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—. Penting Hari Ini: Finleiter sumbar? — Soal kretek 
| dan tjengkeh Sebuah halaman sedjarah - Lagi ke- 

    

    

sulitan minjak kelapa — Laporan FAO — Dan Ane- 

  

sa pagi telah bertolak da- 
"ri lapangan terbang Kemajo- 
ran tuan  Lamping, bekas 

' Komisaris Agung Belanda di 
- Indonesia, untuk menudju ke- 
tempat kedudukannja jg baru 
di Bonn (Djerman Barat). 
Dilapangan terbang antaranja 
tampak menghantarkan mente 
ri dalam negeri Mr. Roem dan 
de. Darmasetiawan. Pada gam 
bar dr. Darmasetiawan (kiri) 
mengutjapkan selamat djalan 

ka Djawa-Tengah. 4 . 
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| han Umum 
Tiap2 Fraksi Dlm. Parlem en Seharusnja Sudah 
Tetapkan Pendirian — K ata Tambunan. 

M utk menjelesaikan rantjangan undang? tentang pemilihan 

utk mempertjepat keluarnja undang? pemilihan umum dan men- 
tjantumkan soal anggaran belandja negara tahun 1952 dan 1953 
sebagai salah satu atjara rapat? parlemen jg akan datang menda- 
pat prioritet. Mengenai pemilihan umum menurut rar. Tambunan, 
tiap? fraksi dalam parlemen seharusnja sudah menentukan pendi- 

Waktu Jang Diperlukan Perlemen Ur! 
Selesaikan Restjana Undang2 Pemili- | 

ENURUT TAFSIRAN, waktu jg diperlukan oleh parlemen : 

umum buat konstituante dan parlemen nanti tidak akan lebih dari | 
| satu bulan, sedangkan pembitjaraan mengenai anggaran belandia | 

negara tahun 1952 dan 1953 akan selesai dalam tempo 2 bulan. De- | 
mikian keterangan wakil ketua I parlemen mr. Tambunan atas | 
pertanjaan wartawan kita berkenaan dgn kehendak semua fraksi | 

Soal2 pokok itu misalnja me 

ngenai tjara dilakukannja pe 

milihan umum nanti jaini apa     
HampirSe- 

0. Hesai 
Pokok2 :Rentjana?Ang- 
garan Belandja 1953 

TAS pertarjaan perdana 
AN menmleri Wilopo mene- 

tang Tangan kepada wartawan kita 
- bahwa kabiret akan dapat me aa 

x 

& 
Ps
 

ba
 

-. ht 

1. 

'gafan belandja mendiadi seke 

njelesaikan pokok? dari ran- 
tjangan anggaran belandja ta 
han 1953 pada pertengahan 
minggu depan. Setelah ini rani 
(jangan tersebat dapat diker 
Gjakan lebih landjut, Untuk 
mempeladjari rantjangan angga 
ran belandja ini pemerintah te 
Tah membentuk panitya angga 
ran belandja, jang terdiri dari 
perdana mentri, menteri ke- 
uangan, menteri perekonomian 
menteri pertanian, menteri per 
hubungan dan menteri urusan 
pegawai. Panitya tersebut #elah 

  tingkat, seterusnja mengenai 

batas umur dan 'sjarat2 lain 
buat pemilih dan jg dipilih. 
Ini sama-sekali tidak berarti 
bahwa soa'2 pokok itu tidak 
dapat dirobah. Apabila sete'ah 
diadakan permusjawaratan me 
mang ternjata terdapat - al 
San? ig redelijk, sudah semes 
tinja pendirian fraksi? menge 
nai soal2 pokok tadi tidak te- 
rus dipertahankan, 

Selandjutnja pembitjaraan 
dapat dilakukan didalam baha- 
gian2 parlemen. Djalannja pem 
bitjaraan dalam bahagian? di 
harapkan akan dapat lebih ter 
atur, karena kemungkinan ha 

nja beberapa anggauta sadja 
jg akan berbitjara jakni jg di 
tundjuk o'eh fraksinja ma- 
sing2. Dengan demikian pembi 
tiaraan dalam bahagian2 akan   
kah setjara langsung atau ber | 

rian dan pendapatnja terhadap soal2 pokok jg dimuat didalam'ran- | 
tjangan undang? pemilihan umum itu. 7 

fraksi buat mengadakan rug- 
gespraak kembali dengan frak 
sinja.. Menurut tafsiran, wak- 
tu ig diperlukan untuk menje 
lesaikan rantjangan undang2 

pembagian kies-district, me-| bulan. 
ngenai keientuan #weekamer- . 
stelsel atau eenkamerstelsel, Anggaran belandja nega 

1952/1953. 
Lebih landjut Tambunan me 

njatakan pendapatnja, bahwa 
pembitjaraan mengenai ang 
garan belandfa negara tahun 
1952 dan 1953 dapat menem 
puh. prosedure daripada pem 
bitjaraan mengenai anggaran 
belandja negara tahun 1950 

dan 1951 jg lalu. Sebagaimana 
dikabarkan, pada waktu ini 
sekretariat parlemen sedang si 
buk mempeladjari prosedure 
jg dipakai dalam membitikra 
kan rantjangan undang? ten- 
tang anggaran belandja nega- 
ra tahun2 'ig lalu. Menurut 
prosedure 'jg lalu itu tiap2 
anggaran belandja kementeri- 
an atau gabungan anggaran 

belandja kementerian dibitja- 
rakan lebih dulu oleh seksi2 

  

itu tidak akan lebih dari satu | 
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Ibu Suri . Inggris tan 

pameran hidangan2 nasion 

  
bersama njonja Subandrio, isteri duta Indonesia di London, waktu 
berkundjung di stand Indonesia di ,,Dapur 

1pak dalam . ' gambar ini 

Internasional”, jaitu 

Hudja 
Akan Menghantjurkan Russia — Bila 
|ISovjet Serang Amerika Atau Sekutunja 

nBom Atom 

Finletter Sumbar2 Tentang Kekuatan Angkatan 
Perang Amerika. 

MN ANGKATAN UDARA Amerika Serikat, Thomas 
V8 Finletter, hari Selasa menerangkan, bahwa Amerika seren- 

tak akan menghudjani daerah? di Rusia dengan bom2 atom seki- 

ranja Rusia melantjarkan serangan terhadap Amerika sendiri atau- 
pun terhadap negara? sekutu Amerika. Dalam suatu pidato berke- 
naan dengan peringatan hari perletakan sendjata 11 Nopember 
Finletter menerangkan di Birmingham, negara bagian Alabama, 

sbb.: ,,Sesuatu serangan oleh Sovjet Uni terhadap Amerika ataupun 
terhadap salah satu diantara negara? sahabat Amerika dari NATO 
serentak akan melibat komando strategi dari angkatan udara 

Amerika dalam suatu aksi besar-besaran. 

MemangLi- 

  

Tugas “daripada komando 
ini nanti ialah mendjatuhkan 
persediaan bom2 atom kami di 
atas bagian2 daerah Russia di 
mana keruSakan2 jang ditim- 

ig dimasak sendiri oleh wanita2 dari 
' tempat diruangan ,,Royal Fesrival 
ah diberitakan, ratu Elizabeth II 
kelezatan Soto dan Sate Indonesia. 

     
    

    

23 negara, dengan menga 
Hall” di London. Sebagai |   

bukan akan dapat setjara pa- 
ling singkat dan sempurna 
membikin lumpuh operasi2 mi- 
liter jang ditudjukan terhadap 
kita ataupun negara2 sekutu 
kita. Komando pertahanan ang 

katan udara Ameriks dalam 
Sekedjap mata harus siap-se- 

dia mengirim pesawat pembu- 
(JU keangkasa untuk mengha- 
dapi nesawat2 pembom jang 
hendak menjerang dan menem 
bak djatuh sebanjak mungkin 
diantaranja, sebelum mereka 
mendapat kesempatan mendja- 
tuhkan muatan bom2 mere- 
ka”, 

  
| 

Perlu sekali awas 

dan waspada. 
|. Menteri Finletter seterusnja 
| menerangkan, bahwa Amerika        

njatakan sanga! mengagum 

- 2 : “ s 1 ng . 

. Kini Sepi Sadja 
Belum Ada Kelandjstan Tentang Perkara 
Pertjobaan Pembunuhan Overste Harjono 

  

   di Nederland Overste Harjono     misalnja anggaran belandja 
kementerian luar negeri dibi- 

hari Selasa jang lalu 
   

di. Djakarta dari Nederland. Atas 

  

pertanjaan ,,Antara” Overste rjono hanja menjatakan, bahwa 
bersidang beberapa kali untuk) dapat dipersingkat dan lebih 
membitjarakan masalah terse| zakelijk.. Oleh mr. Tambunan | 
but, djuga dikemukakan suatu ke- 
Selandjutnja perdana menteri 

Wilopo menerangkan. bahwa un 
tuk membatasi kekurangan ang   Suatu persesuaian .pend 

“mengengi pokok? #edi. did 
(suatu rapat bahagian. Dala 

tjil-ketjimja raka sungguh 
penting sekali untuk mendjaga 

mungkinan be'um terdapatnja i mikian pembitjaraan dilaku- '! 

     
    

    tjarakan o'eh seksi luar nege- 
|ri dan sebagainja. Dengan de- | 

: kon dengan sangat mendalam, ! 
i k “karena dapat diharapkan ang- 

SG 1 Mm | gota seksi jg bersangkutan me : 
Ihal ig demikian ini, menurut | ngetahui materi jg hendak di | 

da sedang dilakukan 

    
    
      

kundjungannja adalah utk ke uan routine dan mengadakan lapo- 
yan kepada pihak atasan di Karta tarta. Mengenai soai pertjobaan 
pembunuhan jang lalu atas d jg kini ada di tangan hakim Be- 
Janda dinjatakan, bahwa hir | ia tidak mendengar lagi soal 

pemeriksaan terhadap djiwa terdakwa dan 

tergantung dari pihak Belanda kapan mengadjukan soal tsb. ke- 
pada pengadilan lagi. 5 

    

    

  

djangan samrai keg'atan2 da endapatnja, rapat dapat di bitjarakan itu. Tetapi sebalik- ' 
lam lapangan conomi itu ber| tunda untuk memberikan ke-| njg keberatan terhadap pembi 
kurang. . 'sempatan kepada anggota2| tjaraan sedemikian itu menu 

rut Tambunan 'ja'ah bahwa 
anggota2 seumumnja kurang HargaKopra Akan 

' Diturunkan 
eaaanaaaman » Nee ——- Nat 

Agar Dapat Mengendalikan Batas: 
— Harga Minjak Kelapa 

Pengumuman Kementerian Perekonomian. 
EMENTERIAN PEREKONOMIAN mengumumkan sebagai 
berikut: Berhubung dengan berbagai kesulitan dalam indus: 

tri minjak kelapa, maka oleh Kementerian Perekonomian diambil 

tindakan agar dapat diturunkan harga? kopra dan minjak kelapa 
di pasar bebas. Harga? kopra di pasar bebas akan dikendalikan ke 
dalam batas jang lajak dengan mengadakan buffer-stocks jang 

“uas dari pada kopra itu, dengan memperhatikan kepentingan? di- 
ri penghasil kopra. Persediaan? buffer-stocks ini akan diperguna- 

kan oleh Jajasan Kopra untuk melepaskan kopra sebanjak-banjak- 
nja bilamana perlu karena harga pasar bebas sudah melebihi sua- 
ta tingkatan jang lajak, sehingga harga pasar itu dapat diturun- 
kan. Setiap paberik minjak akan dapat membeli kopra itu. Pembe- 
rian toewijzing kopra kepada paberik? minjak dgn ini dihentikan. 

Penetapan harga untuk mi- besar. Perdagangan pgrantaraan de- 
njak keapa dihapuskan mu- mikian mempersukar pengawasan. 

mendapatkan gambaran ig luas 
dari seluruh anggaran belan- 
dja negara, djadi hanja mem- 
peladjari anggaran , belandja 
jg bersangkutan dengan seksi 
nja sendiri. 

Menindjan Nota 
keuangan. 

Untuk mengatasi kesulitan2 itu 

sebaiknja ketua fraksi mengada- 

kan penindjauan terhadap kepada 
nota-keuangan dari anggaran be- 

landja negara itu, sedangkan ang 

gota-anggota fraksi lainnja diberi 

tugas utk mempeladjari dua atau 

lebih dari anggaran belandja ke- 

menterian. Hal itu memang sulit 
pagi fraksi jg ketill, tetapi meng 

untungkan fraksi2 jg besar. Sete- 

lah seksi selesai "nembitjarakan 

anggaran helandjanja, maka lapo 

ran seksi segera iapat disampai- 

kan kepada pemerintah dan ke- 

pada seksi2 lainnja, tidak me- 

nunggu sampai seluruh seksi se-   
lai tanggal  t2' Nopember 1952. 
Paberik2 minjak kini diharus- 
kan mendjua! minjak kelapa 
itu menurut harga jg diperhi- 
tungkan menurut skema kal- 
kulasi dari Kantor Pengenda- 
lian Harga. Atas minjak kela- 
pa akan berlaku peraturan- 
paktur, sehingga pengusaha 
paberik harus mentjatat harga 

detail maximum “atas paktur 
itu. Kepada paberik2 margari 
ne mulai sekarang Jajasan Ko 
pra akan herikan toewijzing. 
Pemberian ini adalah untuk 
seluruh kebutuhan produksi. 
Kopra ini diberikan kepada in 
dustri tsb atas harga Rp 140. 
per duintal seperti js sudah di 
tetapkan sehingga tidak perlu 
diadakan perubahan dalam har 
ga2 margarine. 

& 

Pasar kopra di Djawa | 

buruk. 
- Pemerintah terpaksa mengadakan 

tindakan2 ini karena keadaan pasar 

kopra di Djawa. telah mendjadi bu- 
ruk. Pada hari2 terachir ini di Dja- 

karta tidaklah terdjadi pentjatatan 

harga untuk kopra bebas. Minggu 
jg'lalu harganja Ik. Rp. 200.— se- 
guintal kopra: malahan di Surabaja 
harganja lebih tinggi lagi. Sedjak 
beberapa lama Jajasan Kopra telah 

Oleh karena itu sekarang ditetapkan 
harga2, dan peraturan-paktur dinja- 
takan berlaku djuga bagi minjak ke- 
lapa. Menurut skema kalkulasi jang 
disusun oleh Kantor ' Pengendalian 
Harga, pengusaha dapat memperhi: 
tungkan kostprijs dan harga pendju 
alan maximum berdasarkan harga 
pembelian bahan. Ia  diwadjibkan 
memberikan paktur dan menfjatat pa 
da paktur itu harga detail maximum. 
Melihat strukturnja perdagangan mi- 
njak dan kenjataan bahwa minjak ke 
japa hanjalah merupakan sebagian ke 

tjil sadja dari ongkos hidup sehari- 
hari, maka Kementerian Perokonomi- 
an berpendirian bahwa penetapan 

harga sebaiknja diganti dengan ske- 
ma perhitungan ini. 

Karena industri margarine da- 

pat diawasi dengan baik, mulai 

penerimaan bahan mentah hing- 
ga pendjualan hasil terachir, ma-j 
ka untuknja dipertahankan har- 
|ga kopra Rp. 140.— seguintal dan 
penetapan harga2 maximum. Bi- 

|lamana perlu Jajasan Kopra 
memberikan teewijzing langsung 
kepada industri2 ini. Jajasan ter- 
sebut mendjamin pemberian guo- 
tum seluruhnja, bilamana harga- 

nja hasil benar tinggal tetap dan 
dapat diawasi mulai penerimaan 
bahan hingga pendjualan . detail. 

Seperti dikatakan tadi, harga ko- 
pra bebas akan dipengaruhi oleh 

persediaan kopra tjadangan, ja- 

lah di Djakarta, Surabaja, Tjire- 

  

  'menaikkan harga kopra jang diuns- 

tukkan paberik2 minjak di Djawa 

dari Rp. 140— ke Rp. 160.— se- 
guintal. Harganja minjak kelapa be- 
lum disesuaikan dengan kenaikan 
harga kopra itu dan menurut pene- 

tapan harga resmi masih berdjumlah 

Ik. 180 sen sebotol, sedangkan dipa- 

sar telah didjual dengan harga Rp.2 
atau lebih. Sifatnja perdagangan mi 
njak kelapa sangat mempersulit pe- 

ngawasan harga jang baik. Pengu- 

saha2 paberik-paberik minjak menje 

rahkan minjak kelapa kepada para 

detailist melalui organisasi pendjua- | 

-. lan mereka sendiri atau pedagang 

  

cbon dan Semarang. Persediaan 

semula jang pada instansi perta- 

ma akan dipergunakan untuk) 

Djawa adalah sekurang-kurang- 

nja 8000 ton. Harga kopra akan 

diturunkan berangsur-angsur di- 

sebabkan karena setiap kali bila 
perlu Jajasan Kopra akan men- 

djual kopra djauh dibawah harga 

pasar bebas. Kepada paberik2 

minjak tidak akan lagi diberikan 

toewijzing. Bilamana perlu maka 

setiap paberik akan dapat mem- 

beli kopra langsung dari Jajasan 
Kopra,. (Antara) 

  
/lesai. Tiap-tiap laporan itu sege- 

ra pula didjawab oleh pemerintah 

Ian djawaban itu disampaikan ke 

pada seksi jg bersangkutan dan 

seksi2 lainnja. Berdasarkan pe- 
ngalaman-pengalaman jg lalu pem 
bitjaraan nanti diharapkan akan 
dapat berdjalan dgn lantjar. Da- 
lam dua bulan rantjangan undatg 
undang itu akan dapat diselesai- 

kan oleh parlemen, demikian mr. 
Tambunan. (Pia.). 

