
  

An lainnja mendapat luka2. 

D
j
a
n
 

    

    

    
. 

“. 

  

   

     

  

Ekspedisi 

     
  

   
30 sen 

Tugel 
Tentara Terus Mengu- 
ber-Uber Pemberontak 

'W) ADA TG. 8 Mei jbl, desa 
' Sirampok di daerah Bu- 

bolan ex-Bataljon 426 waktu 
mereka mau melarikan diri ' ke | : 

djadjar (sebelah barat Buni- 
aju). Tak tahan menerima gem-. 
puran kita, grombolan ini terus 
melarikan diri ke Gurung Tugel.. 

ang kemudian berkobar di Gn. 
Tugel, pemberontak telah me- 

xggalkan 4 majat dar enam 
ng luka2. Dari fihak kita gu 
“Seorang perdjurit dan 1 

Gn. Tugel pemberontak te 
rus melarikan diri kearah Uta | 
ra. .Menurut laporan penduduk 1 
ditempat2 jang dilalui 
pemberontak tadi dikatak: 
bhw para pemberontak berkeku 
atan Ik. 125 orarg dan mem- 
bawa djuga 15 tandu, diantara 
nja berisi 4 majat dan bebera 
pa orang luka2. 

Sementara itu dari Sume- | 
dang didapat kabar, bahwa pa 
da tanggal 9 Moi ig: bary la- 
lu, kurang lebih 400 orang ge 
rombolan- Darul Islam Djawa 
Barat dibawah pimpinan Mug- 
ni telah membakari rumah? 
penduduk gi Bantarsari, (ba. 
tas Djawa Tengah & Djawa Ba 
rat sebelah utara kota. Madje 
nang). Segera tentara kita da 
tang ditempat tersebut dan pa 
da hari ity djuga gerombolan 
DI tadi Capot dipukul mundur 

2 Nia RT TN 

| Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.-— didalam kota. 
1.— Juar kota, (ditambah Rp. 0,30 utk. meterai) 

s. m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

. : . Djwt.Pem!nda- 

    & Purwodinatan Barat II - 20 Semarang. | 
1228 Smg. tilp. rumah 1798 Semarang, $ 

2087 Semarang, 
  

    

       

  

  

han Darah 

  Pada hari Kemis il. bertepatan dengan 'peringatan hari kelahiran 
Henry Dunant, bapak Palang Merah Sedunia, 
dibuka Djwi'' Pemindahan Darah. 
nur Djawa Barat, Sanusi Harsljadinata, telah menjediakan diri se- . bagai penjumbang darah (donor) jang pertama. Tampak guber- nur Sanusi sedang diambil darahnja. & 

Am 
£ — 

  

di Bandung telah 
Pada upatjara tersebut, guber-   

  

i 

P 

: Masih Harus 

hammadijah berpendapat, bhw. 

hammadijah berpendapat, 

utk mengadjak 
sjumi. 

Putusan2 itu diambil setelah 
mendengar pembitjaraan? dan   mikian berita fihak resmi. 

  

NG TERB YG” DIATAS | 

Ta bni pengakkesan K 

dan tjepa: dari djurusan sela 
tan keutara dan meninggalkan 

asap pandjang. Sepuluh menit 

lang.. 

— Uilliam Fox, pelopor produ 
cer film Amerika Serikat, jang 
mendirikan ,,Fox F 

  

Film Corpora 
| tion” jang lama, telah mening- 

gal dunia dalam usia 74 tahun 
hari Kemis, disebuah rumah sa 
kit New York. - 

Ba nean2 dari anggauta2 
jelis Tanwir seluruh Indo- 

nesia. Muhammadijah dalam 
keterangannja berpendapat, 
bahwa kedudukan agama Is, 
lam dan ummatnja di Indone- 
Sia dewasa ini dan dimasa jg. 
akan datang lebih mengha- 
djatkan adanja satu pimpinan 
perdjoargan jang komplak-iget 

dapat menghimpun umma: Is 
lam didalamnja, terutama tjer 
dik pandai dan alim-ulama pa- 
da chususnja. 

Dalam memimpin perdjuang 
an itu,.bentuk dan siruktur da 

ri organisasi Masjumi seperti 
sekarang ini dipangjang masih 
  

  

  

Ing geris Ulur2 
Mesir: Tetap Pada,Tuntutan Penarikan 
Mundur Tentars/Inggeris Dan Persatuan 

Sudan Dan Mesir 

IVA ENURUT HARIAN? Mesir hari Saptu perdana men- 
teri Hilaly Pasha jang kini mempersiapkan djawab- 

annja terhadap usul i luar negeri Inggris, Anthony 
Eden, untuk menjelesaikan ma saalah Inggris-Mesir tak akan 
dapat menjebudjui selain dari . pada penarikan pasukan? Ing 
gris dan mempersatukan Sudan dgn Mesir. Harian ,,Al Mi- 
sri” katakan, perdana menteri Hilaly Pasha jelah mengam- 
bil kesimpulan, bahwa pihak Inggris selalu menfjoba ,,untuk 
mengulur? waktu” dan ,telah diambil keputusan bahwa Me- 
sin akan mengumumkan t 
nai rundingan Inggris-Mesir. 

Harian ,,Akhbar el Yom” ka 
takan, bahwa Mesir menolak 
usul untuk mengadakan rundi 
ngan lagi atas dasar penarikan | 
pasukan2 Inggris dan penunda- 
an masaalah Sudar, ' Menurut 
harian tadi nota jg kini sedang 
dipersiapkan oleh Hillaly Pasha 
dan menolak usul2 Inggris akan 
diberikan kepada duta besar Me 
sir Amr Pasha untuk selandju 
nja disampaikan kepada mente 
ri luar regeri Anthony Eden. | 
Dan salinan dari nota itu akan 
disampaikan kepada duta besar. 
Inggris id Kairo, Sir Ralph Ste 
venSon, Senen Ini. x 

.- Farouk sokong 
Hilaly. 

Mending Pang tsb. za 
Farouk da . pertemuannja, 
djam dgn. Sir Ralph Sievenson 
Kemis jl. telah mengataka, 
bahwa Mesir tak akan dapat 
menjetudjui selain dari pada 
penarikan pasukan? s $ 
luruhnja. dari daerah Saluran 
Sue, dan mempersatukan Lem- 
bah Nil. Farouk menjokong pe 
merintah Hilaly untuk menolak 
tiap penjelesaian jg. tidak dida |. 
sarkan atas dua tuntutan na- 
sPonal itu, : : 

Usul2 Inggris. 
Sementara itu “harian ,,Al 

Ahram” mengumumkan selu- 
ruh usul2 jang baru2 iri telah 
disampaikan kepada Mesir un- 

Inggris se | 

Ike ibu kota Suadi 

tentang pembatasan waktu menge- 

tadi usul2 itu jalah, pemerintah 
Inggris bersedia untuk menga- 
kui radja Farouk sebagai radja 
Sudan, bila penduduk Sudan di 
minta persetudjuannja terlebih 
dahulu: Inggris djuga bersedia 

untuk tarik kembali pasukan- 
pasukannja dari daerah Te, 

Insan Suez sedikit de- 
mi sedikit: Inggris mengusul- 
kan supaja sjarat2 penarikan 
pasukan2 itu ditentukan | oleh 
konperensi militer Inggris-Me- 
sir atas pertimbargan2 stratet 

pur dgn soal2 politik atau diplo 
matik, 

Mengadakan kerdja sama an 
tara Inggris-Mesir untuk mem 
beri pemerintahan sendiri ke 
|pada Sudan dalam rangka un- 
|dang2 dasar baru djadi mem 
bantu membentuk pemerintah 
dan parlemen Sudan, agar Su 
dan dengan demikian dapat me 

Inentukan pasibnja sendiri diha 

ri kemudian Mengadakan kon 

perensi medja bundar di Khar- 

tum diantara Mesir dan Ingge 

'ris serta Sudan. 

' Byroade ke Saudi 

Lebih landjat dikabarkan. bahwa 

menterj muda luar negeri Pan 

Henry Byroals hari Saptu erbang 

Ka ae Arabia, (ita 

cah, darj Ka'ro dsrgan pesawat uda- 

ra militer, Sebagai diketahui, Byros 

de Djum'at telah ' memb tjataka"' 
hubungan2 Mesir/Amerika  dengat 

perdana monterj Hilalv Pasha dan   tuk menjelesaikan sengketa 
Inggris-Mesir, Menurut harian . Oa a 

L menteri luar negeri Khaek Hassou 
Na Pasha. (Antara). 

gis semata?» dgn. tak ditjam- | 

Arabia ki maba Kabinet Ona ae 

: Nara 221 1 

Gerombolan ,D.. 
Adaiah,Orang2 Muslimin Jg Mata- 

Gelap: Kata Hamka 
Muhammadijah Anggap Susunan Masjumi Sekarang 

Dipertahan kan. 
SAN G MADJELIS Tanwir Muhammadijah di Bandung 

jg berachir kemaren tih. mengambil putusan sbb.: 1. Mu 
bentuk dan susunan partai Ma- 

sjumi seperti sekarang iri, masih perlu dipertahankan: 2. Mu- 
a adalah satu hal jg sangat tidak bi- 

djaksana utk merombak struktur Masjumi pada sa'at ini: 3. 
Muhummadijah mengusulkan kepada P.P. Masjumi agar setje- 
pat mungkin mengadakar rapat anggauta2 istimewa Masjumi 

Nahdlatul Ulama kembali lagi kedalam Ma- 

memenuhi maksud jang terse. 
but diatas, demikian Muham- 
madijah, sedang adanja anggo 
ta2 istimewa dalam partai Ma- 
sjumi dengan pembagian tugas 
dan ketentuan2 jang teratur 
“baik, tidaklah: merugikan, bah 
kan menguniungkan perdjua- 
ngan Islam jang kompak. Ke- 
ketjewaan dan kekurangan2 jg 
mungkin terdjadi dalam organi 

sasi partai sebagai akibat dari 
perkembangan keadaan, setiap 
saat masih dapat diperbaiki 
dan disempurngkan dalam ru. 
mah tangga. Demikian pertim 
bangan2 jang didjadikon dasar 
untuk putusan2 Muhammadi- 

jah itu. : 
D.I. adalah umat Musli- 

min jg. ,,mata-gelap” 
Hamka, salah. seorang pembitjara 

'dalam "rapat umum Muhammadijah 
kemaren pagi di Bandung memben- 
tangkan- kepentingan ummat Islam 
berorganisasi setjara legaal untuk 
memperdjuangkan fjita2nja. Menge- 

nai gerakan D.I., antara lain Ham- 
ka mengatakan, bahwa meskipun me- 
reka itu djuga tetap ummat Musli- 
min, orang2 D.I. adalah ,,kaum 
Muslimin jang mata gelap dan tidak 
dapat menahan hati”. Pada rapat 
umum itu berbitjara pula konsol2 
dari Surabaja dan- Medan, sedang 
diantara hadlirin selain anggauta2 

' pengurus besar Muhammadijah, dju- 
ga nampak Menteri Agama Fakih 
Usman. : £ 

Perletakan batu perta- 
ma buat gedung2 Mu- 

hammadijah. 
Sesuai dengan rentjana, 

rapat umum, pengundjung2 konpe.- 
tensi Muhammadijah telah menjak- 

    
sikan upatjara perletakan batu per. 
tama buat pendirian kompiex ge- 
CGung2 Muhammadijah didjalan Tiji- 
Isntah. Batu pertama itu diletakan 
oeh Monteri Agama dengan pengha- 
Tapan, supaja usaha Muhammadijah 
Bandung ini d'tiontoh oleh tjiabang2 
lainnja.. Seperti telah d'kaba'kan, 
komplex gedung2 Muhammadijah itu 
akan terdir: darj gedung? sekolah, 
mesdjid, pesantren dan polikliniek. 

1/2 Miljard 
Beaja, Rentjana Peru- 

mahan Pemerentah Th 
1952 

ENURUT KETERANG- 
| AN Kr. Suwario Mente- 

ri Pekerdjaan Umum dan tena 
ga kepada wartawan kita di 
Djakarta, bahwa dim, soal pem 
bikinan rumah2 baru pemerin- 
tah untuk seluruh kepulayan 
Indonesia dim. jahun 1952 ini 
akan menjediakan biaja. selu 
rahnja sebanjak 1 setengah mil 
jard rupiah. Rentjananja 'telah 
siap seluruhnja. hanja tinggal   
'pjetudjui rentjana ibu. Dalam 
scal ini kata Menteri Suwarto 
selandjutnja, bahwa djalannja 
rentjana pembikinan rumah ba   

"Ta ini akan bergantung selu- 
rahnja dgr, kekuatan keuangan 
pemerintah sendiri, Demikian 
Suwarto, 2, 

“ Smg. Seuen 12 Mei 1952 

sehabis 

  

    

ki Serangan 
: 

itu hanja merupakan 

“hak ma 
paniek dari beneih "1 

Wanita 

  

Menuntut 
Gadjih Harus Sama 
Dgn Kaum Lelaki 

dari seluruh Inggeris 
minggu ini akan ,/menjerbu” 

| madjelis Sa untuk mende- 
. sak supaja kepada pegawai ne- 
geri wanita diberikan bajaran 
jg sama seperti pegawai laki? 
untuk pekerdjaan jg sama. Pe- 
gawai wanita dan guru? Ing-' 
geris mendapat bajaran tidak 
sebanjak pegawai laki? untuk 
pekerdjaan jg sama. Dari 233 
ribu pegawai wanita jg beker- 
dja pada negeri, hanja 200 
Grang memperoleh gadji sama 
seperti pegawai laki? dan mere 
ka ini terutama para dokter. 

  
Minggu depan Charles Pan- 

nell, anggota parlsmen dari Par 

tai Buruh, akan mengusulkan 
dalam madjelis rendah supaja 
kepada pegawai wanita diberi 
kan gadji jarg sama. Pemerin- 
tah Buruh dahulu dalam prin- 
sip menjetudjui bajaran . jang 
sama bagi pegawai wanita dan 
laki2, tetapi” hal ini tak dapat 
dilaksanakan oleh karena Ingge 
ris menghadapi kesulitan? dim : 

— Koers Obli- 
gasi” Naik 

. Umum Mulai Pertjaja 
Pada Obligasi Ri 

5 URS OBLIGASI RI '50 

2 achir en Pkn minggu jg terachi i dengan 
Deran em aneraa telah naik. 
Kurs sekarang ini jakni 44 dan 
ada kalanja 46 menjatakan, 
bahwa umum telah mulai me- 
naruh kepertjajaan terhadap 
Obligasi-obligasi ini. Empat bu- 
lan lagi akan dikeluarkan 375 
lagi dan ini djuga mendjadi 
obligasi? ini banjak perminta- 
annja. Pada umumnja orang 
berpendapat, bahwa kurs dewa 
Sa ini masih terlampau rendah 
dan seharusnja kira-kira 50X. 

