud dan tudjuan biro tsb. ialah 

melaiu, Kantor Pusat Pambheliam 
(KAPP) dari kementerian Perekono 

miam. 

  

SOAL PEMBELIAN PADI. 
“Besok pagi Gubernur 

“bersama dua orang ' pembantunja 

rut keterangan. maksudnja ialah an 
tara Jain untuk merundingkan soal 
pembelian padi. Djawa Tengah akari 
minta ketegasan mengenai sichtprijs f ja, 
jang telah diusulkan oleh pemerintah |g 
Djawa Tengah dan disetudjui pula 
oleh DPR propinsi dalam sidangnja 
baru2 ini. i 
Menurut keterangan lebih djauh 

mereka telah datang pada Javasche' 
Bank di Semarang untuk menerima 
uang jang dikirimkan oleh pemeriu- 
tah pusat guna pembelian padi itu, 

“diterima oleh Javasche Bank di Se- 
marang, bal mana sangat disesalkan! 

DIBATJOK MALING. 
Tadi malam djam 2 rumahnja se- 

orang penduduk Tionghoa di Kp. 
Suburan telah dimasuki pendjahat. 
Ketika tuan rumah keluar kamar 'ia 
telah dipegang lehernja" dan dalam 
“pergulatan dengan pendjahat, ia kena' 
dibatjok lengannja dengar "sendjata 

'tadjam. Barang apa jang diambil pen 
djahat, kini masih diusut oleh polisi. 

KORUPSI. | 

Telah ditahan. oleh polisi seorang 
bernama R. mantri perumahan, kota 
Semarang karena ketahuan telah me 
ngisi daftar2 upah. pekerdja “ jang 

(djaannja, tetapi: nama2nja masih te- 
tap dihidupkan, dan uang itu tentu ' 
sadja kesasar masuk sakunja mas   

ni 
mantri tsb. Berapa besar  djumlah : 
uang jang “telah kesasar itu, kini ma- 
sih dalam penyusutan. 

Ya tsb kebutuhan akan barang ' itw 
dalam waktu, 

ai MNakokpa 

Budiono 

akan berangkat ke Djakarta. Menu- 

tetapi menurut keterangan Javasche Ino 
Bank ternjata uang itu masih belum 

“setjepat mungkin | 

  

  

  

orang2nja sudah dilepas dari peker- | 

mem) 

F.A.O. 

Pres Hen   
(Badrun 

  

hari Rabu 

djau keadaan 

  

Pa tb Talah 
ad F.A.O. 

bahwa dalam 

  

    

direktur djenderal FAO 
Djauh jang berkedudukan di Bangkok. 

Setibanja di Kemajoran dim 
interview dengan “Antara” di 
rektur djenderal FA.O. Dodd 
menerangkan, bahwa kedatang 
|annja di Indonesia adalah utk 
menjaksikan sendiri perkemba 
ngan yrentjana pertanian disini 
dan untuk menindjau dengan 
tjara bagaimana F.A.O. d 
rentjana tsb. Karena itu sela- 
'ma di Indonesia akan dikundju 
ngi berbagai usaha pemerintah 
disini dalam Japang tsb untuk. 

ji produksi 
makanan, Disamping itu akan: 
digunakan kesempatan untuk 
bertemu deng an wakil | 

5 itkan di Indone 
Aratuk memberikan ban 
technis dalam lapangan tsb. 
Dinjatakan seterusnja, bah- 

wa negeri2 jang telah dikundju 
.ngi selama perdjalanan ini ia- 
lah Junani, Mesir, Saudi Ara- 

'bia, Irak, Pakistan: Birma, 
Thailand "Vietnam, Kambodja, 
Laos. Minggu depan ia bermak 
sud untuk hadli, dalam konpe- 
yensi di Singapura untuk mem 
bit jarakan soal beras. 

. Ketegangan dunia dan 
|. bahan makanan. 

Pertanjaan sampai 
pengaruh ketegangan di Eropah 
diwaktu2 jang achi, atas kea j 
daan bahan makanan didunia, 
didjawab bahwa dalam lapang 
an tsb keadaan di Eropah itu 
tidak banjak pengaruhnja ka- 

reng diwaktu achir2 negeri2 di 

Eropah tsb semakin berkurang 
mendatangkan bahan2 maka- 

|nan, berhubung dgn usaha me 

reka utk mempertinggi produk 
:si bahan makanan. Tjuma dlm 
soal daging jang masih banjak | 

dimasukkan, dan dalam. hal ini 
ditundjukkan Inggeris jang ba 
njak mendatangkannja dari ne 

geri lain. 

Harus perbesar produk- 

resen 
sia-Tenggara 
adanja mengantjam 

si 

didnerah2 
Ka Lan Dodd, bahwa usaha 

dalam 'mengatasi baha- 
menambah produk- 

eter makanan dan dim soal 
akan selalu sedia 

memberikan bantuan 
dan ngjsehat?2nja. 

William Cummings atas per- 
tanjaan ' »Amtara” menjatakan, 

soal pembagian 

beras di Asia Tenggara itu ada- 
lah urusan antara 

di Pd aa 

| pysedetanga ii AB 
tea. oleh Ir. Kaslan. dari Kemen 
teran Pertanian, 1 
jo dari Kementerian Luar Negeri 
dan Ir. Van der ploeg. wakil 
m0ruk bantuan technis 3 Indone 

Mikenuruf rentjana, rombon 
Tis: Dodd: selama seminggu in" 
bertemu dengan Pre 

Mr, 

be 
diantaranja menteri perta 

Mn Pakan an Mekkeralaan ” Umum 
'dan kesehatan. Dikundjuhgi pula 

adanja bahaja pe- 
diberbagai negeri di A- 

dan 

bersangkutan sen- 
diluar pekerdjaan | | 

    

    
   

           
          
    

   

   
   

  

       telah tiba di pagi Norris E. Dodd, di- 
endral Lembaya Makanan Dan Pertanian 

| PBB He dn dakan penindjauan dlm lapangan perta- 
nian di Indonesia. Nampak: Tn. Dodd sedang Pep 
den Hasan. Hari Kem. Perekonomian. | 

Kek (uranganBahan 
(Makanan Di Indon. 
Harus Diatasi Dgn Lebih Memperba- 

Ona oa 
Beri Bantuan 

kk Organisasi Bahan Makanan 
Dau | Pertanian Sedunia dari PBB (YAO) Norris E. Dada 

Singapura. aa an An iga rentjana cd 
Kan selama seminegu Goa! 

pertanian disini. 
hari Rabu itu diantarkan oleh Wiltam H. Cummings, wakil 

k daerah Asia dan Timur 

FAO 

dimana 

makanan. 

dengan -a 
bahaja K 

tsb Tana 

ena 

negeri dan 

ngumu. 
(matjam pindjaman kepada pe- 

Washingto 

- Mena bulan Djanuari 
1yo1l perdjandjian pin 

  

  

karang. Akan tetapi dalam 
“apa jang mendjadi sebab?bnja kemunduran itu. 

  

Karena bersandar kepada 

Djika kita menjelidiki de- 
ngan seksama dan “sedalam- |   aari   

i 

F.'A. O. Sanggup 

Kemajoran dari 
akan mengada- 

di Indonesia urtuk ' menin 
edatangarnja di Djakarta 

4 Matjam Kredit 
1Exim-Bank Utk 

Indonesia 
SXPORE-IMPORT BANK 
“Washington telah me- 
mkan pemberian empat 

Imerintah Indonesia sedjumlakh 
$ 22110600. Pengumuman 
bank itu" jang dikeluarkan di 

n pada malam Senin 
lalu, mengatakan, bahwa 

ta adalah sebagai tam- 
Dit jang diu- 

djaman jang pertama diantara 
Indonesia Na Ka An 

melipu 4 jumlah 
s 52.145.500. Sampai sekarang 
pet Pe disetadi 

»Xport-Import Bank Wa- 
hington kepada Indonesia s1. 
dah berdjumiah $ 175.015.5 
dan merupakan bagian dari pin 
djaman $ 109 djuta jang diper- 
antukkan bagi Indonesia oleh 
sa itu pada bulan Pebruari 

. 

Pindjaman bagi Indonesia jg 
diumumkan pada malam Senin 
jang lalu itu meliputi: $ 8.300. 
000 bagi pembelian alat2 per- 
lengkapan generator lisirik Die 

sel, generator hydro-elektrik, 
alat2 perhubungan kawat dan 
radip dan alat2 dan per'engka 
pan guna membantu pemerin- 
tah : Indonesia — dan usa- 
ha usaha - partikulir . .mem 
perbaiki pabrik pabrik dan pu 
sat pembangkit. tenaga listrik 
dan supaja produksi tenaga lis 
trik dibeberapa daerah jang sa | 
ngat kekurangan tenaga listrik 
kan dapat ditambah. $ 10 dju 
ta buat pembelian alat2 per- 
lengkapan mobil terutama 
truck, djuga termasuk bus jeep 
dan mobil biasa jang sangat di 
perlukan buat penglaksanaan 
rentjana pemerintah Indonesia 
untuk tahun 1952 guna mem- 
perbaiki bengangkutan bermo- 

tor, 

$ 2.650.000 guna pembelian 
alat2 perlengkapan penggerga 
djian, rel dan lok2 Diesel buat 
dipakai didjalan2 kerata api di 
daarah2 hutan “djati di Djawa 
dan lain? alat2 dan perlengka 
pan kehutanan dan penggerga 
djian beserta truck dan alat2 
penarik dan pengangkut ba- 
tang kaju. $ 1.820.000 guna   

FAO. di 
dilapangan 

Kusumo Uto- 

PBB 

gan Not 
akan 

en dan Wakil 

menteri demi 

| pembelian 40 mesin buat dipa- 
sang da'am kapal2 pengangkut 
Haa penumpang jang berlajar 
dari pantai-kepantai: badan ka 
pal2 itu telah dipesan di Ero- 
pah Barat. 

Herbert E. Gaston ketua De 
won Direktur?  Export-import 
Bank mengatakan: “Kredit2 
itu adalah hasil kerdja-sama 
jang terus menerus diantara 
Export-impor«, Bank dan peme- 
rintah Indonesia, jang sedang   

Ming 
perikanan, disekitar Dja 

dan kantor mertjobaan, perta mian Indonesia dengan tjara 
man di. Bogor. mengadakan kundju 

ngan Ke Lembang dan Bandung. 

SB. ISLAM-INDONESIA. 

Jana perijobaan di Pasar 
» Jusahaf 

“Dalam. reorganisasi komisariat SB 
Islam Indonesia Semarang telah ter 
susun pengurus baru sbb: ketua S. 

“Adiwardojo dari K.H. Mansjur, penu 

lis Badrun Fierdausy dan Sungko- 
.po, keuangan M. Ramelan dan K. 

1 

berusaha untuk membangun 
i kan dan memadjukan perekono 

jang effektif” (Antara). 

KONPERENSI PEDAGANG2 
GULA. 