Sendjata2 
- Russia ") 

Kedapatan) Waktu: Ada 
Usaha Coup di Bangkok 

ENDJATA2 buatan Sov- 
jet Rusia terdiri atas dua 

sendjata otomatlik, sebuah sena 
pan mesin 6 granat tangan dan 
perlengkapar2 kimia untuk 
membuat alat? peledak kese- 
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Tentang bertindaknja Over- 
ste Harjono sebagai saksi dim 
soal tsb, sebagai pernah di ka 
barkan ada sa.ah paham pada 

pihak Belanda. Mula2 Officier 
yan Justkie Beanda telah me 

ngundang Oversie Harjono utk 
hadir sebagai saksi daiam per 
kara tsb ketika diadjukan di 

muka rechtbank Benda. Ka- 
rena ia sebagai attase militer 
mempunjai status diplomatik 
dan tidak dapat dipanggil sbg. 
saksi, maka soal tsb kemudi- 
can dibetulkan oleh Kementeri- 
an Luar Negeri Be'anda dan 
Kementerian ini kemudian me 
njampaikan maafnja kepada 
overste Harsono. 

Kemudian Kementerian Lu- 
ar Negeri Belanda meminta 
kepadanja lagi supaja hadir 
sebagai saksi keesokan hari- 

lih hadir antara pukul 12 dan 

rintah indonesia menjatakan 
sedia bertindak sebagai saksi. 

Ia menjatakan dapat hadir 

pukul 12.00. Tapi, kemudian 
keesokan harinja sidang diada 
kan pukul 11.00 siang dan ten 
tu sadja Overste Harjono ti- 
dak dapat hadir. Kemudian si 

dang ditunda. Terhadap, dji- 
wa orang2 Belanda ig didakwa 
melakukan pertjobaan pembu 
nuhan atas diri Oversie Harjo 
no dilakukan pemeriksaan dan 
kini tergantung pada pemerik 
saan ini untuk diadjukannja 
lagi soal tersebut. : 

Tentang pemuda2 kita 
jg beladjar di Ne: 

derland. 

Tentang p'muda2 kita jang di 
kirim o0ien wementerian Pertaha 
nan untuk menuntut peladjaran 
dilapangan militer dan | 
(ekonomi, techmiek dll) dikata 
kan, bahwa suasana ditempat 
mereka "menuntut  peladjaran 
diantara pemuda2 Belanda baik   manja buatan Rusia, belah di 

beslag: oleh polisi ketika diada 
kan razzia Selasa malam, dise 
buah pengasinan ikan kepunja 
an seorang Tiorghoa dari Kan 
ton, Selain itu diketemukan do 

kumen2 komunis. Ketika polisi 

melakukan pemeriksaan, tuan 

rumah sedang pergi. 

' sekali dan mereka mendapatkan 
sikap.ramah tamah dari pendu 
dtk Belanda disana. Pada wak 
tuini ada lebih kurang 200 
orang pemuda “Jan sebagian be 

sar mereka menuntut pendidi- 
kan urtik merdjadi cpsir Ang 
'atan Lautdan Angkatan Da 

rat, 

nja dan diminta untuk memi-- 

pukul 2 siang. Overste Harjo- 
no dengan persetudjuan peme . 

sipil 

Dalam tahun ini Zitunggu ke 
datangan dari 15 orang dari me 
tera cerutama jang menuntut 

'peladjaran pala cagian Lucat- 
doelartilleris can Kursus Dinas 
Kapal Silam, Tahun depan di- 
tunggu kedatangan rombongan 
terdiri atas 20 orangu. iantara 
nja jang menuntut peladjaran 
rada Akademi Angkatan Laut 
3i Den Helder. Disamping itu 
tahun depan selesai pula 2 
crang jang menuntut peladja' 
ran pada Sekclah Tinggi Kemi 
literan (Hogere Krijgsschool) 
demikian pula beberana orang 
jang menuntut applicatie-cur- 
sussen dan sekolah opsir reser 
ve, Demikian Overste Harjono. 

ang 

. Slundup 
. Karet '| 
Dim Setengah Ta- 

hun'Rugikan Negara 
Sampai 30.600 
! Str Dollar 

n M. WILOPO dalam dja- 
waban kertulis atas per- 

tanjaan 1 jangganta Parlemen 
Moh Noh mengenai) penjelun- 
dupan karet, menerangkan bhw 
dari daerah Riau memang :ter- 
dapat ea hn 
Singapura akan fetapi sifatnj 
tidak sebesar jjang dilukiskan 

i 

'Toleh anggauta Moh. Noh. Me- 
nurut laporan Djawatan Bea 
dan Tjukai, selama, semester 
pertaimay tahun | ini, kerugian 
jang diderita Negara karena 
penjelundupan?2 itu adalah 
80.900 dollar (straits). Dalam 

penangkapan? jang dilakukan 
di Selat. Malaja, hingga kini 
belum terdapat isendjata2 hpi 
atau sendjata modern lainnja 
pada penjelundup2 itu. Djika 
mereka bersendjata, kebanjak- 
am adalah /sendjata, tadjam sa- 
dja. Keadaan demikian tidak- 
lah i berarti bagi pemerintah 
untuk Promandang ketjil soal- 
nja dan selaras dengan 'itu, 
telah Ima patroli2 kapal Po- 
lisi Perairan diperkeras, demi- 
kian P.M. Tn 

  

Serikat sudah mendirikan ,,ti- 
prai radar” dengan mana da- 
pat diketahui kedatangan pe- 
sawat2 terbang musuhnja pa- 

|da saat vesawai2 tersebut ma- 
sih pada djarak puluhan mil 
dari Amerika, akan tetapi pe- 

sawat2 nemburu Amerika ha- 
nja memerlukan beberapa me 
nit untuk naik keudara dan me 
nampung fihak penjerang”. 

Kami semua mengaku bahwa 
perlu ada keberanian dan ke- 
tangkasan untuk bertempur bi 
la sungguh2 terdjadi serangan, 
akan tetapi ini bukan semua- 
nja iang saja maksudkan. De- 
ngan ini hendak saja katakan, 
bahwa jang terutama lebih 
penting ia'ah untuk senantiasa 
bersikap was dan waspada 
terhadap kemungkinan datang 

nja serangan jang mungkin se 
tiap detik bisa terdjadi”. 

Finlettr lebih landjut menja 
takan bahwa kedudukan Ame 
rika dewasa ini daam dunia 
ada ah sulit, pertama berhu- 
bung Amerika Serikat mentji- 

ta2kan perdamaian akan teta- 

pi seba'iknja terpaksa meng- 
ambil langkah2 jang dalam 
penglihatan agaknja berten- 
tangan dengan tjita2 itu. Da- 
lam usaha kami untuk mewu- 

djudkan rerdamaian jang ke- 
kal kami harus siap-sedia un- 
tuk menolak kekerasan dengan 

menggunakan kekerasan pula 
apabila itu perlu, Kami mem- 
punjai aasan2 kuat untuk 
mengchawatirkan bahwa So- 
vjet Uni akan menggunakan 

angkaton perangnja jang luar 
biasa kesanggupannja itu un- 
tuk melantjarkan serangan be 

sar-besaran terhadap negara2 
Barat djika ia iakin akan mem 
peroleh kemenangan. Pepera- 
ngan demikian akan berarti pe 

musnahan hesar-besaran jang 
tak mungkin dilukiskan. Da- 

lam keadaan demikian maka 

tindakan langsune dari fihak 
kami sudah dielas. Bersama- 
sama dengan negara2 sekutu 

kami harus berusaha supaja 
Russia tidak akan timbul pen- 
dapat akan mempero'eh keme- 

nangan atas fihak kami”, de- 
mikian menteri angkatan uda- 

ra. Amerika. (UP). 

  

Mengenai Pofisi Perairan, di- 

srangkan oleh P.M., bahwa 

alat Negara itu masi1 bahacu 
sekali, sedang berada dalam 

proces porkembangannja me- 

nudju kentuknja jang kita hen- 
daki. Dengan mempergunakan 

.kesempatan dan pengalaman 
jang diperoleh setjara sebaiks 

ibaiknja. Kepslisian Negara se- 
“dang berusaha . keras kearah 
jang ditudju. Pada dewasa se- 
karang kader untuk Polisi Pe- 
'rairan itu diambil dari kader 
Polisi darat dan anak buah 
kapal2nja, terutama sekali ba- 
gian speedboat, semuanja mem- 
peroleh didikan jan: dipsrlu- 

kan untuk tugasn'a, demikjan 

P.M 

  
”Panitya Keamanan” Kabinet Berunding 

YADA hari Rabu pagi, untuk 
pertama kali sedjak beberapa 

wdktu, ,,panitya keamanan” kabinet, 

jang  beranggota perdana ' menteri, 

wakil perdana menteri, menteri2 per 

tahanan, kehakiman dan dalam. ne- 
geri, telah bersidang untuk membitja 
rakan keadaan keamanan dalam ne- 

geri. Terutama keadaan didaerah2 ig 
keamanannja masih banjak tergang- 
gu, seperti Djawa Barat, Djawa Te- 
ngah dan Sulawesi, dibitjarakan de- 
ngan seksama. Wakil kepala staf 
angkatan darat, overste Sutoko, dan 
kepala polisi negara, Sukanto, mem- 
berikan laporan tentang keamanan 
didaerah2 tersebut, 

Lembaga 

vanKunst 
  

san 

Atas pertanjaan menteri dalam ne 
geri mr. Mohammad Roem, mene- 
rangkan, bahwa meskipun tampak be 
berapa kemadjuan tetapi pada umum 
nja keadaan keamanan itu belum 
memuaskan. Dikatakan bahwa peme 
rintah telah berusaha sekuat tenaga 
untuk mengembalikan keadaan nor- 
mal. Kenjataan, bahwa kini ,panitia 

Kebudajaan Indonesia 

sKon. Batavisasch Ganootschap | 

MW etenschepeen | 

keamanan” kabinet ' bersidang lagi, 
menundjukkan bahwa keadaan dalam 
negeri sudah mulai pulih. Dalam hu- 
bungan ini diperingatkannja, bahwa 
para menteri diwaktu ' belakangan 
ini banjak memperhatikan penjelesai- 
an masalah2 jang timbul setelah de- 

| monstrasi pada tanggal 17 Oktober 
jang lalu, 

| Umum PBB ketika hari 

dah Tidak 
' Bertulang 
Perojataan Schuman La- 
in Dari Maksud Politik 
Perantjis - Kata Youssef 

Mpisia Salah Ben Youssef 
hari Selasa mengatakan, bahwa 
pidato menteri luar negeri Pe- 
rantjis Robert Schuman, jang 
diutjapkannja dimuka Sidang 

Senin 
Jl. itu, merupakan ,,periijobaan 
baru untuk mentjegah dilaku- 
kannja perdebatan mengenai 
sengketa Perantjis-Tunisia”. Sa 
lah Ben Youssef mengatakan 
bahwa antara pernjataan Schu 
man mengenai maksud2 Peran- 
tjis dan politik jang dilakukan 
pemerintah Perantjis di Tuni- 
sia, terdapat perbedaan . sangat 
besar, ibarainja perbedaan an- 
tara lamunan dan realitet jang 
kasar. 

Kala“ perdama'an di Tuni- 
Sia terganggu, maka itu bu-   
.mMmempunjai jur'sdiksi atas per-  UP.). 

kanlah karena PBB ambil pu- 
tutan untuk menjelidiki masa- 
lah Tunisia. t”p' karena Dien- 
daral Garbay (komendan yra- 
sSukan2 Perantjis di Tunisia) 

ENTERI kehakiman Tu- 

  | 

    
»RAKSASA BESUKI”. O- | 
rang jang tinggi djangkung 
ini bernama  Abdulgani asal 
dari desa Mlandingan (Besu- 
ki). Barangkali dewasa ini 
mendjadi orang jang tertinggi 
badannja diseluruh Indonesia. 
Menurut tjatatan, tinagi ba- 
dannja ada 2 meter. 18 cm: 
berat badan 120 kg. Kalau 
untuk lain orang guna pakai- 
an satu stel tjukup 6 meter, 
bagi dia harus ada 9 meter 
bahan pakaian. Sdr. Abdul- 
gani tersebut dewasa ini beru- 
mur 33 tahun.     
  

djandjian2 antara negara2, 
Ben Youssef mendjawab bhw 
Masalah ini sama sekali tidak 
ada hubungannja dengan per- 

djandjian antara negara, oleh: 

karena, protektorat Perantjis: 
atas Tunisia itu adalah kekua- 

saan jang dikenakan dengan 
kekerasan jang berakibatkan " 
lenjapnja kedaulatan Tunisia” YK   telah mengobarkan pepera- 

        

   

            

   
     

   
    

     

      

    

'dan diangkutnja kekajaan ne- 

(geri ini. Djelaslah bahwa ma- 
ada bersenci'ata. salah Tunisia ini adalah masa- 
Mengenai pernjataan Schu- lah kolonial semata2, jang se- 

man, bahwa PBB t'ada berhak , makin buruk karena terdjadi- 
untuk "bertincak dalam" masi- “nya “kekatjauan2 jang meng- 

lah Tunis'a karena PBB tidak ganggu perdama'an. (Antara 

    

    

   

ngan melawan Takjat jang ti- 

  

Saja Bukan | 
Pokrol Bambu 
Dan Tak Akan Utjapkan! Fitrahan2 

Ka 
Ha 

— Kata Eden... 
Inggris Tolak Usul Russia Tentang Pemulangan 

£ Tawanan2 Korea. 
ENTERI LUAR Negeri Inggris, Anthony Eden, hari Selasa 
telah menolak usul Rusia terachir tentang penjelesaian ma- 

salah Korea sambil menegaskan, bahwa tidak seorang pun dianta- 
ra tawanan? perang di Korea akan dipulangkan atau ditahan dgn 
paksaan. Dalam pidato jang untuk pertama kalinja itu diutjapkan 
nja didalam sidang umum PBB Anthony selandjutnja menjerukan 
kepada sekretaris djenderal Trygve Lie supaja ia menindjan kembali 
permintaannja untuk meletakkan djabatan »mengingat keadaan 
kritik dewasa ini”. Seruan Eden ini telah disambut dengan tepukan 
tangan jang riuh. ba 

pengatjara dan karenanja sa- 
ja menghindarkan . siasat po- 
krol bambu. Saja hanja beru- 

Da am memberikan ichtisar 

Singkat mengenai situasi dunia 
menteri luar negeri Inggris me 

      

  
nerangkan, bahwa pokok ter- 
penting da-am masalah Korea 
» dengan djelas sudah diben- 

tangkan oes menteri luar ne- 
geri Amerika”, Dean Acheson, 
dan Eden berdjandji tidak 
akan mentjontohi  rekannja 
dari Rusia Andrei Vishinsky, 

dengan .mengutjapkan pidato 
»jang berisi fitnahan2”, Kesu- 

litan untuk mengachiri masa- 
lah Korea kini sudah dikem- 
balikan sampai pada satu po- 
kok masalah. Bila kami ingin 

mentjapai persesuaian faham 
maka pertama-tama hendak- 
nja kami menjelidiki apakah 
dapat diletakkan prinsip2 jang 
harus merupakan dasar bagi 
tjara menghadapi masalah jg 

bersangkutan. Menurut penda- 
pat Eden prinsip2 tersebut 
adalah sbb.: ! 

# 1. Sesudah  tertjapainja 
gentjatan senidjata setiap ta- 
wanan perang berhak dibebas- 

saha menggunakan fikiran se- 
hat dan mengemukakan pedo- 
man2 kemanusiaan biasa. Dan 
saja tidak melihat alasan2 ba- 

gi setiap orang jang adil untuk 
tidak menjetudjui prinsip? ter 

sebut, demikian Eden. 