Jang merupakan suatu keun 
tungan pula, jalah kenjataan, 
bahwa perdagangan -obligasi2 
RI dipasar gelap dlm, bulan jl. 
telah hampir lerjap sama seka 
li. Obligasi2 iri pada umumnja 
ada ditangan instansi2 jg ber- 
modal kuat, seperti misalnja 
bank, dana, pensiun, dan peru 
sahaan2 lainnja. Hal ini untuk 
sebagian disebabkan sukarnja 
membeli persil2 pada dewasa 
ini, sehingga pemilik2 uang jg 
agak besar “djumlahnja mena 
nam modalnja dim. obligasi. 

|BRIGADIR DJENDERAL 
DODD DIBEBASKAN, 

Komarilan tentara ke-3, djen 
deral James van Fleet, hari Sab   

| ta umkan tentang dibe 
'baskannja brigadir djenderal 
Dodd. Menurut pen man 
ini, Dodd berada dalam keadaan 
selamat. Malam Minggu ia ber- 
majam di pulau Kojedo .bersa- 
ma djerderal Colsor, komandan 
kamp tawanan jang baru. Hari 
Minggu Dodd terbang ke mar- 
kas besar tentara ke-8. Sebagai 
diketahui, djenderal Dodd di- 
tangkap tawanan? perang Ko- 
rea Utara pada tanggal 7 Mei 
Tk a “5 

| & 

PERANG DAPAT DITJEGAH. 
Djenderal Dwight Eisenhower 

'malam Saptu di Oslo katakan, 
da sekali2 tak pertjaja, bahwa 
'perattg tak dapat ditjegah, se 
waktu ia memberi komentar ten 
tang kabar jang dimuat .oleh 
'hariah »Le Monde” mengenai do 
'kumen jang katanja dibuat oleh 
laksamara Fechteler. 

  

ETELAH AGAK LAMA kota Ambarawa 
tg nan pengatjau, mendadak pada hari 

kan oleh suatu rentetan tembakan? genije 
granat. Kota Ambarawa dapat serangan 

suatu ,,Stilte voor 
bentjana. Suara tembakan? gentjer dari 

maupun fihak jg 

    

  

—y ERIBU - RIBU wanita | 

soal keuangan. (Antara-Reuter) | 

Pertempuran Seru Selama 1|, Djam—Pelbagai Pos2 Alat 
Kekuasaan Negara Mendjadi Sas : : 

— Polisi Negara Mendapat Serangan Jang Terseru 
Dilakukan Oleh Gerombolan 

(Oleh Wartawan Kita). 

de sto: 

tertutup rapat. 

| Serangan pada kota Ambara 
ra ini diduga dilakukan" oeh 
Serombolan Sujud cs. jang me 

(mang sudah lama mengodakan 
terror dides22 djauh diluar ko Inggeris | a Ambarawa & Salatiga. Bera 

2 kekuatan mereka tak dapat 
uga, karena mereka menga 

'dakan serangan terpentjar pada 
pelbagai objek militer dan poti 
Si jang bertugas didalam ko'a 
Ambarawa. Jg mendapat sera- 
(agan paling hebat jalah di Pos 
Polisi Negara. Selain itu tem- 
pat2 .lainnja jang diserang 
oleh fihak pengatjaw jalah: De 
btasemen Polisi Negara, markas 
CPM, Rumah Pendjara Tenta, 
ra dan markas tentara. 2 buah 
rumah toko Tionghoa digarong 
habis2an dan kerugian ditak- 
Sir Rp. 25.000. Dalam memper 

|tahankan diri dari .serangan 
pengatjau, 1 crarg angganta 
Polisi Negara gugur, 2 grang 
penduduk mendapat luka2, se- 
dang 2 buah sendjata  Mauser 
kepunjaan polisi hi'ang. Bera 
pa kerugian fihak pengatjau 
belum dapat dituturkan, teta- 
pi diduga banjak, sebab ditem 
pat2 jang tadinja terdjadi per 
tempuran, banjak terlihat be- 
:kas2 darah menetes. Periempu 

. 

aran Serangan—Pos 

terlihat tenteram, sepi dari gangguan? kawa- 
Sabtu malam djam 12,05 seluruh kota digempar- 

er jg kadang? discling oleh dentuman meledaknja 
dari pengatjau. Teinjata ketenangan sebelumnja 

pen ketenangan jg mendjadi perlambar 'akan 
sendjata2 automatis jg dilepaskan: oleh fi- 

ipui mempertahankan kota terdengar di penduduk tak terdjadi, mereka dgn hati berdebar-debar 

    

Tunggulah , Sajembara- 

Bergambar kita! 
Na 

    
  

  

Sujud Cs? 
# Fr 

seluruh pendjuru. Unturz 
tetap bertahan di rumah 

Bank Desa 
- Akan Didjadikan 

Bank Koperasi 

Dat Pa Seng aa 
Sardjan, Menteri Pertanian, 
wartawan kita mendapat kete- 

- 

land.   
rangan, bahwa untuk melantjar 
kan memberikan kredit kepada 
para petani, maka kini Kemen- | 
terjan Pertanian, Perekonomian | 
dan Keuangan sedang asjik be 
yunding-untak memetjahKikn 
soal pemberian kredit kepada | 
para petani ini. Dalam membe 
rikan kredit kepada "para peta- 
Di jini, maka besar kemungkin- 
an Bank Desa jg. ada sekarang, | 
akan dirembak susunannja dan 
akan didjadikan sebagai bank 
koperasi. Men 

  
(ox. RADJIMAN SUDAH 
SEMBUH. 

Dr. Widijodiningrat, anggau 
ta paremen jang tertua, telah 
sembuh dari. penjakitnj, jang 
mendadak dan pada ketika pe   ran jang berkobar mulai djam 

12.05 malam itu berachir kira2 
djam 01.30 malam. Pengatjau 
dapat dipukul mundur mening 
ga'kan kota. : . 

Mengenai djalannj, pertem, 
puran dapat dituturkan sbb.: 
Pada diam 12.05, mulailah ter- 
dengar tembakan2 hebat. Ter- 

(njata Pos Polisi Negara men- 
| dapat serangan dari. 3 djuru-    Sam. enem 

dilakukan dari djurusan kubu 
ran, tetapi ini ternjata hanja su 
atu tembakan.pantjingan bela 
ka, untuk menjesatkan fihak 
polisi jang bertahan disitu. Ka 
rena tak imbangnja kekuatan, 
achirnja Markas Pos Potisi ter 
sebut dapat didoorbraak. Pe- 
njerbuar ini disertai dengan di 
granaatnja markas tersebut. 
Akibatnja 1 orang polisi gugur 
dan 2 sendjata Mauser hilang. 

' Siasat jg. djitu. 
Bersamaan dengan itu, pun markas 

CPM mendapat serangan hebat. Wak 
tu timbulnja serangan itu, jang ber- 
djaga dalam markas tersebut hanja 
2 orang. Seorang sersan dan seorang 
peradjurit. , Meskipun mendapat se- 
rangan dari kurang lebih 30 orang, 
namun 2 orang peradjurit ini dengan 
mempergunakan stengun dapat me- 
nahan sampai V6 djam lamanja, hing- 
ga kawan2nja 5 orang CPM lainnja 

' datang membantu. Suatu keberanian 
jang patut kita bukai topi ialah, 
waktu "10 orang pengatjau hendak 
menerobos mas dala markas, pe- 
radjurit SMD, salah satu dari 2 
orang jang mempertahankan markas 
CPM tadi, lalu berlindung dipohon 

klengkeng jang terdapat dimuka mar- 
kas tadi. Dengan-stengunnja pera- 
djurit Smd. ini berhasil menghalau 
sform-aanval tadi. Lain siasat se- 
orang anggauta CPM jang lutju tapi 
djitu ialah apa jang dikerdjakan-oleh 
sers. A. F. Dengan menjalakan lam- 
Pu truck serta membunjikan temba- 
kan2 serentak, ia berhasil mengabui 
mata para pengatjau hingga gerom- 
bolan ini melarikan difi. Menjalanja 
lampu truck dan tembakan2 serentak 
ini membikin para pengafjau takut, 

disangka ada bala bantuan datang. 
Demikianlah pada djam 01.30 pe- 

njerangan terhadap kota Ambarawa 
telah berachir. 

Bat. 427 ke Ambarawa. 
Sementara itu dapat dikabar- 

lawesi). dibawah pimpinan ma- 
jor Surjo - Sjympeno. Bat, ini 
kemaren djuga telah menudju 
ke Ambarawa, Selama bertugas 
di Sulawesi, bataljom tsb. telah 
kehilangan 4 orang anggautarnja 
jg gugtir disana dan kemaren te 
lah dibawa pulang ajuga 4 gum 
palan tanah jg diambil dari ma 
kam mereka. Kedatargan ba- 
taljon 427 di pelabuhan Sema- 
  
rang disambut oleh pelbagai 
pembesar militer dan sipil, di- 
antararja Panglima Divisi Di- | 
ponegoro sendiri. 

Reorganisasi A.P. Tak Perlu Menggelisahkan 
ENGENAI REORGANISASI 
dalam A.P., Sultan Hameng- 

ku Buwono tegaskan di. Palembang 
dalam suatu pertemuan, bahwa ia: 
mengetahui telah timbul kegelisahan, 
sebagai akibas pengalaman jang su 
dah-sudah, Kegelisahan “ini tidak 

perlu, karena semua rentjana akan 

ditetapkan dengan undang2, sehingga 

mereka jang  ge-demobiliseerd-pun 

akan lebih mempunjai djaminan. Me 
ngenai pembangunan A.P. ia terang 
kan, bahwa sedjak tahun 1945 se 
sungguhnja A.P. sudah tjukup mem 
punjai waktu untuk mengusahakan 

tugasnja jang sebenarnja, tetapi sam 

P 

  

"tugasnja, jaitu tugas 

    

pai kini masih ' dibebankan kepada 
nja tigas jang sesungguhnja bukan 

pemeliharaan 
keamanan. 

Sekarang beban ini akan segera 
dialirkan pada pihak sipil, sehingga 
AP. akan mendapat kesempatan se 

penuhnja untuk berusaha kesrah 

  

pembangunannja. Dalam usaha 
tentu akan banjak kesulitan2 
akan dihadapi. 
Mendjawab  pertanjaan apakah 

Menteri sudah mengetahui, telah 
tersiar kabar bahwa banjak perwira 

(di Sumatera Selatan akan mengun 

ini 

jang 

terutama mereka jang dulu turut ber 
gerilja, Menteri njatakan, bahwa de 
ngan resmi ia belum menerima lapo 
ran mengenai ini. Hanja menurut 
dugaannja, keinginan serupa itu bu 
kan sadja ada di Sumatera Selatan, 
tetapi djuga di lain2 daerah Indone 

durkan diri dari--Angkatan Perang. | sia, 
| sdah A budeyan inibanna 

tevisasch 
Genootschap Katak una | 

Peaba enen Watenschappan'' 
tanin 

P 

mbakan : diantaranja 

kan pula, bhw, kemaren siang 
telah datang rombongan Batal- 
jon 427 jg. telah kembali dari | 
melakukan tugas di TT VII (Sa | 

'dtas ini diterangkan oleh Mente 

meriniah memberikan ketera- 
'ngan tentang program politik. 
nja, ynggauta tersebut sudah 

dapat menghadiri sidang. 

HENTIKAN PERANG DI 
MALAJA ! 

Harian Komunis Inggeris 
»Daily Worker?” hari Sabtu di 
halaman mukanja memuat 4 
gambar tentang seorang maririr 
Inggeris dan seorang pengajau 
(koppensneller) Dajak jarnz di- 

  
Sekretaris Djenderal kementerian Kehakiman, Mr. Besar, 
hari Rebo petang telah tiba dilapangan terbang Schiphol, Neder- 

Sebagaimana dikabarkan, 
land antara lain untuk mentja ri tenaga2 ahli bangsa Belanda. 

Mr. Besar Di 
Schipho!l 

pada 

kundjungan mr, Besar ke Neder- 

S
e
n
 
N
a
a
 

  
  

Korespondensi Ka- 

san, supaja Kahar 
gai telah kita 

ajuangan 17 Agustus 1945. 

Djanuari 1952. . Dalam syrat 
nja kepada Kartosuwirjo itu 
antara lain ia menjatakan, bah 
wa ia sangat merasa  sjukur 
dan mendjundjung tinggi ke-   Gatangkannja dari Borneo dgn. | 

membawa kepala jang telah di 
panggal dari seorang gerilja 
Malaja. Harian tadi kemudian 
menganujurkan kepada rakjat 
Inggeris supaja mengadakar se 
gala usaha untuk menghentikan 
perang di Malaja. 

DR. SUBANDRIO MENJE- 
RAHKAN SURAT-KEPER- 
TJAJAAN KEPADA RATU 
ELIZABETH. 

Duta Besar Indonesia dita- 
nah Inggeris, Dr. Subandrio, 
Djumahat pagi menjerahkan 
surat2 kepertjajaannja kepa- 
da Ratu Elizabeth, Ratu Ing- 
geris jang baru. Dr, Subandrio 
mengenakan pakaian pagi Ero 
pa, dan memakai petji Indone- 
sia. Duta Besar Indonesia ini 

baru kembali dari Pasar Tahu 
|nan Industri Inggeris. Disana 
'ia berbitjara stas nama Indone 
Sig Jan menegaskan, bahwa ne 
geri2 jang menghasilkan ba, 
han2 mentah di Asia Tengga- 
ra harus kerdja bersama de- 

| ngan industri2 InggeriS, kare- 
na, Mereka. sepenanggungan. 

Namamu 

  
Sana Manan 

  

pertjajaan sert, keputusan pa 
nglima teriinggi Tertera Isam 
atas dirinja. (Sebagai diketa- 
hui, Kartosuwirjo telah angkat 
Kahar sebagai panglima TI di 
Sulawesi Sela'an). Sebelum ia 
amalkan keputusan tersebut 
— demikian Kahar — ia kemu 
kakan lebih dulu keadaan pa- 
Sukan2nja serta suasana 
umum di Sulawesi Selatan. 

Ia katakan, bahwa ia mem. 
punjai lima, bataljon, diantara 
nja tiga jang terdiri dari bebe 
rapa golongan bukan Islam 
klan telah dipengaruhi oleh ali 
ran merah, Kata Kahar, se- 
sungguhnja tanggal 16 Agus 
tus 1951, revolusi Islam akan 
digerakkannja sebagaimana te 
lah direntjanakannja bersama 
dengan Saleh Sjahban dan Ab 
dul Fatach, terapi mereka itu 
ternjata tidak konsekwen se- 
hingga menggaga'ikan segala 
maksud: Kekuatan kami, kata 
Kahar, telah dikalahkan oleh 
Suatu kekuatan jong lebih be 
sar dan berpengaruh dimasja- 
rakat, jaitu golongan feodal 
dan murba. 
  