Pada tg. 28 dan 29 jad. di Se- 
marang akan dilangsungkan kon 
perensi pedagang2 gula seluruh 
Indonesia diselenggarakan oleh 
Dewan Ekonomi Indonesia, tja- 

. bang Semarang dan merupakan 

banjak gedung2 

|rankan, bahkan merasa  baha- 
gia, bilamana Surakarta hanja 
mengalami decadentie atau 'ke- 
munduran sahatlja dalam ke- 
senian Djawa, teristimewy Se- 
ni Tari. Adanj, Bapak Menteri 
P.P.&.K, telah menetapkan ke- 
mMundurannja itu menurut he- 
mar Kami dibandingkan de- 
ngan masa jang telah lampau, 

ketika beiau masih mendja- 
bat pekerdjaan di Surakarta 
(sebelum tahun 1942). Salah 
satu factor jang terpenting jg. 
mengakibatkan ' kemunduran, 
Kesenian Djawa di Surakarta, 
ialah setelah Negara RI. ter- 
djun dalam kantjah revolutie 
Nasional, untuk “ menentang 
pendjadjahan “asing, jang das: 

rah Surakarta ta' luput terle- 
bai dalam pergolakan itu. 

Dim revolusi semua te- 

naga utk. revolusi. 
Dalam waktu 5 tahun jl., se- 

gala tenaga dan fikiran rak- 

jat, berserta “alat kekuasaan 

Pemerintah ditjurahkan dan 

diarahkan kesatu tudjuan, se- 
perti apa jang kamj paparkan 

diatas Ta' ada seorangpun jg. 
memfikirkan kepada perkem- 
bangan kebudajaan (kesenian) 

kita, sehingga “kesenian kita 
mendjadi non-actief dan ta?! 
berdaja lagi. Malahan setengah 
orang pada waktu itu menga- 
takan, bahwa kebudajaan kita 
mungkin akan lenjap akibat 
Cari bermatjam2 peristiw, jg. 
timbul! dalam daerah Surakar- 
ta jang serba istimewa itu. 
Akan tetapi berkat kejakinan 
hidup dan “kesadaran ber-bu- 
daja dari para seniman/seni- 
wati berserta para pemimpin? 
nja jang masih berada dalam 
daerah Surakarta, kebudaja- 

an (kesenian) kita jang ber- 
djiwa Nasional, ta' dapat han- 

tjur 'ebur oleh karenanja wa- 
laupun Surakarta mengalami 
kerusakan2 baik moreel, mau- 
pun  materieel, sesudahnja 
ciaSh jang ke II, 

Bld. meninggalkan |: 

kehanijuran. 
Setelah suasana dalam dae- 

rah Surakarta mendjadi aman 

kembali timbullah suatu ba- 
dan, jang  berasas-tudjuan 
mengactiveer kembali semua 

kesenian jang ada dan  didu- 
kung oleh Masjorakat dj Sura- 

karta, dan badan itu ia'ah 
Himpunan Budais di Surakar- 
ta. Himpunan itu didirikan pa- 
da tanggal 20 November 1949, 
setelah Belanda pergi dari dae- 

rah Surakarta dengan mening- 

galkan sisa2 retakan dan ke- 

rusakan2 jong hebat dikota 

Surakarta pada chususnja dan 
ctseluruh “daerah Surakarta 
pada umumnja. Djika diban- 
dingkam dg kota2 lainnja jang 
termasuk cultuurcentra, seper- 
ti Jogjakarta Bandung dll. 

| Surakartalah jang mengalami 
kerusakan2 jang terbesar, 'se- 
hingga mau tidak mau mem- 
pengaruhi kepada 'perkemba- 
ngan kebudajaan kita dengan 
arti jang tidak baik ' (ongun- 

stig), : 
Banjak gedung2 jang  han- 

tjur sehingga ta' ada suatu- 
pun tempat umum jang tepat 
dan lajak untuk menjelengga- 
Takan kesenian kita, diantara 
lain Seni Tari. Setelah keada- 
an mendjadi normaal memang 

jang rusak 
telah direstaureer dan ada 

djuga jang mendirikan ge- 
clyng2 baru, akan tetapi ge- 
dung2 jang kami maksudkan 
itu, sebagian besar diperguna 

kan untuk gedung  bioseoop, 
sehingga ta' ada tempat (ke- 

diakan untuk keperluan kese- 
nicn Djawa. Keadaan jang se- 
demikian itu, djika dipandang 
dari sudut kebudajaan Nasio- 
nal, memang menjedihkan. 

Kebudajaan tak pi- 
sah dgn kebangsaan. 

Inilah bukan maksud "kami 
|akan menutup pintu atay me- 
hentang masuknja Kebudaja- 
an Barat kedalam Negara kita, 
sebab mengalir kebudajaan 
asing ke Tanah Ai, kita dpt me 
nambah dan memperkaja. 'pe- 
ngetahuan kita dalam lapa- 
ngan Kebudajaan, Jan segala 

hadja bagi kebudajaan kita   
! 'komperensi. tahunan, bangsa Indonesia, boleh kami 

pan dari Bapak Mr. Won gsonegore, 
tL & K. kata beliau mengundjungi Ko 

'Gonesis di Sea Na bulan Desem 
ahwa Seni Tari di Surakarja mengalami kemund Barangkali utjapan itu tidak akan disapa sii Na 

sua U kenjataan pada waktu se- 
atjapan beliau tidak 

| dalamnja darj “beberapa segi, 
|sesungguhnja tidak ' menghe- 

    

| Seni Tari Solo 
|Apa'Jg Sebabkan Kemundarannja?: 'Him- 

| punan-Budaja” Surakarta” Berusaha Me- 
| ngangkat Nilai Seni Tari Sampai" 

..Tingkatannja Jg Dulu 
(Oleh: Prodjosutarjo) 

y ARA PEMBATIA .TENTUNJA telah membatja utja- 
selaku Men.eri P,P. 

nservatori Karawitan In 
bex 1951 jang menga 

diterangkan, 

ambil untuk menjempurnakan 
tusaha2 kita kearah perkem- 
bangan Gan kesatuan kebu- 
dajaan Nasional jang pada 
saat ini masih bersifat  kedae- 
rahan, Akon tetapi kita selalu 
waspala dan mendjaga dja- 
ngan sampailah  kebudajaan 
asing mendesak gan selandjut- 
nja melemahkan 'atau mele- 
njapkan kebudajaan kita jang 
berdjiwa' Nasional Ketahyi- 
lah bahwa 
boleh dipisah-pisahkan dengan 
kebangsaan, karena kebuda- 
jaanlah jang mendjadi sendi 

rut sedjarah, bahwa sesuatu 
bangsa ta' “dapat memperta- 

hankan kebangsaannja  djika 
bangsa itu tidak mempunjai 

kebudajaan jang berdjiwa na- 
sional, seperti bangsa Indian, 

di Amerika, bangsa Maori dike 
pulauca New Sea'and dil.nja, 

Usaha2 HBS 
Maka dag itu dengan susah pa 

jah Himpunan Budaja di Surakarta 
Gapat memperkembang kembali ke   senian “kita d' Surakarta... berkat 

(bantuan @ari beberapa  fihak. baik 
Idari .Pemsgrintah (Djawatan  Kebu 
! 

  

tjuali di Sriwedari) jang cise- : 

inti2nja jang bermanfaot sa- : 

dajaan RI. di Jogjakarta) maupun 
dari masjarakat dalam kota Surakar 
ta, Walaupun Himpunan Budaja di 
Surakarta. baru berdiri Ik. 2 tahun 
akan tetapi dapatnja. berkembang 
baru 1 tahun - setelah mendapat 
uang subsidis darP Djawatan Kebu 
dajaan d' Jogjakarta. 

Dalam bulan Mei "1951. Himpu 
man Budaja di Surakarta telah da 
pat mendirikan kursus2. sepert: kur 
Sus Seni Tari Seni Pentjak. Sem 
Ukir/pahat. Pedalangan. dan disu 
sul jas atanja kursus Seni Lukis 

Djika para pembatja berkenan 
memperhatikan sebab2tdnja jang ka 
Mi UrRikan tsb, diatas tentu sepen 
Capat. dengan kami: bahwa kesenian 
kita Djiawa di Surakarta baru dalam 
proces pertumbuhan. dan ta' dapat 
mempertjepat untuk mentjapai ks 
puntjakhja. Dalam lapangah kebu 
Gajaan Pu usaha2 dan initiat'ef2 

dilaksanakan setjara bebas 
Ini bukan berarti bahwa tjara atau 
Systeem Untuk mengacieer -Kebu 
dajaan kita itu dengan semau.mau 
Kite, akan tetapi dilaksanakan me 
Durut garkg Gan systeem jang ter 
tentu dengan tidak bersifat ' mone 
Kan atau memaksa Maka den gan 
urajan kamj tsb distas chalajak ra 
ma dapat mengambil kesi mpu 'an 
bahwa dtustrwm pada-waktu s 
malahan ada symptcom2 dtas 
Nja perkembangan keseni an I 
dalam daerah Surakarta, jang ya er 
diharapkan sdalam waktu jig pendek 
jg selandjutnia dapat memberi un 

guna mewudjudkan suatu ke 
-nian Indonesia bak ip berupa ta 

   
   

  

kebudajaan tidak ' 

dari pada suatu bangsa. Menu- 

  

Dam Bladag | 
Meluap 

Akibat Hudjan Lebat 
Arus Deras Memba- 
wa Kerusakan Dae: 

rah Blitar 

ARI GUBERNUR 
pw: Aan jang 
sein ri indjauan 
kodaerah pr, penindjai ana. 
La bahwa jembatan per. 
tolongan Bailly didaerah W 
ngi sepand jang” 25 meter larat ' 
dibawa air: Gam Bladag didae- 

tah Blitar jaag sudada” ipa 
tinggi 11, meter kini penuh ber | 

   
   
   

   

          

    

nya 

   

     

    
   

    

isi eruptie-maferiant jan ny. 
tosp pulo dibawa Ban ata 
SUK ai menudju B 
bagai di tahu tar “50 

   

   

  

    

    
ini dibuat dengan aa mem 
b€ri haluan lain kepada lahar 
djangan en Blitar. Djuga 
Jam Salam jang menghalangi 
arus ke Stoner telah neluapi 

dan bandjir erutama aan 
ke Udanawu, Ratusan pendu- 
Juk kini diungsikan Semua 
adalah Peang kadjan lebat 
16 Maret jl. 2 

Berhubung dengan larutnja' 
| djembatan Bailly didaerah Wli 
ngi itu kini lalu-lintas kendara 
an menggunakan djembatan k: 
reta-apj jang merupakan sat 
Satunja penghubung bagi 
ngi baik ke Barat maupun 
Timur. Ai, jang meluap d 
dam Bladag didaerah Bli 
tsb ternjata « agak panas 
berbahy belirang: sehingga s 

mula ada dugaan bahwa ada 1 
har, tetapi ternjata, bahwa 
hu belirang itu disebabkan ' 
rena erupsi2: secundair. Mul 
timbul kegelisahan di Blitar, 
kemudian dapat diredakan. 
sebabkan oleh meluapnja dar 
Salam, bandji,” menjebabkan 

250 ha sawah rusak, ditimbuni 

pasir jang tebalnja  'beberara 
puluh cm, Dari Srengat harus ' 
diungsikan 250 orang dari Bli 
tar djuga 250 orang. Kini siar 

untuk diberangkatkan ke Ben 
tjuluk (Banjuwangi) 170 kelu 
arga terdiri dari 539 orang. 
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Didaerah Tulungagung wa- $ 
terstang dikali Brantas “tinggi: 
sehingga air. hudjan tidak da 
p8t masuk kali dan mengge 

nangi daerah luas. Daerah2 j 
menderita berat. ialah distrik 
Tjampurdarat, j 
ngu, Gondang, 
Besuki, Kedungw 5 
30.000 orang Penghuni 16.659 
rumah menderita karenanja. 

Sawah jang rusak seluas 2.00 
ha. 2.000 orang tiap hari dipe 
lihara dalam $ asrama. 