Diundjung bajonet, 
Ia selandjutnja. menerangkan, 

bahwa dari usul jang diadjukan 

oleh Vishinsky supaja dibentuk 

sebuah panitya PBB jang akan 

diberi tugas memulangkan selu- 
ruh tawanan2 perang, ia tidak 
mendapat kesimpulan apakah ta- 

wanan2 perang jang memang cha 
watir tentang keselamatan djiwa- 

nja. ,,akan dipulangkan diudjung 

bajonet”. Oleh sebab itu Eden 

sbergembira karena Vishinsky 

agak kurang djelas “dalam soal 

ini”, Akan tetapi dalam usul Vi- 

shinsky dinjatakan bahwa seluruh 

tawaran2 perang harus dipulang- 
kan, Dengan demikian usulija 

tidak berguna, demikian Eden. Di- 
terangkan lebih landjut, bahwa 

pada waktu ini tidaklah tepat   kan. 
ix 

“K2, Setiap tawanan perang 
pun berhak dipuangkan ke- 
tempat asalnja dalam waktu 

sesingkat-singkatnja. 
# 3. Fihak jang menawan 

wadjiib memberikan fasilitet2 
untuk pemulangan para tawa- 
nan perang. : 

#4. Fihak jang menawan 
tidak beriak menggunakan 
djalan paksaan mengenai na- 
sib wara tawanan. Tegasnja, | 
tidak seorang pun jang boleh 
ditahan terus ataupun dipu- 
langkan dengan djalan paksa- 
an sesudah gentjatan sendjata 
tertjapai. Menurut pendirian 

kami 'pasal2 itu merupakan 

prinsip2. Saja bukan seorang 

untuk memperbintjang masatah2 
politik jang timbul daripada pe- 
perangan di Korea. ,/Tudjuan kita 
jang langsung ialah untuk ber 

usaha memetjahkan pokok masa- 
lah jang terachir. Baru sesudah- 
hja kita dapat menjelenggarakan 
suatu konperensi dimana akan 
dibitjarakan segi2 politik daripas 
da masalah Korea”. Dalam pida- 
tonja Eden menghukum Rusia 
berhubung dengan kampanje Kke- 

bentjian jang dilakukan, teruta- 
ma jang dikatakan Eden prop 
ganda Kremlin mengenai pera, 

kuman di Korea. “Kita sedikit 
pun tidak berhak melakukan ka 
panje kebentjian terhadap dunia 
lainnja”, demikian achirnja pida- 
to menteri luar 
Antfiony Eden 
umum PBB, 

dalam 

    

    

    

  

     
   

        

    

          

    

     



    

  

aa Bana in 

              

sampai berapa. djauh 
jusunan politik baru 

: sekarang masih me 
i tu jang dirahasia # 

san an - 1 Guening       
   

        

   

      

   

          

BUTA Tn Ba Asing! “Las 

1 “sedang. mempayari dan merentjana- 

1 Na InnBUr AAN Sati mentja 

dg. terview chusus dengan 

| dengan sekonjong2, 

Bah hwa P 
sia ai me 

    

RI. menduga, Heh 

apr stabilisasi ekonomi js 
mendjadi gojang itu, demikian Peter B. Gruening Staf . 

menulis. dari an 

mengetkan Lan kum sinves, 
rs” asing itu, terutama dapat 

dibuktikar: : dari perujataan P.M. 
Wilopo sendiri, jang dalam in- 

  

wan UP menerangkan bahwa | 
tidak lama lagi Indonesia akan 
membika pintunja untuk mo- 
dal asing. 
“Dalam interview ia Wi 

ian sup jatakan djaga, bahwa 
arga barang? expori' 

aa Tua Ta" dipasar? dunia 
. telah me- 

maksa pemerintah R.I. untuk 
aa kembali politik 

ekonomirja, Dan dim satu dua 

- | tama akan meliputi. pemb 
BN han industri? s 

| hingga.kini belum pernah diex 
| Roitir dan program kerdja sa- || 

(ir dengan sedikit bantuan dari 
ta. pemerintah negara asing. Pe- 

itu, Gjika tiada bantuan dari lu- 

Pemerintah RI. akan memper-   - bulan lagi, sudah dapat diteni'a- 
merintah Padone- | 
eluarkan bate- : | 

3 He Pem. 

  

  

   

      

   

  

   

  

   
   
    

     

    

    

    

    

     

     

    

    
    

      

     

    
   

  

    
     
     

   
    

    

     

   

    

  

      

   

     
   
   

    
    
    
   
    
       

     
     

       

    

    
   
   
   
   

   
   

  

   

                  

   

    

          

   
   
   

      

    
   

    

  

    

abar Kota 

keadaan biasa ketika 
lum diurus oleh PPTI 

iteit pabrik tsb. tiap hari- 
ah 22 21, djuta batang 
Sekarang, karena bahsn- 

tidak ada, maka untuk mem- 
pandjang waktu agar para 

nja tidak terlantar, tiap 
ja hanja dapat - mengerdja- 

1 6 sampai 7 ratus ribu batang 
Mentjari tjengkeh diluar 
2 beli dipasar merdeka) 
ak menunggu pembagian 
hi dari pemerintah, kini 

sukar, bahwa tidak ada sa- 
sekali, sehingga persediaan 

hi Sari pabrik. tsb. harja 
al 2 a 3hari sadja. 23 

ubung dengan keadaan 
g demikian itu, diterangkan 

m surat tsb, kalau tidak ada 
tuan dari pemerintah, maka 

ahaan itu tidak dapat ber- 
an terus dan terpaksa akan 

bil menunggu keluarnja tjeng 

ija "akan hilang Beji 
ja. Sekian surat Ha Direk- 

SBRPH desak pe- 
merintah. 

Ea » . 

kenaan dgn adanja surat 
direksi pabrik rokok Poo 

' Serikat Buruh Rokok 
Hien telah menjampaikan 

: Suratnja ttg. 13 Nop. kepa- 
kepala instansi2 di kota ini, jg 

ngkat sebagai berikut: 
utupnja pabrik rokok Poo 

, karena tidak adanja pemba- 
a tjengkeh, berarti Ik. 1400 

. buruh akan teriantar. Men 
ak kepada pemerintah supaja 

irut memperhatikan nasib buruh 
. diatas, djustru oleh karena ki- 

gkeh diurus langsung oleh 

ai dgn PPTI. Apabila 
tanda2 dari pemerintah 

mengeluarkan tjengkeh, ma- 
RPH, jg mewakili 1400 bu- 
3 menjerahkan nasib bu- 

okok Poo Hien kepada pe- 
n agar mereka dapat ter 

Orga sa ana 
jang mendjadi 

n. R.O.I, tsb. 
Surjosumpeno. 

Rebo pagi tang- 
52 di Purworedjo dju 
an pelantikan oleh 
Lana suatu Bn. 
4 Sawah pim- 

GERTAKAN. 2 

ini rumahnja B. Sia 
p. Gebanganom telah 

2 orang laki? dan 
£ dengan antjaman: 
impuan tsb. diberikan. 

kemudian mereka 
g. Atas ketjakapan | 

 diantaranja mes 

tertangkap, ja- | 
g bernama K. ting: 

  

idan jang - memasukkan nama 

tup untuk sementara waktu: 

“bahwa para pengikut itu akan 

Pabrik Rokok Poo Hien 
Akan Ditutup? . 

? Akibatnja) 11400. Orang buruh hilang 
pentjahariannja 

SURATNJA jang dikirimkan kepada Gubernur Djawa 
dan tindasannja disampaikan kepada Residen Sema- 

al Walikota, Kepala DPKN dan SBRPH, pemilik pabrik rokok 
9 Hien di Semarang memberi tahukan, 

-ini sudah tidak mempunjai bahan tjengkeh lagi. Sampai tg. 
Nopember 1952 (tanggal dikirimnja surat tsb.) persediaan tjeng- 
hanja tinggal 17183,5 kg. jg, kalau diker 
utk 2 & 3 hari sadja. Menunggu pembagian tjengkeh dari pe- 

tah (perindustrian) tidak dapat ditentukan Tapataga 

sx 

bahwa perusahaan tsb. 

kan dgn hemat, ha- 

  

PENGIKUT2 KUKSUS BELI.   Telah kita kabarkan sediki 
waktu berselang tentang diada 
kannja kursus Barisan Keama- 
pan Lalu Lintas di Semarang. 
Kini dapat dikabarkan, bahwal 
djumlah para pengikut kursus 
tsb. ada memuaskan, telah di- 
daftar 110 anak sebagian besar 
Murid2 SR. Kursus ibu. telah 
Gimulai pada tg. 3 Nop. jad. 

ada 150 anak, tetapi setelah, 
diadakan screening ternjata ha 
nja 110 anak jang dapat diteri- 

ma, dan diantara Mereka “itu 

terdapat djuga 15, orang guru 
SR. Untuk sementara kursus 
tsb, diadakan diruangan SMA 

Bodjong dua kali tiap minggu 
dimulai djam 16 sampai 18. 

Peladjaran jang terpenting 
jang diberikan oleh Kommisa- 

ris Muda Johnny Anwar, adalah 
tentang berbaris, ini adalah per 
lu untuk memberi peladjaran 

mengenal disipline dan .per- 
tjaja pada diri sendiri. Angka- 
tan kedua akan dimula pada 
kulan Desember jad. dan di bu- 
lan Djanuari “akan mulai di- 
adjarkan praktek. 

  
mengikuti kursus , tsb. adalah 
murid? SR kelas tinggi jang 

"letak sekolahannja di djalan2 
besar dan ramai, sedang jang 
lainnja akan menjusul selang- 
kah demi selangkah. Ada 40 
SR. dikota ini jang menjatakan | 
ingin turut kursus 

imendapat sambutan dan per- | 
hatian, karena SR jang letak- 

nja didjalan besar dan ramai, 
hanja ada 25 buah. Dapat dite- 
rangkan, bahwa anak2 jang 
mengikuti kursus BKLL itu 

ada bersemangat betul2, maka 
dapatlah ditarik kesimpulan, 

mendjalankan tugasnja benar2. 

THEOSOFI 77 TAHUN. 
Berhubung dengan peringa-   #tan genap berdiri 17 tahun da- 

1 Perhimpunan Theosofi maka 

“jad. dimulai djam 18, Le 

Fdan ketela setjara besarZan.   
     

dingan-sarean. 

'pada hari Senen tg. 17 Nop. 

pat di Lodji Acoka, dj : 
Bisuw Tjsan 4 Smg. akan di- 

adakan “tjeramah2, pertundju- 

kan dan njanjian untuk umum, 

HASIL PADI 1952. 
Dalam rapat dari' kepala2 

djawatan niveau propinsi Djawa 

Tengah pada. hari Selasa jl. 

oleh tn. Hasmosoewignjo, kepa- 

la Djaw. Pertanian orak di- 

terangkan, bahwa hasil padi 

th. 1952 ada memuaskan an 

melebihi daripada hasil tahun2| 

jl. Pada sebelum perang hasil 

padi di Djawa . Tengah aua 

23.909.000 kwintal, "di th. 1901 

ada 22.900.000 dan tahun ini 

ada 24.060.000  kwintal. Guna | 

mengatasi bahaja kelaparan di 

daerah selatan Wonogiri, akan 

diadakan penanaman djagung 

Diterangkan lebih djauh, bah- 
| wa di bulan? Djanuari dan Pe- 
bruari jad#Djawa Tengah akan 

foreign investorg — ig merasa 1 18 

an meskipun demikian, sa 

'ja meningat bahwa kekajaan 

'alamnja sendiri akan diperl- 

Mereka jang diterima untuk itrinja dikemudian hari. Tidak 

tsb. suatu | pintu jg akan dibuka itu tidak 
tanda, bahwa kursug itu telah akan tjepat2 ditutup kembali. 

Pemerintah : merana it ter 

    

  

    

  

Jaan diatan aekara am jg: 

   ma dengan perusahaan? asing 
jang didirikan 'di Indonesia | 
atas ,,ventures” (usaha) baru. 

Dan 'pokok dalam politik ba 
ru ini semata? akan tergan- | 
tung pada modal asing partike 

merintah Wilopo akan .menjo- 
kong program ini, 
ngingat bahwa Indonesia sendi 
ri terang sidak mungkin akan 

   

topo dapat membeladjai terlaksana i# 

Aneka Djaw Tengah 
nja rentjana industrialisasinja 

ar. Tetapi untuk mentjegah 
adanja monopoli asing, maka 

lukan djaminan, bahwa Indone 
Sia akan dapat juga mengam 
bil bagian dalam penjelesaian 
program dan perkembangan in 
dustrialisasi negara itu. 

Sedjak memegang tampuk 
pemerintahan dalam bulan 
April jl. kabinet Wilopo den- 
gan tegas 

bahwa pemerintahnja tidak 
mau ,,terikat” dengan bantuan 
dari luar. Kabinet Sukiman te- 
lah djatuh, karena menerima 

  
kan kehendak rakjat Indonesia 
sendiri, jaitu politik bebas. . - 

Indonesia harus terang2an 
Bagaimana pikiran pemerin- 

tah Indonesia dalam hal ini, 
demikian Gruening, 
njatakan oleh Roger B'ateau 
—- achli ekonomi Perantjis — 
ig dalam interview menjata- 
kan, bahwa “sebetulnja Indo- 
nesia tidak perlu mentjari ban 
tuan dari pemerintah asing”. 
Karenz sesungguhnja bagi In 
donesia sendiri - sudah tjukup 
kafan dalam lapangan keua- 
ngan dan industrie mengada- 
kan kerdja sama jg effectief 
dengan perusahaan partikelir 

asing 'g mempunjai kepenti- 
Eean di Indonesia. 
“Blateau meramalkan bahwa 
Indonesia nistjaja akan menga 
lami .kesukaran2 dengan me- 
ngintai2. modal asing itu. Per- 
tama Indonesia harus dapat 
memperbaiki dan merobah sua 
sana psychologisch dalam kala 
ngan penempat modal asing — 

  
telah segan untuk menempat- | 
kan modainja itu di dalam Ah 
tu negara seperti. Indonesia |! 

rus berani terang2an, bahwa 
Indonesia memang mau kerdja ' ! 
sama dengan kaum “investors” , 
tersebut. 

Dan ketiga, Indonesia harus 
sanggup mendjamin adanja ke 
pentingan bersih “bagi kaum 
“investors” dan . mengidzinkan 
dipindahnja sebagian dari ke- 

untungan itu keluar dari Indo 
nesia, demikian Biateau. 

Banjak kalangan? je menga 
kui bahwa diwaktu2 jg lam- 
pau ini Indonesia telah gagal 
uniuk berbuat seperti apa jg 

tsb diatas, demikian Gruening. 

ngat disangsiksn, kalau Indo- 
nesia akan mengurangi modal 

asing seluruhnja, terutama bi 

kan untuk kepentingan indus- 

sediki: para penindjau ig men 

duga bahwa kaum investors 

asing akan mendjamin adanja 

keuntungan jg tjukup menarik 

bagi Indonesia, djika Indone 
Sia sendiri dapat memberi sua 
tu djaminan jg positief, bhw 

: HASIL IKAN LAUT 
DJAWA TENGAH, 

Menurut tjatatan jang ada 

as, per- | 

telah menjatakan, | 

telah di | 

bat tembakan. 
lah kerugian penduduk akibat 

serangan ini belum diketahui 
dengan nasti, tapi.terang sam 
pai ribuan rupiah. Berkat per- 
lawanan fihak pendjaga2 kea- 
manan, djam 12.00 s 

  

     

  

    

      
    
     

     
    
    

  

   

' diadakan penjuntikan 

  

SA pada hari jan | 
besar2an ff 

“kan ini dilakukan dalam Balai Penjeli 
oleh dr. Nio Kok Hien dan dibant 

Ih —paru2 dari WHO: Tampak . murid2 
Jaanggu es 

  

  
   

   

  

opember, di Bandung : telah 
enjakit TBC. Penjfnti- 

penjakit paru2 Bandung 
orang ahli penjakit 

lah sedang andre me- 

sela Era 

        

    
   

  

          

        
     

      
  

     
      

  

Salatiga C 
30 Rumah 9A Dim Kota 

Digarong 
(Oleh wartawan kita). 

D ETELAH AGAK LAMA tak a 
guan dari gerombolan Merapi— 

dak tadi malam antara djam 10 s 

dapat serangan dari gerombolan jg 

bantuan dari Amerika. Sedang | orang gerombolan jg berpakaian anek 
dari pelbagai djurusan. Aliran ser. 
djurusan Banjubiru dan Getasan. Gerombolan ini bersendjata leng- 
kap, dan selama dua djam terdjadi tembak-menembak gentjer an- 

tara fihak ketentaraan, polisi dan CPM melawan para gerombo- 

(lan. Diantara rentetan suara sendjata otomatis pun telah ser 
ngar ledakan peluru mortier sampai 3 kali, 

“ Sementara itu kawat listrik 
dikampung Sinoman ditembak 
putus oleh kawanan grombo- 
lan, hingga keadaan kampung 

djadi gelap gulita. Dalam ke- 
ge'apan tadi 30 buah rumah 
penduduk telah digarong ha- 
bis2an. Akibat penganiajaan, 
secrang wanita penduduk de- 
sa Sinoman telah mendapat lu 
ka parah dan verlu dirawat di 
rumah sakit. Pun seorang pe- 
muda te'ah mendapat luka aki 

Eerapa djum- 

ini dapat dihalau mundur. 
Djumlah korban manusia di fi 
hak kita sidak ada, demikian 
berita interlokaal vembantu ja 
ta di Salatiga. 

mmm. 

  

“ini. Kedug Pemerintah R.I. haj- 
SOLO. 

Peresmian Perbepsi 
tjb. dan daerah Solo. 

Minggu malam jl. di Solo telah 
dilangsungkan peresmian - berdirinja 
Persatuan Bekas Pedjoang Bersen- 
djata Seluruh Indonesia (Perbepsi) 
Tjabang- dan” Daerah Surakarta. 
Upatjara peresmian tsb telah di- 
langsungkan dalam suatu malam re- 
sepst jang diadakan di Balai Per- 
temuan Umum ' Sasonosuko Lodji- 
wetan, jang antara lain dihadliri 

wakil2 organisasi2 dan sementara 
instansi2 setempat, 

PEN akan bikin film 
mengenai R.C. 