Pasal 571 

amidjojo, 

dapa: diterima oleh Indonesia, 
da bulan Nopember jang akan 
kan sudah menerima laporan t 

Pemerintah Indonesia akan 
bersedia utk. menerima bantu 
an ekonomi dan tehnis berdasar 
kan pasal 511 B dari MSA, jang 
tidak mengandung pasal? mili- 
ter seperti halnja dengam pasal 
5I1A jang telah ditanda-tanga 
ni oleh Menteri Luar Negeri jg 
Gulu, Mr. A. Subardjo. Hal2 di 

  
ri Luar Negeri Mukarto didalam 
Tapat perkenalan dengan Seksi 
Luar Negeri Parlemen,” , 

O'eh Ment. Mukarto dikata- 
kom dim hubungan ini, bhw, In 
don. membutuhkan bantuan ga 
ri luar utk pembangunan nege 
ri, tapi dlm pada itu bantuan2 
itu djangan sampai bertentang- 
an dehgan politik bebas Indone 
Sia jang aktif. Indonesia akan 
tetap memelihara perhubungan 
jang baik dengan Amerika dan 
Inggeris. | 

Disamping itu Pemerintah   berpem:   lam mendjalankan politik bebas 

Duta Besar Indonesia di Washington, 

andangan, bahwa dida- | £ 

B MSA 
. #Bisa Diterima Oleh Indonesia: 

» Sikap Sama2 Baik Thd 4 merika-Inggeris 
2 Dan Russia-RRT. 

mengirimkan instruksi kepada 
Mr. Ali Sastro- 

tuk merundingkan dengan State Department ten- f tang perubahan? jang perlu diadakan 
— Subardjo-Cochran mengenai MSA, sehingga perdjandjian itu 

didalam perdjandjian 

Sebelum pemilihan Presiden pa 
datang, Pemerintah mengharap 
entang hasil perundingan? jang 

hendak dilakukan Duta Besar Indonesia itu. 

jang aktif itu djuga dengan 
Sovjet Rusia dan RRT perlu di 
adakan perhubungan jang baik, 
dan untuk maksud itulah dgn. 
lekas Pemerintah akan membu- 
'ka perwakilan diplomatik di 
Moskow dan mengangka: se- 
orang Duta Besar buat Peking. 
Persiapan? jang rlu untuk 
pembukaan perwakilan diplo- 
matik di Moskow jang berdasar 
kan reciprociteit telah dilaku- 
kan, Demikian Mukarto, 

Sementara itu ketua umum PIR, 
M!. Wongsonegoro meneral.gkan ke 
pada ,,Antara”, bahwa Dewan P.m- 
pinan dan fraksi PIR telah berapat 
mengenai keterangan Pemerintah pa. 
da patiemen.: 

Ditetangkan selandjutf#ja, bahwa 
keterangan Pemerintah itu masih 
belum memberikan kefieasan2, se. 
hingga pada waktu ini PIR belum 
dapat menentukan sikapnja kepada, 
keterangan pemerintah itu. 

Ketentuan #entang sikap inj: ter 
gantung pada keterangan. Pemerin- 
tah babak ke.2 nanti. Dimjatakan 
lagi oleh Wongsonegoro, bahwa jang 
dikehendaki oleh PIR ialah rentja- 

Surat Kahar tertanggal 20! 

inesia dan Republik Indonesia 

har-Kartosuwirjo 
Kahar Sanggupkan ,,Revolusi Islam' 

---Kartosuwirjo Andjutkan Kahar 
Djangan Mau Kompromi 

IHAK RESMI di Makassar telah siarkan dua buah do- 
kumen rahasia surat-menjurat antara bekas pemimpin 

CTN Kahar Muzakar dan pemimpin Darul Islan Djawa Barat 
Kartosuwirjo, Dari surat Kahar terrfata, bhw. ia pernah meren 
tjanakan ,,revolusi Islam” dim. bulan Agustus tahun jl., tetapi 
gagal karena dua orang kemaniannja ,,tidak konsewen”, se- 
darg dim surainja kepada Kahar, Kartosuwirjo sampai'izan pe 

»mendjauhkan diri dari kompromi”. Seba- 
kabarkan, beberapa komandan bekas CTN, jailu 

Hamid Gali, Osman Balo, Sjamsul Bachri dan Azis Taba, bebe- 
rapa hari jg lalu telah menjatakan kesediaan mereka bersama 
anak buah mereka uik dilantik dlm angk. perang R.I, dim wak- 
bu jg singkat, karena dokumen2 tsb. diatas telah tjukup me- 
pundjukkan, bahwa Kahar Muzakar telah mengehianati per- 

Perlu didje'askan,: Saleh 
(Sjahban jang dikatakan tidak 
konsekwen itu dulu adalah ke 

melaporkan diri pada AP. Me 
ngenai ummat Isiam di Sulawe 
Si Selatan oleh Kahar dinja:a, 
kan, bahwa masih diperlukan 
Waktu untuk menanam dan me 
mupuk djiw, Islam jang sebe 
narnja pada mereka. Pada 
achir suratnjg ia minta kesem 
patan uniuk memperkembang- 
kan dan mengisi djiwa pendu- 
duk didaerah ini, Ia mengakui 
adanja pimpinan tertinggi 

/| Tentara Islam dan akan mengi 
kuti langkah perdjuangannja. 

Demikian al. isi surat Ka- 
har kepada Kartosuwirjo. 

Balasan Kartosuwirjo. 
Surat balasan Kartosuwirjo tertang 

gal 27 Pebruari 1952. 
Surat itu al. berisi instruksi, su 

paja Kahar: a. berusaha supaja pen 
duduk mendjadi ,,Islam-minded” dan 
»negara-Islam-minded” 10074: b. me 
lakukan tindakan apapun djuga se 

' pandjang hukum Islam dimasa pe 
rang: C. menentukan taktik dan sia 
sat perdjuangan mengenai kedudu- 
kan negara Islam Indonesia. 

Kartosuwirjo memberi pendjelasan 
sbb.: 

' Soal2 antara Negara Islam Indo 
dan 

soal2 tjabang (neven-vraagstukken) 
hanja dapat diselesaikan antara ke 
dua pemerintah negara itu setjara 
integral dan tidak setjara lokal: Ka 
lau ada partai atau golongan (lain) 
jang mentjoba-tjoba hendak menjele 
saikan atau mendamaikan, maka me 
reka itu dipersilahkan untuk berhu- 
bungan dengan pemerintah RI, 

Sebab, kata Kartosuwirjo, soal 
penjelesaian keamanan hanja tergan 
tung pada pendirian pemerintah R.I, 
Ia katakan, ' bahwa ,megaranja" “Su 
dah tjukup goodwill terhadap peme 
rintah R.I. dengan mengirimkan 
nota2 rahasia sampai dua kali, jaitu 
semasa kabinet Natsir, jang  perta 
ma pada tg. 22 Oktober 1950 dan 
jang kedua. tg. 17 Pebruari . 1951. 
Kedua nota itu dialamatkan kepada 
Presiden R.I., sedangkan tembusan- 
aja kepada P.M. Natsir. Kartosuwir 
jo mengandjurkan supaja Kahar ber 
hati-hati dalam hal-hal. mengenai ini 
dan supaja ia mendjauhi koripromi. 

Pada penutup suratnja itu: Karto 
suwirjo menjerukan ,,selamat -berpe- 
rang”, 

Siaren kilat. 
Kemarin dulu terbit siaran kilat 

ig dilanda-tangani . oleh pangi ma 
TT VII, gubeinur dan parta,2 ig di 
tudjukan kepada bekas2 anggauta 
CTN., Siaran tsb. berisi andjiuan, 
supaja mereka beisedia monuwuti ke. 
hendak baik AP. dan pemerintah, 
menudju terpeliharanja keamanan se. 
lwuhnja,. D.tegaskan sekali. lagi, 
bahwa pemerintah dan AP, teah   bersedia melantik pediuang2 sediati 
untuk masuk da'am AP. sekal.gus, 
seperti ig teah terdjadi dengan sa- 
tuan2 lainnja, 

Pelant.kan ibu “akan diusahakan 
sedapat .mungk:in pada tg, 20 Mei, 
tepat pada Hari Kebangunan Nasio. 
nal, Lima pasukan ig akan dilan- 
tik ialah pasukan2 Hamid Ali, Os 
mam Balo, Andi Tenriadjeng, Azis 
Taba, Sanusi Daries dan Sjamsul 
Bachri. Tempat pelantikan di Ma. 
kassar, Kepada bekas2 CTN ig diauh   na2 jang tegas jang dapat menga. 

aSi keadaan dalamy dan luar negeri 
sekarang ini, 

H 

terpentjit diandjutkan, supaja mere 
ka berhubungan dengan pemerintah 
daerah dan satuang TNI jg terdekat, 

pals staf Kahar dan kemudian 
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Biarpun ' Jg Rendah 
Sekali Kanit. 

RaNG2 RuUS mau    

    

- Kabar Kota 
— SERIKAFS JA BARU. 

"Rapat Mena penjelenggara per- | 
baikan nasib keluarga pekerdja. pe- | 

- merintah daerah kota Semarang “te- 
--“"Iah berlangsung “kemaren 'sore di 
5 Gris, maksudija untuk “mendirikan 
1» 3Serikat Sekerdja baru lepas” dari 

Sebda. Diantara jang “hadir tertam. | 
pak banjak bekas 'anggauta? Sebda. 

. Dengan kata sepakat “diputuskan men 
, dirikan SS kota-besar Semarang, 

azas dan tudjuaunja kekeluargaan 
|. dan sosial/ekonomi susunan pengu- 

rusnja sbb: ketua I danlI ' Marca- 
“muljoio dan Danu Santoso, pznuiis 

|. Santoso, bendahara Mochani, Penase 
«hat Sunardi dan Walikota Hadisube- 

“no diminta duduk sebagai pelindung. 
AKSI PEDAGANG PASAR 
DJOHAR. 

  

pertemuan e 2 Tea “10 
““Mei jang 
“pk 

      

  

    

  

“dan pengurus PPPDS dilain pi 
. hak, oleh Bak jang duluan 
“tu diberi k akan 
mengadakan penjelesaian dan 

. penindjauan tentang persewa- 

ana 3 

SEMARANG 12 mei 1952. 

lalu, an Wali FP 

  

  

Pakar?” | 

: Ng, agen 
ang : 254 jual 

leh » diminta Olih medapang ke 
pena Lean ketjil. ini    

         
“Jake Kaneeg 'harus “di etapkan 
dengan memperingati marge u 

Rontjana ' Pemerentah Utk N Mentlegah: | 
Kenaikan Harga 

mengenai pemberian 
olelt pedagang besar, 

jak harga (prijsaanduidin 
an, bahwa peraturan K1 

naikan harga jang 
bagi penghidupan Sehari-i: 

"jang: bertugas. mendjala 

ea Ba 

     

   

    

tuk beaja2 dan an aa jgz 
diidzinkan untuk pedagang Jaa 

lan Harga... 
Mengenai bahan dan barang-2 

tan, ditetapkan bahwa harga 1g 
tersebut dikartu harga tidak bo 
leh lebih tinggi dari harga ter 
sebut dalam paktur termaksud 
dalam Peraturan Paktur, 

Kartu harga itu harus menje 
butkan djuga tanggal dan, no- 
mor paktur termaksud dalam 
Peraturan Paktur, sedang pak- 
tur jang bersangkutan, setiap 
waktu harus dapat ditundjuk- 
kan, ditempat pendjual barang2 
tersebut diatas kepada. pegawai 

kan pe | 
ngawasan. Selandjutnja ba- 
rang jg bersargkutan-harus di 
digal menurut harga sbg terse- 
but dim kartu harga itu: tidak |   

RAPAT PARA PENSIOENAN. 
Di Balai Wartawan kari Minggu 

kemarem para pensioenan dari Zuster 
Myen telah berkumpul guna' merun- 
dingkan perbaikan nasib. Diterang- 
kan oleh sdr. “Sujadi, bahwa di Se- 
iharang terdapat “seorang. pensioenan 
dari Zuster Myen 'jg tiap bulan 'ha- 
#ja menerima pensoen Rp.240-, se 
dani para pensioenan - dari “Kohgsi 
tsb.. di negeri Belanda tiap bularinja 
menerima 200 rupiah Belanda. Paling 

' tinggi “di Indonesia seorang pensioe- 
nan hanja 

Rp. 200. 
Karena adanja perbedaan jang me 

njolok itu, telah disetudjui memben 
'tuk sebuah panitya-tetap untuk mem 
perdjoangkan nasib para pensioenan 
dari Zuster Myen, terdiri sbb: ketua 
Sujadi, wakil-ketua Gerlach, penulis 
Soerono, bendahara Widagdo. -dan 

menerima tiap “bulaf 

»$ Bloemhart, sedang. sebagai pemban- 
tu2 dipilih Kroll dan Rasiman. 

Mr, Lapre telah menjediakan te- 
| naga dengan tjuma2 untuk ikut ser: 

ta memperdjoangkan taritutan ' itu. 
Sebelum terbentuk panitya -ini,-oleh 
tuan2 RaSiman dan Breedvelt telah. 
dimadjukan permohonan 'atas hama 
para pensicoenan -kongsi tsb: menge- 
nai perbaikan nasib para pensipenan. 

itu, tetapi dari direksi di" negeri Be. 
landa diterima djawaban per mohonan 
itu tidak dapat diterima. 

PABRIK ROKOK 
»PRAU LAJAR”. 

Pada Sabtu sore, pahetial 10 
Mei, djam 5 telah dilakukan 

pembukaan gedung baru dari 
paberik rokok kretek tjap "Pe 

ngan mendapat perhatian  be- 

   
   
    

  

     

  

   

    

   
   

   

   

'barang2 dan ' bahan2 makanan, 
pakaian dan obat-obatan, jatig | 
oleh pedagang besar (importur, 
agen dan produsen) didjual ke | 
pada pedagang ketjil sedjak- ber | 
lakunja dua keputusan Menteri 
Perekonomian tersebut. 

Antjaman denda 
Rp. 100.000. 

Mengenai barang2 bahan -ma- 
kanan, pakaian dan obat-obatan. 'jg. 
pada hari sedjak berlakunja pera- 
turan2 itu sudah ada dalam kekua- 
saan pedagang  kefjil. ditetapkan, 
bahwa dalam 7 hari, pedagang2 ke- 
tjil jang bersangkutan  diwadjibkan 
memasukkan daftar stok pada Kan- 
tor Pengendalian Hafga atau peng-. 
hubungnja, atau dimana kantor itu 
tidak ada, kepada Kepala Polisi 'se- 
tempat dan bahwa barang2 itu ha-| 
rus didjual menurut 'harga jang di- 
tetapkan “oleh Kepala Kantor 'Pe- 
ngendalian Harga' WTA 

- Pelanggaran “terhadap “ peraturan2! 
tsb. diatas diantjam dengan hukum- 
an denda setinggi-tingginja Rp. 100- 
000.-— dan atau hukuman pendyata 
sampai & tahun. 

“Didjelaskan — selandjutnja, “bahwa 
dengan perantaraan paktur tersebut 
diatas, dengan - sendirinja" “diadakan 
pengawasan djuga terhadap impor-. 

tjil menurut. peraturan penetap 
jan harga dari Kantor Pergendia 

makanan, pakaian dan obat-oba- Hi an Ga BG    

boleh dikurangi: aa tidak boleh | 
| (dilebihi.: “ 3 

Peraturan2 jang pokoknja se 
bagai tersebut “diatas, mengenai | 

'Isan, bahwa 'harta spusaka reii- 
dah (pentjaharian seseorang ker 

  

    

    

    

    

     ig tidak menjetudjuinja: 
jatas Ui 

' Demonstrasi? 1 Mei ig dilang sungkan di Trieste pun tidak luput 
. mengakibatkan adanja bentrok an2 diantara demonstran dan mereka 

seba gaimana tertjantam pada gambar ai   
  

La ! 

lemen, 2 ngannja 
| kita telah men 

MSA dan soal pem 

bahwa . 
.gas. Te 
lai ra Ma mona 

mn smnononnoooool 

Matriarchaat 
Akan Dirobah 

ALAM suatu ketera. 
Tr ngannja kpd kpd. ,,Antara”. 
H. Siradjuddin Abbas menjata- 
kan, bhw menurut laporan jg 
diterimanja pada 'tanggal 4 sam 
pai 6 bulan Mei jl, telah di- 
Jangsungkan di Bukittinggi sa- 
tu kongres besar, jang dihadiri 
oleh seluruh alim ulama, ninik 
mamak, tjerdik-pardai di Mi- 
nangkabau, utk. membitjarakan 
harta2 masak itu. Kongres itu 

| seorang ulama 
Dena na Talun alan “adat, 
Bait jati Sulaiman Arrasuli 
dengan pembantunja Dt. Pali- 
Mega) Pari D hadir jakarta 
dj Salim dan Prof. 