Untuk meringankan beba 
mereka ini Sa te! 

Hliter ima. 2 Andre. 

25 tom dani disediakan 50 : tony 
Hanan lagi untuk didjual sehari 
ga Rp. 1—— sekilonja Kabu 
ten mendirikan Panitya Bentj 

   

      

     

      

  

   

  

   

  

  

  

   
   
        
     
     

  

    

     

    

     

    

   

      

  

      

     

    
   

   

  

   

teriap n 
ga PMI t'h 
an mellkpoet Hanana Ya IT 
ton. dan cd 4 ton Blitar 

  
        

                   Ta maupun. Seni suara dl seba 
rena 

    
mapan Vo ton djagung. . 3 

   
  

|Aneka Djawa Tengah! 
   

    

  

JOGJA. 
DPD Jogja terbentuk. 

Setelah sekian jama pemben 
Jukan DPD mengalami kegaga 
lan, dalam sidang Dewan Per 
wakilan Rakjat Daerah hari Se 
Iasa dibawah pimpinan Paku 
Alam, ketua Kanicr Pemilihan, 
telah verpilih lima orang anggo 
ta Dewan Pemeriniah Daerah, 

dan M.H. Mawardi, dari Front 
Siatemen | 

noto dari PPDI. 
Dua orang dari From) State 

ment Bersama jang terpilih se 
bagai angge a2 DPD tersebut 

Buruh, Tani dan Partai Nasio 

ta2 DPD tersebu, didjalankan 
menurut petudjuk Men eri Da 
lam Negeri jang di disampai 
kan baru2 ini kepada Kantor 
Pemilihan Jogja. 

AMBARAWA. 

Tembakan diwaktu pe- 
rajaan perkawinan. 

Ketika' hari Minggu malam 

Senen j.l. salah seorang pen- 
duduk dari desa Bandungan di 

atas Ambarawa bernama S. 
sedang merajakan pesta per- 
kawinan dan banjak tamu jg. 
clatang, maka dengan tiba2 te- 
lah terdengar beberapa temba- 
kan iang tidak diketahui asal 
mulanja. Sdr. Suprapto lurah 
desa Bandungan, dan sdr, Kar- 

tosudarmo jang bekerdja se- 
bagai pemborong  materiaal 

dari D.K.A. masing9 telah ter- 
kena 2 dan 7 peluru, sehingga 

sekutika itu mereka menemui 
adjalnja, 

Sudah barang tentu keadaan 
dirumah keramaian itu men- 

di katjau- balau. Sampai pada ' 
saat ini belum diketahui siapa 
orang2 jang mendjadi pembu- 

kan masih dilakukan oleh jg. 
berwadjib. 

KUDUS. 
Suap jg ta” berhasil. 

Seorang pembawa kaju djati ge-   lap didaerah Kudus belum lama ber- 

jaita dari Masjumi Mr. Kasmat : 

Bersama Susanto 
dan dokter Sahir, dan Sugijopra 

'hukuman denda sebesar 

adalah masing2 anggota fraksi | 

nal Indonesia, Pemilihan anggo | 

nuh pak lurah itu. Penjelidi- ' 

selahg ini 'telah kepergok seorang, 
anggauta :polisi post Djati.” Karen " 
tidak “dapati menghindarkan diri,” 
pembawa kaju tadi tjoba akal lain 
ialah dg memberikan suapan kepad 
polisi, berupa 1 pak Taat kr 
dan uang sebanjak Rp 50,— Te 
kiranja ia salah hitung”. Angga 
polisi tsb tidak ' mau "menerima us 

apan itu, malahan dg. barang2 6 
apan itu sbg. bukti, pembawa kajut 
gelap “diadukannja kepada pihak? 
atasan. Setelah diadakay pemerik 

an, kemudian tgl, 15-3 il Pengad 

Negeri Kudus telah  mendjatul 
Rp 100, 

atau pendjara bulan bag pembawa 

kaju itu. 

'SUKOHARDJO. : 

Sokongan kepada P. 
sa dan Pender. 

a Kelapa 
Mulai Ia TEMapaa hiny 

ga pertengahan ' bulan Ma 
ini oleh Djawatan Sosial ' 
bupaten Sukohardjo telah di 
rikari Pa at 

pengungsi c 
jang ditimbulkan oleh ) 
ex-Bataljoni 426 dan 
penduduk jang menjaans. kel 
paran berupa uang, seban 
R. 10.000 dan berupa baham 
kanan sebanjak 52,87 kwir 
beras. 
Disamping pemberian ' 

kongan tersebut, oleh D 
tan Sosial Kabupaten Suko! 
djo telah diperintahkan 
kepada Djawatan? Sosial FE 
tjamatan2 untuk men 
dng, menurut: kekuatan 
masing2. 

   
   
   

  

   
     
      

      
      

     

     

     
  
    
   

    
    

  

    
    
   

    

  

        

    
     

  

    
   

   
    

  

       

            
         

     

   

       
   

   

    

   

   
      

  

      
    

    

    

        

      

         

      

    

     
   
   

    

   
   

       
     

  

       

          

      
    

  

       
     
         

  

       
       

  

        

     

      
     

   

    

  

    

Bi “ad. akan m 
:nja bertempat digedut 
|rintahan Daerah Kab, Manatt 
djo. 

Dalam sidarg tsb. antara” 
lain akam diperbitjangkan me: 
nirenai usaha P Ogan una aan 

Daerah Autonoom ' Kabupaten : 
Karaganjar, pembikinan kiosk2 4 : 
dengan beaja Rp. 40.000. me' 
ngisi lowongan 5 orang anggau 4 
ta DPRDS iang telah lama ke. 
luar dan lain? 

    

   

   
   
   

  

   

    

        



  

  

  

  
  

    

  

- ische Bank, melainkan” sebalik- 

nja sekarang “Javaschs Rank 

| Djumlah ag (8e- 
muanja. pada waktu ja 
adalah sebesar 3,990 djuta     

Ulaan mas jang dij n 
sebagai tjadangan | pa 
Ini agan Tera dovasehe | 

Da “dalani nilai uang Yan 
da (djadi “dengan nilai Rp. 1 

1—). Akan tetapi “oleh 

karena segala sesuatu dalam | 
swilajah negara Indc 
“berdaulat dan merdeka diukur | 
dalam mata uangnja sendiri, 
jaitu rupiah, He mabep ata jang 

      

   

TUH 

ipun semua persedia 
barang mas jang diperguna- 

kan sebagai djaminan untuk 
peredaran uang tadi haruslah di 

ajatakan pula pula dalam mata uang 
“rupiah, dan tidak boleh lagi da 
lam nilai ta uang Belanda. 

Senerti kita sekarang semua 
tahu. beberapa waktu jang lalu 

diadakan suatu devaluasi de- 

ngan ti an “moneter tera- 

chir, s “ menentukan nilai 

uang rupiah pada na tingka- 
tan Tana baru. 

Batuk setjara formil dika a- 

kan bahwa kita sekarang mem 

  

5 
$ 
$ : 
: 
1 EF punjai suatu "swevende koers”. 
z Tetapi koers uang kita ini diten 
Pa 1 dukan somata2 oleh pemerintah | 

an, dan pemerintah merentu- 

| kan koers rupiah sekarang pa. 
“da satu tingkatan 1:3, dengan 
begitu persediaan djumlah ba 
rang2 mas jang kita maksudkan 
ladi dinjatakan “dalam “mata 
pang rupiah adalah seharga ru 
piah 3,180 djuta. Kalau kita | 
bandingkan |tjadangan ini “Izn | 

: Gjumlah uarg jg beredar dim. 

siah, maka ternjata sekali, pah ' 
wa jaminan utk. pereda an 

“uang terletak pada suatu ting- 
katan jg tidak kurang daripa 

| Lena 71. Djad: hampir 4 kali se | 
“besar djamiman jang ciperlusan. 

““Fakvperlu diterangkan disini Ia 
sa, bahwa hal ini bukan meru' 

. pakan pengluasan dalam pereda | 
'ran'uang, malahan sebaliknja 

3 suatu kekurangan uang dalam 
| artikata kontraksi uang (geld- 
: contractie). Le mendjadi 

djelas, djikalau dalam Peer 
can tjadangan kita memasukkan 
“Pula semua TT persedi: aan 

5 ga 

Seperti siliotahat tai dja- 
Ta pula dalam kebanjakon 
'negara didunia pada waktu ini, 

Pa an “diartikan sebagai 

semua Gjumlah barang ' mas 
(plus semua djum'ah  devisen. 

3 “Sjcfrwlin mengumumkan 
bahwa, semua persediaan devie 
sen adalah sebesar Rp. 1,150 
djuta, dalam nilai devisen gul- 
@ens (dengan perniaian Rp. 

    

1 — F 1—). Djadi dalam 
Tata “mid Tupiah sedjumlah 

3,450 ba pp rupiah. 
begini djumlah perse 

    

i harus diberi perrilaian jg. 
dalam harga mata 

   

ngan, maka mudah 
ti bahwa pernjataan 

“tentang adanja 
Siai bi 

: eric Sebesar Rp. 509 djuta ti 
|dak benar. Malahan sebalikaja 
@juga- kalau kita hubungkan ta 
hun 1950 dengan tahun 1951, ti 
dak ada deficit pada anggaran 
belandja "negara, melainkan sa 
tu surplus! Pula tidak ada hu- 
tang pemerintah kepada Java- 

ibanding kan dgn kabutuhan batal. 29 
Ne chalajak ramai AKAN mag Ra 

   

  

Pemerasan?” | ka r 

Sebatiknja 2 lang ctk 

peng uaran2 pemiborosan dan | 

Gjawabkan. 

. thd. rakjat. |' . 

kan oleh negara ialah bersifat ji 

penghamburan Jang berdjuta2 Lyn 

jang tak dapat: Se nang hi agan 

    
      

   
| tentang lalat? dan La js   Dalam: hubungan chusus ini, 

pengluaran pemborosan besar2 | 
ap Cengan tidak terlaksananja 
usaha prodaktif bagi manjarn 
kat Indonesia dengan wlanja | 
surplus pada anggaran belan- 
aja hanja mempunjai satu ar 

: pemerasan oleh negara ter- 

bndset-deficit 

onesia jang | 

  

berhutang kepsda “'Peme'intah. 
| Djadi djuga alasan 

utk perniitann 
Inflasi, sudah s: 
jangan Ten 

tak dapat kita katakan “bahwa   
Inkan sebaliknja apa jang terli 

| hat ialah suau kontraksi uang 
(relckontracte). diumlah pere 
daran uang makin mengkeret! 

Dan kontrak8i uang dalam ke 
adaan jang chusus kita -hada 
wakiu sekarang merupakan & sa 
lah satu-segi daripada proses 
deflasi seperti saja Kaka kan 
bebrapa waktu jang lalu. 

Berdasar satu sama lainnja sa 
ja djuga tidak dapat mengikut i 

Sjafrudit dalam angganannja, 
bahwa, neratix pembajaran dan 
|anggaran belandja regara ada 
lah barometer jg terpenting jg 
membe:i gambaran jang hulai 

tentang keadaan Jan berdjalan- 
aja ekonomi dan keuangan nega 
'a kita pada umumnja. 

Hal ini menurut hemat saja 
tergantung sekali daripada taf- 
siran . tentang perkembangan 
dan baik-buruknja kegiatan eko 
nomi iang terlaksana diantara 
chalajak ramai selama waktu jg 

bersangkutan. 