Diperoleh kabar, bahwa tidak la- 
ma lagi oleh Perusahaan Film 
Negara akan dibuat sebuah film, 
fang tjeriteranja" dititikberatkan pa- 
da usaha2 rehabilitatie penderita 
tjatjad. Pengambilan film tersebut 
sebagian besar “akan  dikerdjakan 
di  Rehabilitatie Centrum Surakarta, 

Mengenai pembikinan film itu, Dr. 
Suharso Supervisor dari R.C. Sura- 
karta telah dimintai :  pendapat?nja. 
Kepadanja telahdikirim pula ' draai 
boek mengenai film jang akan  di- 
buat itu, dengan 'permintaan agar 
Dr. Suharso memberikan pendapat? 
nasehat2nja dan dimana perlu meng- 
adakan perubahan,  Draaiboek ter- 
sebut kini sedang dipeladjari oleh 
Dr. Suharso. $ 

Buku ketatanegaraan di-   sampai achir September tahun 
ini, djumlah hasil ikan laut da! 
lam wilajah pantai Djawa Te ' 

ngah tertjatat 16.200.000 kg. se 
harga Ik. Rp. 27.200.000.— Di 

banding selama 12 bulan tahun 

jang lalu djumlah tsb. berarti 

kenaikan hampir 3.000.000 kg. 

seharga Ik. Rp. 5.400.000.—. Ke 
naikan produksi tsb diduga ada 

nja pemakaian perahu bermotor 

oleh para nelajan jang dimulai 

sedjak tahun ini disepandjang 
ntai tsb. 

PeDjumlah perahu bermotor ki, 

ni tertjatat 35 buah diantaranja 
dari Djepang sebanjak 25 buan 
dan lainnja dihasilkan dari pa. 

brik perahu di u dan j 

Batang. 

DIRAMPOK DAN DITEMBAK. 

Perempuan Sulitah- .didesa j 

  

Duren Ambarawa baru? ini ru- 

mahnja telah didatangi gerom- | 

bolan pendjahat terdiri 10: 

orang bersendjata api. Dengan | 

antjaman dan kekerasan kau 

rang2- milik perempuan S. di- 

ambil total berharga Rp. 600. | 
Setelah merampok, . pendjahat 

melepas tembakan pada Soe-| 

prapto jang tinggal serumah 
dan mengenai pahanja. Berba- 

rengan dengan itu rumahnja H. ! 

didesa Sidoredji Salatiga pun | 

susun. oleh Mr. Sumodi- 

Ta ningrat. 
Oleh Mr. Sumodiningrat, ' Kepala 

Kantor Karesidenan Surakarta Bagi- 
an Decentralisasi dan  “Tatahukum, 
kini sedang disiapkan sebuah “buku: 
mengenai ketatanegaraan. Dalam 
buku. itu antara Jain akan diuraikan 
tentang sedjarah ketatanegaraan mu- 

lai dijaman V.O.C: hingga ' seka- 
rang, disertai dengan filsafat ketata- 
negaraan Junani dsb: 

JOGJA. 
2. Injeksi beras 

Sedjak beberapa 'hari ini 
oleh vemerintah daerah telah | 
diadakan injeksi beras di pa- 
sar? dengan maksud untuk me 

nekan harga beras jg sedjak | 
bulan2 ig achir ini selalu naik, 
Harga keras jg tadinja sudah 
sampai pada. harga Rp 2,90 ki 
ni telah mulai turun mendjodi 
Rp 2,80 per kg. Beras 'g di 
djual kepada “umum itu har- 
ganja Rp 2,45 per kg. Injeksi 
beras tsb akan dilakukan terus 
menerus sehingga harga beras. 
dipasar2 turun dan mendjadi 

biasa lagi. Sebelum itu harga 
beras di Jogja hanja Rp 2.30 
sampai Rp 2,40 per kg. 

Untuk keperluan injeksi be 

didatangi 5 orang bersendjata ' ras tsb pemerintah daerah te-   kebandjiran gaplek, seharga Rp. 815.—, 

  

'pistol dan merampok barang2 lah mendatangkan beras darr 

| daerah Iain, 

   

Jelash H dan ditanam di Djati- 

  

SA aa 

'pi'Beras Kurang : | Muat Ke ring Terlalu Lama-Penduduk 
ss Tjepat Bertambah 

Laporan FAO Tentang Produksi Bahan 
Makanan Dunia. 

RGANISASI PBB urusan Bahan Makanan dan Pertanjon 
(FAO) hari Selasa melaporkan, “bahwa produksi agrsiria 

dunia diluar Blok Sovjet dalam tahun 19152 ini meningkat 275, dji- 
ka dibandingkan dengan tahun 1951, terutama dalam hal serat2 
dan karet. Produksi bahan makanan naik, terutama karena rekord 

hasil pertanian gandum di Amerika dam Kanada. Laporan tadi me- 

Pt 

mur Kopi Ta- 

(sekarang mempunjai projek 

narik kesimpulan bahwa keadaan 

Sedjumlah negeri jang su-' 
dah madju perindustrjannja 
serta penting  kedudukannja, 

besar2an untuk menolong per- 

ekonomiannja, apabila mereka 
sampai mengurangi pengelua- 
rannja untuk keperluan perta- ta 

hanan, Oleh sebab itu, kata | 
laporan tadi, maka produksi 

terutama bahan makanan — 
kemadjuannja mungkin. sekali 
akan dipermudah dengan ada-   

diserbu: 
Habis 

  

    

tm adanja gang 
u-Kompleks, menda- 

1 12.00, kota Salatiga men- 
hebat. Kurang lebih 200 

-warna telah masuk kota 
gan terutapna datang dari 

S3 

SALATIGA. 
Pemakaman 105 djarusak 

Pada tgl. 10 Nopember pagi 
di Taman Pahlawan Salatiga di 
adakan upatjara pemakaman 
kembali dari 105 djenazah pah 
lawan2 jang telah gugur dan se 
bahagian besar terdapat: di desa 
Kedajon ketjamatan Getasan. 

.Inja permintaan jang banjak 
terus-menerus. Laporan FAO 
tadi membentangkan kemung- 
kinah2 jang sekarang bagi 
tiap2 hasil penting dari perta- 
nian dan perikanan dan dika- 
takan bahwa produksi dari se- 
bagian besar tanaman bahan 
makanan tampaknja sedikit ke- 
ungkinannja akan melebihi 

intaan dunia jang me- 
nundjukan strend”” mengatas, 
walaupun harga2nja diseluruh 
dunia pada umumnja merosot. 

Produksi kopi makmur. 
Produksi beras dunia ketika 

ketika tahun  1951—'52 tidak 
bertambah besar , hingga, me- 

himbulkan keadaan jang menz- 
gelisahkan dinegeri2 konsumen 

setidak?nja sampai pertengahan 1954. : 

  beras. Produksi hasil2 peterna- 

kan seperti susu, daging, kidju 
meningkat, tetapi produksi ! 
mentega merosot. Produksi dan ' 
export gadjih? dan minjak2 
djuga meningkat dan harga2 
merosot. Produksi gula me- 
ningkat 1.700.000 ton metrik, 
karena panen jang lebih besar 
di Amerika Tengah dan Sela-   Upatjara pemakaman ini ketjua 

li dihadliri oleh para keluarga! 

  

   

djuga disaksikan oleh. ribuan | 
Ore penduduk dan murid2 se | 
ko Segala sesuatu berdjalan : 
dengan tertib dan menurut ren-! 
tjana. Sehabis upatjara pemaka 
an kembali,” kemudian dilaku 

Ai upatjara Na dipim- 
aa komandan regimen 

tara, @Hesbbaha ig dima- 
kan kembali itu banjak jg. 
kenal nama2nja terutama 
terdapat di massa-graf Ke 

An an Mengenai djinazah2 jg. 
tertentu tempatnja terdapat ma 
kam almarhum Abdulrachman, 
peradjurit kelas 1 dari Brigade 
Slamet Rijadi, jang gugur dlm. 

    

     

   
    

  

srono (Solo). Menurut kejaki- 
nan rakjat di Djatisrono, sete 
lah almarhum Abdulrachman di 
makamkan. disana, rakjat mera- 
Sa tenteram dan makmur hidup 
nja, sehingga mereka “ memeli- 
hara makam itu dengan haik2 

MAGELANG. 
Bandjir Kedu Selaten. 

Akibat bandjir didaerah Kedu 
Selatan jang airnja sampai kini 

belum surut, penduduk desa 

Tunggalroso dengan meluapnja 
Sungai Lesung mengungsi kekota 
Prerabun,  Djalan besar antara 
Prembun Kutoardjo tergenang 
air tinggi satu meter, hubungan ' 

lalu lintas terputus. Empat buah 
truck terhenti dan kemasukan 
lumpur sebagai akibat datangnja 
air jang tiba2. Residen Kedu Mu- 
Titno jang sedang mengadakan 
penindjauan mobilnja hampir ter- 
benam dan dengan susah pajah 
dapati diseberangkan untuk me- 
meruskan perdjalanan  kedaerah 
Gombong, kembalinja terpaksa 
melalui Banjumas dan Wonosobo. 
Di Ketjamatan Mirit (Kebumen) 
dengan meluapnja sungai Gontan 
rowo delapan desa tergenang air, 
tinggi air dipekarangan?2 satu 
meter, disawah? dua meter. 

TEGAL. 
' Mendirikan mesdjid se- 

(. #jara gotong-rojong. 
Baru-baru ini telah diadakan 

peresmian berdirinja sebuah Mes- 
djid baru didesa ' 'Mangkukusuman 
Tegal jang dihadliri oleh “orang2 
terkemuka dan wakil2 dari Instan- 
si Pemerintahan di Tegal. Periu di- 
terangkan, bahwa berdirinja “sebuah 
Mesdjid tersebut, ialah atas usaha 
gotong rojong dari penduduk desa. 
Mangkukesuman sendiri jang: dipim- 
pin oleh Kepala Desanja, sebagai 
ISambutan 'adanja peringatan hari 
17 Agustus 1952 jang lalu, dengan 
mengeluarkan biaja kl. Rp. 9.000,— 
“(sembilan ribu rupiah), jang uang 
(mana didapat “dari kas organisasi 
Managib dan Maulud. (Cotr). 

"KUDUS. 
Harga tjengkeh resmi 

naik??? 
Dari jang bersangkutan di 

Kudus didapat kabar bahwa se 
Sudah diterimanja pembagian 
tjengkeh buat PPRK 251, ton 
jang harganja masih tetap 
Rp. 44,50. Tetapi buat tjeng- 
keh jang akan datang ini se- 
banjak 350 ton buat seluruh 
Djawa  harganja ditentukan 
Rp. 5750 per kg. PPRK men- 
dapat bagian berapa ton belum 
diketahui, karena masih me- 
nunggu ketetapan dari Kepala 
Djawatan Perindustrian Prop. 
Djateng. Pembagian tsb buat 
daerah Sumatera dan « Sunda 

  

  

tan. Produksi djeruk dan bu- 
ah2 jang dikeringkan mening- 
kat, sebagai hasil permintaan 
internasional jang, naik. Eko- 
nomi kopi dunia lebih mak- 
mur dari pada jang su- 
dah2. Produksinja mennekat 
dan importnja naik hampir 
109. sedangkan harganja te- 

tap stabil. Djuga teh parsedi- 
annja lebih besar dari pada 
jang sudah2 setelah achir pe- 
rang dunia HI, tetapi teh kwa- 
litet rendah harganja merosot 
sebanjak 304, sedangkan har- 

ga teh kwalitet tinggi masih 
tetap 150—200”, lebih tinggi 

dari harga2 sbelum perang. 
Daerah Timur Djauh masih 

tetap djalankan peranan jang 
dilakukannja sedjak achir pe 
rang, jaitu lebih penting seba- 

gai importur daripada sebagai 
exportur. Panen padi didaerah 
ini buruk keadaannja, dise- 

babkan karena musim kering 
terlalu lama dan djumlah pen- 
duduk jang bertambah besar 
dengan tjepatnja. Timur Te- 
ngah meningkat produksi peri-     kanannja, sebesar kira2 495 
djika dibanding dan 1951, ter- 
utama karena perkapalan pe- 
rikanan sudah pulih kembali 
seperti sebelum perang. Tapi 

konsumsi bahan makanan per 

capita hanja sedikit sekali me- 
nundjukkan kemadjuan, djika 
dibanding dengan sebelum pe- 
rang, Produksi agraria Afrika 
tidak menundjukkan kenaikan 
penting. Di Australi seperti 
djuga Amerika Latin, produksi 
tanaman bahan makanan me- 
rosot (di Amerika Latin 24), 
karena tjuatja buruk dan usa- 
ha memadjukan industri. Ter- 
utama panen di Argentina men- 
derita. Export gandum dan te- 
pung gandum lebih besar dari 
ketika 1951, ' terutama export 
dari Amerika Serikat dan Ka- 
hada sangat naik. (Antara— 
UP), 
  

Perobahan formasi pe 
ngurus ,,Masjumi”. 

Dalam sidang Dewan. Pimpi- 
nan An ea Pa »Masjumi” 
Kudus jan dihadliri 
oleh ak DE pada tgi. 
10 Nov. malam, telah disjah- 
kan susunan pengurus DPT 
party “Masjumi” jg dahulu di 

ekomomi mungkin tetap baik, 

Meta meNmmannag 

Pulau 
Onrust 

"Akan Didjadikan Tem- 
pat Tawanan 

Di ANISA. TINGGI : merang. 
kap Djaksa Tentara ser- 

ta rombongan kepolisiar. dari 

Dinas Reserse Kriminil Djakar- 

ta Raya, hari Selasa kernareri 

dulu telah mengadakan ' penin- 
Gjauan dirumah2 pendjara dida 

lam kota Djakarta dan rumah 

tahanan di Tanggerang, dite- 
mani oleh kepala dari rumah? 

pendjara tsb. Menurut! ketera- 
ngan jang diperolen ,,Antara” 
penindjauan tsb, dilakukan ber 
hubung dgn, rentjana maksud 
memindahkan sebagian dari ta 
hanan? kriminil kepulax .On- 
rust, disebabkan kes:daan dida- 
lam kota Djakarta, sudah, mele 
bihi dari kekuatan semestinja, 
atau sudah sangat penuhi-padat, 

Dikabarkan, bahwa dipulau 
Onrust kini sedang giat diper- 

siapkan suatu gedung jang 
akan dipakai sebagai tempat 
lorang2, tahanan. 

Rombongan. Djaksa Tinggi 
tsb., djuga minggu jang lalu 
telah mengadakan penindjauan | 

'dipulau Onrust, serta melihat2 
tempat jang akan dipakai ba- 
gi ternpat tahanan itu. Kete- 
rangan selandjutnja jang di- 
peroleh menjatakan, bahwa di- 

tempat tahanan pulau Onrust, 
sedikitnja - bisa ditempatkan 

1009 orang. 

Segala sesuatunja, termasuk 
pemeriksaan kesehatan tempat 

itu, telah pula ME auka oleh 
Djawatan Kesehatan, sehingga 

diharavkan tidak jane lagi 
tempat itu sg bisa dimylai | 

sai... Tentang. keadaan di- 
tempat? Bana dalam kota i 
Djakarta diperoleh 

ngan, bahwa demikian penuh! 
padatnja tempat2 tahanan tsb. 
— lebih? lasi tempat? taha- 

nan diseksi2 polisi — sehingga 
hal ini perlu segera mendapat 
pemetjahan, jaitu dialirkannja | 
sebagian dari orang2 tahanan 
ketempat lain, dan dalam hal 
ini telah didapat kata-sepakat 
untuk mendjadikar pulau On- 
rust sebagai tempat penampu- 
ngan. Dalam pada itu dari ka- 
langan Djawatan Kependjaraan 
Pusat diperoleh keterangan, | 
bahwa pemeliharaan dan pe-j 

tahanan di- rawatan orang2 

pulau Onrust 
Lk. Rp. 

nja. (Antara). 
maa EN GP 2 tee 

kelak, ditaksir | 

Sa
 

ketera- 

1.000.000.— “Sana 

  

Loc, — Internatio —1 
Dalam kompetisi sepakbola 

kantor kemaren antara Locomo 
tief IX lawan Internatio XI, pi 
hak jang tsb. duluan menang 
dengan 1-3, an 

“adit #Subanhg 3—l. 
Dalam pertandingan return 

distrik PSSI antara Bandung 

Tn menang dengan Id, dam. 
demikian maka Bandung masuk 
semi-finale dan akan bertanding 
lawan Djakarta XI dan 
nang rayon Il (Semarang- eka- 
longan-Tjirebon). ' 

peme- 

Pertandingan pendahuluan da 
lam Pekan Olahraga Kepolisian 
Djawa Barat jang diadakan di 
Bandung bsrachir sbb.: Tjire- 
bon-Djakarta (A)  berachir 
3—2, Priangan-Bogor (B) ber- 
achir 6—1. Pertandingan selan- 
djutnja ialah antara kes. Bogor 
lawan kes. Banten dan kes. Dja 
karta lawan kes, Mobrig. 

Thor XI masuk kl. II. 
Kes. tertua jaitu Thor di Su- 

rabaja dalam kompetisi "jad. 
terpaksa keplorot ke kelas 2, 
karena dalam pertandingan 
kompetisi seizoen ini melawan 
kes. Alri, telah kalah 8—1, dan 
dengan demikian kes. Alri naik 
ke kelas 1. Djuara Persibaja. 
kes. Angk. Darat pada achir pe- 
kan jl. telah melakukan pertan- 
dingan kehormatan lawan suatu 
pasangan | aan (Rest) dan 
berachir 2—0 untuk Angk. Da- 
rat. 

  
Djuara pingpong. 