. Setelah Bn 3 hari 3 
'malam, maka diambillah Kan 

Hika hidupnja), kalau ia Inenirib 
gal akan @djatuh kepada anak, 
bukan “kepada 'kemenakan lagi. 
Ad:pun harta pusaka tinggi 

(harta jang dipusakai pula dari 
mamaknja- sebagai harta kaum) 
'tetap sebagaimana biasa, jaitu 

s inter vienw kilat sfengan ap 

nter! ateri mengenai soal2 jang berputar.disekitar 
P3 aa Manan Indoresia di Moskow dan 

am soal MSA Mukarto njatakan 

aah Tah intah kiri telah ada mempunjai konsepsi jang te- 

bagaimanakah kon sepsi Tan Mukarto SNBgAN mem 

tur dsb itu, apakah, importur2 ini Sjatuh kepada kemenakan. Ka- 
dalam menetapkan harga pendjual- sbartija, putusan itu akan Sip er 
annja kepada pedagang “ketjil, tidak djuangkan supaja mendjafi un 
melanggar larangan :.prijsopdrijving”. dang2. 
Achirnja didjelaskan, bahwa Pe- Sebagaimana diketahui di Mi 

merintah telah minta kepada“ Kedjak- nangkabau sudah berabad-abad 
saan dan Kepolisian untuk mengada- | orang menganut adat matriar-     | pelanggar? peraturan2 tersebut “dia- 

4 tas untuk melindungi masjarakat. 
rau Lajar” di Tawang 15, de-' 

eny Tas la mina chaat dan matriliniaal. Orang 

bersuku kepihak .ibu, sehingga 

' Seluruh harta pusaka bukan dja 
  

besar dalam kota ini, dibawah tuh kepada anak sebagai dilain ngan 

  

  

Soal An Akan Dibukanja Kedutaan 

Di..Moskow 
PNI Menjokong Mukarto. 

 ESUD EMERINTAH 
AHNJA - hari Djunvat jl.» maka wartawan 

ala ketera 

Mukarto 

dengan tandas, 

Tentang idaman dan kejaki- 
nan Mukarto untuk membuka 
kedutaan-Indonesia di Moskow 
dan Peking seperti jang pernah 
diutjapkannja dihadapan pers 
diluar negeri sebelum.ia disura- 
pah merdjabat Menteri Luar 

Negeri, Mukarto “katakan bah- 
.wa ia tetap dalam .kejakinan- 

.nja itu. Tetapi katanja selan- 
djutnja, bahwa soal itu sam- 

pai sekarang belum . per- 
nah lagi diadjukannja didalam 
kabinet. Ditambahnja lagi, te-/ 

tapi saja telah pernah 1 membi- : 
tjarakan soal ini setjara infor- ' 

mil dengan beberapa menteri 

jang lain. : 

Dari kalangan P.N.I. seba-j 

gai partainja Mukarto warta-j 

wan kita mendapat keterangan, | 

bahwa P.N.I. akan menjokong | | 

Mukarto sepenuh-penuhnja dlm 
soal pembukaan “ kedutaan In- 

donesia#di Moskow dan Peking 
1: 

RADIO. | 
ATJABA SIARAN RRI SMG. 

“Selasa 13 Mel. ' 

05. 55 Pembukaan, 07.10 Seli : 

ngan (ph), 0715 Pengumu- | 

man, 08.00 Tutup. ! 

12.00 Pembukaon, 12.05 Pia 

no medley, 1215 Konsert Si- 

ang, 13.00 PengatAn, 1445 

Tutu 
an Pembukaan, 17.05 Ma 

ri-menjanji bersama dengan 

anak2 “Sekuntum ' Seridanta, 

18:00 Hiburan petang oleh OK 

HOO- HAP GIE BU CHU, 

1845. Serenata, 19.15 Dunia 

olahrag, oleh Insp. Pendidikan 

Djasmani, 19.30 Sekuntum Me 

lati oleh Carry cs., 20.05 Sia- 

yan pemerintah, 20. 30. Klene. 

manasuka "Karawitan stu 

    

Ran 

Rontiaga (Pekerdjaan 
Jagalirkan Berantas Ke “Selatan Dan 

nti-Bandjir 
Raksasa Uatak Me: 

: 
Bengawan Solo Ke Utara 

UD ARI KALANGAN jang MobeNAn 
ngan, bahwa rentjana residen Surabaja Winarno menge 

didapat ketera- 

vai pekerdjaan besar dikali Sol o dan Beran'tas mendapat perha 
ban dari berbagai golongan resmi di Djawa Timur. Sebagaima- 
na telah diwartakan, residen Winarno dari Surabaja telah me- 
ngadjukan pendapat kepada pemerintah pusat jang maksud- 
nja supaja ditjegah bahaja ban djir dari kali Solo dan Berantas 
jang tiap tahun kembali itu, dengan -wengadakan pekerdjaan 
setjara besar?an dan 

Berapa djumlah uang jang 
akan dikeluarkan belum dapat 
diketahui, tetapi pekerdjaan se 
tjara besar 2an itu dim. tahun 
ini akan dimulai, agar supaja 
bentjana bandjir jg, akan da- 
tang dlm. tahun 1953 dan sete 
rusnja dapat dikurangi. : Ben- 
tjana. bandjir jg akan datang 
telah dapat digambarkan, ialah ' 
akan lebih besar dari pada ta- : 
iguh ini, kareng pasir dari le- 
insan gunung Kelut kian hari 
kian bertambah banjak jg ma- 
suk dlm. kali Berantas, jg ma- 
kin mendjadikan dangkalnja ka 
li Berantas. Dalam hal ini per 
lu dikerdjakan. pekerdjaan pem 
bedahan kali Berantas dari Tu 
lungagung: kelaut Selatan (ren- 
tjana lama), ang kali Solo 
perlu dibedah dan dibelokkan 
masuk laut Si Yytara, 

Sementara “itu pekerdjaan 
Solo (Solo vallei-werken) perlu 
ditindjau lagi untuk dilandjut- 
kan, sehingga dengan demikian 
dapat diharapkan bentjara ban 
djir dlm. th. jg. akan datang 
dikurangi dan achirnja dapat 
ditjegah: 1x 

Dim. hal daerah Gedegs (Mo- 
djokerto) jg. dim.. th. ini terus 
menerus mendjadi korban kali 
Berantas, maka ada harapan 
besar air jg. masuk didaerah 
ini nanti akan ditampung utk. 
didjadikan waduk ig. penting 
artinja buah: pertanian. 

Mungkin dalam bulan Mei 
ini djuga soal tsb. akar, dirun 
dingkan oleh jg berwadjib dgn 
Djakarta agar supaja menda- 
pat perhatian sepenuhnja. 

  

Mas, oblig. Bed. 
Vertjatat dipasar Djaka'ta. pada 

tanggal 10 Mei diam 17.00: 
PA ea NG: ea ar SEA Ana Rp. 31,— 

mmas Mod gni Rp. 30,25 
Bransi No 8 ia Ina Rp. 29,— 
Tertjatat dipasar Surabaja tangga 

10 Mei tengah hari: 
BED” ReSAY OA 133 pembeli 

135: pendjual 
EA MPA Pen oa Nanah 130 pembeli 

Djuni 3 . 125 pembeli 
PRA DA 20 30,50 pendjual 
37 R.I Obligasi "44 pembeli 
34 RI Obligasi... 45 pendjual 

Pedagang2 Indonesia 2 
Bandung tuntut kemba- 

li gedung2 mereka. 
Menurut sebuah” pengumu- 

man dari Dewan okonomi Indo 
neSia konsolat Djawa Barat 
di Bandung, maka mungkin se 
kali kaum pengusaha serta pa 
Ia, pedagang menengah bangsa 
Indonesia dengan dijalan da- 
mai akan menuntut kembali 
didudukinja gedung2 atau Tu- 
angan2 jang telah terpaksa me 

reka tinggalkan dahulu keti., 
ka zaman revolusi kemerdeka 
an di Bandung jakni pada tgl 
27 Maret 1946. Untuk melaksa 
nakan maksud tersebut kini 
oleh. Dewan Ekonomi Indone- 

sia telah dibentuk sebuah pa- 

N 

  
   

jan stand2 Naa itu, 

  

  sar. Paberik rokok tersebut 
terhitung satu diantara 4 pa. 

'direksi dari tuan2 “This No 
"Moi, Thio Ie Kee dan Thio Kee 
Tie, 

lain daerah, tetapi djatuh pada: 
kemenakan (anak saudara pe-   rempuan). 

dio, 22:00. Atjara eSok hari, 

22:15  Klenengan manasuka, 

23.00 Tutup. 

nitya untuk menjelesaikan ma 
salah2 KeR ata. perumahan. 

tidak hanja »bambal sulam?” sadja. 

Kenaikan 4 20 5 

“bada Tuh 
“4#ta T.Noor' 

    

pai. . ak 

Tadjuddin Noor telah 
menerangkan kepada  warta- 
wan, kita, bahwa tindakan pe- 
meriniah utk. menaikkan gadji 
pegawai negeri dengan 2095 itu, 
didalam keadaan seperti dika 
Sa ini memang pada tempatnja. 
Atas pertanjaan, apakah dgn. 
kenaikan gadji Wu harga?-pun 
akan meningkat, ia mendjawab, 
bahwa utk. sementara ia belum 
dapat menarik kesimpulan, Hal 
ini menurut mr  Tadjuddin 
Ncor adalah tergantung kepa- 
da pertanjaan, apakah pemerin 
tah sanggup mendjalankan pe- 
Yaturan ,prijsstop” jang di- 
merasa pada hari Djum'at 
ibu 

Turunnja harga beras pada 
waktu ihi: menurut wakil ke- 
tua PIR adalah disebabkan 'ka- 
rena sedang adanja panen pada 
waktu ini. “Ia menduga, bahwa 
turunnja, harga beras ini ha- 
nja akan bersifat sementara. 
Sehabis panen, barulah dapat 
diketahui, apakah harga2 itu 
akan berkembang terius-kearah 
jang baik. Tadjuddin Noor me- 
nhjatakan, bahwa ia tidak meli- 
hat. sitatu . kemadjuan jang 
umum dalam perekonomian -ne- 
gara umumhja, bahkan lebih 
baik dapat . dikatakan adanja 
kemunduran.. Dalam hubungan 
ini ia Memperingatkan, bahwa 
banjak perusahaan? nasional 
jang telah terpaksa tutup. 

Sekarang adalah mendjadi “kewa- 
djiban pemerintah untuk bertindak, 
dan menjelidiki, apakah jang "men. 
djadi sebab? dari kemunduran .itu. 
Diterangkantija. bahwa rindakan2 
perlindungan harus diambil untuk 
kepentingan  perusahaar2. produksi 

(Aneka Djawa Tengah | 
SOLO. 
Pengiriman keluarga Pa- 

ra transmigrasi ke 

Sumatera. | 
Dalam bulan Mei ini akan di: 

berangkatkan ke Sumatera se- 
djumlah 500 orang anggota2 ke ' 
luarga para transmigran berasal 

dari daerah Surakarta jang su' 
dah lebih dulu bertolak kedae-j 
rah transmigrasi. Sampai sama djawatan sipil dan militer se: empa:. 

| Kantor Kehutanan daerah tsb. pada an djauh dari daerah Surakar- | 
ta samasekali sudah ada 500: 
orang alggota keluarga para: 

transmigran jang dikirim “ke. 

Sumatera. Transmigrasi keluat- 
ga ni dapat dilakukan, karena | 
kaum transmigran jang bersang ! 
kutan sudah merasa sanggup 

mengadakan djaminan2 setju 
me

an
 

Le
sb

ia
n 
me
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“uiaputisi PSIS. 
Kesudahan pertandingan sepakbola 

kompetisi PSIS hari Sabtu 
kes, Polisi I dan SSS I jaitu serie 
(t—4) dan'hari Minggu. antara 
Union | dan Garnizoen P ialah 7—3 

Luatuk Union. 

| Basketball di Smg. 
Kesudahan pertandingan? basket- 

ball di Semarang jang“di-organisir 

toleh Sin You. She sbb,: team wanita 
Hwa Ing — Sin Chung 25—6, team 
laki-laki. Hwa Ing — Sin Chung 
37—15.. Team laki2 FTsing Nten — 
Sin Chung. 21—15, “team “Wahita 
Hwa Inge— Lung Hua 12-11, 
team 'laki2 Hwa Ing — Sin You 

0 258 
Dengan kesudahan itu kedjuaraan 

sbb.: team laki2 (1) Sin You, (2) 
Hwa Ing, (3) Tsing Nien, team wa 
pita (1) Hwa Ing, (2) Lung Hua, 
(3) Sin Chung.   

Y'AKIL KETUA PIR mr. 
Rombongan ,,Aryan 

Gymkhana” tiba di 
Djakarta. 

Djam 11.38 Sabtu siang, tiba 
dilapangan terbang Kemajoran 
dari Singapura rombongan ke- 
sebelasan ,,Aryan Gymkhana”" 
dibawah pimpinan ' manager 
Murthy. Dilapangan terbang, 
rombongan disambut oleh Pa- 

nitia Penjambut dibawah »im- 
pinan acting ketua Persatuan 
Sepakbola Seluruh Indonesia, 
Kommodore Suryadarma, ' Wa- 
kil2 dari Kedutaan . India di 
Djakarta, wakil2 dari Indian 
Association serta masjarakat 
India lainnja. 
Rombongan Aryan Gymkha- 

na terdiri dari 16 orang pemain 
dengan Ratnam sebagai kap- 
ten, dan 4 official. Be 

Di Smgapura dan Malaya 
team India mengadakan 13 ka 
li pertandingan dengan kesuda 
han 7 kali menang 3 kali ka- 
lah dan 3 kali serie: 
Dalam pertandingannja per. 

tama kali di Djakarta.kemaren 
sore (Minggu) melawan kes. 
kombinasi Angkatan ' Perang/ 

Polisi Negara, kes. India dia- 
tas tidak dapat mentjetak goal 
kemenangan, . achir pertanding- 
an Standnja serie (1—1). Sore 

hari ini kes. Indig akam berha 
Gapan dengan kes. UMS. 
“Kes. ,,Aryan ' Gymkhana” 
adalah team terkuat dari India 
Selatan (Mysore). 
  

dalam negeri, jang didalam negeri, 
jang didalam keadaan dewasa. 'inj 
tidak dapat melawan persiangan da- 
Tj barang2 jmpore Ta Yang na. 

kupnja untuk mendatangkan ke 
luarga masing2 kedaerah trans- 
girasi. 

KENDAL. 

Pembukaan kantor 

Kehutanan. 
Minggu pagi, kemaren di Kendal 

dilakukan upatjara pembukaan kan 
tor baru dari djawatan Kehutanan 
daerah Kendal, dihadliri kepala2 

sebelum perang berada di Semarang, 
tapi kini bertempat di Kendal jang 
didirikan.dengan beaja Rp 100090. 

' Berhubung dengan kepindahan, te 
lah dipindahkan djuga formasi pega 
wai jang terdiri Lk. 50 orang, seba 

' gian ketjil ditempatkan di rumah2 
dinas Kehutanan jang kini natang 
diselesaikan dgn beaja Rp 125.900. 