Neratja pembajaran 
dan anggaran be- 

landja negara. 
Tak Gapat saja menerima de 

ngan begitu sadja bahwa sur- 
bus pai, anggaran 

  

  
, “merupakan hal2 

jenangkan. Ini hanja 

1 

masjarakat, jaitu 4000 djuta ru 3 
ane men 

memberikan suatu gambaran | 
iang berat sebelah jang hanja 
menekankan perhatian terha- 
Cap lapangan. angka2 dengan 
(tidak mengindahkan kenjataan 

sesungguhnja, jaitu lapangan 

(kegiatan. ekonomi rakiat Indo- 

'nesia. 

Menurut pemiat sajz Suatu 

surplus ataupun deficit pada 

anggaran belandja negara dan 

suatu surplus Htanpun Seficit 

pada neratja rembajaran tak 

bolex «langsap sebagai hai ig 

menienangkan utk 1007 aan 

vun sebagai ha' jang men, 'edih 

kan,untuk 10046. : 

Haruslah: “Ciperti: mibangkan ke 
adian chvsus jang kita hadapi 
dilapangan ekonemi dan kepenti 
ngan masjarakai. Soal jang ter | 

(penting, islah apa funksinja de- 
ficit atau surnius Itu dalam hu 
bungannja dengan tingkai pro 
duksi, tingkat kegiatan ekono- 
mei, titirkai “seridopalan nastok 
“bal pengiuasan lapangan p'ker 
djaan, dsb... 
Dalam pada itu djelaslah su 

dah bhw surplus dan ' 
iang dimaksudkan, selama wak   dika barong “mas plus devisen 

adilan 3: 19 “djuta - rupiah 
pus Rp 3150 djuta — Rp. 
6,630 djuta. Djadi djaminan se 
demildan, adalah sebesa, 165: 

  

pai ikomtana kita hendak 
tjadangan atau 
etjuali bakangka #8 

: pada waktu ini ' 
egara pun didu , 

an politik 

     

   

          

    

— Alasan lain 

dj 

    

, kalau ” 

Ia pada masa dua | 
tahun 1950 dan 1951. Dim pa- 
da itu beliau lupa mengwtakan 
bahwa dalam segala sesuatu | 

   

      

k Ae did lan cers:| an rudin Geficit | 

sebesar 500 ada 
ki 2 

tu jang Tanipau dilaksanakan 
dan dikumpulkan dengan pengor 

“banan kepentingan masjarakaf 

jang sebenarnja, jaitu dengar | 

| dikorbankannja usaha produksi | 
dan lapangan kegiatan skonomi 
rakjat kita, sehingga proses 2 

memperlihatkan suatu Tamibba PN£ untuk melatih dibuat lapa- 
an jang seret sekali. Sdr. Sjaf- 

fa perekonomian diwaktu 

iradin sendiri dengan dijelas me 
ingatakan bahwa surplus pada 
'anggaran belandja jang begitu | 

: “besar: banja dimungkinkan pa 
da tahun jang lampau, karena 

banjak usaha2 jang sungguh? |. 
“1 Inroduktir tidak dikerdjakin se 

hingga sama “sekali tidak ada 
Itaedahnja untuk kepentingan | 
3 pakjat, 

tentang 

ma sekah kehi 

Bagaimanapun dan dari su- 
dut lg? juga kita melihat 
lapangan mone'sr dan ekonomi, 

dalam masjarakat Indenesia ter | 
'djadi suat expansi wang (peng- | 
Tuasan peredaran ' uang). mela 

Ka rak'at banjak, tak lain 
dan tak bukan. 

Tjelaan jang terpenti ing dan 
pokok jang saja tudjukan ter- 
hadap pengendalian keuangan 
negara selama tahun2 ig'lam- 
payu ialah djustru karena kas 

negara selalu dipandang seba 

gai satu lapangan jang berdau 

lat dan otonoom "dengan tidak 
mengindahkannja hubungan- 
nja dengan kegiatan ekonomi 

|dan proses roda perekonomian. 
| Seharusnja kebidjaksanaan ke 
| ugngon negara harus mengab- 
jdikomn diri. thd, "kegiatan 'ekono 
mi, agar spj dg begitu keuang 
an negara cibt membantu setja 
re aktif untuk memungkinkan 
kemadjuan. ekonomi kearah 
perbaikan. Djika tidak maka 
keuangan negars merupakan 

beban dan tekan terhadap ke- 

giatan rakjat dilapangan ekono 
mi. Lama-kelamaan achirnja 
keseretan ekonomi (pada diri- 
nja djuga akan membahajakan | 
keuangan - negara, karera me 
umpuhkan lapangan penerima 

an negara: padjak achirnja ti- 

dak mungkin lagi dipungut da 
ri kekuatan rekjat sendiri. 

  

(Disambung hal. 4) 

    
Ingin Akan Merebut Kem   

belandja ! 

kelebihan pada persediaan | 

dilapangan neratja | 

luaran guna R.AF. da'am ta- 

Idi £ 107.000.900 

“Inggris unt: 

(£ 147.000.060 lebih besar dari 

tuk tahun ini. 

gris menghadapi 4 matjam tu- 

jang 

'jelengan | 
fatih untuk menerbangkan dan   

| Gari angkatan udara harus “Si- 

|verbesar, baik untuk effisiensi 

'nan? dst, jang semuanja perlu 

  

| segi. 

. Sajap R. A. Ia 

@ Kekuatan Inggeris! Di” Udara: Akan T
a 

Diperbesari 

la Di Angkasa. 
ENTERI-MUDA NEGARA urusan angkatan Bet 

anek” sesudah Sea sex 
buah pesawa terbang. “Lapo- 
ran komisi tadi... menga 
bahwa menurut para ahli 

| Gibuktikat, bahwa banjak “dian 

  

! 2 « lala, tadi membawa ku- 
12 kolera, typhus dan pes, 

Ita Radio Moskow. (An ara- 
'Renter). 

100-7 00 serangga tiap 

meter 

Komentai or radio Soviet, Ka 
menskv, dalam utjapann'a. pa- 

da harj Se'asa menuduh Ame- 
Fika Serikan mengantjam  ke- 
amanan RRT dengan menjebar 
kan kuman2 diwi'ajah  Tiong- 
kok sebelah Timur-Laut. Dika- 
takannja bahwa peluasan pe- 
njebaran 'kuman2 penjakit ke- 
daerah itu Situdiukan untuk 
mempermudah rentjana "Ame- 
rika guna menierbu Tiongkok 
serta membahajakan keama- 
nan rakjat Tiongkok dengan 

djalan memusnahkan 'pendu- 
Cuk SEtjora besar2an. . Menu- 
rut Kamensky, laporan? dari 
sumber2 Tiscugkok dan Korea 
menjatakan bahwa serangga2 
(insects) jang membawa ku- 

' man2 telah disebarkan . diatas 
| Korea dan Timur-Laut Tiong- 
kok da'am djumlah 100 hingga 
700 serangga setiap meter per- 

(Ant.-AFP) : 

LIKAN BADAK? 
Nelaiar?2 dari Safi (Marokko) har! 

Minggu te menangkap . Seekor 
ikan je aheh, Tubuh ika ini seper 
ti Ikan tjutiud Terapi kepalanja ba 

badak. Be | Njak mirip dengan CI 
rafnja ikes aneh ini 56 kilo. Ma 

  

   
   
   

    

aa 
   

bali Medudukaja Semu 
Au" 

Inggris George Ward hari Selasa jl. menerangkan dim. 
madjelis rendah, bahwa pemerintah Inggris berusaha melan- 
djutkan program pemerintah jarg jampau, untuk memperkuat 
angkatan udara, Kata Ward, ke kuaian diudara dizaman Lowas 
rang merupakan fakiar jang Aan so 
ngan. Ward menerangkan seterusuja, 2 
aan semula, unfuk tahun padjak ng akan” 
kan uang sedjumlah £ 461.640. 
fan udara Inggris. 

— 

Akan tetapi karena adanja 
bantuan dari Amerika Serikat 
Can tambahan2, maka penge- 

hun 1952-53 ini akan mendja- 
lebih besar 

daripada perkiraan untuk ta- 
hun vodjak 1951-1952 Ward 
mengemukakan, .hahwa dalam 

tahun j.a.d. ini pengeluaran 
angkatan udara 

mendjadi 
ik AK 

Dja kira2 | akan 

pada apa jang disefakan un- 

4 matjam tugas bagi 

angkatan udara 
Dikemukakannja bahwa Ing 

gas dihari2 i.a.d., jaitu: 
1, Djum'an pesawat terbang 

diserahkan kepada R.A.F. 
harus diperbesar berupa pe-. 
sawat2 terbang modern, 

2, Djumlah orang jang ter- 

memelihara pesawat2 modern 
tadi harus ditambah. 

3. Djumlah anggota:tetap   
maupun berdasarkan ekonomi. 
.4 Harus didirikan orggnisa- 

dibentuk &i- 
bangu- 

ngan2 terbang, 
nas2 penjelenggara.. 

ada untuk Suatu angkatan 
udara jang besar serta effi- 

sien. 

Inggris ingin mendudu- | 
ki tempatnja kembali. 

“Ward mengatgkan  seterus- | 
| nja, bahwa Inggris harus me- 

WHY ANITIA ANGKATAN beri jek ini menurut tafsiran akan 
sendjata dari “ madjelis 

Sana Amerika Serikat dalam 
sitlangnja pada hari Selasa te-   

dan chususnja dalam hubungan | 
hutang piutang antara Pemerin ' 
tah dan Javasche Bank, perse 
diaan mas masih sadja diberi 
pernilaian “waktu dahulu.  Teta 
pi aa 2 Man tadi, - 

lah menerima baik rentjaha 
'undang2 iang memberikan ke- 
kussaan ' kepada 'pemerintah 
untiik membuat dan memo- 
'dernkan 554 buah kapal bagi 
Tea Amerika Serikat, Pro-. 

memakan biaja sebesar 
$. 1.140.893.000 dan  merupa- 
kan tambahan dari ,' projek 
pembuatan 'kopal “silam 'atom 
dan kapal induk seberat 60.000 
ton jang kedua, jang telah le- 
bih duly disetudiui. 

Projek jang ditentukan oleh 
rentjang undang2 itu adalah 

F3 

    
006 untuk mengkua ina 

sk 
nempati kembali tempatnja jg 
semula didynia, dalam hal 
angkatah udara. Menurut keja 
kinannja, Inggris sekarang 'ju 
kup mempunjai prototype dari 
kwalitet /nggi dan ketjakapan 
untuk merebut kembali tempat | 
nja rang kini. diduduki oleh 
Amerika tlan Sovjet itu. Akan. 
tetapi, hingga kini bary ada sa 
Iu atau dua sadja, dari prototy 
pe2. pesawat terbang modern 
buatan Inggris: iang te'ah men 

'apai tingkatan: penerbangan 
pertjobaan oleh sesorang test- 
pilot, Didje! askannja bahwa 

pertahanan udara Ingg ris pa- 
Ja dewasa ini akan sangat ti- 

dak tiukup kuatnja, apabila ti 
dak mempunjai sekutu2 jg ku: 
at didal - Lt am NATO. (Antara 
AKP), i 

Mn Lokibbatan yag 

SHOLAT TAHADJUD 
(MALAM) UNTUK PEM. 
BENTUK2 KABINET2. 