Menurut “The Straits Times, 
bekas Gjuara pingpong Singa- 
pura. Chua Kim Hearn, telah 
alamkan comeback jang bagus 
ketika ia mengalahkan Lam 
Kok Wah dalam 5 games dalam 
finale merebut kedjuaraan Si- 
ngapura th. 1952. Kim Hearn 

|telah mendjadi djuara di th. 
1943 dan 1949. Sementara itu 
djuara puteri miss Guok Nyuk 
Chew telah dikalahkan oleh new 
comer miss Tan Kit. 

Pertandingan anggar 
di Djakarta. 

“ Pertandingan2 anggar jang di- 

selenggarakan oleh Perkumpulan 

Anggar Djakarta dgn ' bantuan 

dinas. pendidikan djasmani . dari 

tentara Gi Djakarta Raya telah 

idilangsungkan pada hari2 Sabtu 
ygan Minggu di Balai Pradjurit. 

Ikut serta pada pertandingan2 
lini 21 pemuda dan pemudi. Keba- 
njakan dari mereka itu telah ber 

latih setahun lamanja. Pada de- 

wasa ini di.ibu kota Indonesia 
“terdapat banjak perhatian akan 
itjabang olahraga ini, tetapi ke- 

| 

| njataan, bahwa Perkumpulan Ang : 

gar Djakarta hanja beranggota 

45 orang sadja menundjukkan, 

bahwa tjabang olahraga ini bagi 

umum masih terlalu mahal. 

Pertandingan2 tsb. telah men- 

dapat tjukup perhatian dari para 

penonton. Mr. Ali Budiardjo, se- 
kretaris djenderal dari. kemente- 

jrian pertahanan, sampaikan ha- 
. Giah-hadiah kepada para peme- 

nang pertandingan2 itu. 

Hasil2 pertandingan adalah se- 

bagai berikut: 

Floret wanita: 1. Annie Subioto 

2, Jennyza Anwar 

3. Ankie Rumake 
M. Siborotory 

Marakerna 

Junus Djohan 

Marakerna 

Junus Djohan 

: Na ! 

  
|Floret laki2: 
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Berhubung 

Sak kepada pusat 

Djakarta supaja mengambil si 
kap jg tegas dan mereka me- 
njatakan bahwa mereka su 
dah siap untuk mengadakan 

pemogokan. Menurut tuan Hi 

dajat dari pusat PGRI  dian- 

djurkan kepada mereka supa- 
ja bertindak bidjaksang dan   serahkan kepadg 3 formateurs, 

sebagai berikut: 
Ketua Umum: Sdr. Muzjahid 

Muchtar: Wakilnja: Sdr. Zjai- 
nuri Noor: Secretaris: Sdr. Alb 
dul Halym: Bendahara: Sdr. 
Soepardi Soekandar. j 
Pembantu jang memimpin 

bagian2: Sdr. Abdillah Noor, 
Rosjad Ridho, Muh. Saleh, Soe 
licha dan Loegman Pamudji. 

Selesai itu rapat merunding- 
kan soal2 disekitar DPR Kah. 

Kudus, karena belum ada per- 
sesuaian rapat diundur. 

Bunuh diri. 
Munadji usia 35 tahun pega- 

wai Kumah Sakit Umum Ku- 
dus pada malam Senen (9/10- 
Nov) telah menggantung diri 

' seberapa boleh bersikap te- 

nang, mengingat suasang dim 

negeri sekarang umumnja dan 

Djawa Timur chususnja. 

Tetapi kepada ' pemerintah 

oleh PGRI diharapkan supaja 

mengambil langkah2 untuk me 

njglesaikan “soal ini, Kepada 

perdana menteri, .menteri da- 

lam negeri, menteri PPK dan 

menteri keuangan oleh PGRI 

dikirimkan kawat mengenai 

hal ini. 

Tuan Hidajat menerangkan, 
bahwa hal ig kurang menje 
nangkan ini disebabkan karena 

tjara penjerahan tugas PPK 
oleh pusat kepada propinsi ti- 
dak berdjalan sempurna, di   dengan memakai stagen (ikat 

pinggan) kepunjaan isterinja, 
dikamar dalam rumahnja di 
kampung Karangnongko Ku- 

dus, jang pada waktu itu dju- 

ga ketahuan tetapi tak dapat   Ketjil masing2 14. tertolong lagi djiwanja. : 

. 

| tambah lagi karena DPRD be 

lum lagi terbentuk, hal mana 
mengakibatkan tidak adanja 
kepala djawatan PPK sampai 
sekarang. Selain daripada itu 
outillage dibagian keuangan 
Kantor: Besar: Perbendaharaan, 

, 

« Guru Gelisah : 
, 21000 Guru Sek. Rakjat Djawa Timur 
Bertahun Tahun Menerima Gadjinia 

Hanja Berupa Persekot 90 pCt 
Overwerk Sama Sekali Belum Dibajar .....« 

EBRETARIS-DJENDERAL PGRI tuan Hidajat menerang 
kan kepada P.I.-Aneta, bahwa 21.000 guru? sekolah rakjat 

di Vjawa-Timur pada waktu ini merasa sangat gelisah, karena me- 

reka sudah bertahun-tahun menerima gadjinja hanja setjara perse- 
kot sebesar 90”5. Selainnja daripada itu, 

guru? jang djuga memberikan peladjaran di waktu sore, untuk ta- 
hun peladjaran 1951/1952 dan 1952/1953 masih belum dibajarkan. 

djuga honorarium bagi 

dengan soal ini (CKC) Surabaja, personeel dan 
guru2 di Djawa Timur mendey 

PGRI di 
materieel, sangat kurang. 

Disampingnja soal pembaja- 
ran gadjih itu, djuga timbul ke- 
tidak puasan, karena kenaikan 
gadjih berkala sama sekali be- 
lum terselenggarakan, Djaba- 
tan kepala djawatan PPK j 
karena tidak ada kepalanja di 
rangkap oleh kepala inspeksi 
S.R. sehingga dengan demikian 
terdapat beribu2 surat keputu- 
san jang tidak terkerdjakan. 

Tuan Hidajat menerangkan, 
bahwa soal tersebut diatas oleh 
PGRI telah diurus dengan in- 
stansi2 jang bersangkutan baik 
di Surabaia maupun Gi Djakar- 
ta, tetapi sampai sekarang ma- 
sih belum memberikan hasil. 

Di Swatantra lebih buruk. 
Mengenat nasib guru2  umumnja 

tuan Hidajat menerangkan, bahwa 
diika dibandingkan dengan, sebelum 
perang dalam peraturan gadji PGP 
itu ada perbaikan. tetapi masih be- 
lum. memuaskan benar. Sungguhpun 
demikian masih ada djuga guru2 di 
daerah2 swatantra  (landschappen) 
di Sulawesi jang mendapat gadji me 
nurut peraturan gadjih mereka sendi- 
ri, jang djauh lebih rendah daripada 
PGP. 

Selandjutnja tuan Hidajat ' mene- 
rangkan, bahwa  didaerah2: pedala- 
man di Kalimantan dan Sulawesi pa 
da umumnja guru2 mendapat gadji: 
nja sangat terlambat sampai 3 @ 4 
bulan. Hal ini disebabkan karena 
buruknja perhubungan dengan dae-   rah2, 

XI lawan Subang XI, kes, Ban- 

Sepakbola Polisi. 
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1 Atas Siitanjis" tayang 
akan adanja . Gemonst 
depan kepala negara dalam: 
kundjungan nnja ke Sumatera | 

takan hahwa di Sumatera Sel 
tan tidak akan terdjadi demon 
strasi apa2 berkat adanja kerj 
dja sama jg baik antara peme 
rintah dengan partai? dan or- 
ganisasi2 lainnja. Untuk ini 

/ oleh kalangan vemuda sedang | 
| dilakukan kampanje  ditiap2 

tempat unt k mentjegah ada 
nja kemungkinan . berdemon- 

| strasi terhadap kepala negara. 
“Se'andjutnja Gani menjatakan, 
bahwa pemerintah propinsi Su 

| matera: -Selatan masih tjukup 
“kuat untuk mengatasi soal2, 

  

    

     
   

     

    

     
     

  

ig berlaku didabrah2 baru2 
ini adalah turut-turutan sadja 
dengan tidak mempunjai dasar 
serta alasan apa2, demikian 
A.K. Gani. Achirnja dinjata- 
kannja bahwa besar kemung- 

# kinan presiden dalam perdja- 

n bermalam ditempat ke- 
amannja di Palembang: 

ae nja Kiai adhlat 1 
ih duduk: dimana telah 

ti kan a 

   

  

   

     

    

   

    

    

b, sedangkan. demonstrasi2 

lanannja ke Palembang nanti 

ahad 
MA 

eka: 

  

    
| berajah itu ada 138 3 
tahun 1950. Sae 

Tetapi apakah 's 
3 Modena ini 

    

  

   

   
   
   

tjukup 
|untuk mentjegah 

  

    

buran di mapan diaper djal: 
    

    

aa djika kan aah 
'kota2 Inggris laba 23 ti 

Gadis jang salah. 

Menurut keterangan | salah| 
seorang achli 'g diserahi untuk 
menjelidiki peristiwa ini, sebe- 
'tulnja kesalahan jg 
itu terletak pada gadis2 ig. bu- 

Ikan asli berasal dari Oxford. 
Mereka ini merupakan -sebagi- 
an cari orang2 perempuan jg 
datang dari luar daerah untuk $ 
.mentjari pekerdjaan. Karena 
mereka itu datang dalam djum 
lah 3g tidak ketjil maka d'm 
waktu jg pendek. sadja, djum- 
'ah venduduk Oxford th naik 
(hingga mentjapai angka. Aa. 

SN 

1 
  

000 orang. 
Sebetulnja . kalau mengenai 

mahasiswa dari perguruan2 
Tinggi di Oxford sendiri, sam 
pai sekarang belum pernap di | 
terima laporan tentang ada2f 
nja baji ig dilahirkan dengan | 
'setjara tidak sah oleh para 
mahasiswa puteri itu. Demiki- 

(an pa mengenai tingkah la- 

'ku para mahasiswa . Pa gaan   
  

    

  

   
     

    

  

   

Akan Didja 
hanan Barat Di 

LotarBelakany Kundjungan Ridgway Jg. 
Sering Pergi Ke Turki. 

runaan DJENDERAL Matthew Ridgway ke Turki jg 
telah dilakukan berulang-ulang itu oleh kalangan militer ' 

ggris. di London dipandang sebagai suatu petundjuk, bahwa 
idgway selaku panglima tertinggi pasukan? Pakt Atlantik rupa- 

nja telah menempatkan Turki di garis depan pertahanan Barat utk 
“menghadapi kemungkinan adanja agressi 
“pada itu di kalangan pembesar? militer Inggris sendiripun terda- 

Turki Umpan Meriam: 
dikan Garis Pertama Perla- 

Timur Tengah 
Terlalu 

pe
na
k 

Timur-Tengah. Dalam 

' pat suatu golongan jang djuga berpendapat, bahwa dalam kedu- 
# dukannja sekarang ini Turki memang memegang Kuntji pertaha- ' 

| sebut. Akan tetapi dalam pada : 
4 nan Pa Nai 

    
    
     

   

    
     

     
    

    

   

      

  

   
     
    

   
   
   
   
    
    

    

    
    
      

     
   
   

    

   
    

   
   
     

    

    
   
   

    

   
   

    

   
    

   
    

   

  

   

  

    

   
    
    
    

    

      
    

          

   
     

    
   

' Pendirian jang demikian ini, 
Menurut djuruwarta politik Uni 
ted Press di London, diperkuat 
ula oleh berita2 dari Cairo ig. 
mengatakan bahwa Turki telah 

mengusulkan kepada negara2 
“Arab untuk mengadakan Suatu 

onpsrensi guna menentukan si- 
ap mereka terhadap renijana2 

#pertahanan Timur Tengah jang 
jdisusun bersama-sama ' si 

e- 

| Oktober tahun jang lalu. 

kan pula, bahwa Turki kini se 
dang berusaha untuk memper- 
baiki perhubungan persahaka- 
tannja dgn. negara2 Arab dima 
na mungkin dan telah pula me- 

“njarankan kesedjaannja untuk 
mengirimkan perutusan2 mili- 
ter kensgara2 jang bersedia 

“membangun kekuatan militer- 
nja guna mengambil bagian da- 

“lam pertahanan Timur Tengah. 
Tak mementingkan segi2 

politik. 
| Menurut djuruwarta tsb., da- 

usahanja membangun ter | 
tara nasional, keradjaan Libya | 
jang baru sadja merdeka itu 
telah minta bantuan Turki, se- 
dangkam staf umum angkatan 
erang Turki dalam pada itu 

slah bersex “untuk melepas- 
seorang djenderalnja guna 

ndjabat panglima besar ten-: 
ing pertama, Disam 

. ki telah menanda- 
gani perdjandjian persaha- 
in dengan Yaman jang dju 
meliputi wersetudjuan menge 

djuruwarta itu. 

nh Kalangan milite Bisa 'me- 
“lihat2 Meenjatdoat ini sebagai 

pan . untuk menjusun jang me 
sebut Sajap antara Turki | 

Gan “Han Dalam pada itu mere 
ka tidak mau terlalu banjak me 
aruh perhatian kepada S€gi2| an 

p olitik, sehingga pertjaja, bah 

“mendjadi sedemikian baiknja, 
gga daerah Terusan Suez 

an disetudjui untuk didjadi- 
markas besar bagi organi- 

i pertahanan Timur Tengah 

Arti daerah Terusan Sues. 
Sebaliknia kalangan militer 

“itu djuga- tidak me- 
| kemungkinan, Naa 

3 

suatu hal ig: 

Sementara itu perhah dikabar | 

itu kalangan tersebut berpen-: 

Gapat bahwa daerah - Terusan | 
Suez memang diperlukan seka- 

li sebagai pangkalan logistis 
guna mengatur keseimbangan 
persediaan2 dimasa perang. 

Dikatakan, bahwa dalam ke 
adaan genting, pasukan2 ba- 

labantuan akan dapat dengan 
tjepat diangkut kedaerah terse 
but guna diperlengkapi. 

Kalau Russia menjerang di 
Timur Tengah. 

“Akan tetapi djika Russia 
mengadakan serangan di Timur 
Tengah, maka menurut! penda- 
pat kalangan militer Inggeris 
ita Tarki-lah jang akan perta- 
'ma-tama menghadapirja. Dim 
hubungan ini maka menurut 
pendapat mereka Tirki harus 
Cipersendjatai sedefnikian, se- 
inugga siap untak menghadapi 
serangan jarg Gilakukan mela- 
Ini pegunungan Kaukasus atau-| 
pun gerakan militer disekitar) 
sajap selatan jang dilakukan| 
melalui Iran, Kenjataan2 jang 
demikian inilak, jang menurut 
kalangan itu berulang-ulang 
ditegaskan oleh djenderal Ridg- 
way dalam kundjungan2nja ke 
Tarki itu. . 

Jang djadi idam-idaman. 
Achirnja kalangan militer 

Inggris itu menjatakan, bahwa 
Turki sementara ini telah me-| 
ngadakan ikatan militer den-j 
.gan Amerika Serikat, dan, da- 
lam tingkat jang terbatas, dju | 
ga dengan Inggris. Disamping | 
itu Turki mendjadi pula ang- 

“Igota Nato, dan telah dengan se 
penuhnja mengikatkan diri ke- 
pada usaha untuk menjusun| 
organisasi pertahanan bagi Ta 
mur Tengah. 

Menurut pendapat kalangan 
Ai jang mendjadi idam-idam | 
an bagi bara pengusaha organi 
sasi pertahanan Timur Tengah 
itu ialah suatu komando tera- 
tur bagi pertahanan bersama" 
Jang meliputi daerah operasi 
dari Batum “di Laut Hitam 
Sampai ke Basra di Teluk Per- 
sia melalui lembah sungai Ti- 
gris. Djika Turki berhasil da- 
lam usahanja mengadjak se- 
mua negara Arab ikut serta 
dalam organisasi ' pertahanan 
Timur Tengah itu, maka anta- 
ra komando Ridgway dan. ko- 
'(mando Turki di Balkan akan 
“dapat ditarik suatu garis per- 
tahanan guna menutupi keku- 

Irangan jang terdapat sekarang 
lini. Demikian kalangan - mili- 
ter Inggeris menurut djuruwar   

       
     alan & didaerah. t hap den, 

ta politik United Press-di Lon- 

s 

dak Beri Ha t 

   

gadis2 : 
spj. djangan sampai Perga hi 

pra- | 

ak asia O 
Main ,UgalUa: 
litueey  Warung2 Kopi 
:- Dari 100 1 Re Ja. ate 

  

   Sa aa 
un Hosi diumlah baji jang lahir tidak 
atau 23 ak lebih Gjika Maen dgn. 

Ik itu. 

Restaurani dan Cafe 
- djidjik. 

duk Oxford 'herpendapat, bhw 
'asal mulanja timbul peristiwa 

jg sangat tidak diinginkan itu, 
sebetulnja karena adanja asra 
ma militer Amerika 'g tidak 

begitu djauh letaknja dari ko 
Ita tsb. Diwaktu verlof  pradju 
rit? Amerika ini biasanja da- 
tang berdujung menjerbu ke- 
kota Perguruan Oxford 

| Mereka ini datang dalam djum 

hingga dapat dikatakan bah- 
wa pada 4 orang penduduk as 

Ii, tentu ada seorang -pradju- 
rit Amerika jg nampak mon- 
dar-mandir didjalan2. 