  
  

  

    

Rp. -2.000.000.— 
p atas 200.000 s (9 undian 4 Rp. 10— jang bernomor 
10.901 
terbagi lagi atas surat2 undian seperempat A Rp. 2.56 trap 

2 PENGURUS. JAJASAN 

»DANA BANTUA y« DI DJAKARTA 

“Djumlah hadiah belarnga aa 1.000.000.— jaitu: 

  

    

   
   

  

     
   

   

      

     

    

   

T aadiah 125.000.— Rp. 125.000.— 
2 : ” sn Pa 50.000.— 2 100.000.— 

2 at Bni 25:000—  » 100-000.— 
PD .. Ae aa Ama 

» 19 ” . Dae 5.000.— 5» 95.000.— 

B3 te 3 an one NG £.. 65-000.— 

De Sa ag 1 500— 4 150.000.— 
ipa B0 1. 275-000.— 

  

2. Rp.1.000:000.—. | 

“jang tersebut Pan ini, ' pem- 

idjualan), Bandung, Ma- 
o,. Dalan “Palembang, Semarang, 
'Telok Betong:d dan Pa. 

  

     
   

   

    

   

        

     

    

    
   

  

    

    

  

mita pos, peta banjak 
ju se-alamat, hanja dengan 
Escomptobank N.V. Dja- 
ung, Makassar, Medan, 

n araug, Surabaja, Sibolga, 

$ indian jang disediakan untuk dikirim 
igi semua, maka poswesel jang dikirim se- 
ditahan untuk undian uang jang berikut- 

a- ini dilakukan menurut: pertimbangan    
A PADA 27 dan 28 DJUNI 1952 

: Be M. SOEROJO,  ketjuali djika 
“ole! oleh: ente Sosial. bangun surat2 

Pe 

ngz Agra ang sah 
Ws ada Ia Mibantara- 25 Kak 

: berik Landa kretek jang Las 

DIAN UANG 
sampai dengan 210.000 dan selembar “surat undian 

NM
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h s
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da
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SEDIA TJUKUP. 
———— ag Tram 

AUTO.ONDERDELEN & ACCESSOIRES 
DEKKLEED &. IMMITA TIELEKR 
Diuga sedia H. D: Motorfiets ONDERDELEN dil. 

Toko : 
BODJONG 80 — 

SELECTA" 
EF. Ong — sesak 
  

  

DN SING, 

'Beridjazah 

Buropa 

Gang? Pinggir a — 

  

& OPTIC AL. 
Gediplo- 
meerd 
Opticien 

Tilp: 2226 — Semarang 

KRYPTOK PUTIH, KRYPTOK CROOKES 
(Katja Mata untuk Lihat djauh dan Dekat). 
  

  

i 

- 

DJANGAN LUPA 
“NOTE OEWA 

“ASIA 
Blakang Kebon 1 — -Telf, 1554 

Sapa 
Ea Kama aa Hai DAN BER 

Tua "Kembali: “Muda 

Rambut putih djadi hitam 
“Tjap- Foto Empat Bintang” 
Tanggung 10075 tidak luntur. 

HARGA: 
5 Gr, BR 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
.Special untuk didjual lagi ke- 

untungan bagus. 

Terbikin oleh: | 

TABIB AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95A Solo. 
Agen: 
Djl. Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Semar Me aju 30 
8“ 

u 

  

    
SEN RAI 

      
    

Ditanggung 10090. PUASI. 
BERFAE 

Terbikin “TAM bahan-bahan 
pilihan jang mengandung 'ba- 
njak VITAMINE. 

Pabrik: 
TE Kestalan an 4 

. COL Os.   | Han.   
FILMA ADALAH HEMAT 
setelah disaring dengan 

kain dapat dipakai kembali, 
sesudah 'tiap pemasakan. 

  

2 KALENG « HASILNJA SAMA DIUGA  BAIKNIA 

  
gu lebih lama! 

dengan 

menjehatkan badan. 

Kakanda tak sanggup ptamui- 

Ja, ia girang dapat membantu Filmetta 
dengan membuka satu blik minjak-Filma, 
sebab ia tahu bahwa semua jang dimasak 

minjak-Filma 
'Hanja jang tidak diketahuinja — tetapi 
Filmetta tahu akan hal ini — ialah bahwa 
minjak-Filma selamanja bersih, sega," “dan 

lezattjita rasanja. 

IL NA 
: minjak untuk menggoreng 

&. 
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| Ada sedia: KATJA WATERPROOF jang 2seli untuk se- | 
gala rupa merk horloge lelaki dan prampuan. —— 

Ih Yenggung tidak bisa kemasukan air 

& 

“ 

M
a
i
n
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ka Tjita 
wa pada tanggal 9 Mei 1952 

|djam 7.40 pagi kami punja mamah, mamah mertuwa, mak 
| dan maktjoo jang tertjinta: 

The Oem Sing 
(terlahir TIENG SIK ,NIO) 

  

   

    

. 

Hemdjuk bertahu batn 

    

   

telah meninggal dunia, dalam usia 78 tahun. : 

Hari kuburnja ditetapkan besok tanggal 15 Mei 1952. 
— Berangkat dari rumah Djalan Mataram 776 Semarang 
djam 8 pagi, ke tanah kuburan Tlogobetu Djuwana. 

JANG BERDUKA TJITA 

The Eng Liang 
The Eng Hwie 
The Eng Thiam 

HAUWLIE: 
The Kar Tji 
The Kar Nik 

    
ai 

SIENPU: 
Tee Liang Nio 
Tan Tjiong Nio ' 
Tan Tjiak Nio 
Liem Swie Ling Nio 

KIASAY: 
.Tjeng Wie Tjeng 
Pang Piet Seng . 
Ong Gwan Wie 
Liem Sien Kwan 

  

    

Mama ET La MA Mama Ana. La AN AN 

  

      

    

    

SAI III II 

Tahuan 
Berhubung dengan wafatnja kami punja mamah: 

» 23 5 PT a he Oer Si 5 6 

2. Ni. The Oen Sing 
Pa 5 —.. (Serlahir TJENG SIK NIO) 

£. Toko kami: ,TOKO MAS TJAP SEMAR” 
tanggal 18 Mei 19524 

19 Mei 1952. 

"' DITUTUP - sampai hari Minggu 
“BUKA LAGI: Senen - tanggal 

Hormat kami, 

THE. ENG HWIS 

THE ENG THIAM 
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  | | 1 KN Ke Wan ag Sa Ag ip A5 

"3 “2 . Tah : . 5 z 3 

! : Ie uu Ditjari: 
- Tenaga? Tehnik Bangun?2-an: 

: (Opseter, Djuru gambar, Werkbaas dsb) : 
Pelamaran dengan keterangan2 tentang pengalaman dan pen- 
didikan diadjukan kepada” 

0. BOROBUDUR 

  

5 

    

  

    

  

MASA 

“i 
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e » Ka ' 4 Kk ” Ke aa te : SAY 
ak, swsibi sg ) SEA KA KAA AA MEA AKA KA AK ENAK SEE KKR |“ MG $ AT Manna Hm 3 Dokter 

X YOUR SUPER SERVICE STATION FOR DI in 

« Len Un yeh ON an Ae TO Ni 5 | $ ' £ Berhubung "pergi 'ke luar kota : 
£ da mulai 69 25 Met al 17 Mei '52 | 
g NA ST TIDAK ENERIMA TAMU , 
£ “Untuk Keperluan, penting ha- | IN 
Fo UI en pa yageatkel | Lu 
$ SM uMdORL OS EA t |. (Dr. C.'ter LAAG "' en 
“ BODJONG 100. — PHONE IM SM” $£ f0 (Rs. St. Elisabeth) n D's 
$ NOT 3 BMA RA Ne oU " 2 Na PN “Emulsion: 

PAN NN EYE AAA AAN AAA AAA AN AAA AAN N 4 Mulai tanggal 14 MEI 1952: 
DB MERE E NN E UNA AN MEA N BANK AKUN Kana LaKunuN Buk 5 k “ di 1| 
Kepada semua Instansi2 dan sdr2 sekalian jang telah men- wu d pra tik umum | 5 | tjurahkan perhatian dan sumbangan terhadap gugurnja anak2 5 - 

In 0 PAS Tan Bg SB Pak 2. sdr, Suwardi Pe na LO. Suneng Wiriod 
| 80 sdr. Ngadimun 5 AP sara 319619 ITJOWIPUTO 

1 Me sdr. Sutono Mn aan Djam bitjara: : | 
2 205, sdr. Sastrodihardjo TU, AP | “di Dj. Gadejanlor 10: 

| dengan ini kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih. Ke 1.30—8.30 pagi. , : 
a 5 IS Sana 1 en Ea en at Na di Dj. Solo 80: 5—6 sore. 

0000 Atas nama keluarga Polisi Wilajah Salatiga. | Tilpun No. 40. 1 

Mer na TENGRE aa 
Tn - Kepala Polisi » i 1 

Ibn nnti Nabilla | KAIN BA TIK 
Ta EN -— mma ma enam "1 5 . : 

RADIO2 MERK: Aa s N. v. Ni Wana 1 d, " PE LI : : Tjahang ToejarKedji 4 | : 2 otz- eip. 779 ! 
Mende & Metz Untuk persediain bulan Puasa 1 Model 1952 — Made in Germany dan : ka 5 pain $ 5 Sa & 5 membeli kai ati pr NN 3 Kini dapat dibeli dengan bebas, harga bersaingan! Ten- Karat dpn 

£ tang kwaliteitnja? Rasanja tak perlu commentar lagi, Kwaliteit terpilih, Ta kerna sudah dikenal oleh umum. : : harga pantas. : 
8 SESSIONS ELECTR, CLOCKS Kantor Pusat: 

Dependable time — Made in U:S.A. Bodjong 8, Semarang. 

Model2 besar dan sedang dengan zelf starter. Bagus sekali : : 
untuk kantor2 dagang jang modern. HARGA MELAWAN. 

a Na am , Sales & Service Sloans liniment en TA 

ELECTRON Seteran 30 Tel. 734 Semarang aer Tana € | Ti tedibyaM ihersrforsoversseverit yeara 
el. . anatogen 2 an Lrus othersrfo rTSSU “1 - di Te Tonic Roche »17.— " 5 af 5 aa (SENAR | Win ka S2 $ YO .2 PA | Brooklax ya 325 2 9, Na S b Ss kb I : Verbandwatten $ ! 200 S na us Sio ajembara Sepakbola Pa, : | TE Kesebelasan INDIA jang kedatangannja kita tunggu tgl. Botol susu L. negeri ,, 2.— Sena Dar men an . pa si 5 : 10 Mei ini direntjanakan akan main di Djakarta melawan kes. Dot susu D. negeri ,, 0.25 EMPDETERSI JACCSSON MAN DEN BERG da AA NA Gabungan Angkatan Perang & Polisi (tanggal 11), kes. UMS Baby talk dalam doos ,, 1.— (12), kes. PRRSIDJA. (14) dan kes. PSSI (16) di, B na: Toko . PLASTIC f dung melawan kes. PERSIB (19) dan kes. Djawa Barat (19: |. Ea £ Pa 1 di Jogja melawan kes. PSIM (21) dan di S Olo mela- Kranggan Timur 77, Smg. | wan kes. PERSIS (22). : Pn nan ra Anta EN SAJEMBARA: Berapakah angka-goal jang terbesar jang : : 2 dibikin oleh kes. IN DIA tersebut dalam melawan kesebe- 

lasan2 kita itu? . Ke : MANA ANA NAN YAAA AAA NYA AAA AAA "| xXx — Sajembara-ini terbuka bagi semua langganan madjalah : 3 St " » : »OLAHRAGA” jang telah "memenuhi uang langganan tuk | BA RU TE R BIT : 
bulan Mei. — Bagi mereka jang belum ambil langganan teba- | 
kan harus ditulis dalam poswissel- sebesar Rp. 2,50 sebagai | : 9 " 
uang langganan untuk 1 bulan (2 nomor). La Uu 3 ah a eU en na Tebakan selambat-lambatnja harus dikirim de- : 
ngan tjappos 14 Mei, sedang hasil2nja kalau perlu diadakan un | 
G.an, diumumkan dalam madjalah ,,OLAHRAGA” "jang terbit | COMMERCIAL & ECONOMIC 5 
pada tanggal 1 Djuni 1952 ini. - . . 

| ENGLISH COURSE FOR INDONESIA. X. — Hadiah berupa buku2 tentang.,,0OLAHRAGA” seharga . | 
Rp. 150.— untuk pemenang pertama seharga Rp. 100.— dan : TEXTBOOK untuk pemenang kedua seharga Rp. 50,—. : : 

S Maba Men an Semua tebakan ditulis dikartupos (dengan menje- 
but nomor langganan) atau diposwissel dengan tanda .,,Sajem- 
Ibara Olahraga” dan dialamatkan kepada: 

MADJALAH ,, OLAHRAGA” 
Senen Raja 125 — Djakarta. 

  

KEYAHA AAA NAK KAA KANAK AAA ANA AAA KAA AA KAA 

Lelang KAJU 
Pada hari SENEN, tanggal 19 MEI 1952 akan diadakan 

Lelang Besar untuk Umum. 

Lelang dimulai pada DJAM 9 PAGI dan bertempat di: 

Gedang: SG. R.I. S, 
Bodjong No, 116 — Semarang 

Adapun jang dilelangkan ialah Kaju2 Djati Pertukangan dan 

Kajubakar jang terletak di penimbunan2 dari Daerah Hutan:. 

PURWODADI, BLORA, PAxI, KENDAL, SEMARANG, 

DJL. DELI/HW 13, SEMARANG dan TJEPU. . 
2 P3 1 - - 

ran, Bandjarwaru, Pati, Djuana, Taju, Kalibodri, Tanggung, 
Padas, Ngombak, Gedangan, Djl. Deli/HW 13, Semarang - dan 
Batokan. . 5 See : 

Ka “ 

Daftar kapling dapat diperoleh dikantor2 dari Daerah Hutan: 
Purwodadi, Blora, Pati, Kendal, Semarang, Tjepu dan Inspeksi 
Djawatan Kehutanan ke III, bagian Pendjualan Hatsil Hutan 
di Semarang. . 

KIKI II KIA KI III III II III ISI ITE III II ok 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan - pendjelasan 

''berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 

: M.S RAHAT 
. 0CCULTIST 

'Seteran 109 — Telf. 1123 Semarang. 

Roy Rogers 543   
  

Penimbunan2: Wirosari, Sambiredjo, Majahan, Getas, Kundu-     
    

GOODYEAR 
ALL WEATKER" 

A3 

SN 

N La   “ Suntuk bersepeda djarak djauh, djalan litjin 
atau lalu lintas jang ramai. Kwalitet jang! 
tinggi serta dapat dipertjaja, ban-ban sepeda 
GOODYEAR selalu mendjaminnja. bahwa 
Tuan selalu berkendaraan untuk kesenangan 

1 , 3 Tuan. : 
VL banjak orang berkendaraan de- 

: ngan memakai ban GOODYEAR 
dari pada lain merek 

GY-5209 3 : 
Distributir2 
BANGHONG LIONG & Co. dan 

Ke wr LINDETEVES N.Y, Selandjutnja Agen: -Agen disel uruh Indonesia. 

  

me emmaa mma aman 

“Ini Malam 0D. MB         

F " Biro insinjur & arsitek 
Be Djalan Balai Kota 938 — Makasar. 

x 2 Naa » BA Ta 2 Un . “ bi x Be : 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR 
. SURAKARTA. 

: Pengumuman 
P2 “No. 19/1/D — 108/52. 5 

| 1. Didjual sekali gus party karung 2e hands (tjarukan) se- 
banjak 10.000 lembar terdiri dari 8075 karung strip biru 
fabrikaat Luar Negeri dengan harga limiet R. 60.000,— 
loco gudang Balapan No. 4 Solo diatas kendaraan pembeli. 