Ladjnah Afdeling PSII 
Surabaja, antaranja kare: 
na pembentukan kabinet 

|jang susah ini, mengadjak 
umat Islam Indonesia her. 
daknja melakukan sholat 
tahadjud (malam) 
tuk memohon kepada Tuw- 
han agar memberikan 
tenfik dan hidajatnja ke: 
pada pemimpin2 Indone- 
sia jang akan bertanggung | 
idjawab akan pembentukan 
kabinet dalarn ini. 

Dollar 
mengenaj pembuatan sebuah 
kapal intluk dari 16:000 ton, 4 

buah kapal pemburu kapal si- 
lam, 3 buah kapal silam biasa, 

|30 buah kapal penjapu ran 
djau' 3 buah kapal perusak- 

   
   

   

      

   

    

     
    

  

   
   

  

   
   

  

   

  

    

  

   

  

   

      

Ba 

  
kin sekali pihak 

? Ne 

: Ga Finlandia tam 

nak, MU maa ap Seda Bao bai “Orang: a, menerima berita? dari Moskow jan t 
Rusia akan turut serta buat pertama” kalinya" dala SAK. 

semendjak revolusi Sovjet, sebagai suatu keuljungan dalam soal keuangan bagi ke- 

Sa ha ungkinan besar kemung 

TG $ ova BUSIA Men Pan Yaa 

panas in di Melsinki, ibu kota Finlan 
Tayan Pepe terkenal : di London menguraikan dibawah 

    
   
   

  

      
aa 

Pangan ana 

tjara 
2 Olympik tahun 1 

dan mengatakan, 

Neta Yengan Baran 

tampaknja “tidak begitu 

perluan pertandingan2 tersebut. Dipihak lain, mereka chawatir 
. tetangga mereka itu akan menirabulkan suatu probleem bagi Sel 

piade 
Kali ia Russia Tata Aan nabi Menggondol 

S-— Prestasi Russia Mengagurakan—Banjak 
Keolahragaan Jang Telah Dimilikinja 

siden Dan Akibat2 Politik Kalau Russia Ikut Serta — 
Ikan Ditempatkan Dlm Sebuah Pondokan Tersendiri — Di 

ye Sampai Terlalu Rapat Hubungan Dgn Ahthleet2 Negara Barat. 
NN Oleh: Ohartes A. Smith: Pembangg Istimewa, ——— 

3 

tidak resmi niatuja utk. 
952, jang akan dilangsungk 
dia" Charles Naa A. Smith seorang 

ah imi tentang p er- 
bahwa orang2 Rusia iu belum 

4 Tt dalang Pemngomber 2 Saha mereka 5 lagi 
pa g terachir membajangkan djuga bah 
turut ambil bagian dalam pertandingan? poem Fb. ge 
berkuasa Rusia sidak membiarkan athelet2nja 

akan mengambil pu 

miui g- 

»ternoda” lanta- 

gembira, me nerima orang2 Rusia diibu kota 
olympik pada musim panas ini, Pada satu 

bahwa 
dalam pertandingan? 

adanja alhelet? dari Negara 
jang mungkin akan 

membawa perpetjahan dan dalam perpetjahan ini Moskow akan meletakkan kesalahan atas 
Finlandia sebagai tuan rumah. 

NN Sei 
Meriam2 “Rusia sudah 'Siap2 

tidak sampai 15 mil djaraknja 
Cari kota . Helsinki jang ketiil 
itu dan pesawat2 terbang Ru- 
sia jang berpangkalan didarat 
ter etak pada djarak satu 
pererbangan sadia. oten, sebab 
itu Finlandia tidak perlu | lagi 
diberi tahu, bahwa mereka da 
pat di-“te'an” bulat2 oleh Ru- 
sia, jang hanja Clapat membiar 
kan Finlandia hidup setjara 
merdeka dan tmokratis: 'sela- 
ma Finlandia pandai membawa 
(Iri. Pembesar2 Panitya Olym 
piade Fin'andia jakin, bahwa 
wakil2 Rusia sudah pasti akan 
mentjari kesempatan untuk 
membikin. ribut pada upatjara 
pembukaan olympiad, dengan 
arak?an pada bulan Djuli jang 
akan datang » 

Masih banjak kasidan jang 
menundjukkan bahwa Rusia 
harus berusaha sebe'um me- 
ngambil putusan sampai bulan 
Djuni, iaitu batas waktu untuk 

| menentukan sikapnja. 

: yaasih belum  menen'ukan 

Ta 
“dapat merebut gelaran2 djua- 

mag Oper 
me mengadu Aa hlei2nja jang | golongan realis'en dalam Pari- 
terkemuka dengan athlei? ne- | tya Organisasi jakin, 

Menurut pendapat blok Ba 
rat di Helsinki sebabnja Rusia 

“pu 

tusannja 
iah lantaran mereka ingin lebih 

Jahuly menjelidiki kekuatan 
regu2 jang akan dimadjukan- 
Nja Sampai saat jang terachir 

sebelum mengambil keputusan 
ooh mereka turut atau ti- 

Gak MAA Banana olym 
ng itu. 

- beri 2 jang di 

H -dari Rusia 
latih2 Sovjet dewasa 

1 Sibuk melatih athlet2 
ngan maksud untuk 

      

Ta internasional dengan menga 

dakan penjaringan teliti dika- 
(langan 'athlet2 dalam negeri 
mereka. 

Prestasi hebai2 Bari 

Pun dari wakiu kewaktu 

gara2 Scandinavia jang tidak | 
kurang pula kuanja dengan | 
yaembawa hasil kemenangan | 
jg saling berganti, Sungguh sa 
nga menarik perhatian, bah ' 
wa surai2 kabar Sovjet dalam | 
memberitakan entang 
dirgan? antara negara dengan |   

d 

un 

:| kepada kami 
jang tidak resmi, “dan ' telah   

Armada USA Diperbesar Dgn F 

kin Rugia akan 
'olympiade itu, 

negara2 itu hanja menulis tema ' 
tang rekor jang Gifjapai oleh 
regu2 Sovje: sadja. Jang Iain- 
nja tidak disebut sebut sediki:. 

ijuga. 
Kalangan-2 Bara? di Hel- 

sinki djuga menja aka”, bahwa | 
pihak Rusia telah dapat men- 
#tjapai lebih dari seribu mafljam 
rakor baru untuk Rusia dan le 
bih dari 60 ma'rjarmn rekor baru 
dunia dim lapangan keolah ra, 

| gaan semendjak beberapa ih be 
lakangan ini, dan bahwa pihak 
Rusia tidik akan mau aa 
rim wakil2 mereka ko Hi: ma 
Hm sebelam mereka jakin 
dapa? merebu' beberapa 2 
tangg mas 

Akan ikut dgn. 150 
peserta. 

Erik Von Frenckell, ketua. 
Panitya organisasi Olympiade 
Finlandia, mengakui kpd. saja, 
bahwa walaupun ia merasa ja- 

“turut 'alam 

namun pihak 
Rusia sampai waktu ini belum 
ada memberikan!i pernjataan2 
jang dapat dipegang. 

Kata Frenck 
"Pihak Rusia telah memberikan 

djawaban "Ya 

memberitahukan kepada kami 
bahwa mungkin Rusia akan 
mengirimkan kira2. 150 para | 

3 "Tapi dibalik itu Rusia diuga 
telah memberikan tanda2. bah- | 

  
wa mungkin mereka tidak akan | 

| turut sama sekali, Pun mereka 

dijam | 

dengan resmi hanja | 

(athleet2 Russia. ' 

'selandjutnia: :| 

Tana 
luan menjebutkan olah raga 
mana mereka “akan turut ber- 
lomba. Pun mereka tidak menje 
bukan, bahwa mereka tidak 
akan mengirimkan suatu team, 
sepak bola. . 

Team sepak bola Rusia ada- 
lah terhitung jang terbaik didu 
nia, jang telah . menimbulkan 

kegempara"! dalam pertan- 
dingan2 Hropah dalam bebera- 
pa tahun belakangan ini.” 

Seterusrja ven Renckel! per- 
tjaja penuh, bhw. Rusia tidak 
akan mengambil sikap lain da- 
ripada jang telah diumumkan 
setjara tidak resmi.itu, jang 
mendjandjikan mereka akan 
turut dalam pertandingan? di 
Helsinki, 

“Kami mengatur segala?nja 

dengan kejakinan, bahwa Rusia 
akan datarg”. 

Dalam aijata teracnir jang 
'Gisusun oeh Panitya Organisa- 
si Olympiade dalam mana te- 
'ah tertjantum nama 55 nega- 
ra jang akan turut, ditegaskan 
bahwa turut sertanja sesuatu 
negara “tergantungkepada 'pe- 

ngumuman darj negara itu sen 
diri? Rusia jang tertjantum 

cijuga dalam daftar itu adalah 
salah satw dari beberapa nega 

ra dengan tanda blanco pada 

bagian2! pertandingan2 nasio- 
nal untuk 17 matjam perlom- 
baan jang besar? 
Menurut kabar2 jang terde- 

ngar dari Panitya Olympiade 

pihak Rusia “telah ,,meminta” 

tempat pemondokan bagi ath- 
let2nja, Tapi hanja beberapa 
orang sadja di Helsinki jang 

  

ngambil 

mai pertjaja bahwa Moskow | 

- 
Kg x 

risiko merendahkan 
mutu pertundjukan athle.2-nja 
laniayan akiba Naik kapaj ter- 
bang saban hari itu. Kalangan 

Lang menjatakan kepada kores- 
ponden ini, bahwa Zweden  se- 
ring mengangkut a hlei2-nja 
jang burut dalam pertandingan 
negara? Scandinavia dengan pe- 
sawa. terbang, dan sebagai aki- 
bainja afhlet2 itu memadjukan 
keberatan hahwa perdjalanan 
dengan pesawai terbang itu 
mempengaruhi permainan me- 
reka, meskipun anfara Stoek- 
holm dan Helsinki hanja mema 
kan waktu 90 menit sadja dgn. 
melalui udara, 

Akan bersikap 
Korrekt. 

Orang? Finlandia jg berhasil 
masuk ke Porkkala baru? ini 
mengatakan, baihwa disana se- 
Gang berlangsung pekerdjaan? 
pembangunan jg besar2. Tidak 

bakwpi nekerdiaan? nembangu- 
Ban adalah melulu gntuk kepen- 
tingam militer, Ada orars anna 
mandasa. bahwa pori 3 
Ini adalah djuga merupaka un per 
siapan untuk menerima athlet2 
Rusia jang akan turut sora da- 
am pertandingan? olympik mu- 
sim panas nanti. Dalam panda- 
agan mereka iang mengatur se- 
gala sesuatu jarg bertalian de- 
ngam olympiade Hu Rusia aya- 
hila mereka defjang nanti akan 
bersikap sopan dan tidak akan 
mentioba? untuk memantjire in 
siden2. 

   

      

Seorang djutubitjara Olym- 
piade mengatakan: 

“Kita mengharapkan bahwa 

apabila nanti mereka masuk   akan membiarkan ath'et2nja 

Barat terutama bangsa Ameri- 
ka dengan djalan tinggal bersa- 
m3 sam5 pada pondokan resmi 

didesa olympiade. 

Akan pakai pondo- 
kan sendiri. 