Umumnja pradjurit2 Amerika itu 
tidak pernah memperhitungkan ten- 

tang uang. Mereka ini tidak se- 
gan2 mengobrel uangnja itu asal 
Fmerasa dirinja puas. Oleh karena 
itu djuga tidak mengherankan, bah- 
wa “di bioskoop2, toko2, - restau- 
rant atau cafe2, mereka selalu di- 
terima dengan ' tangan terbuka. 
Tetapi sebaliknja. Tidak sedikit 

| pemilik toko. atau restaurant mera: 
sa .djidfik” kalau kedatangan tamu2 

" pradjurif - Amerika - itu. Bukannja 
djidjik terhadap “uangnja atau ter- 
hadap orangnja, melainkan terha- 

| dap »partner” jang selalu . terda- 
pat menemani pradjurit2 itu. Sebab 

| kebanjakan dari gadis2 jang men- 
rjari teman” dengan - pradjurit2 

F Jimtelika itu, sebagian besar terdiri 
dari golongan protistute (pelatjur), 
sedangkan jang lain adalah yadis2 
jang tolol lagi bodoh. 

Untuk mentjegah adanja ta 
| mu2 jang tidak dimgini itu, 
dibeberapa restaurant kadang2 
'ada tulisan2 jang dengan dje- 
“las terbatja: TIDAK MELAJA 
NI WANITA JANG DITEMA- 
NI OLEH ANGGAUTA ANG- 
KATAN PERANG AMERIKA". 
Selain itu ada djuga pemilik2 
restaurant jang berkata: ,,Dji 
ka orang2 itu masuk kerestau- 
-rantku, selalu kukatakan bah 
Wa aku tidak mendjual bier 
au whiskey. Mereka tentu 

“pergi. Dan djika minta li 
mun. maka saja beri sadja me 
reka itu limun jang sudah saja 

# tjampuri apa2, sehingga dalam 
diminum bukan main rasa 
nja...... pait betul2!” 

Dewasa ini tak ada wanita 
pantas (behoorlijk) seorangpun 
jang berani berdjalan sendirian 
didjalan2 raja atau di park.2 
Batu2 didjalan2 atau di park2 
itu selalu kelihatan. penuh 
Gengan barang2 lembek berwar 
na putih — bekas permen2 ka 
ret. (Kauwsgom). Lagi pula di 
mana2 terdapat 

  
du Amerika. Ada jang bersen- 
dau gurau, dan ada pula jang 
sedang bertjium2an 

Ibu turut bersalah 
Seorang wanita anggauta da- 

ri Djawatan Kesehatan Kota | 
berpendapat, bahwa selain pada 
gadis2 kesalahan2 jang terbesar 
djuga terletak pada ibu dari ga- 
@is2 itu. Sebab jang seharusnja 
mentjegah, ibu2 ini bertindak 
sebaliknja. Bahkan anak2nja 
itu sealah2 diandjurkan supaja 
“berbuat demikian. Agaknja ibu2 
ini belum djuga dapat melupa- 
'kan, bahwa waktu xerang me- 
mang banjak sekali gadis2 Ing: 
geris jang mendapat suami Ame 
rika jang berasal baik2. Tetapi 
dalam hal ini sekali2 tidak bo- 
leh dilalaikan, bahwa pemuda2 
'Amerika itu adalah anak jang 
selalu  dimandja2kan, 
itu. adalah ,,anak-ibu” atau 
,mother's darling” jang tentu 
akan segera mentjari gadis Ka- : 
lau ditugaskan dalam Suatu das 
rah diluar negerinja sendiri, de 
mikian wanita itu. 

| Dewasa ini untuk menjelesai- 
kan masalah jang memang sulit 
ini, Dewan Kotapradja Oxford 
telah mentjurahkan segala otak 
dan pikirannja untuk mengata- 
si kesukaran2 tsb. — terutama 
kalau mengingat, bahwa dalam 
banjak hal anak2 jang lahir se- 
tjara , Hlegaa?” itu merupakan 
suatu beban jang rana ringan 
bagi masjarakat 

| USULKAN PERSEKUTUAN 
MILITER KPD, A.S.? 
“Komisaris urrusan kestanman Djer 
ntan Barat, Theodor Blank, hari Se- 
nin dengan mentah2 membantah ka- 

'bar2 jang mengatakan bahwa Djer 
man. Barat akan mengusulkan diada 
kantja persekutuan militer kepada 
Amerika atau Ingaris, kalau perdjan 
djian pertahanan Erosa Barat tidak 
diratifikasi oleh keenam negara pe- 
nandatangan (Perantjis, Benelux, Ita 
lia dan Djerman Barat). 

  

ag Sea belum ad ig 
mengetjewakan, demikian achz 

| Sebagian besar dari pendu- 

itu. 

lah jg betul? tidak ketjil. se- 

gerombolan2 | 
gadis dan gerombolan? serda- 

Mereka : 

  
anggauta2 organisasi 
Afrika Timur 

lah djadi padat dengan orang2 .     Karena banjaknja orang ig telah 
Mau Mau. suatu 

jang katanja melakukan 
bangsa kulit putih, maka cel2 dikantor-kantor polisi di Kenya te- 

  

tah Inggeris telah mendirikan kur 
rah hutan Kenya untuk .menjimpan"” 

Sebuah Halaman Sea 

ngk 
aan Mengenal Kemian Dan Sebab2-nja 

Sedjak penjerahan kedaula- 
tan maka diseluruh. Indonesia 

produksi rokok kretek. dapat 
berkembang. Pemasukan tjeng ! 
keh dari luar negeri sebagai ba | 
han rokok kretek. jang terpen- | 
ting dapat didjamin karena .pa |   

  

tangkap atas tuduhan mendjadi 
organisasi rahasia di 

terror untuk mengusir 

hanan. Oleh karenanja, pemerin- 
ngan2” istimewa disuatu dae- 

orang2 tahanan itu. 

  

I ANTARA PARA ahli 
D 

ngan-pertentangan mengenai soal 
Jeanne d'Arc, pahlawan Nasional 

Pendapat ini menurut penga 
rang tadi didasarkan atas buk 

ti9 ig dapat diketemukan oleh- 
nja ketika 
arsip2 mengenai kedjadian2. 
dalam abad pertengahan. Da- 
lam bukunja itu ia antara lain 
menerangkan: 

1. Gadis dari Orleans jg di 
lambangkan sebagai anak da- 
ri keluarga ig miskin, sebe- 
narnja adalah anak tidak sjah 
dari hertog Orleans, saudara 
radja Karel VI dan Isabeau | 
Bavaria,. gadis tsb kemudian 
diangkat mendjadi anak oleh 
keluarga Arc. 

2. Ia tidak dibakar oleh Ing 
gris, melainkan kepadanja di 
beri kesempatan untuk melari 
kan diri dan sebagai penggan- 

: tinja dibakar seorang perem- 

puan jg telah didjatuhi huku- 
man karena dituduh mendja 
lankan perbuatan2 sihir. 

3. Jeanme d'Are kemudian 
kembali lagi ke Lorraine dan 
ditempat tsb ia menikah dgn 
seorang satric 'g tak dikenal. 

Pendeta golongan Jezuit, 
Doncceur, seorang ahli menge 

(hai sedjarah Jeanne d'Arc ke- 
(tika diinterpiu oleh seorang 
koresponden United Pre:s, me 
njatakan amarahnja terhadap 
karangan Grimod itu dan me- 
ngatakan: ,,Buku karangan Gri 
mod'itu tak perlu mendapat per | 
hatian sedikitpun djuga. Buku | 
itu hanja memuat kumpulan 
tjerita2 dari zaman lampau jg 

Sama sekali tidak dapa: dibuk 
tikon, sedangkan se'ain dari 
itu buku tsb penuh mengan- 
dung kesalahan2. 

Sebalikn'a Lucien Fabre, pe 
menang hadiah Prix Concour 

|dan pengarang buku jg berke- 
pala Bi hidup Jeanne 
Arc” nerangkan, ( bahwa 
buku Grimog itu. memberi 
bahan ig menarik hati” akan 
tetapi apa ig “dikemukakan 
Grimod itu dalam bukunja be- 
lum. "mejakinkoan kepadanja 
akan kebenaran pendapat2 Gri 
med itu”. 
Grimod menerangkan, bahwa 

keturunan Jeanne @'Arc itu das 
pat dilihat dengan djelas dari 
lambang jang menundjukkan 
apakah ia memang seorang ke- 
turunan bangsawan atau tidak, 
jakni terdapatnja perbedaan 
berupa suatu balok jng mem- 
budjur melalui dua bunga leli 
dan mahkota sebagaimana ter- 
tera dalam lambang jang di- 
pergunakan oleh keluarga ke- 
radjaan Perantjis pada waktu 
itu, Menurut Grimed adanja bas 
lok tadi menandakan, bahwa 
Jeanne d'Arc berasa dari per- 
kawinan jg tak sah. 

      
|   

    

    Sebuah Fikiran Baru J 
.Bahwa Jeanne @'Are Tidak Mati Diba- 

kar Oleh Inggris 
Banjak Pro Dan Contra DiPerantjis Mengenai Fiki- 

ran. 

   orang pengarang Perantjis, 

d 

4 

arah Katholik di Paris dan se- 
ci mulai timbul pertenta- 

benar atau tidaknja keramatan 
Perantjis, jang oleh pengarang 

tadi disangsikan. Pengarang tsb, jakni Jean Grimod telah menim- 
buikan kegemparan diantara kalanngan kesusasteraan di Paris,, ka- 

rena dalam buku karangannja jang berkepala: ,,Benarkah Jeanne 
@'Are telah dibakar?” ia mengatakan, 
pahlawan wanita Perantjis ini tidak dibakar oleh pasukan Inggeris: 
melainkan kepadanja diberi kesempatan untuk melarikan diri. 

bahwa dalam tahun 1431 

“ Selandjutnja Grimod mene- 

rangkan bahwa ketika Jeanne 
menemui radja Karel VII, pa- 

ia mempeladjari" da waktu ia memimpin tentara 
Perantjis melawan tentara pen- 

   
   ra ja tersebut. Seterusnja oleh 

  

Grimod diterangkan, bahwa 
orang2 8 .jang kemudian 
'menangkap Jeanne lalu me- 

' ngadilinja, mengetahui pula sia 
pakah sebenanja Jeanne d'Arc 
itu. Dengan tjara jang sangat 
Girahasiakan, Jeanne disembu- 
njikan selama lima tahun dan 
selama waktu itu menurut du- 
gaan Grimod, Jeanne berada di 

Inggris. Orang perempuan jang 
dibakar di Rouaan itu adalah 
seorang tukang sihir. Berlainan 
(dgn. kebiasaan pada waktu itu 
ti dak seorang pun Iiantara pa- 
ra penonton diperkenankan 
mendekati tempat dimana pe- 
rempuan tadi dibakar, sedang- 
kan iapun sendiri diselubungi 
dengan kain sampai hidungnja, 
Sehingga orang tak dapat meli- 
hat mukanja, demikian Grimod 
dalam bukunja. 

Lebih landjut Grimod mene- 
rangkan bahwa. dalam tahun 

1436 Jeanne d'Arc kembali ia- 
gi ke Lorrains dan ditempat ini 

ia kemudian menikah dengan 
seorang bangsawan Robert des 
Armoises, berasal dari Luxem- 
burg. Keterangan? ini menurut 

Gimod berdasarkan bukti2 “jg 
dapat diketemukan olehnja an, 
tara lain sebuah sertipikat per- 
hikahan dari arsip2. Dekan 
Saint Thibaud dari Metz. ter- 
tanggal 7 Nopember tahun 
1436, dalam mana antara lain 
dimuat perkataan2:  iKami, 
Robert des Armoises dan Jean- 
ne, Seorang gadis dari Peran- 
tjis serta istri saja dan se- 
bagainja. Selandjutnja Grimod 
mengutip. register2” Orleans 
dan ditundjukkan, bahwa Jean- 

ne, delapan tahun setelah ia 
menurut jang dikabarkan itu, 

dibakar, kepadanja diberikan 
hadiah oleh para pembesar ko- 
ta sebanjak 210 pond sebagai 
tanda penghargaan atas djasa2 
nja kepada kota tersebut sela- 
ma dikepung oleh tentara Ing- 

gris. Selandjutnja Grimod me- 
nerangkan bahwa selama Jean-. 
ne berada dikota Orleans, jak- 
ni dari tanggal 23 sampai 30 
Djuli 1439, (djadi 18 tahun se- 
telah.,,dibakar") ia telah me- 

nemui ibu angkatnja,  Isabelle 
Rcmee d'Arc. 

Penjelidikan Grimod diachiri 
sampai pada tahun 1443 sadja, 
akan tetapiia telah memberita 
hukan. akan melandjutkan pe- 

  

i Jang Ba 

nen tjengkeh.di Madagascar dan 
Zanzibar pada waktu-itu .sa- 
ngat memuaskan sedang devi 
sen untuk membelinja djuga ter 
sedia. Pada masa ini pabrik2 be h 

(sar jang mempunjai , bedrijfs-. 
vergunning” berdjumlah 700 
buah. : 

Disamping. pabrik2 . itu ma 
sih terdapat pabrik2 ketjil kl. 
2000 buah jang diberi nama 
»P-1000” oleh Djawatan Bea 
dan Tjukai, 

Industrie-centra terdapat di 
Kudus, Semarang, “Tegal, Peka 
longan, Magelang, Muntilan, 

ja Solo, Madiun, Blitar, 
Kediri, Tulungagung, Modjoker 
to Djombang, Surabaja,  Ma- 

1 ing semua di pulan Djawa. 
Selain dari pada itu perusaha- 
an2 rokok kretek berkembang 

| pula diluar Djawa misalnja di 
Bali, Lombok, Sumatra-Utara, 
Medan, Djambi dan Makasar. 

Dalam tahun 1951 djumlak 
produksi adalah 15600 djuta ba 
tang setahun sedang djumlah 
tsb, adalah tertinggi dalam '50 
dimana produksi meningkat 
sampai 18.000 djuta batang se 
tahun. Angka? ini terdapat dari 
perhitungan Djawatan Bea dan 
Tjukai berdasar atas pendjua- 
Jannja tjukai, perhilangan m 
na memperhatikan pula rokok- 
rokok kretek jarg didjual de- 
ngan tidak membajar banderol- 
les. , (pelanggaran pera tju 
kai). 

Perusahaan2 rokok kretek se 

GAPPRI (singkatan. dari Gabu 
ngan Perserikatan pabrik: Ro- 
kok Indonesia). Hampir 707, 
sampai 80”, dari djumlah peru 
sahaah2 rokok kretek termasuk 
dalam GAPPRI. 

Dari angka2 tsb, diatas ma 
ka kita dapat membajangkan be 
tapa besarnja djumlah tjengkeh 
jang diperlukan ' guna bahan 
buat produksi perusahaan2 ro- 
kok kretek, bahan mana seba- 
gian terbesar diperlukan dari 
luar negeri karena ' kwaliteit 
tjengkeh luar negeri dengan 
kurangnja .,oliegehalte”  me- 
menuhi sjarat2 kretek. 

Keperluan tjsngkeh ini rela- 
tief dipertambah karena pro- 
centage tiengkeh jang dipa 
kai dalam suatu batang rokok 
kretek meningkat sampai 70”, h 
dari berat per batang. 

»Schijnweelde” 

Sebetulnja procentage ini ter 

  

  

OAL TJENGKEH DAN KRETEK 

bagian besar tergabung dalam / gerak dalam lapangan 
| tiengkeh berdasar atas persa 

  

c 

D 

Rp. 570 djuta hasil 
tjukai. | 

Demikianlah keadaan dalam 
"lapangan industrie kretek. Un 
tuk mmbajangkan betapa pen 

|tingnta industrie ini maka ha 
“sil tjukai jang diperdapat dari 
Iproauksi dalam. tahun 1951 
(adalah Rp. 570 djuta. 

Djumlah tjukai ini teranglah 

tinja oleh karena controle pro 
(duksi dan dasar produksi (ps 
makajan tjengkeh) tidak dapat 
dilaksanakan dengan semesti- 
nja, berhubung dengan appa- 
raat Pemerintah jang belum me 
menuhi sjarat2 buat controle 
tsb. 

Selain dari pada itu maka in 
dustrie kretek penting pula di 
pandang dari struktuur ekono ' 
mi karena industrie ini: amat 
sarbeids-intensisf” sehingga in 
dustrie kretek membuka  ke- 
mungkinan pekerdjaan buat be 
ribu-ribu buruh kita. 

Import dan harga 
tjengkeh. 

Sebelum penjerahan kedaula 
tan maka perdagangan tjeng- 
keh dimasukkan ,,hak sedjarah” 
(historische he langen percenta 
ge). Dalam hal ini teranglah 
bahwa perdagangan terikat oleh 
beberapa perusahaan2 dagang 
jang berdasar atas omzetnja 
sebelum perang dengar systeem 
demikian mendapat percentage 
besar jang ditetapkan oleh pe 
merintah prae-federaal, . Selain 
dari pada systcem. ini perda- 
gangan terikat pula karena ter 
batasnja devisen jang disedia 
kan untuk import tjengkeh. 

Sesudah penjerahan kedaula 
tan maka systeem hak sedjarah 
dirobah mendjadi ,,free-list” 
uantuk memberi kesempatan ke 

|pada' pedagang2 jang dapat ber 
import 

  
ingan jang sehat. 
Systeem free-list ini diharap 

kam supaja vemasukan tjeng 
keh makin banjak sehingga ke 
butuhkan industrie kretek dapat 
dipenuhi segala sesuatu kare- 
na devisen pada masa itu. da 
pat. disediakan. 