2. Dapat dilihat di gudang Balapan No. 4 di Solo pada waktu 
—. hari kerdja antara djam: 10.00— 14.00 sampai dengan 

tanggal 15 Mei 1952. KP 
3. Surat tawaran tertutup, supaja selambat2-nja diadjukan 

“ tanggal 25 Mei 1952 di Kantor Urusan Pembagian Umum 
- di Djalan Slamet Rijadi No. 86, Solo. 

“4. Tanggal 26 Mei 1952 akan ada putusan sebuah commissie 
terhadap penawar-penawar tersebut diatas. 

Surakarta, tertanggal: 9 Mei 1952: 

. Kepala Daerah Kota Besar Surakarta 
, z ali Kota 

$ ti $ u.b, 

: 0. Becretaris 
5 SOETONO 

ga rn Senam J 

| Njonja2 rumah jang tjerdik,” 
selalu suka memakai comfoor 
minjak tanah merk: Ea 

DEMON 
| Kerna bukan sadja harganja' Wg 

| murah pun beajanja djauh le-. 
bih ringan dibandingkan paka! - 

. arang. Apinja bit: sebagi gas, 
« hingga tidak bikin kotor pan-   tji2, lagi pula praktis dan sa- 

.ngat tjepat untuk memasaknja. 

ELECTRON || 
| Seteran 30 — el. 134 Smg. | k 

— DITJARI 
Tukang Djahit lelaki jang ber- 
pengalaman mendjahit pakaian 

.iprempuan, Lamaran: di Tjita- 
“rum 21 Semarang, 

  

Sherry mesti mendapat penga- 
dilan jang sjah... aku Mar: 
shal pemerintah jang mewakili 
pengadilan disini. 

— Hank mendapati Jeff mati 
terbunuh dan ia melihat Rogers 
dan Sherry melarikan diri dari 
tempat terdjadinja. 

      

  

    

  

AN' WHAT HANK SAW IS 
PROOF ENOUGH FOR Us, 
MISTER U:5. MARSHAL / 
'FORE YOU GET ANY MORE 
HIFALUTIN' IPEAS, HAND 
OVER YOKE GUNG/ 

      
       A LADY PRESENT 

    
   

    

  
     5G tik 

— Dan apa jang. dilihat oleh 
Hank telah tjukup bukti untuk 
kita, tuan Marshal, Sebelum 
kamu mendapat lagi akal jang 
bukan2, serahkan sendjata2mu ! 

sa Ma'af Sp 

orang wanita, 

..
   

Poa SPUR GAINES, BUT I ALREADY 
AP AN IDEA, LET YORE SHOOTIN' IRON 

BE AN' TAKE OFF YORE HAT/ THERE/S Etarut 

          “corn. 1881, KING 

ur Gaines, tetapi akal itu telah timbul dalam piki- 
ranku, Lepaskan pistolmu dan bukalah topi. Dihadapanmu ada se- 

     Rex 5.—7.—9— (| 3 tahue) 
Fred “staire — Jane 'oweli 

Teckmeo'ory MUA Melding' Tecbnico'or? 

ORION 57.9. (13 tabup) 
Exrol Fiy Sian ro na KI 

Dean Stocs well 

  

    

    

  

MG. ta rechnicoor 

Diagslan 645-845! «hl 
Shia Mong — bih Wei 

. FATAER MARRIES ABAL4 "Cie Chia C hun 

Bessk Valau PREMIERFI 
Metranote 7. 9. (7 th.| 
Humpbrey Bayart — Ted de Corsia 

»The Inforcer'" 
lai Ma'am Pengab: 7 9/7 th 

»The Big Carnival" 
EL LA LE La En aa aa 

Druk, VII no, 684/111/A/718. 

ATURES SYNDICATE, Ine, WORLD RIGHTS RESERVRO 

  

  

Maa LA Ab Bak Neng Donna" aed th 

| 

  

| ON COMMERCIAL & ECGNOMIC 
| ENGLISH FOR INDONESIAN BUSINESS, 
| FOR USE aN TRAINING COURSES AND 
| IN COMMERCIAL COLLEGES 

BY 

C. BOUWENS 

PRINCIPAL, : 
: AKADEMI PERNIAGAAN INDONESIA. 
| Harga Rp. 15.— sedjilidnja, dikirim melalui pos setelah me- 
(nerima poswesel sebesar Rp. 16.50. Mereka jang hendak men- 

| djualnja lagi diberi potongan harga, djika memesan banjak. 

PENERBITAN DAN PENGIRIMAN BUKU2 

"Persatuan Tenaga" 
DJL. PEKALONGAN 7 — DJAKARTA." 

KERAS II KS ISSI SAI ISIS II TI TSI Id AI 

(B. A. LONDON). 

  

  

  

TE CITY CONCERN CINEMAS 

LUK 5.—7—9.— Ini Malam D.M.B. (u 17 tahun) 
Apn Dvarak y « Gene Evars ni Was An American Spy 
Akan datang Fila Mucissl Gembra dengan '9. Songhits 

»Sunny Side of the Street" Sana 
CINECOLOR ! 

Grand 5.-7 —9.- 01 Matam Penghabisan (segela umur) 
Walt Disney 3 TECANICUBUR 

, Alice in Wonderland” 
Bzsok Malam premiere: Louis fouvet— Madelene Robinson 

sEntre Onze Heures Et Minuit"" 

INOKA 5-7. —9— lai salam. D. MB. P7 tab) 
MARIAM — A. “ain '2, Haris Siti 1g. Perak 

56 
»Kembaruru da cemaga 
Royal 7-9— ini malam premiere (v. 13 'tahun) 

»li Rahman — Zuba'da — A, Rahim 

»RBAJUAN SUKMAs 
Aken datang: | Oo 3 Y o F i | @ | 212” 
ROYaL 

ROXy 7.— 9— INI MALAM LO. M, B. (17 tahun) 
Auw Jang Sha Fie — Chasg fe — Pei Hung 

sHung Lauw Ch-n Mung 
Akan datang — ,GELOMB .- G ASMSRA" 7 tabun), 

Yan Njtauw Tjia Tihum 

Aa EA 

ni   

  

  

  

  

  

  

2 
s 

(AN. SOLO Mulai tg. 8 Mei 1952 M.G.M.'s 

Tarzan Escapes' Jus 
« Teks INDONESIA 

LE AL aa Lg LA MA EA UN 

  

SOLO 

Mulai tg. 8 

Mei 1952 D.M.B. 

Main dj. 4.30-7-9,. 

Teks Indonesia 

    Pb ki 
2 KP Na)   

  

"ng 

          

“3 Weissmuler 

      "Dik AN



  

  

MA
RA
N 

1 Menahan “Serbuan   

adja di Amerika, 

djang Te Pesat 
£ tek, ment 

Beberapa Hari Sau ai 
Russia 

maka serombongan buruh 
Ma 

  

           

  

F ne rolaka Pentagon — — Inggris Sera ak Menjang kal Berita sa Monde”. 

Seperti Bea "Le Fa 
de”, laporan: Fechteler — 
la operasi angkatan laut San 
ka Serikat — jang disampaikan 
kepada Dewan Kexmanan Nasio 
nal Amerika tadi, di--tjuri” oleh 
dinas “rahasia Inggris di Ameri 
ka “Serikat. Seorang djurubitja ' 
ra Gedung Putih menerangkan, 
bahwa: Fechteler ,,tidak permah 
menjampaikan laporan seperti 
itu kepada Dewan Keamanan 
Nasional ataupun dinas. pemerin 

"tah lafonja. £ 

Pentagon: hkan selidiki 
0000 dahulu. 

sekian. itu, kementerias per 
tahanan Amerika Serikat menja 
takan tidak tahu-menahu ten- 
tang laporan tersebut. Para pem 
besar kementerian tadi mengata 
kan bahwa mereka »harus mela j 

jelidikan setjara sa- | kukan 
ngat teliti : dabaia dari semua 
dokumen” mereka, Gan menjata 
kan bahwa mereka hanja mau 
mengeluarkan statement  sesu- 
dah melakukan Pe at se 
penuhnja. 

F echteler memungkiri. 
William 

Jer, jang ditanjai 
den? Peranijis di W: 
malam Sabtu mengatakan bah. 
wa ia fidak pernah menulis la- 

atau surat jang 1 

oleh korespon     
mengan- 3 

ramalan? atau menjata- 
: kan pendirian seperti apa 
dimuat dalam "Le Monde”. 

“. Admirdlty Inggris Z 

| tidak tahu. 
Berita dari London sementara 

bahwa djuga “itu mengatakan, 
kementerian : angkatan laut Ing 
gris malam Sabtu telah meniata 
kam, tidak tahu-msnahu teniang 
dokumen jang dimuat dalam ha 
rian Peranijis tadi. Djuga Ke- 

menterian Liar Negeri menjata 
kan tidak kah inenatha" Menu 
rut ,,Le Mornde” 

18 Januari j1. Kemudian »dibe- 
ga?” dinas rahasia Inggris, jg. : 
kemudian menjampaikannja ke- 

pada staf angkatan laut Inggris 
ketika tgl. 24 Januari, 1 

Bom2 atom atas Inggris. 
Sebagaimana dimast dalam sik. 

.Le Monde”, dinas rahasia Amerika 

| laporan tadi 
' Gisampaiar, Fe bteler kepada De- 
wan Keamanan Nasional ketika.   

& 

“Dunia HI) didjadika 
rEjatan serangan pembalasan Se 

gris daa benua Eropa oleh" kapal2 
konvoi: 

$ 4, Menurut laporan Dienderal 
Hogt Vandenberg jang dibuatnja se- 
sudah petjah perang Korea, pesawut2 
terbang jang sekarang dipergunakan 
Amerika tidak “akan idapat setjara | 
langsung: menjerang Eropa. . dari | 
Amerika Serikat atau terbang  pu- 
lang-pergi melalui Kutub Utara. A- 
kan tetapi pangkalan2 di Syria, Irag, 
dan Mesir “akan ' bermanfaat ' untuk 
didjadikan landasan2 serangan. pem- 

balasan sedekat?nja dari wilajah na- 
sional negara agresor. 

    

— Laksamana William 
M, Fechteler — . 

Laut Tengah pen- 

sekali 
“Singkatnja laporan Fechteler 

tadi. mengatakan — menurit bang pasukan2 Sovjet di Ero-   siapa memegang. Djibraltar, 
Suez dan Selat Dardanella, akan 
menang. Pangkalan2 di Inggris, 
jang ketika tahun 1944 (Perang 

in batu-le. 

kutu itu, mungkin dalam perang 
jang akan petjah dimasa Ta 

akan datang . segera. Giserang 
oleh pasukan2 pajung dan ka 
pal? silam. Soviet ser'a » 

aa se Monde” 
atcm, hingga Ame 

    

  

:nja sebagai Nana 

   

ipembalasan. 
Oleh sebab itu, maka Armorika 

'Serikaf harus memandang Laut 
Tengah sebagai pusat terpenting 

Bpr JUL melakukan serangan p:m 
' balasan, jani angin segera dila 
kukan sesudah terdjadinja agre 

  

CA telah memberi laroran, bahwa si. 
Sob jet Uni mempunjai rentjana un 
tak segera mendjafuhkaf bom2 Tang aa 
atas Inggris. 

    

        

    

Soal2 lainnia jang aibanak “lur 
Monde” dimuat dalam laporan: Fech 
teler tadi talah: 

Rol. Angkata- #dara Sovjek salat an 
hari ke-4 - mulai petjahnja permu-. 
suhan, akan 2 menduduki 1 
pangan2 terbang Denmark, 
da, Belgia, dar Perantjis. 

hari sadja: djumlah divisi. Soujet ber- 
djumlah 115 buah. - 

“Batan ber 1951,-150.000 serdadu pa- 
2 jang 

#2. Tentara Eropa (Barat) jang akan dapat memutuskan  Ing- 
terdiri dari 52 divisi hanja akan da- Eris bagian ' selatan (England) 

pat menahan divisi tentara” Sovjet | dari Skotlandia. 
jang datang menjerang ita selama. “Iis, 

! Serikat & 

   

  

£ 3, Angkatan laut S ovjat da kk 
keadaannja sekarang pala 
bulan jang pertama dari peperangan | 
ini, akan dapat menijegah: h. 
sama sekali. didekatinja 

              

    

  

Dia 
tneilon "Lia         

            

     

    

     

  

  

Naba C 
tara nieroka melemparkan las | 
ketika seorang D 

Bika 

paui. Sorang-se 

tahui terdjadinja insiden tadi, 
ketika orang2 jang berdjalan ka 
ki .memberhentikan truck tadi, 
lalu menjeret mereka dari tem- | 
pat duduk. Atas kedjadian ini, 
pihak tentara 'Amerika menjam 
paikan penjesalannja dan minta | 
maaf kepada korban. 

Ain 

  

“selama 8! 

ampir 
pra Int 1 

& dn Ai lam 

ersan dan kopral, | 

jang duduk didepan, baru menge | 

€ |sional Amerika ketika bulan 

Ipembalasan 
e- Fudara akan dapat dilakukz", me 

dan |lalui Lautan Atlantik atav Ku 

tain). 
“8: Dalam sebuah laporan 

kepada Dewan Keamanan Na- 

3 jam Sovjet jang sekarang 
| |selama 8 bulan jan 

| dari peperangan jad., 

I YOKOHAMA tari Sab- 

Alasan2 Feehieler — me- 
nurut ,,Le Monde” 

“Untuk memperkuait argu- 
men?-nja ini, Fechteler kabar- 

| aja Sng mengemukakan 3 hal: | 
Menurut perkiraan SHA 

?E Gilarkas Tertinggi Negara? 
'Serikab di Eropa) kctika Okto- 

mudah Scvjet dengan 

|“ 9. Dinas Rahasia Amerika 
.(OIA, Central Intelli- 

Agency) sudah beberapa 
rkan kepada kepa- 

la? aa erika, bahwa Sovjet 
mempunjaj rentjana utk. sege- 
|ra membom atom Inggris (Bri- 

tember jl., Fechteler menga- 
an bahwa armada kapal si- 

inj 
g perjama 

hampir 
akan dapat mentjegah sama Se 
kali penghampiran konvoi2. ka- 

| pal kepantai2 Inggris dan be- 

berg. kepala staf uda Ameri-- 
ka, jang dibuatnja dua minggu 
sesudah petjah perang Korea. 
Vandenberg dikatakan, telah me 
laporkan bahwa tidak mungkin 
lah untuk menjerang Eropa dgn 
djalan serangan2 langsung dari 
Amerika, dan bahwa pesawat2 

terbang jang sekarang ini tidak 
akan dapat melakukan terbang 
kembali ke Amerika melalui Ku 
tub Utara. . 

»Menduduki. avi jet 

“Uni”. 
Menurut Fechteler, dipangka- 

Jan2 Haut Tengah — “di Syria, 
Irag dan Mesir — dapat'dipusat 

kan. pasukam?2 penjerang .jang 
sedekat2nja terhadap wilajah na 
sional dari negara jang mung- 
kin akan melakukan serangan. 

Laut Tengah baik letakja ba 
gi operasi2 udara, laut dan ka 
pal-silam, karena perhubungan? 

udara dan laut adalah sangat 
penting didaerah ini. 