Pembesar? Barat, rmasuk   
bahwa 

(Rusia akan raetempaikan a'h- 
'Jet2nia, Si Porkkala sebuah pela 

n jang berada dibawah pe 
Ingawasan Sovje' disebelah se 
latan pantai Finlandia, hanja 
kira2 15 mil letaknja dari Hel 

'sinki dan dilaroh dibawah pe 
»ngawasan Rusia menurut per 
djandjian perdamaian anara 
Busia-Finlandia. Porkksla tidak 
sampzi setengah diarr dengan 
mergendarai mob dari sta- 
Arum oivinpik. Segala?nia disa 
ns bersifa? Rusia dan dikawal! 
-eleh: serdadu? Rusis.  Umuk 
masuk ke Porkkela itu. adplah 
satu hal jane Sengat sulit dan 
lebih suli lagi untuk keluar 

Kota itu mempunjai rumah2 
(paling baik dan tjukup baniak 
untuk menempati athlet2 Ru- 
sia itu, ketiudli kalau keadaan 
Inja sudah rusak2 “semendjak 
kota pelabuhan itu diserahkan 

"dinodai” oleh amateur2 dari " 
sa 

berbaris kedalam stadium me- 
kan bersikap korek, Ka- 

mi merasa bahwa mereka telah 
mendapat perintah untuk mem 

perlihatkan ,.tjara hidup di R 
sia” dan mereka tidak diboleh 

kan memantjing2 insiden2, 
Sungguhpun demikian ma- 

gih ada dika'angan orang2 Fin 

landia dan bangsa2 lainnja dari 
negara2 Barat jang pertjaja, 
bahwa insiden2 tetap akan tim 

bul terutama kalau athlet2 Ru 
sia tidak bersikap korreki. 

Toh ada kechawatiran 

insiden 
Bagi bangsa Finlandia sen- 

a 

diri jang hidup berdekatan de- | 

“Nikah- Kilat... i 
Upatjara "Paling Lama Tjuma:1 Menit 
.-Serdadu2 Di Korea Dapat /Periop 

   
  

Lima: Hari 
Kemungkinan Terachir Utk. Bawa »pengantin2 

Pendudukan” ke Amerika 

ONSULAT? AMERIKA K   ketangan pihak Rusia. 
Afthlet2 Rusik” dapat diang- 

kut dengan djalan lau: jang : 
lebih dekat djaraknja dari Le- | 
ningrad ataupun mereka bisa 
diuga menumpang kereta api 
dari Leningradl Rusia menga- 
|dakan perhubungan kereta api 
sendiri antara Leningrad de- 
jngan Porkaola. Kalan ini tidak 
mungkin mereka dapat datang 

dengan menumpang . pesawat 
udara dari Leningrad -Helsinki. 

b
a
n
 

Akan diangkut dng 
pesawat terbang? 

Ada desas desus. bahwa pi- 
hak Rusia. lebih menjukai 
mengangkut 'athlet?nja ap? 
hari dari Leningrad ke Helsinki 
dengan pesawat terbang” dan 
mengangkut mereka pada hari 
iku pula, kembali ke Leningrad. 
Tapi kalangan? Finlandia jang 
nerkemuka dalam dunia sport 
tidak pertjaja Rusia nan me- 
  

  

eaja 140 
pengawal dan 450 buah kapal 
pendarat, 

Panitia tersebut telah mene- 
rimg baik rentjana undang? 
"tersebut dengan mengadjukan 
usul perobahan terhadap ren- 
Ijana undang2 jang aseli, ter- 
utama terhadap. n jang 
melarang pendjualan kapal ke- | 
pada negara asing, Dengan    

  

893.000 
adanja amandemen tersebut, 
maka larangan itu hanja ter- 
batas pada. kapal2 perang sa- 

dja. Keputusan panitia ini me: 
nurut kalangan2 iang berhak 
mempunjai harapan jang be: 
Sar Sekali untuk diterima olen 
sidang lengkap Senat tiada de- 
ngan: perobahan2 baru. (Anta- 
ra-AFP). NONA   rus hingga petang, : hari, Hari | 

“naa 

kul 6 sore, oleh karena pukul 2 
tempo bagi p Sage para Satar Ia poremyana 

dilangsungkan dizaman 
. mnta diizinkan dibawa oloh “Ba 

jang pernika 
serdadu? Am 
Amerika Serikat, ' : 

Berdasarkan undang2 Ame- 
rika Serikat, anggota angka- 

tan perang Amerika  diperbo- 
lehkan membawa isteri2 mere- 
ka bangsa Djepang ke Ameri- 
ka Serikat, djika pernikahan 
mereka tertjatat sebelum tg. 

18 bulan ini tengah malam wak 
tu Washington 'pada konsulat2 
Amerika Serikat di Djepang, 

Untuk Djepang waktu itu ber- 
samaan engan pukul 14.00 
hari Rebo tg. 19 bulan ini. Se- 

djak dimulainja pendudukan 
atas Djepang, lebih dari 7000 
serdadu Amerika telah beriste- 
rikan wanita Djepang dan se- 
paruh dari mereka telah ikut 

serta ke Amerika Serikat. Pa- 
ra pembesar memberikan se- 

gala bantuan dan pada hari 

Saptu jang sebenarnja bukan 
hari kerdja merekapun beker- 
dja terus, untuk dapat -.mela- 

jani mereka jang mentjatatkan 
diri. 

Paling lama 1 menit. 

semua orang Finlandia pertjaja, ! 

     
    

     
    

     

3 

»Sehyler” dari maskapai pela, 
ran ,/Presiden?”. . Kapten kap 
Roebuck menerangkan “kepada 
para wartawan bahwa disalah 
satu pelabuhan Timur Djauh ia 
telah menai! "dua ekor b. 
dak, djantan dan betina jang 
peruntukkan Kebon ' Sa 
Miami, Kera binata, 

| 

     

      

   

        

   
    

  

   

    

    

    

    
    
    

  

    
    
   

    
   

   
   

  

   
   
           

    
    
     

    
   
   

   

  

   

    
    

    
     

    

          
    
   

    
   

       

   
    

    

   

   
   

        

     

   
       

    

  

   

  

           

   

  

    

   

   

  

beberapa lam 

tannja sangat sedih 
nja nrati djuga, m 

patah hati”, dem 1 
Reebuck. 

Na An PERTIOBL 
Toronto talah dite! 

Pel keangkasa empat eko: 
kera dalam sebuah raket se- 
Gjauh 23 mil diatas bumi. Bi: 

Rea 

ratan dengan tidak kurang s 
tu apa. Dengan demikian 
binatang? itu adalah mahluk 
pertama jangstelah menemi 
lapisan? udara dari bumi. 

as ak . 

APTEN LA. MC 
dari Kirkstown — (Ing 

gris) memelihara ajam. Dia: 
ranja seakor ajam. betina, : 
teran Leghern dan Sussex. P 
da suatu ketika ajam tadi be 
telurkan telur ' didalam 
djaga kuningslelarnja 2. selu- 
ruhnja beratnja 61, ons. Keest 
kan harinja bertelur lagi, be 
nja 5 3/4 ons. 2.hari kemud 
dan 2 harj betarui2 menah 
kan telur. jang bera mia 6 1 
cbs dan 6Y, ons. 

Perlu disebut disiti, bah 
berat telur ajam biasanja £ 
ons. t 

  
ata 

Oh 

    ngan bangsa Rusia dan sabs ny 
| hari mendengarkan siaran? ya- 
| G0 Sovjet, ditambah pula da 

| ngan athle 2 Finlandia j 
: dah sering keluar masuk d. 
| Rusia pada beberapa tahun 
lakangan ini jakin bahwa F 
sia mungkin akan menimbulk 
kehtranan dimata dunia d 
mereka furut sera dalam per 
Andingan? olmpik itu, Turut 
nja Rusia dalam pertandin : 
sepak bola menimbulkan ke 
watiran paling besar un uk 
njiebabkan 'nsiden. ' Demiki 
pula halnja sekiranja Rusia tu- 
rut dalam pertandingan hocke 
dan bola keranrdjang. 

Sesuai dengan sikap “igol 
Rusia 'pembesar2 .oiympiade 5 

kin bahwa pihak Rusia tidak " 
mengizinkan terlampau b 
penonton jang masuk 
tiap2 upatjara2 resmi terk 
li pada upatjara pembi 
dan penutupan jang diatw 
ngan seksama. Mereka 
tjaja bahw, pengawas2. 
team2 Rusia serta wakil2 
Sia kepertandingan? 0 
itu aka membatasi kontak 
ngan umum dan bahwga 

Rusia Ru umumnja d 

dengan te'itj selama mereka 

rada di He'sinki, 

— Senen malam sekira d 
24.00 oleh jang berwadjib 
lah ditangkap M.. Wijono:   

|tanian daerah Lombok ja 
| akan lari dengan sebuah pera: 

Djepang hari Rebo LN Tama 

surja, Kepala Diawatan 
   
   

    

   

   

   
    

    

   
   

    

   

    

    

    
   
   

     

     

      
   

    
   
   
   
    

   

    

   

     

    

   
   

hu. Apa perkanania belum 
ketahui. 

Utk ,Kawin 

Serikat di-enam 

» 

tx - 

Pun Ba jang an 
kan visa dan mentjatat k 
ga-negaraan sangat repot. U: 
tjara pernikahan berlangsun 
paling lama satu menit, akan 
tetapi pekerdjaan administrasi 
jang bersangkut paut deng 
itu minta tempo lebih dari set 
ngah djam. . 

Politik pembesar? ketentara 
an senantiasa ditudjukan utk. 
menasehatkan supaja pernikah 
an . djangan | dilangsungkan 
akan Tetag Heal“ diberikai 
izin, maka bantyanpun harus 
diberikan sepenuhnja, : 

Anggota2 tentara jg sedang 
bertempur dimedan. Korea dibe 
ri perlop lima hari untuk me 
langsungkan pernikahan .dan 
bila, perlu perlop itu Japat di- 
perpandjang, 

Ketika hari Selasa kantord dibu 
ka mampak tiga pasangan. ' 

Banjak serdadu? jang datang ke 
Tokio dengan perlop 'stimewa un. 
tuk mengutus perkawinan mereka. 
Sebelumnja mereka minta kepada, 
konsulat. supaja memberi tahukan   

Seninnja mereka: kerdja te- | 

“Selasa telah mentjatatkan diri | 
86 orang akan tetapi diduga | 

Netb L aAAII 

| | ang 

Pak epang. atau Dana jang 
lama melaku 

   

  

          

  

    

kepada bakal isterinja supaja berse' 
dia.sedia, Sebagian. besar dari serda 

Amerika jang kawin dengan wa 
nita2 Djepang itu .adalah orang2 

«Nisei” “jakny keturunan 
Ca 

n dinas di Diopang.   



   

  

     
    

“oleh pengurus PPPDS diterangkan 

ran Semarang supaja ke 
n tarip sewa stand dalam pasar 

in itetapka?? sadja 4 kali, djangar 
lebih, karena dengan kenaikan 
tinggi, para pedagang tak dar 

“bersaing dengan pendjual2 diluar 
'pasar. Dengan kenaikan 4 kali lipat 

“Djohar sudah merasa sangat Pergi 
bbebannja, apalagi kalau lebih dari 4 

“ skali seperti jang kini berlaku. 
Soal kenaikan tarip sewa 

   

  

stand 

  

telah . dibitjarakan pan- 
, Setelah diadakan pe- 

“mandangan umum dan 'penindjauag 
Ban aidang .. ant 

Na usul panitya ilaian sewa 
La ma milik Te Semarang, 
“ialah bahwa persewaan di siang hari 
» tidak sama dengan dengan sore ha- 

ni (pemungutan berdasar atas 10076 
Tak siang "bari, tapi 7576 untuk 

hari, Pendjual lepas (losse) jg 

    
Sayan jl 

lebar, 
  

         

  

“sore dipungut 17596, tetapi untuk 
| para langganan dihitung tetap 15076. 