Import sesudah ,,free-list” 
Sebelum penjsrahan. kedaula 

tan maka djumlah import de 
ngan systeem hak sedjarah ada 
lah 5574 ton tiengkeh dalam ta 
hun 1948 dan 7728 ton tjengkeh 
dalam tahun 1949. 

Sesudah penjerahan kedaula 
tan maka dengan systeem free- 
list djumlah import meningkat 
10985 tom tjengkeh dalam ta 
un 1950 dan sampai 14354 ton 

Dan Kre 

jang mendjadi bakau dari chalajak ramai 
waktu ini harus ditindjau pokok soalnja. Perhatian ini timbul karena kekurangan pemiasu- 

kan tjengkeh dari luar negeri, sehingga perusahaan? rokok kretek jang tergantung dari tjengkeh 
mengalami dan menghadapi kesulitan? baik mengenai djumlah tjengkeh jang diperlukannja mau- 
pun harga tjengkeh di pasar. Kesulitan? ini dapat dimengerti djika kita menindjau 

perusahaan? rokok. kretek di Waktu jang lampau. 

Produksi rokok kreteks. 

lebin rendah -dari pada semes | 

    tjengkeh dalam tahun 1951. De 
9 Sai perkataan lain import 

(hanan mendjelaskan sekali 

satas pertanjaan pers 

  

— Oleh: Dr. (Econ.) Saroso -- 
(Chusus Utk. sana Merdeka? Dan Harian? Se-Assosiasi: Dila rang Kutip). 

f 
a 

pada 

—.. 

  

Suda 
Beres 
Tak Ada ,,Sosl Dja- 

wa Timur" 

EDJABAT Panglima Ter- 

— xitorium V, letnan-kolonel 
Sudirman, kemaren malam me- 

,ngeluarkan suatu statement di 
Surabaja jang menjatakan ke- 

heranannja, bahwa masih selalu 
disebut-sebut ,,soal Djawa-Timur” 
jang sesungguhnja kata? itu ha- 
rus dirobah mendjadi ,,soal2 Dja- 
karta”, Dalam keterangan itu 

dikatakan pula, bahwa  letnan- 
kolonel Sudirman tidak mengerti 

apa jang dimaksudkan dengan 

kata? ,,soal Djawa-Timur kini da- 

pat dikatakan selesai”. Statement 
itu dikeluarkan berhubung dgn. 
berita? pers mengenai keterangan 

Menteri Pertahanan baru? ini 

tentang situasi di Djawa-Timur, 

setelah Menteri mengadakan kun- 
Gjungan kesana. . 

Dalam pada itu Menteri Perta- 

'agi 

kemaren 

pagi, bahwa ,,tidak ada soal apa2 

di Djawa-Timur, djadinja beras”. 
0 2. 

  
s 

    
tjengkeh sesudah penjerahan 
kedaulatan meningkat sampai 
hampir 300, dibandingkan de 
ngan import sebelum. penjera- 
han kedaulatan. 

Keadaan demikian pada wak 
tu itu dapat dipertanggung'dja 
wabkan karena panen tjengkeh 
di Madagascar dan Zanzibar sa- 
ngat memuaskan, pun karena 
devisen kita mengizinkan guna 
pembelian tjengkeh dari Juar 

"negeri. 
Dibandingkan, dengan . hasil 

panen Madagascar dan Zamzi- 
bar - jang berdjumlah 9.705 
ton dalam tahun 1949 maka pa 
men tahun 1950 meningkat sam 
pai 24.864 ton tjengkeh. Ini be- 
rarti bahwa panen tahun 1950 
meningkat sampai 150”,. De- 
ngan sendirinja imbangan an 
tara penawaran.dan permintaan 
tjengkeh dipasar dunia sangat 
memuaskan dilihat dari sudut 
kepentingan Indonesia, 
Harge tjengkeh dipasar du- 

nia pada waktu itu dapat dika 
takan stabiel walaupun permin 
taan Indonesia guna import me 
ningkat sampai 30072. 

Singapura berkuasa. 
Keadaan “demikian memang 

memuaskan, lebih2 djika dipan 
dang bahwa dengan perobahan 
systeem import. di In- 

(Disambung hal, W 5 

    lalu tinggi djika dibandingkan 
dengan procentage sebelum pej 
rang .sehingga pada waktu ini! 
djumlah keperiuan tjengkeh bu 
at industris rokok kretek men | 
djadi 1000 ton sebulan. Keperlu 
an tjengkeh jang dipakai seba 
gai dasar “produksi rokok kre 
tek tidak sesuai lagi dengan ke 
adaan jang njata, jaitu keadaan 
persediaan tiengkeh baik diluar 
negeri maupun didalam negeri 
pada masa-ini. Dasar demikian 
adalah pintjang dan harus di 
perbaiki untuk mendjamin lan 
tjarnia (continuiteit) produksi 
dari industrie kretek mengingat 
panen “Cari tjengkeh di Mada- 
gascar, Zanzibar dan dalam ne 
geri sekarang dan kelak kemu 
dian. Dasar ini mentjerminkan 
suasana kemewahan jang ti- 
dak pada tempatnja, suasana 
mana dapat dinamakan ,,schijn 
weelde”. 

Perbedaan sileh pemerin 

tah koloniale. 

' Selain dari pada itu perkembangan 
industrie kretek sesudah perang du- 
nia menimbulkan bahaja dilapangan 

psychologisch politiek, jaitu  perbe- 
daan besar anfara perusahaan rokok 
kretek satu .sama lain, perbedaan | 
mana dipengaruhi oleh politik peme 
rintah koloniaal. 

Perusahaan2 jang telah direhabili- 
teer dalam zaman prae-federaal mem 
punjai kedudukan amat kuat  diban- 
dingkan dengan 'perusahaan2 dari 
daerah Republik Indonesia jang ba- 
ru dapat berkembang sesudah penje- 
rahan kedaulatan. 
Perkembangan jang gandjil ini 

mendjadi lebih sulit karena imbangan 
pula antara pengusaha2 asli dan pe- 
ngusaha2 asing  (danfatau bukan 
asli) pada masa ini djika dibanding 
kan dengan imbangan sebelum ' pe- 
rang. Sebelum perang imbangan an- 
tara penguna asli dan bukan asli     njelidikan2nja itu, 
adalah. 5: sedan Pn Te 
imbangan ini mendjadi 

  

"Siapa Ganti Lie? 
.. 5 Tjalon Disebut2 Namanja 

Harapan Lie Masih Bersedia Terus Djadi Sek.-djen. 
. PBB? 

K 
ALANGAN2 jang Jajak mengetahui di London beranggap- 
an, bahwa Sir Benegal Rau, bekas wakil tetap India di PBB 

adalah salah satu diantara orang2. jang mempunjai kemungkinan 
terbesar akan dipilih sebagai pengganti Trygve Lie selaku sekre- 
taris djenderal PBB. Kalangan? tersebut berpendapat, bahwa Sir 

Benegal Rau akan menerima baik pengangkatan untuk djabatan 
tersebut bila sadja tertjapai persetudjuan mengenai Yiu, Diplomat 
dari India itu telah disarankan untuk kedudukan tersebut dua tahun 
jang lampau ketika Sovjet Uni menentang diperpandjangnja masa 
djabatan Trygve Lie Sementara itu kalangan resmi India di Lon- 
don tidak bersedia memberikan komentar mengenai kemungkinan 
pengangkatan Sir Benegal Rau itu. 

Dalam pada itu United Press 
mewartakan dari Beirut, ibu- 

kota Lihanon, bahwa kala- 
'ngan2 politik di Libanon kini 
sedang mempertimbangkan utk 
memadjukan Charles Malik se- 

bagai tjalon untuk djabatan.se 
kretaris djenderal PBB. Kala- 
ngan2 tadi mengingatkan, bhw 
Trygve Lie dipilih kembali di- 
tahun 1950 — walaupun adanja 
tentangan dari fihak blok So- 

vjet.— maka Sbvjet Uni telah 
bersedia menerima baik pe- 
ngangkatan Charles Malik. 
Malik “adalah seorang. djago 
tua dalam kalangan diploma- 
tik di PBB dan sangat mahir 
dalam  masalah2 sosial dan 
ekonomi. 

, Seterusnja kalangan? jang mempu 
njai hubungan? erat dengan anggo- 
ta2 delegasi Rusia pada Selasa ma 
lam berpendapat, bahwa Dewan Ke 
amanan PBB bisa mentjapai persetu 
djuan mengenai pemilihan pengganti 
Trygve Lie, jang pada hari Senin 
telah mengadjukan permintaan 
untuk meletakkan djabatan, 
Sedangkan di markas-besar- PBB ter 
sebar pelbagai spekulasi2 tentang tja 
lon jang munckin akan mengganti- 

  

JENTERI KEHAKIMAN 
Afrika . Selatan, Charles 

Swart, jang telah mengundjungi dua 
Miantara kota2 dimana telah  ber- 
langsung gelombang huru-hara ter 
achie di Afrika Selatan, hari Sela 
sa dengan tegas menerangkan bah- 
wa  kerusuhan2  ,menuridjukkan 
silat sama dengan terorisme or- 
ganisasi Mau Mau di Kenya”. Di- 

njatakan, bahwa kerusuhan2 di East 

  Londen, Port Elizabeth dan Kimber- 
ley semata-mata ditadjukan terha- 
dap orang2 Eropa”. Di Bast Lon- 
don menteri Swart menerangkan, 
bahwa  rakjat hendaknja mejakin- 

kan bahwa kementeriannja akan me- 
ngambil langkah2 seperlunja untuk 
melindungi mereka, betapa keras pun 
djuga tindakan2 itu nanti. 

.Gas air-mata ternjata tidak tju- 
kup untuk kaum  perusuh”, demi: 

  

Gas Air-Mata Tak Berguna 
kian Swart akan tetapi ' ditambah- 
kannja, bahwa polisi. dapat mengu- 
asai keadaan. Apabila perlu maka 

anggauta2 dari komando rakjat", 
suatu organisasi pembantu pertaha- 

nan akan diperintahkan untuk  ber- 
kumpul dan diserahi tugas mendja- 
ga. tempat2 terpenting misalnja an 

sat2  penjjimpanan minjak dsb. se 

perti jang didjalankan di Kimbers 

Di Afrika 
menerangkan, bahwa dibelakang 
segala kegiatan2 kerusuhan tampak 
djelas berdiri suatu organisasi dan 
bahwa semua insiden2 jang tam- 
paknja berdiri terlepas satu sama 
Jain diselenggarakan dengan  tjara 
jang sama. Diantara mereka jang 

itelah diberhentikan dari pekerdja- | 
an2 berhubung telah ikut serta 

' pemogokan terdapat 85 orang Afri- 
ka jang bekerdja selaku pegawai 

  

Selatan 
Akan tetapi“ beberapa ribu peker- 

kan Trygve Lie, sementara itu telah 
disebut tida orang favorit untuk 

menduduki lowonaan. Ketiga orang 
tersebut ialah Lester Pearson dari 
Kanada jang kini endjabat ketua si- 
dang umum PBB, Galo Plaza dari 
Ecuador dan Jaime Torres-Bodat da 
ri Mexico. Orang menduga, bahwa 
pentjalonan Carlos Romulo dari Pi- 
lipina tidak akan disetudjui sama se 
kali oleh Sovjet Uni sedangkan dise 
belah lain Amerika akan menentang 
pemilihan Luis Padilla Nervo. dari 
Mexico dan Inggris dalam pada 
itu tidak menjukai pengangkatan 
Nasrollah Entezam dari Iran, bekas 
ketua sidang umum PBB. Dalam ka 
langan2 delegasi Norwegia sementa 
ya itu terdapat pendapat” bahwa ma 
sih mungkin bahwa Lie akan berse- 
dia tetap tinggal dalam  djabatan 
hingga selesainja masa - djabatandja 
ditahun 1954, sekiranja diantara ke- 
lima negara? besar tidak akar. ter 
tjapai suara bulat tentang pengang- 
katan seorang pengganti. (AFP). 

Dalam pada itu Berita, 
resmi Sovjet Uni ass” malam 

Rebo kemarin dengan pedas me- 
njerang permintaan berhenti sek. 

djenderal PBB, Trygve Lie, dam 
katakan, ' bahwa statement pers 
mintaan berhenti itu adalah sua- 
tu pengakuan akan politiknja jg 
telah bangkrut sama sekali. Suas 
ra terbanjak dari blok Inggris/ 
Amerika setjara tak sah telah 
memperpandjang kedudukan Lia   sebagai sekdjen di tahun 1950. 
Dan Lie adalah agen dari golong- 

dja2 bangsa Afrika jang djuga telah Lan agressif di Amerika. Usaha2 
ambil bagian dalam pemogokan 
akan tetap bekerdja. Pada waktu 
penganggur2. Afrika pulang dari. pui 
sat kota. menudju. kebagian2 luaran, 
timbul kegemparan. diantara kaum 
wanita bangsa Eropa jang berteriak 
meminta. pertolongan dari. fihak 
polisi. Patroli2 polisi segera dikirim 
akan tetapi ketusuhan2 ' tidak - ters 

ley. Menteri  Swart”-selandjutnja | pada kantor pos:di: Port: Elizabeth. | djadi, (Reuter). 

u 

(A0 ha 3 

Lie untuk . membantu Amerika 
| dalam aggresinja di Korea dgn 
berkedok dibelakang bendera PBR 
telah... menimbulkan kemarahan 
jang sangat diseluruh dunia. Dan 
pernjataan Lie untuk berhenti itu 
adalah suatu pengakuan akan 
politiknja jang 
sama sekali, 

Demikian Tass, (UP), sj 

telah bangkrut 
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RENTENIER DIHUKUM 

Pengadilan Negeri Semarang te- 

lah mendjatuhkan hukuman “denda 
" Rp. 900 atau 9 bulan masuk pendjara 

pada nj. TKS tinggal di dj. Blim- 
bing Smg. jang dipersalahkan memin 
djamkan uang kepada orang ' luar, 
sedangkan suaminja (TKS) dihukum 
1 tahun pendjara dengan dapat poto- 
ngan tempo tahanan, karena telah 
membikin surat palsu, tjaranja mem 
bikin surat palsu itu begini: si pe- 
mindjam harus menanda tangani su- 
rat perdjandjian jang dibikin oleh 
terdakwa dan ditulis atas segel bu- 
njinja sbb: Saja mengaku membawa 
barang permata seharga sekian ribu: 
rupiah dengan perdjandjian djika da 
lam tempo sekian hari barang perma 
ta itu tidak laku terdjual harus dise 
rahkan Kembali pada nj. TKS. De- 
ngan tjara demikian, maka sudah ada 
4 orang jang mendjadi korban, me- 
reka ini pun telah didengar ketera- 
.gannja sebagai saksi. 

'SIDANG DPR KABUPATEN. 
Dalam sidang DPR kabupaten 

Semarang telah disetudjui meng- 
adakan perobahan anggaran ke- 
uangan tahun 1952 sebesar 
Rp. 42.000 utk keperluan pembe- 
lian sebuah pick-up. Tentang pe- 
mungutan padjak kendaraan di- 
tetapkan akan ditarik 1 tahun se- 
kali gus, tidak tiap setengah ta- 
hun lagi. Utusan2 ke konperensi 
desentralisasi  ditundjuk sdr.2: 
Abdulsalam dan Kusmen, sebagai 
tjadangan ditetapkan sdr.2: Su- 
wandi dan Supandi. I-ain? atjara 
jang belum selesai dibitjarakan, 
ditunda sampai lain sidang. 

KURSUS KEWANITAAN. 
Atas usaha Pendidikan ” Masjara- 

kat kota Salatiga kini telah dibuka 
kursus kewanitaan bertempat di S.R. 
Djalan Tuntang 13 dengan murid 41 
.Orang wanita. Kursus tsb. diadakan 
“pada tiap2 hari Senin dan Rabu da- 
ri djam 15.30 — 18.00, melulu untuk 
“kauni wanita jang berumur 13 sam- 

pai 45 tahun dan beridjazah SR. 
3 Lamanja kursus 6 bulan. Mereka ti: 

dak dipungut beaja. 

WERKCENTRALE. 
Untuk memberikan pekerdja 

an jang berfaedah bagi masjara 
kat jang terlantar dan dirawat 
oleh Djaw. Sosial Smg. kini dja 
.Watan tsb. telah menerima uang 
sebesar Rp. 50.000, maksudnja 
guna mendirikan sebuah werk 
.centrale. Disitu mereka akan 
mendapat didikan di berbagai 
lapangan sepertinja  pertuka- 
ngan besi, pertanian dan kera 
djinan rakjat. Tempat untuk itu 
telah didapatkan, ialah di Banju 
biru, di bekas tempat perawa- 
tan orang2 terlantar. Ini ada- 
lah langkah pertama jang akan 
diusahakan oleh djawatan tsb. 