Dewan. Keamanan - Nasional 
dan kepala2 staf Amerika ber 
sepakat, bahwa ,,tudjuan ter- 
achir dari perang dimasa jang 
akan datang ialah menduduki |. 
wilajah Sovjet. Uni”, 

Fechte'er berpendapat, bhw. 
seharusnja operasi2 jang ter- 
penting Gilakirkan terhadap Ai 
bania, Bulgaria dan Rumania. 
Hasil2 pertimbangan djenderal 
djenderal Djerman dan staf is 
timewa Amerika  menundjuk. 
kan, bahwa “mungki,s dan mu 
dah” untuk membelokkan lam 

(Pa atau daerah Teluk Iran, de 

ngan djalan serangan jang di 
kukannja melalui Junani, Ju 

gosiawis dan Turki. 
Demikianlah laporan Fechte 

2 menurut “Le Monde”, jang 
malam Sabtu telah dibantah 
oleh Fechteler melalui wakil- 
njc. laksamana ke-3 Nunn. Di 

    

   

  

Terbar Seasamah ig rbagi 
mendjadi dua, jaitu a, mem 

TA tingkat .penghi 
kjat memper inggi 

Tu si Pe Ti terutama bahan 
makanan rakjat, da. 
djutkan usaha pe 

        

   

  

    

    

   
|ria. Pendjelasan mengenai ini 

    
jat dan kesehatan. 

  katakannja bhw. Fechteler per 

tjaja sepenuhnjja bahwa seku 
tu2 Amerika di Eropa rampu , 

untuk mempertahankan Eropa ' 
Pirat, dengan usaha bersama 

jang dikoordinasi. (Antara). 

'Tahitu, pegawai 
bagian pers dan publisitet kemente- 
rian penerangan, dengan. surat  pu- 

tusan menteri penerangan telah di- 
angkat mendjadi - kepala djawatan 
perangan propinsi Maluku. 6 

— Mr. Daniel 

pertanggung-djawabkan untuk meng- 

adalah jg paling pandjang, jaitu 
10 dari 28 halaman keterangan 
We itu. f 

- Bagian a. adalah mengenai 0r- 

Tes perekoromian rakjat, 
.erganisasi perdagangan, perkre- 
|ditan, perdagangan. nasional, 
'perhubungan, perindustrian, pe- 
gpu pertanian, trarsmigra- 
i, tenaga bekas ng ber- 
Sana. bahan makanan rak- 

Dalam Kenaittaim ia dite- 
gaskan djuga: mengenai keua- 
ngan dgn katakan, bahwa struk- 
tur ekonomi negara kita seka- 
rang masih merupakan, produ- 
sen bahan2 mentah, maka eko- 
nomi kita masih sangat dipe- 
ngaruhi oleh keadaan ekonomi 
dunia, sehingga ekonomi dan 
keuangan Indonesia tergantung 
pada perkembangan, exportnja 
dan harga2 di pasar dunia, jang 
pada dewasa ini men kan 
kemunduran jg tidak sedikit. 

Penerimaan dan pe 
ngeluaran. 

Dari djumlah penerimaan ne 
gara 1570 berasal dari maa 
tidak langsung, dan 634 , 
Bana doi bakat Pe Pe 

rimaan un 
lah lebih 10.204 Na 
tahun 1952 akan turun kurang 
dari 9.000 djuta rupiah, “karena 
merosotnja keadaan perekono- 
mian, Pengeluaran netfo 'tahun 
1951 8940 djuta rupiah belum 
termasuk beberapa pos lainnja 
sebesar 3800 djuta jg Pe hamis di 
bebaskan kepada anggaran be- 
landja 1952. Dengan demikian 
terang, bahwa selisih antara pe 
nerimaan dan pengeluaran ia- 
naa jg akan datang akan lebih 

Tidak perlu klop 
Sekalipun demikian dianggap, bah- 

wa pada waktu ini tidak dapat di- 

hendaki dengan mutlak adanja ang- 
garan belandja jang klop, jang me- 
maksakan penghematan besar2an di- 
semua lapangan. Mentjegah pembo-   rosan perlu, tetapi tidak ada “kebe-!.. 
ratan terhadap pengeluaran2 jang | 
dapat menambah daja-pembangun da | : 
lam -masjarakat, meskipun itu akan | 
menambah besar defisit. Ditegaskan, 
bahwa penghematah akan dilakukan 
dalam pengeluaran jang bersifat kon- 
sumpsis. Dengan “background kea- 
daan ini tidak mungkin bagi peme- 
rinftah untuk mengadakan program 
perekonomian jang muluk2. 

Sesudah diterangkan keadaan keu- 

angan itu, diterangkan keadaan per- 
€konomian Indonesia. 

Ada afglijdingsproces. 
Disamping dilihatnja ad, ke 

madjuan dibeberapa lapangan 
ada pula kemundurar atau “af 
glijdingsproces” jang masih be. 
lum dapat diraba-raba dimana 
dkan berhentinja. Dikemuka: 
kan tjontoh “kostprijs-bepalen 
de factoren” jang makin naik 

Gea SEN AI luar negeri 

” Djerman Barat 
Perdamaian Dgn 

pula, 

“Ia menerangkan seterusnja 

bahwa ia akan dapat” menjerah- 
kan teks dari perdjandjian, per- 

pada kabinetnja. Adenauer me- 

nerangkan bahwa mungkin akan, 
diadakan konperensi antara men 
teri2 luar negeri serikat dan 

Djermam Barat utk mengambil 
kepv:usan2 mengenai beberapa 

soal2 lainnja jg hingga-kini be- 
Tam yapat. diselesaikan. 

Komisaris agung Peranfjis di 
'Djerman Barat, Andre Fraretois 
Poncet setelah pertemuan tadi   na Eropa. 

Menurut Fechteler, serangan | 
strategis melalui 

'tub Utara: dari Amerika Serikat 
a |Akan tetapi, berhubung dengan 
1 ini Fechteler mengemukakan, Ia 
2 poran Djenderal Hoyt  Vanden 

'ersekutuan Perjaka an Eropah Di-T. 
AKIL2 DARI enam me- 

menandatangani 
persekutuan tatibera Eropah. 

| dalam mana djuga sementara 
musuh2 lama, jang berada di 
daratan Eropah telah disatu- 
kan dalam suatu angkatan pe-   
sebagai suatu benteng terha- 

  

berachir menerangkan, bahwa 
| dewasa, ini masih sulit sekali un- 

Hut menetapkan tanggal gua 
penanda-tanganan “perdjandjian 
perdamaian tsb, akan, tetapi ia 
menduga bahwa upatjara ini 
mungkin akan dilakukan me 
djelang achir bulan Mei, 

dap kominis. 

djarah" ini diadakan di kemen- | 
terian L.N, Perantjis oleh wk,2 
Perantjis, Belgia, Djerman, Ita 
lia, Nederland dar Luxemburg. 

Mereka adalah ,/ahli”, 

  

pss al ya rentjana MAN 

5 

Gamaian jg hampir lengkap ke- 

| eta 20 Mei dandanan Mpbrdfahdiian 
Negara2 Serikat : 

ERDJANDJIAN perdamaian antara serikat dan Djer- 
man Barat akan telah ditandatangani sebelum tanggal 

20 Mei, demikian diumumkan oleh kanselir. Djerman Barat 
Konrad Adenauer pada Djum'at malam, setelah mengadakan 
pertemuan dengan ketiga komisaris 
Konrad Adenauer selandjuinja menerangkan bahwa perundi- 
ngan? mengenai soal 'tsb. dewasa ini telah mentjapai babak ter 
'achir dan garis — besar dari soal keuangan telah ditetapkan 

agung serikat di Bonn. 

Ia xengemukakan Selanujut, 
nja, bahwa pelbagai soal jg ma- 
sih harus dipetjahkar oleh pa- 
ra menteri luar negeri negara2 
ig bersangkutan kini telah sa- 
ngat Nee daripada semu- 
la aa 

Wakil komisaris agung 'Ame- 
rika Samuel Robert menerang- 
kan bahwa tanggal utk penan- 
ca-tanganan perdjandjian  per- 
damaian dgn Djerman akan di- 
tetapkan 
bersangkutan. Ia menarabahkan, | 

bahwa perundingan? mengerai | 
soal tsb. telah dilandjutkan se- 

hari Djum'at banjak sekali fa- 
sal2 telah Gibitjarakan. Dari ka- 
langan jg dapat dipertjaja “&: 
peroleh kabar, bahwa dim per- 
temuan pada hari Djum'at itu 

scal2 jg berhubungan dg. ke-|   
.W Upatjara penan- an tadi. 

gara hari Djumat telah datanganan jang dilakukan se: melputi — . 481 Fadi 
perd Janda | tjara sederhana tetapi "berse, muat soal? kedaulatan 

mangan. 

Naskah "perdjandjian 
al jang inc- 

setiap 
negara jang harus dikorban- 
kan”, pula berapa banjak uang 
setian tahun harus dipakai ma- 
lah djuga soal pakaian se- 

jang | ragam jang akan dipakai ten- 
"rang dari kd. 1.250.000 tentara| selama 15 bulan jang terschir | tara Hropah itu. 

Perdjandjian jang telah me- 

  

Kareng keadaa,, dalam negeri, | 
au ham hasi! gula dan tembak 

pir tidak berarti lagi bagi sum 
ber devisen' Selain itu kesulit 
an2 ekonomi kita bukan mus 
tahi dapat ditimbulkan oleh 
perobahan2 keadaan - 
militer dan ekonomi diluar ne 
geri, sebab keadaan. . perekono, 
mian dluar negeri tidak lagi se 
perti beberapa waktu jang la 

ro 1 ly ketik, disemug la 
da perekonomian berdjalan ke 
raS untuk. memperbaiki. keru- 
sakan sehabis perang dan per: 

lombaan persendjataan. Pere. 
butan pasar dan persaingan 
akan makin bertambah dan 
perkembangan ekongmi ment 
djadi makin sempit pula. 

Ditegaskan, bahwa pemerin 
tah sekarang tidak akan me- 
naruhkan titik-berat usahanja 
kepada memadjukan rentjana 
rentjana baru, melainkan kepa 
da rentjana-pela     
atau telah mu'ai dikerajakan. 

Sungguhpur, begitu perlu plan 
ning, dan dimaksudkan supa, 
ja Dewan Perantjang Negara 
Selekasnja dapat mulai peker 

djaannja. Dalam djangka pen- 
Gek pemerintah hendak mena- 
ruh titik-berat kepad, apa jg 
dapat dar harus dilaksonakan 
dan dalam  djangka pandjang 
harus waspada buat kenyungii 
nan2 dimasa datang. 

Perlu modal 

  

na?” teta 
kui kenjat: 
negara Tmn "Indonesia amat 
Bean ah. alat, ea dan ie- 
naga per 
dibuka ne Ke bagi peru- 
sahaan dan modal asing untuk 
turut serta mengambil bagian 
dalam. usaha. Penak, 

Pemerintah h 
Wa usaha m 

   

   gan, perkreditan, 
perdapangan" Tasiona “dsb.nja. 

“Kooperasi. 
Mengenai organisasi 'kopera 

si dikatakan, bahwa Djawatan 
| Koperasi diberi tugas mendja 
| lankan pimpinan dan. pengawa 
san, pemerintah akan membe- 
'i prioriteit dalam membantu 

   
perkemba n ea kope 
rasi. itu, Mengenai “6rgani 
pedagan ' Gang 1 perlu 
pe ahaan atau . lartawan 
mengadakan gabungan2 dalam 
bentuk firma, NV dsbnja. Jaja 
san kredit telah dibentuk utk 
memusatkan segala fonds jg 
dikeluarkan oleh” pemerintah: 
guna mentiapai politik perkre. 
ditan jg seragam utk memper- 
lengkapi usaha Bank Rakjat 
Indon., Bank Negara Indonesia 
dan Beny Industri Negara. Di! 
pandang perlu djugs utk meng | 
hidupkan kembali Bank Desa 
dan Lumbung Desa dengan da 

Isar koperasi. 
Mengenai agangan nasio 

nal Pa ea empat - ma- 
tjam mata-rantai perdagangan 
jaitu importir,  grosSir, 'peda- 
gang menengah Gan pedagang 
etjeran, tang” organi 

  

dagangan barang Msepoct hasil 
perusahaan rakjat kepenting- 
an produsen mendapat perhati 
an- pertama. Organisasi produ 
sen berbentuk koperasi dipan- 
dang perlu.  Export-centrales | - 
perlu dibentuk kemba'i. Peme   

oleh pemerintah2 jg.f ri: 

Gapat mungkin dar, bahwa pada 

jg terutama Aibitjarakan ialah 

rintah menjediakan kredit de- 
ngan tjara dan sjarat jang 
tertertu. | sea 

  

ngan 1 emerintah. 
Tentang peranan Hi (3 

gaskan, bahwa pemerintah 
tap berpendirian, ae 
perhubungay, jang vital" harus 
dimiliki oleh negara, Mengenai 
perindustrian re sbhw 

    

   
arah pembutan agan "untuk 
menutup kebutuha,, makjar 
kat jang Sampai kin sebagian 
besar di-import dari Tuar nege 
ri, antara Tain dengan mendiri 
kan perusahaan 
rintah) selama Inisis pOstik | 
kelir nasional belum 'ada, » 
njediakan modal dan mengada 
kar peraturan? untuk menun- 

    

  
'upatjara penan 

.djang dan. melindungi perusa- 
haan2 baru. 5    

reka susun, TA batik lengkap 
“masalah “Karena beberapa. 
etjahkan .dan 
tanganan ini 

sesungguhnja aa sbg. su 
atu pemberitahuan, bahwa 

se- | para-achli itu telah. berusaha 
apa iang dapat dikerdjakan 
mereka”. Apabila rentjana ter- 
sebut telah TAN. kenjata- 

lum dapat 

  

politik, 

  

I njelesaikan pelbagai, 

    

tg 

  

' Memberikan Keterangannja 
Ta Sambungan kemarin habis). | 

51 Pertanian. 
i. Soal pertanian dikemukakan 
dengan mengatakan, bahwa tu 

d 

djuan ialah mempertinggi ha | 
.Sil produksi dengan tiga djalan 
pertama memelihar, aparat2 
produksi, kedua ' merehabilitir 
aparat? itu dan mengusahakan 
'sumber2 baru bagi produksi 
pertanian, mengenai jang ter. 
achir antarg lain dengan mem 
buka sawah dan ladang di Ka 
limantan dan Sumatera. 

Diterangkan, bahwa Biro Re 
'konstruksi Nasional bertugas 
agar tenaga bekas pedjoang 
bersendjata dapat diperguna- 
kan sebaik2nja untuk pemba- 
ngunan negara dan lama-kela 

maan jang mendjadi soal jalah 
bagaimana dapat menjertakan 
tenaga tsb langsung dalam ke 
giatan nasional dilapangan 
perhubungan, pengairan, 'perta 
nan dil, 

: "3 Harga beras 
Untuk menurunkan harga be 

ras diterangkan, bahwa peme 

Na PN Ta Tega. paskan ras kepasar 
“bebas dan bahwasanja usaha 
itu belum dapa: hasil jg diharap 
ikan 'ialah karena sangat me- 
muntjaknja harga pada pengha 
bisan 1951, pun harga beras di 
luar negeri jg di-impor! peme- 
rintah masih tinggi harganja. 
Sekalipun demikian pemerintah 
melahirkan kejakinannja, bah- 
wa usaha injeksi itu akan me- 

harga beras dan ber 
hubungan Hen. itu usaha sb. 
akan dilandjutkan dalam batas- 
batas kekuatan negara, dima- 
na perlu. dgn rugi. Dengan pe- 
raturan pemerintah bahwa pem 
belian2 diatur oleh organi- 
Sapa 3 ena, sedang pens 

ngan padi, anja diper 
lekhkan menggiling padi peme- 
rintah sadja, maka pemerintah 
mempunjai kontrole terhadap 
seluruh peredaran beras-giling- 

  

  lu | 21 di Djawa jg memungkinkan 
| pemerintah 'bekerdja menurut 
rentjaha tertentu. Hasil dari pe 
eric ini menurut pemerintah 
baru terasa dalam tabun? jad. 