“Usul dari PPPDS mengenai ke- 
| hendak supaja beaja dinaikkan 4 

Ba ikal lipat, tidak dapat diterima, ka 

an "rena sidang berpendapat kenaikan 

, jang diusulkan oleh PPPDS itu 
Ti adil. Anggapan ini -didasar 
'kan, bahwa bagi pedagang besar 

| kenaikan 4 kali lipat itu dapat di 

5 Natan. tetapi bagi pedagang? ketjil 

| berarti suatu pukulan hebat. 
' Kenaikan tarip jang diterima baik 

seh sidang jaitu paling tinggi 5 kali 

: : dari tarip dahulu dan peneta 
Ta sewa dilihat dari letaknja toko 
Jatau warung di Pasar er itu, 

i djuga dipandang dari besar 
“atau ketjilnja toko. Keputusan ini 

3 Absrlaku mulai pada bulan ini djuga. 
“Dalam sifang diterangkan berapa 
pendapatan uang sewa bulanan dari 

      

   

      

   
   

    

     

     

   

at Menurut — tarip — sekarang 
“Rp 34345,50, tetapi menurut tarip 

ru jang diterima" dari usul pani- 
“penindjau hanja Rp -32.692,75, 

ini berarti bahwa pendapatan sewa 
“itu mulai bulan ini turun Rp. 652. 75 
ap bulannja. “ 

AN PERUMAHAN. 

Ligaktawan Pn Ma Ber ini P 

telah dimadjukan usulkan kepada. 

jang | 
at) 

'e-sadjo, pan para pedagang? di pasar | 

Ng dalam sidang DPR Kota hari 

ac terus dari pagi sampai 

tempat pendjualan di Pasar Djohar | 

  

Ia Toko »EIIA? 
2. Toko Obat THAY AN TJAN 
3. Toko GIE SOEN 
4. Toko ENG NJAN HO 
5. Toko Obat TEK AN TONG 
6. Toko Obat ENG TAY HO 
7. Toko , BOEAH” 

8. Toko HING KUNG 

  

14 

15. 

  

        

     

  

    

    
          

  

          

   

        
         

   

      
BAN SAN YOK PANG KAPASAN No. 216-218.220. Isif. 837 N. SURABAYA 

Bisa Dapat Beli Disegala Rumah Obat dan Toko P. & D. 

JOGJAKARTA : 
9. Toko THAY AN: TJAN 

10 Toko FOE JOE An 
1. Toko LIE HONG 
1 Toko ,,FONG” 
13. Toko ,,ADJI” 

Toko ,,DJEMPOL” 
BABAH GEMUK 
Toko THAY SIEN 

  

clemaster mulai hari 

Compleet dengan: Remtrommel 
5 Schokbreker 

Torpedo 

PENURUNAN HARGA 

CYCLEMASTER 
lebih rendah dari semula. 

Burkubun dengan penurunan harga pabrik, maka harga Cy- 
ini diturunkan dengan & Rp. 300.— 

TELAH DATANG PERSEDIAAN BARU MODEL 1952 

Lampu dynamo compleet 
PRIHADI TRADING SOCIETY LTD 

Djalan Purwodinatan 50 
SEMARANG. 

  

KELANG 

mennugua tersebut selambat-lambatnja pada tanggal 15 April 

  

  

SAPTU 22 MAART 1952. PAGI 
DJAM 9. PRIKSA: DJUMAAT 
Djam 9 — 12 dan 4 — 6 sore 
djalan TJANDI BARU 39 ka- Dalang sidang DPR Kota Selasa 

iteMh rame dibitjarakan soal pe 
rumahan dalam kota Semarang jang 
“Kini masih dikepalai oleh tuan Rus 
ln Achirnja. telah diambil - sebuah 

usi jang menghendaki | supaja 
: itu diserahkan sepenuhnja' pada 
al daerah, apabila usul itu da- 

Tt diterima, p Kane ag sebagai tja 
perumahan sir. 

: orO, patih jang 
Hm j3 Kotapradja Se- 

    

  

   
   

  

Cara 

Medja tulis Premp -L- Almari/buff/mdja/krsi makan-Ste- 
Edi 

DEREED, BADKUIP, PIGURA, 
POMPA, EKOX-AFG FORN 

njak barang “belum tersebut. 

lan mdja/ 'krsi-Almri/rak buku-Cocosmat-Tm 

(-LISTR-GAS. 
TJENG JUNGH ANS -#-LISTR-RADIO BIN - 319A --SIERA Me- 
sin djait tangan-Servies pantji, sendok, garpu d..I. masih ba- 

"ag brangkatnja Tuan 
M. A, van STRAALEN 

Pee 
N. V. Mirandolle Voute 

Tidur empl-KIN 
UTOPED BAND 

FORN/STEL-LON- 
KRETA,      

    

   

    

   
   

   

  

   
    
   
    

    

   
   
   

-marang. Hari Sabtu jad. oleh Gu- 
bernur akan diadakan pertemuan dg 
Walikota Semarang dan beberapa ke 
pala bagian jang bersangkutan un- 
tuk merundingkan lebih djauh soal 
penjerahan urusan perumahan” itu 
dan #agaimana nanti kedudukannja 
to. Ruslam akan diatur, kini belum 
Giketakui. 
“Lebih djauh menurut sumber jang 

$ “dapa? dipertjaja kita dapat kabar, 
“bahwa tuan Ruslam dalam waktu jg 
singkat akan dibebaskan asi tugas 

aja. 

BERITA TIONGHOA 1 WAN. 
Pihak Tionghoa I Wan minta kita 

kabarkan, bahwa mulai tg 17 bulan 
ini tiap2 hari ketjuali hari Djum'at 
Minggu dan hari2 raja balai pengo 
'batan tsb. dibuka untuk umum pada 
djam 14.00 dibawah pimpinan dr. 
Oci Djwee Bing. Tiap2 hari Djum- 

| “at dimulai apa 11.00 diadakan pe 
| meriksaan untuk wanita? jang hami 

dibawah pimpinan dr. Goei Tjay 
Kian. Balai pengobatan gigi dibuka 

“saban hari Djum'at dan Rebo dari 
“djam 9 0 10 pagi dibawah pim 

| pinan nj. dr. Go Gien Hoo. 

5 : :: 5 Ke JOGJA. 

2 Keputusan menteri 
: Perburuhan. 
“Dengan surat “keputusan menteri 

: "perburuhan, mulai tanggal 1 April 

jad. kantor perwakilan djawatan pe 
ngawasan keselamatan kerdja pusat 
di Jogjakarta telah dibubarkan. Kan 
tor perwakilan ini dibentuk dengan 

| peraturan menteri aa 31 Dju 
BeMpt. 

  

— —. 

  

.. (Sambungan Pag. In) 

Usaha Ekono- 
mi Indonesia 
»Bahajanja” pengum- 

pulan tjelengan 
La 0. deviezen. 
“Begitupun tak dapat saja me 

nganggap pengumpulan Yan 
tjelengan divisen sebagai hal 
jg menggembirakan seluruhnja 

“seperti dimadjukan o'eh Sjafru 

din, 
“Hal ini hanja memberi satu 

segi dari gambaran jang bulat. 

saja memperingatkan masjara 

kat ramaj terhadap bahaja jg 
3 mengantjam ekonomi da'am ne 

|. geri, karena keseretan pema- 
- sukkan barang2 Nee mana 
kita hingga .sekarang tergan- 

ik dari fua, negeri. ang pen 
ting bagi kita ialah tidak sema 
ta2 -atau tidak terutama pe- 
gumpulan tjelengan " berupa 

uang luar negeri ataupun ba 
“Tang mas jang beradh di 'uar 
negeri, melainkan bagaimana 
mendjamin persediaan mini- 
mum akan barang2, baik ba- 
rang konsumsi maupun ba- 
rang modal jang kedua2nja ki 
ta perlukan TEA meletakkan 

| dasar guna pembangunan eko 
. mi, Setidak2nja untuk memper 
tahankan lantjarnja berdja'an 

,roda perekonomian jang ada. 

  

   

  

ia ng 

Pimpinan Balai Lelang SIDODADI. SETERAN 87. TLP. 
SMG. 1150. 
  

  

2 Tae 

Baru trima: 

LOCAL dan IMPORT BANDEN dari 
DUNLOP, GOODYEAR 

ukuran: 525 X 16 700 X 16 Pick Up 150 X 20 
550 X 16 700 X 15 650 X 16 
700 X 16 700 X 20 600 X 16 
500 X 14 — 900 X 16 

Riehtingwijzer (pembikinan Holland). 
Persedia'an terbatas, harga E. 5. 

N. V. Toko ,KAUW« 
Djalan Demak 5/7 Tefl. 2176 — 1550. 

        

DITFJARI 
Sebidang tanah 
untuk pabrik, kosong atau ada bangunan, 

Denda ini dipermaklumkan kepada 

Para pemborong (aannemers) dan | 

Sudah lebih dari satu tahun jl | 

Mau beli atau sewa. 

diramalkan bahwa kenaikan 
harga pada waktu itu tidak sa 
dia mengenai bahan? mentah 
kita, melainkan “djuga tentang 
barang2 industri jang dibuat 
diluar dan: jang kita perlukan 
disini. 

makin sukar pula untuk kit 
mendatangkan barang? itu. Sja 
frudin sendiri djuga insjaf, 
akan kenjataan bahwa dengan 
keturunan harga untuk bahan2 

menjah agraria, sebaliknja har 
| ga barang? indus! ri tak akan tu 
“run dengaar Sebanding. Sesuatu 

hal jang djelas sekali djustru 

pada soat ini, Sama sekali be- 
lum ada tanda2 bahwa tingkat 

hargs barang2 industri akan 
mengalami keturunan harga. 
Disampingnja makin mendjadi 
suka, untuk memperoleh ba- 
rang2 itu, walaupun kita dda 
persediaan uang. 

Beleid 2 tahun ini ti- 
dak mengembangkan 

kegiatan ekonomi. 

      

Berhubung satu sama lain- 

Tnja harus C.tarik kesimpulan 
Lahwa tjelengan besar itu beru 

pa djumlah devisen hanja mem 

punjai arti jang sangat relatif. 

Djika andaikata Sa'am waktu 

jang lampau pertambahan de- 

visen segera ifdjelmakan utk 

mendatangkan barang2 baik 
barang2 pemakai maupun 

bahan2 untuk apparaat indus 
tri kita, pada waktu ini djuga 
pasti sudah lebih besar kekua 

tan kita untuk menghadapi ke 

turunan harga bahan2 men- 
tah kita dipasar dunia, 

Karena dalam waktu jg lam 
pay, jang dipentingkan hana 
pengumpulam mas dan 'devisen, 

dan bukam kekuatan rakjat Ki |. 

ta dilaparyan ekonomi, karena 
pula rakjat banjak disemua la   " Sudah sedjak lama pula Bapat | 

“Druk, VII No. BEN /AT118 
  

  

   

pangah menderita kekurangan 

Gila kebutuhan? Ra maka 

Makin lama kita menunggu, 
a |njataan keadaan tentang ren- 

  

se-ketjil2nja 30X30 meter, terletak dalam kota Semarang. 