DD ATJARA'PSIS. 
“3 Sapta 15 Nop: djam 16.30 

E Garnz. I — Union I (Stadion), 
WIK I — Poris Ha (Seteran), 
Polisi U — CHTCS IIb (Kali- 
sari), CHTGS Ha — ss 
(Pandanaran). 
Minggu 16 Nop: djam 16.30 

Polisi I — SSS I (Stadifn), 
Garnz. H.— Poris Ib (Kadli- 

sari) CHTCS Ula — Polisi III 
(Pandanaran). 2 

      

    

   

   

  

    

    

      

2 (Sambungan hal. 3) 

- TJENGKEH DAN 

donesia lambat laun kedudu- 
kan Singapore dalam techniek 
perdagangan tjengkeh mendja 
di lebih kuat. Singapore berha 

“ sil menguasai pasar tjengkeh 
dunia padahal Singapore bukan 
negara jg. menghasilkan tjeng- 
keh dan tidak pula mempunjai 
industrie rokok kretek. Pada 

|... 1umumnja pedagang2 Tiong 
.. Hoa di Indonesia jang dapat 
“4 merebut perdagangan import 

. tjengkeh sedjak penjerahan ke 
| daulatan bertalian erat -dengan 

. kongsi2nja di Singapore. Finan 
ciering dapat diatur dari Si 

- ngapore. Pedagang2- di Singa 
. pore pada umumnja mengambil 

untung 5—10”/, untuk djasa2 
| mereka dan sering kali percen 

- tage ini amat melebihi djika ma 
- mipulaties dan speculatie mere 

ka berhasil sebagai akibat dari 
penawaran dan permintaan, ter 
gantung dari persediaan Si- 

. ngapore, waktu datangnja tjeng 
keh dari Madagascar, Zanzibar 
dan continuiteit permintaan da 
ri Indonesia. 

Seperti djuga ditempat2 laing $ 

  

ni 

T.B.C. 

  

di Djawa Tengah, Djaw. Kese- 
|hatan Kota Semarang kini se- 
dang melakukan suntikan2 anti | 
penjakit paru2 dengan obat 
BCG kepada baji2 jang dira- 
wat oleh kelima kantor pemerik 
saan baji di Semarang, sedang 
kepada kaum ibu jg dirawat 
oleh ke 6 kantor pemeriksaan 
prae-natal diberi penerangan 
tentang perlunja diberian sun- 
tikan tsb. Selain dari itu, oleh 
'djawatan tsb. setiap bulannja 
dibagi2kan susu seharga Rp. 
150.000 kepada jg membutuh- 
kannja. "3 
PENGADILAN TENTARA. 

Karena . dipersalahkan telah 
meninggalkan kesatuannja, ma 
ka seorang peradjurit I bernx 
ma Fr. W. dari Salatiga kema 
ren telah didjatuhi hukuman 
1 tahun 6 bulan oleh Pengadi 

|lan Tentara. Menurut terdak- 
di wa ja sudah madjukan per- 

1 mintaan berhenti, tetapi per 
mintaan itu tidak diluluskan. 
Sebab2nja terdakwa ingin ber 
henti, adalah karena ia hendak 

| meneruskan peladjarannja ke 
SMP Djakarta. $ 

ANGKA2 TABUNGAN, 
Meskipun satu 

atas nama satu daerah oto- 
noom dari sebelum perang se- 
besar Rp 55.000.— - (sebenar- 
nja bukan uang tabungan) te 
lah dibajarkan kembali, saldo 
wang tabungan pada “De 
Spaarbank te Semarang” bagi 
an bulan Oktober 1952 telah 
bertambah dengan Rp 133.000. 
Dalam bulan Oktober sebetul- 
nja telah ditrima Rp 188.000. 
uang tabungan lebih banjak 
dari pada jg dibajarkan kem- 
bali. Berhubung dengan dike- 
luarkan 85 buku tabungan ba 
ru dan 18 bidji djumlah wang 
nja telah dibajarkan kembali, 

tambah dengan 67. 

SUMBANGAN UTK. SMPP 

Sekolah Menengah Pertama 
Partikulir Distrik Tenggeles, 
Kudus telah berhasil mengum- 
pulkan uang sumbangan se- 
djumlah Rp. 3000,—, jang te- 
lah berdiri di Katkxmatan Dje- 
kulo pada 4 bulan jang lalu, 
sedang muridnja buat klas I se 
banjak 40 orang. Sumbangan 

tersebut sampai achir bulan 
jl. Keterangan jang kami da- 
patkan dari Ketua Panitya Pen 
diri SMPP bahwa selama dibu- 
ka SMPP belum pernah menga 
lami absen sampai 24 

DIDJUAL : 
1 Dju MOTOR B.S.A. 

500 ce. All Chroom. Th. 1945. 

Keadaan sangat baik. 
Bisa liat di DJ. DARGO 19 

Surat2 lengkap dan bisa lantas 

  

banjaknja penabung pada “De | 
'Spaarbank te Semarang” ber- 

tabungan | 
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 Persetudjuan pengiri- 
man kopra ke Djepang | 

Misi kopra Djepang T. Iwazawa 

jg sedjak beberapa hari ini ada: 
di Djakarta telah- mengadakan 

'pembitjaraan?2 dgn pihak Jajasan 
Kopra tentang kemungkinan2 im- 
port kopra dari Indonesia. Menu- 
rut keterangan jg didapat An- 
tara, pembitjaraan2 jg dilakukan | 
ampai sekarang sudah sedemi- 

tjapai persetudjuan, bahwa Indo- 

hesia akan mengaxport kopra se- | 
djumlah 1.000 ton ke Djepang. | 

Dengan tertjapainja persetu- 
djuan itu,ma ka djumlah kopra jg 
akan dikirim sebagai langkah per 
tama dari Indonesia ke Djepang | 
adalah sebesar 1.700 ton, jaitu 
terhitung dgn export 700 ton se- 
bagai hasil dari pada perundingan. 
mengenai perdjandjian dagang an 
tara Indonesia dan Djepang jang 
berlangsung beberapa waktu jang 
lalu. Pengangkutan ke Djepang 
akan dilakukan pada bulan Des. 

jang akan datang. 

How Much 
Do Yon Know 
about Christian Science 

Even if you know nothing 
about Christian Science, take 
this opportunity to learn 
some of the facts about this 
scientific relegion which 
heals sickness and solves 

human problems. 

You Are Cordially 

  

sn
i 
eh
 

Invited 
'tosattend 

“A Free Lecture 
3 entitled er 

“Christian Science : 
Its Revelaiicnof Divine 

. Sonship 
(Pernjataannja tentang 
Manusia sebagai anak 

“Allah) 

by'Ralph'E. Wagers C.tS. B. 
of Chicago .Ili) 

Member of the Board of Lectureship ol 
“The Mother Church, The First Chureh of ? 
Christ, Scientist'in' Bosten( Mass) U.3.A, 

Monday,November 17, 1952 
7,30 p.m.“in Gedong GRIS 
Bodjong'116 - Semarang 
Under tbe Auspices of 
Christian Science Society, 

. Djakarta 

Salinan Bahasa Indonesia 
dibatjakan djam 18,15.   oper nama. 
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ANGGUR KOLESOM DAN 
ANGGUR WANITA TJAP 

| GARUDA BOL4 DUNIA 
MEMANG SUNGGU TA BOLEH   Ternjata bahwa tjara peda- 

gang2 di Singapore untuk mem- 
pergunakan  continuiteit, per| 
mintaan dari Indonesia mempe 
ngaruhi harga di Madagascar- 

1 ibar. 'Djika  pedagang2 
. Singapure berhasil untuk men- 

“ djepet (corneren) permintaan 
Indonesia maka pedagang2 S'- 
pore sering kali bersedia untuk 
membeli tjengkeh di Madagas- 

—. ear/Zanzibar lebih mahal untuk: 
erkuat positie mereka 

ock-positie) terhadap per- 
intaan Indonesia. Maka oleh 
bab itu harga tjengkeh diluar 

geri seringkali ditetapkan di | 
ngapure. 

    

  

   
   
     
   
   
      

    
   

    

   

TERPISA DARI RUMAH TANGGA 
KARENA. KALAU SWAMI ISTRI 

PUSAT PENDJUAL: 

L ENG THAIJ KONGSIE. 
2. Toko Obat TJEE AN HO. 

3. Toko KHOE HAN KIORE. 
L. Toko Obat THAIJ      TJOEN HO. 

   

   

        

   

   

    

    

JANG SUDA MINUM INI ANGGUR, KESEHATANYJA 

BERTAMBAH, ENAK MAKAN, HILANGKAN TJAPAI 

DAN SELALU MEMBAWAK KEBRUNTUNGAN 

BISA DAPAT BELI DI MANA? TOKO 

     

  

BAN-SAN YOK.PANG KAPASAN 216-218:22O0 SURABAIA 

PEKALONGAN: $ 
5. Toko Obat BAN SENG Hu. 
6. Toko THIO ENG TJHIANG. 
(. Toko TJHIA YAUW Fax. 
83. Toko THAIJ HWA. 
4. Toko Obat ,,VI C1”. 

Salinan Bahasa Belanda di- 
batjakan djam 20,45.     
  

OK 
KOLOSIET 
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kian djauhnja sehingga sudah terj 
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Pada hari SENEN, tanggal 24 NOPEMBER 1952, akan diada- 
kan Lelang Ketjil dari Daerah Hutan: 

SEMARANG 
Lelangan aimuti pada DJAM 9 PAGI dan bertempat di: 

Kantor Kehutanan 
—.. Kedungdjati 

Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan? Kajudjati-pertuka- 
ngan jang terletak dipenimbunan2: : ' 

TANGGUNG dan GEDANGAN 
Daftar kapling dapat diperoleh dikantor Daerah Hutan: SE- 

MARANG. 1 

   

  

  

ma Se at “Da 

Di tjari bebrapa , T | : ui 

— Tokang Kap,(Beklit) 
..Takang Tiat,Duco 

1. 8 @ 2 

Montir Mobil jg. Tjakap 
Pakerdjaan menjenangkan, gadjih memuaskan. 

| Hanja jang BERPENGALAMAN dimintak datang di: 

Perusahaan 2 

  

   

    

    

  

—“ SEMARANG. 

  

au dikemudian hari, pilihanmu 
ja, kami berikan pendjelasan 

memperbaiki kedudukan dam peribadimu. 

N.S. RAHAT 
0CCULTIST 

  

tjara bagaimana kau dapat . 

  

  

  

  

  

      

  

  
    

Jang agak istimewa. 
  

  #3 

  

    

  

  
  

“NV.BI MA Ya 
DJAKARTA   

Akupun berfikin bana. 

1: hingga bestiknja selalu 

  

Ht 
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2 An tek ae, $ x mana 1 masaknja Nur, 

Ss Ga mau marah” 5 

Pe 

S 
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2 ta S 5 | c 

« : “ag 

Rahasia satu-satunja tjuma margarine PALM- |. 

BOOM: rasanja lezat, lagi pula banjak betul 
Vitaminenja. Dengan sendirinja bestiknja men- 

| djadi kemerah-merahan, sedang rasanjapun ada 

  

2 

Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa menitjiptakan suatu hidangan is, 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan gnendjadi hidangan pesta - s.c.omi 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena. 

kekajaannja akan vitamin” A dan D, 

  

Nur. tjoba bilangkan rahasianja bestik- 

mu itu? Bagaimanakah masakmu hingga 
sebagus itu? Peladjarilah aku, Nur. 
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Luar biasa bagusnja 
bestik ini. Pintar benar    | (Berkat PALMBOOM. 

(2 : 
"SS 

Ts 
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Telah lahir dengan selamat | ' 
    

  
  

      

A 
   TO DROWN IF THAT WATER COMING 

LET Gol 

CLOUPBURST IN THE MOUNTAINS SEND5 FLASH FLOOD& 
ROARING DOWN THE DRY RIVER BEDS .. 

TRIGGEK, THAT HOMBRE'5 GOING 

    

DOWN THE BARRANCA HiITS HIM ./ £ 

  

    

  

      

      
  

Awan mendung jang bergum 

an... | mula kering ., 

kepadanja itu! 

   

    

    

    

   

telah menjebabkan turunnja hudjan lebat, jang menerbitkan air 
bergemuruh mengalir derigan tjepatnja didasar sungai jang ber- 

  

ul diatas suatu daerah pegunungan 

5 Trigger, orang itu akan binasa apabila air jang mengalir 
dari tempat tinggi itu akan menghantam  kepadanjal Hajo pergi 

  

   — Djangan pegang, lepas- 
kan padaku! 

    

Anak perempuan kedua kami: 
Siauw Bie Ling 

di Rumah Sakit Ambarawa pa- 
da tgl. 10 Nopember 1952 djam 
3.30 pagi. 
Tn./Nj. SIAUW THIAM HOFr- 

POEY. 

Lox 

bm CITY CONCERN CINEMAS ana 

ini malam premiere (u. 17 tabun) 
5.-7.-9.- Howard Duff -- Marta Toren: 

Pr " M jar G Spy Eun ia, 
Lan 

  

Ambarawa, 10 Nopember 1952. | 
25 - GRAND 
    
    

BADAN RONGSOK DALAM IO DJAM GAGAH KEMBALI 

MAHA TONIK 

Bang 
. OBAT KUAT JANG 

MENGEDJUTKAN DUNIA 

HARI INI: 
LESU LEMAH 

ROYAL 

: MALAM: 
» MAKAN 2 TABLET 

: ' BESUK PAGI: 
GAGAH PERKASA 

di Djakarta 

ini, malam premiere 
5 7. 9.- Anthony, Steel — Dinah Sheridan 

»IVORY HUNTER“ 
filmed in Technicolor'in Wildest Africa ! 

ini! malam premiere Ju. 17 tabur) 
: 5.- Te 9-4 Neng Yatiwsh - Maerism - Jusuf Lavfi 

"Gadis Peladang”."”— 
Sebu ah! film' Velaya, Irdah den Termei 

lu. 13 tah.) 

PEMBURUAN 
# GADJAH 

jarg pukul rekcrd 

  

INDRA 

DI aga 

  

ini malam pencekisan (v. 13 teter) 

|Roberti Youngi — Merguerite Chepmar 

»RELENTLESS”/ 
Naa anan anan 

Technicolor | 
Gempar! 
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Seteran 109 — Semarang. 
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Tandarts 
Kara PIN DAH dari KALISARI 9 

ke Gadjah Mangkur Selatan No. 10 
Djam bitjara sesudah tg. 15 NOVEMBER 1952: 

. PAGI: Polikliniek Randusari 13 
SORE: Gadjah Mungkur Selatan 10 

djam 4.30 — 6. 
  

  

    

  

Panggilan 
Inspeksi Kesehatan Propinsi 

memanggil para pelamar untuk dipekerdjakan pada pendidi- 
kan pengundjung rumah (Yuisbezoekster) di Ambarawa, se- 
bagai: : g | 

Djawa-Tengah di Semarang | 

a. Directrice 

b. Ibu asrama 
Sjarat2: 

untuk Directrice : Beridjazah bidan, 
pengalaman tjukup terutama dalam 
watan wanita hamil, baji dan anak2. 
(Perumahan tidak disediakan). 

untuk Ibu asrama: Beridjazah S.K.P. atau Sekolah jang se-. 
deradjat dengan itu, serta dapat memim- 
pin dan memberi peladjaran masak? dan 
mendjahit. 

(Harus tinggal dalam asrama). 

Gadji sesuai dengan P.G.P. 1950. 

Pelamar diminta datang sendiri pada Wk. Inspektur Kese- 
hatan (dr. Soemitro) di Kantor Djalan Dr. Djawa No. 2 Se- La 

marang kamar No. 13, pada tiap2 hari kerdja antara djam 
8.—-pagi, dengan membawa semua surat2 keterangan jang di- ' 
perlukan. 

Ketjuali kalau karena sesuatu hal tidak dapat datang sen- 
diri lamaran boleh diadjukan dengan surat. 

  

  

  

BESOK MALAM: 
"— “PREMIERE 
“ SMETROPOLEs 
Pam Tina Doa ATOM 
f 

(Sebuah film jang sangat 
   

  

      

starring 

  

       

  
   

1 ju" lai b i CLIFTON » 
lutju mulai bermula sam- WEBB : 
'pai terachir, na Pn 

FRED HENRY 

FRANGIS.- KOHLMAR » KOSTER. 
  

MAN 4.456A5-8.45 "GADIS PELADANG: 
  

( -— 

ROXY 
tile Gmn 

“ini! malam d.m.b. 

Bagian ke'!l' (TAMAT): 

»The Adventures of SIR GALAHAD" 

lu, segala um.) 

  

  

Iniimalam pengab: (M—-G—M' Big Technicolor 

5-10. um siloteld Follies"" 
sREX- INI MALAM D.M.B, 5.00-7.00- 9.00 (17 th) 

NGRID BERGMAN “ 
FGREGORY PECK »Spelibound 
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Dalam pada itu air jg 
mengalir ' dengan derasnja ' 
sudah sampai ketempat di- 
mana Roy dan nona itu be- 
rada, &   

  

SOLO Mulai tg. 12s/d 14 November "52 

o Whare The. SIDEMALK. Ends" 
DANA ANDREWS — GENETIEKNE Y 
Soaty, Film Dectective 1 coduksi 20 th Fox 
  

    'ORION“ INI MALAM D. M. B. 5-79 (13th) 
James Gagaey — Olivia De #Haviland'— Dick? Powell 

Anita Louis : inhasa 1 Ip 
Mickey Rosaey s Midsummar Night $ "Dream 

sDJAGALAN“ INI Malam Prewiere 7.00— 9.00 (17 tbj 

Wang Ren Mei — Chin Yi— Wang Chi Long ( 1. Mao) 
Film R.R.T. 
Paling Baru 

  

,Hapusnja Kawin 
Naa ag 
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