Soal kesehatan. 
“Tentang kesehatan diterang 

kan ,bahwa pemerintah melan 
. djutkan usaha2 sbg berikut: 

Suatu | 1. menjelenggarakan 
djawatan kesehatan jang seba 
ik2nja jang bekerdja bagi se- 
mua lapisan rakjat, dan jang 

dapat memberikan| pertolong. 
an jang tjukup kepada seluruh 
penduduk dengan tidak mem- 

perdulikan hal pembajaran. 
2. memperlengkapkan masja 

rakat dengan persediaan obat- 
obatan, jang pembeliannja da 
pat dipikul oleh semua pendu 
duk. : 

3. memberantas - penjakit2 

rakjat dan penjakit menular, 
mendirikan riimah2 sakit, insti 

2 tuut2 btay lembaga2 dan poli 
klinik2 jang baru. 

4 berusaha. untuk memper 

lam arti kata kwantitatif, maw 

pun -kwalitatif. 
-5.. mendapatkan sedjum. 

ga dokter pada waktu Seka. 
rang jang belum dapat ditju- . 
kupi dengan hasil pendidikan 

K 

paja djangan sampai, 

Dikatakan, bahwa sebagaian 
diantara, negara2 Common- 
wealth terutama sekali Austra- 
lia telah melepaskan baniak kri 

ita! tik atas kenjataan bhw delegasi 
'fihak PBB selalu adalah opsir 
angkatan darat atau udara Ame 

Tika sadja. Djuga mengenai tja 
€ ra perundingan dilakukan te- 

|lah menimbulkan banjak kritik. 

drei Vishinksky sedjak persida- 
ngan umum PBB di Paris dalam 
btlain, Desember jang lalu  me- 
ngusulkan supaja perundingan : 

a- Ibitiarakan oleh Dewe Keama-' 

ras mendapat perlawanan dari 
delegasi Amerika. 
Djurubitjara delegasi 

Ea ketika itu menjataksn 

ga untuk menjtahkan perundi-   
Nigan gentjatsn sendjata Cari ya 

kampula, 

Ida itu tidak 'menjatakan t 

ngannja kaum militer 
1 kaum diplomat. 

d: »Tangani 
en, Maka para menteri luar ne 
geri dari keenam negara jang 
ersangkutan: masih harus me- 

masalah 
dan apabila ini sudah terdjadi, 
bartilah achirnja -perdjandjian 
tadi ditandatangani supafh se- 
Sudah itu - diadjukan kepada 
parlemen masing2 untuk dira 
tifikasi, (UP), 

baiki makanan rakjat, baik da : bagi buruh dapatlah ditjapai dengan 

i mengadakan pembagian jang adil da- 

'gentjatan sendjata di Kerea di- 

Ameri-i 

bah-h 
wa tidak ada 'alasan sedikit dju' 

'kepentingn negara dan bang- 

    

dokter didalam negeri aa 
6. memperbanjak tenaga pa, 

ra-medis, agar Supajs terdapat 
lah suatu im an jnag baik 
antara tenaga dokter dan tena 
£a paramedis. 

Pemerintah akan memadju. 
kan rentjana undang2 tentang 
apotik2 dan apotik? darurat 
Iengan maksud -supaja distri- 
busi obat2an merata keselu- 
ruh daerah dan suatu rentjana 
undang2 jang mengatur ganti 
“kerugian kepada rumah2 sakit 
partikelir. 

Lanang 
Mengenai perobahan agraria 

diterangkan, bahwa  misa.ah 
jang dalam djangka pendek ha 
rus diselesaikan berdasar pen 
dirian sbb: 

1. Pertentangan kepentingan 
antara usaha modal asing dan 
pertanian rakjat setempat hen 
daknja diselesaikan atas dasar 

Sa jang lebih luas, 
2. Kekuasaan Swapradja 

dan daerah2 lain atas tanah jg 
bersifat feodal, hendaknja di. 

ganti oleh tjara penggunaan ta 
nah jang lebih demokratis. 

3. Perbedaan2 hak tanah jg 
dari dulu sampai sekarang ma 
Sih ada diantara, suku2 bang 

sa jang satu dengan jang lain 
antara selama warganegara 

Sendiri, hendaknja diusahakan 
lenjapnja, dengan mengingat 
kenjataan dlm . perkembangan 

kearah| kesatuan. 
4. Pemusatan milik tanah jg 

Sangat luas ditangan beberapa 
orang, dengan akibatnja peme 

rasan tenaga golongan jg eko ' 
nomis lemah oleh golongan jg 
kuat, hendaknja ditjegah, dan 
jang sudah ada diatur, hingga 
keburukan2nja dapat dihindar | 
kan atau diubah mendjadi usa ' 
ha-bersama, sesuai dengan dji 
wa pasal 38 Undang2 Dasar 
Sementara ajat 4. 

Dalam pada itu pemerintah 
akan melandjutkan usaha, mem 
beli tanah2 partikelir dalam 
rentjana 4 tahun gan “usaha 
menjempurnakan pendaftaran 
tanah rakjat Indonesia saseli. 

  
  

: Perburuhan. 
Tentang politik perburuhan dite- 

rangkan oleh pemerintah, bahwa un- 
tuk mempertinggi deradjat kaum bu- 

| ruh, pemerintah berpedoman ' pada 
pokok2 pikiran sbb: 

a. Kedudukan golongan buruh 

| mengganggu 
" lainnja dalam masjarakat. 

ah ! 2 
'dokter dari luar negeri untuk | 
"menambah kekurangan tena- j 

| 

Soal KoreaKeDe- 
wanKeamanan? 

ALANGAN?2 RESMI di 
malkan, bahwa ada kemungkinan Inggris akan me- 

megang pimpinan dalam usaha untuk mengadjukan perundi- 
engan gentjatan sendjata di Korea kehadapan Dewan Keama- 
nan. Para pembesar dari negara? Commonwealth  menjaita- 
kan, bahwa Australia dan New Zeeland akan berusaha untuk: 
memperluas dasar perundingan di Korea untuk mendjaga su- 

ga app djalan buntu. 

“Menteri luar negeri Rusia, An 

| 

1 

  
| 
t 

| 

sebagai 
| Wa jg. penting” Dewan itu 

Inan. Usul Rusia ini dengan ke-: 

iman ini. Nehru jang” Rena 
kan pembagian keuntungan di bih 
Amerika sebagai ..tjontoh lain Binh 

achirnja ka perajaan peringatan hari ulang 
kaum tahun pres. Ho Chi Minh pada 

tg, 19 Mei 

dalam masjarakat, adalah sama pen- 

tingnja dengan kedudukan golongan2 , 
penghasil jang lain, sehingga pem: | 
bagian tanggung djawab dari go- 
longan2 itu untuk keselamatan  ma- 
sjarakat dan negara adalah seimbang 
dan sederadjat pula. 

b. Sjarat2 kerdia dan keadaan2 
perburuhan (working condition) pa- 
da umumnja, haruslah didasarkan pa- 
da pokok pangkal kehendak untuk 
mendjamin kehidupan buruh beserta 
keluarganja sepadan dengan marta- 
bat manusia dengan senantiasa tidak 

kepentingan2 pihak 

c. Kedudukan ekonomis jang baik 

nationaal-inkomen negara. 
d. Hak berserekat haruslah dipe- 

lihara dan dipupuk baik2, dan dida 
lam penggunaan hak itu, dimana 
perlu pemerintah turut serta memberi 
tuntunan, sehingga sesuatu  serekat 

' buruh mendjadi suata organik “dida- 

London hari Djumat mera- 

“Nehru: 
Soal Badja Di Amerika | 
”Menundjukkan Bahwa 
Kapitalis Sekarang Lain 
Dari Kapitalis 30 Th Jl. 

ERDANA MENTERI n 

lam masjarakat jang hidup-konstruk: 
tif dengan memiliki penuh tanggung: 
djawab, 

e.., Karena tiap2 produksi itu ada- 
lah untuk kepentingan memenuhi ke- 
butuhan masjarakat, maka tiap2 'per- 
selisihan2 perburuhan jang pada ha- 
kekatnja hanja memperlambat pro- 
duksi, sedapat mungkin harus disele- 
saikan dengan lekas. 

£ Arbeidsproductiviteit untuk 
mempertinggi produksi nasional” dan 
memperbesar national-inkomen, guna 
kemakmuran masjarakat dan guna 
mempertinggi keduduk . ekonomis 
dari buruh, mendjadi « juga factor- 
perburuhan jang harus kita insjafi 
sedalam-dalamnja: 

9. Politik penempatan tenaga ig. 
rafionil, jaitu dengan menempatkan 
tenaga pada tempatnja jang tepat, 
serta memberi latihan sebanjak mung 
kin kepada tenaga2 un-skilled ' men- 
Hjadi skilled labour. 

h. Sesuai dengan tjita2 untuk me- 
miliki negara merdeka jang nasio- 
nal dalam batas2 kekuatan dan ke- 
mungkinan jang ada, haruslah diusa- 
hakan dengan tertentu, agar tenaga2 
warga-negara Indonesia jang tjakap 
dapat memegang peranan-pimpinan 
dalam perusahaan2 jang penting2, 
sebagai langkah jang tegas kearah 
pembangunan ekonomi-nasional. 

Pokok2 pikiran itulah jang 
dipakai oleh pemerintah, utk 
mendjadi dasar. dalam pelaksa 
naan program-perburuhanmnja 
denga, disertai pengertian ba 
hwa: 
a. Perundang2a, 

ruhan jang dikehen “ag ks 
pemerintah »dalah Nk ber 

buruhan jang bergerak” (Ga. 
bour law in action), sehingga 

usaha? jang akan dikerdjakan 
tidaklah hanja untuk: memper 

ilengkapi dan menjempurnakan 
undang2 perburuhan jang tlh 
ada, baik formeel maupun ma 
terieel, tetapi dimana perlu me 
lakukan perlengkapan? dengan 
pelbagi tindakan2 untuk men- 
tjapai tudjuan programnja. 

b. Harus gimiliki kesabaran, 
utk dapat memrintji program2 

| kerdja mana jarig hanja mung 
kin dilaksanakan dalam djang 
ka pandjang, dar, mana jang 
mesti dikerdjakan dalam djang 
ka pendek. 

Diterangkan, bahw, pemerin 
tah berniat untuk melaksana- 
kan ketentuan2 jang telah te- 
ya dinjatakan dalam pasal2 

, 29 dan 36 UUD jang inti 
Tn jalah penempuhan dja 

lan kearah keadilan sosial 38. 
merata ditiap2 angganta masja 
rakat, 

Pendidikan dan pe- 

.ngadjaran. 
Tentang mempertjepat usa- 

ha2 perbaikan untuk pemba- 
ruan pendidikan dan pengadja- 
ran diterangkan bahwa Dja- 
watan Pengadjaran “pada 
umumnja telah menjelesaikan 
stabilisisi dalam pendidikan 
dan pengadjaran. dan djuga 
tidak melupakan perluasan: 
Djumlah sekolah2, 'lebih2 seko- 
lah vak, menundjukan tamba- 
han jang mendekati angka2 
jang telah direntjanakan terle- 
bih dulu, pun usaha partikelir 
dalam 'hal mi makin besar. 

Masalah kewajiban beladjar 
menghendaki suatu usaha rak- 
sasa jang harus berdasarkan 
rentjana jang saksama, teruta- 
Ma. mengenai . pendidikan gu- 
ru2. Pendidikan kader guru di- 
djalankan dengan: 1. pendidi- 
kan langsung dengan dan utk. 
tenasa jag sudah uda ditanah 
air, 2. pengiriman tenaga2 ke- 
luar negeri atas dasar rentjana 
jang tertentu “dan atas biaja 

Ipemerintah “dan 3. mengatur 
setjara saksama tawaran2 fel- 
lowship dan scholarship dari 
luar negeri jang sesuai dengan 

# kebutuhan. 

djatan pengetahuan umum dipegu. 
Tuati2 agama untuk mempersiapkan 
ikut sertanja perguruan agama da 
Lam melaksanakan be.adjar kelak. 

: Terhadap. perguruan tinggi dite 
yangkan, bahwa pembaruan ber 

maksud memberi tjbrak 'jg” sesuai 
dengan tiita2 bangsa, danda'am hal 
ini jg penting jalah mendidik ka 
der jang kemudian hari dapat me 
megang pimpinan masjarakat. Per 
guruan finggi partikelir  disambuk 
Oleh pemerintah dengan penuh pet 
hatian dengan tidak mengabaikan 

hsoal2 sulit jg Manna ka 
renanja.. Usaha pem 
huruf diterangkan ape 
"terutama — dari Pa Pa 
kan Masjarakat. Dju 
Tuf ada kira2 30 ajura « ta ea 
usia 17 tahun, Mengenai Demobili 
San Peladjar telah disusun program 
pekerdjaan utk menjalurkan setjara 
sistimatis segala Ma pedjuang 
'keperguruan tinggi, ke #jabang2 pro 
duksi vital, sehingga mereka dapat   dia Jawaharlal Nehru 

berkenaan aa pembentukan 
dewan penasel 
tri India dalam parlemen 
Saptu njatakan penSitaan 
Industri dja oleh 

“suatu aa Truman 

dibentuk "uftuk mengatii (- 
mengawasi Tkemba angan 
dustri2 di Tea & 2 

Kata Nehru, penSitaa, 5: 
industri badia. itu adalah tion tas 
toh “jang Tudr “biasa, ' Batan 
tjampur tangan negara, sekal 
Puh, di negeri kapitalis ran 
seperti 'Amerika. Ta dalam pa, 

ten- 

  

mendjadi tenaga vak terdidik - atau 
tenaga vak pengganti tenaga asing. 

Tudjuan utk mempertinggi dera 
djat hidup bangsa Indohesia men 
djadi dorongan “agar kesenian da. 
lam pelbagai  djenis tidak sadja 
mendjadi milik suatu lapisan bang 
sa ig tertentu sadja. jetapi membe 
Ti isi ajuga kepada hidup segenap 
lapisan. Diterangkan, bahwa “usaha 
perbaikan untuk pembaruan pendi 
dikan dan pengadjarah pemerintah 
memakai Gasar Balap Penjellidikah 
dan Perantjang Pendidikan dan Pe. 
ngadjaran ig dibentuk ditahun 1950, 
ig sendinja 

1 menjelidiki #jara sistima 
tis soalisoa1 dilapatigan pendidikan 
dan pengadjaran dengan  menakai 

bahan2, baik dari dalam dan Tuar 
negeri dan 2 metentjianakam usaha 
untuk mentjapai perbaikan dah pe 
mambahan kesempatan mendidik   'tang sjah'/tidaknja tindakan 

presiden itu '— “karena itu uru 
san Mahkamah Tertinggi Ame 
rika — tapi menggambarkan 
betapa telah berobahnjy dja- 

na mengadjar., Lan am pena, 

AKTIVITET PASUKAN? VIEKT 
MINH AKAN DIPERGIAT.   

dari perobahan itu 
takan, bahwa” sekalipun 
kapitalis: modern Amerika de- 

Utk memperkembarigkan le- 
ih landjut kemena Hoa ngan 

dan utk iapkan 

   
jg akan datang ini, 

wasa ini sangat berlainan de Tentara Vietminh akar mem-' 
Tigan mereka 30 atau 40 bahum 
jang. lalu, (Antara). terhada 

peroleh kemenangan? jg besar 

pi 

  

“Pun diteratigkan pentingnja penga 
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