Surat2 tawaran pada harian ipi No. 3/1515. 5 

  

itu dengan sendirinja tenaga 
produksi dan hasrat utik meng 
giatkan usaha di'apangan eko- 
nomi tidak diperkuat oleh kebi 
djaksangam ekonomi keuangan 
jar diperlihatkan, Artinja: 
sekalipun saia dapat menjetu- 

djui Sdr. Sjafrudin perihal per 

Jahnja tingkat produksi, ren 
dahnja kegiatan ekonofhi labii 
nja perekonomian kita (seperti 
saja katakan dalam permulaan 
karangan ini), sebaliknja saja 
djuga berpendapat bahwa ga- 
ris kebidjaksanaan selama dua 
tahun ini, terutama dilapangan 
keuangan negara dan moneter, 
tidak atau dicuh dari mentju- 
kupi untuk ikut membantu se 
tjara positif dalam membuka 
kemungkinan ulik berkembang- 
nja produksi dan kegiatan eko 

mi, 
(Bersambung). « 

Roy Rogers 488 

     

  

baru k mi Prima, Kwaliteit in Sa "keluaran 
DER. 

Rp p. 1196, — 

Rp. 1548.— 
Rp. 1393.20 

  

penalanna cawan naa kans senat aa aa 

. Agent “Tijanta Tengah Utara: 

TOKO SPEDA 

. Abdulkadir 
TA 2 2 Seteran 10 Semarang. Tilp. 1954. 

  

     

    

    

21 Ea selaantan. 
Kementerian Perhubungan 

Djawatan : Penerbangan Sipil 
Nela Penerbangan Sipil membuka kesempatan untuk 

menempuh udjian mentjapai Idjazah Ketjakapan sebagai 
Gron @dwerktuigkundige kl. 2, sesuai dengan pasal 63 e.v. Un- 
dang2 Pengawasan Penerbangan Sipil (Stbl. 1936 no. 426). 

Sjarat2: 1. Telah mengikuti pendidikan jang diakui sjah oleh 
Djawatan Penerbangan Sipil atau dianggap me- 
ngetahui sjarat2 udjie n jang telah ditentukan oleh 
Djawatan tsb. 

2. Membajar uang-udjian sebanjak Rp. 35.—. 
Udjian tulisan dimulai pada tangga! 23 April 1952. 

Suatu pemandangan mengenai sjarat2 teori dapat diperoleh 
da Seksi Luchtwaardigheid Pan Sipil di Pelabuhan 

Tita Kemajoran. 

Pendaftaran untuk udjian harus diaataliklin di Seksi Lucht- 

Djakarta, 17 Maret 1952. 

Kepala Penerbangan Sipil, 

ttd. 
Ir. R. SUGOTO. 

au an Sa aa Naa aU 

718 

  

    

  

KOREK-API 

  

    

  

  

    

         
kin gran masakanmu. 

  

aan sudah aku masak. Lauk:paukku tak mung- |      
   

  

Dieng Te lekas asa, Parni....... Nas | 
Mungkin kau pakai margarine jang bukan Sea 

jaitu 
  

  

   Tjobalah sekarang dengan Palmboom: 
longmu sedjati sewaktu masak. Dan rasa sedap | jang kau kenjam Sawah na makan: Bukan mam, 

   
   

  

  

   

        

  

kekajaannja akan vitamin! A dan   « 

berterima kasih kepadamu 

Seumur hidupku aku pun « aku pun akan Si u 

kerna nasehatmu menjuruh 
aku mentjoba Palmboom. 

Lezat nikmat dan sehiat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is. 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 
meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem. 

buat hidangan mendjadi hidangan 'pesta 
ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

"ta DARI SA NAN INDAH. 

    
  

  t Margarine Palmboom memai 7 jang mari, diwaktu masak or eh Tan Pai ditoru diroti rasanja menda luar re Uupa: Tang saja tidak mengingink     

  

  

“Angan 

DO.   

  

  

   

    

|: PERTIETAKAN 
“dan CLCHE 

  

  #.ANCHOR" 
buatan FINLAND     
   : 

    fi 
T
I
 

IMPORTIR TUNGGAL 
NV. PUDJA 

Kepatihan Barat 5 — SEMARANG — Telf. 452—1688 

Be Se bas Nae 

1
1
 

1
 

    

  
  

PENGUMUMAN 

pendjual alat2 keperlusn djawatan 
“ (leveranciers), 

bahwa semua tagihan2 mengenai tahun dinas 1951 kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas di Purwokerto se- 
lambat-lambatnja tg. 30 April 1952 harus sudah diterima oleh 
Kantor kami. 

Tagihan2 jang datangnja (terlambat) sesudah tanggal ter- 
sebut, tidak dapat dibajarkan lagi (verjaard). : 

Demikian supaja mendjadikan perhatjannja. 

Purwokerto, 11 Maret 1952. 

A.X1, Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten ' 
Banjumas di Purwokerto. 

Ketua, 
POERWODIREDJO. 

  

en Ber SA an 

Pengumuman 
Para pemegang tahua penjetoran modal (recep:issen) dalam 

perseroan terbatas ,,N. V. HANDEL MAATSCHAK PJ HOKI 
THONG TJAN” berkedudukan di Semarang jang didirikan de- 
ngan akte Notaris pengganti Tan A Sioe di Semarang tg. 16 
April 1951 No. 51, diminta supaja menukarkannja itu dengan 
surat2 ser) resmi dikantor Direksi N. V. tersebut Gg. Fingsir 63 
Semarang. 

  

Direktur ,,N.V. Handel Maatschasppy 

HOKI THONG TJAN” 
TAN POEI ING, 

  
    

PALA AA Nm maa Ta Ag rg 

  

    
Didjual dari persediaan 

   
STEMPEL KARET SUDE |! 

dan ONTWERPEN !    
  

Snel-Nikkelzout 
Chroomzuur 
Hoogglanspasta 
Amarilpoeder 
120/180/00 
Chroompasta 
Ratjun-kulit 
(tjap panah keluaran 
England). 

BERNINA 
Djl. Padjadjaran 55 

— Bandung. 
Tilp. S. 1310. 
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FR EN nanang 

  

  

Ini"Malam PREMIERE | 

Rex 5.—7.—9.— (17 tahun) 
— Alfred Hitchcock punja 

“thriller” jang luar biasa ! 
Fairley Granger-Ruth Roman 
»STRANGERS ONJ!A' TRAIN" 

ORION 5.-7.-9.- (13 tahun) 
Dana Andrews Richard Conte 

»Salerno Beachhead' 
IA Walk in the Sun) 

Film Peperangan jang heibat, 

Djagalan 630— 3.45 
Metropole 445.7.915 (13 tab) 
Gubaban terbesar dari 
# Cecil B. DeMille jang . 
Menggemparkan : 
Frederic March — Akim Tamiroff 

»THE BUCCANEER: 

  

    — 

  

  

      

  EP 
en ena : 

THANKS TO YOU, ROY, 
WE'RE SAKE/ LET'S GET 
THEM COYOTES, ROCK- 

JAW AND OX/ 

     
   

  

   
   

  
— Berkat pertolangantnsi, Roy, kita sekarang selamat kakiaa dar 

gua. Marilah kita sekarang membalas dendam kepada 
Rockjaw ! 

sahabat Roy... 
— Aku tiada tahu, 

  

   

  

ENOUGH GOLD TO BUY 
THE WORLD LIES DOWN 
BELOW, FRIEND ROY... | BUT TRISEER/S YJAW IS TRAPPED 
BUT WHAT'& MAKING ” / LEADIN' ALL Luvsu UNDERGROUND/ 
THE EARTH SHAKEP / THE ANIMALS : 

OUT OF LOST 
OTP LET'S 

  

— Dibawah tanah ada tjukup emas untuk membeli seluruh dunia. 
Tetapi apa sebab tanah bergetar seperti ini? ? 

Two-Shadow. Tetapi lihatlah! Trigger se 

     

I pon'T sewa | 
TWO-SH 

     
     

      

FOLLOw “SEM 

  

RUN FOR YOUR ab TI ae, 
    

    

ms 
EVEN THE ENTRANCS 
THROUGH THE WALLS 
OF SMOKIN! MESA 1S 
CLOSIN'! UP WE GOT 
1 MAKE IT, TUFTYA        

    
ia Lari! Larilah untuk keselama 

dan 
seka- 

tan hidupmu! Ox telah mati 
Rockjaw ada dibawah tanah 
rang! 

Ox. dan 

dang memimpin semua binatang Hpopdveo Pera tempat ini! Mari kita 
mengikutinja ai 

  

      
- Djalan keluar Smoking 

Mesa agaknja akan runtuh 
pula karena getaran ini!! Te 
tapi kita harus mentjoba men 
tjari djalan keluar djuga, 
Tufty !   

  

PENGUMUMAR 
mengenai 

Himpusan Tabungan Rakjat Indonesia (H. T. R. IL) 
Oleh Ketua Pengadilan Negeri “di Bandung dalam perkara 

singkat (Kort Geding) tanggal 15 Maret 1952, telah diputuskan 
dengan seketika (bij voorraad), antara lain ketentuan seperti 
berikut: 

1. bahwa Kan 

- A. A. SURIA NATASTMADJA 
: sebagai ena Dewan Pimpinan, mewakili: ,,Himpunan 
Tabu ngan Rakjat Indonesia”, didalam dan @iluar hukum. 

. bahwa kantornja bertempat di: 
Djalan Naripan 65, Bandung 

3. dengan diperintahkan kepada: 
Tuan R. SAMBADA PARTASUWANDA 

supaja memberhentikan segala kelakuan atau segala pe- 
ngumuman jang mengenai H.T. R.I. : 

: Mr. T, HORNSTRA, 
5 Mr, H. A. v. MAARLE, 

Adv. & Procureurs, 
Djalan Braga No. 55 B.: 

dung, 
  
aa aa ni ES 

NA 

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan perihadimu akan mene- rangkan kehidupanmu. Periksalah Gjika kau, hendak memetjah- kan kesulitan. Kirim 3 pertanjaan dgn disertai posiwissel Rp. 25.— berikut keterangan kelahiran Gan pekerdja'an, 

M.S. HARAT, Gercultist 
Seteran 109 — Telf. 1123 Semarang. 

MN EA aa AN 

—E CITY, CONCERN CINEMAS —— 
LUX 5.—7.—9.— Ini Malam 2 Ig S (a. Hn tahun) 

Be Dewa Pn. Green Heli" 
G rand 5.—7.—9.— INI MALAM Premiere lu. 17 tb.) 
“! »Praehistoric Woman" 4 
“(Wanita di djaman PURBAKALAJ ia CINECOLOR !: 
aa Tan Ini Malam D.M. B. (seg. umur) 

est Sout merica Thriis yJungle Head-Hunters" 
Belon pernah penonton meliat ini!” in CINECOLOR ! 

  

(Oemar 

    

  

  Royal 5.-7.-9.. INI MALAM D M.B. ju. 17 tahun) 
tAwaludin : »4 

P 'Sukarsih”: ss Akiba sg TGemaan | 
  

Roxy 7.—9.— INI MALAM Penghabisan (13 tahun) 

»Sia0o Liem Sie” 
.... BESOK MALAM: Ju. 13 LAHUNJ 

R.'Sukarno : 

selamat Berdjoang Masku" 
Netty Herawati 

(NDRA" Solo Main tg. 20 s/d 23 

Chattir Harro 

,Atom Versus Superman Serie | 
ba Un La EA ena net Pa ngamuk dm     
PRA aa NN aa AN AA ma an Dg 

Solo dj. 3-5-7-9 Tg. 17 Maart D.M.B. 

  

(PP era PP 

  

BETTY 
Wabash Avenue GRABLB NA 

Technicolor Teks Indonesia 

    

           

       
   

         

        

    
     

    

 


