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  Sebuah Kongres Nati-| — 
Onal Ditugaskan Utk | 
Menjusun Konstitusi || 
Ha SINGAPORE || 

Senen mewartakan, bhw baru? || 
ti di Kuala Lumpur telah diada || 

    

  

     
    

intara 1 af 

neombentuk sebuah K Na- 

  

ional Malaya jarg Tn h 
li kewadjiban wxduk menjusua 
@buah konstitusi untuk Malaya 
Terdeka jang dapat citerima (4 | 
oleh semua lapisan masjarakat. || 
Menurut harian tersebu: tin | 

lakan berikutnja PIngIa 
ah mengadakan suatu konpe- | 
ensi medja.bunder antara wa til2 semua organisasi politik IP li Malaya. Telah diusulkan su | 
saja konperensi demikian iy 
lida'am waktu jang singkat | 
agi diadakan di Kuala Lum- | 
ur. Djika rentjana ini djadi, | 
naka untiik pertcma palinja |f « 
Yalaya akan melihat suatu |F 
Onperensi antara wakil2 rak- 
at, Demikian "harian “Singa- 
Ore Standard.” Fi 

tm 

  
'"ERAMPOKAN DLM. HOTEL 
MBONG WUNGU Na, 
URABAJA . 2 
Djum'at petang seorang Ti 

nghos bernama See Ky Sing | 
ari Bandjarmasin jang berma 
am dihotel Embong Wungu 
urabaja, kedatangan 2 orang 
erpakaian pereman bersendja | 

  
akan revolver. Menurut fapo- 
an SKS kepada polisi dengan 
aksa harta bendanja (berlian 
an barang2) sedjumlah Rp. 287250 telah dirampas dan 
. dimasukkan kelemari hotel 
an dikuntji dari luar. Menu- 
it keterangan pelajan hotel 
Ia: orang tersebut meninggal 
an hotel dengar pakaian me- 
ah, berlainan dengan pakai- 
1.ketika merekg datang Pe. 
umpokan “diketahui gua djam | 

k pelajan masuk kamar dan endengar Suara dari dalam 
mari. 

B 

masuknja   
Djum'at petang tiba di Sura 

teri dan seorang anaknja. 
obert. Moore aka, mendjaba: 
nsul USA dikota ini untuk 
enggantikan konsul Mill jang 

eninggalkan Surabaja bebe- 
Pa bulan jang jalu. 

    

dustri 

ditunda dulu. 

Dinjatakan, bahwa jong me 
nguntungkan dalam kerdia sa 
M4 antar, moda! Djepang dan 
modal Indonesia idlah, bahwa 
menurui berita2, kaum pengu- 

  

  

  

Ekonomi D 
ebuah Lapcran PBB: Produksi Bahan 
lakanan Dim: Periode 1951 Melebihi 

Produksi Utk Perang 

  

unia 

  
Para mahasiswa “Djakarta sedjak 
garakan ..Panitya Pekan Sosial Dewi Sri”, 
pulkan bantuan bagi daerah2 jang ditimpa ba 
tuk makin meriahkan gerakan ini, 
puteri berpakaian setjara Dewi 
rikan penerangan? tentang gerokan tadi. 

Modal Djepa 
Penanaman Di Indonesia Sekarang Ini 

Baik Dipertangguhkan Dul 
Karena Hubungan Indon esixDjepang Belum 

Djelas Diatur: Kata Wibi sono. 

ERHUBUNG DENGAN adanja perhatian dari kaum i IBU: aum in- La sn Na pan utk penanam mod Ka ndirika?n industri bersama? dgn modal Indoresia, bekas teri Keuangan Mr. Jusuf Wibisono dim e 2 tara” menjatakan, bahwa ja sendiri tidak 
Hal 2 aoang di Indonesia pemban 1 i api oleh karena hubungan diplomatik ant dero sia dan Djepang belum ada keten! “gan Soal kerdja-sama antara modal In 

hari Sabtu jl. telah menjeleng 
bertudjuan. mengum 
haja kelaparan. Un 

beberapa orang mahasiswa 
Sri dan berkeliling kota membe 

Pembaksn 

  

Akan Ditentang Oleh, Sukiman-Wibisono: 
Mereka Tjari Backing Dari S.K. LX 

PIR Dan Fraksi Demokrat 
| 2 Aliran Didalam Parlemen. 

w ALAUPUN KABINET sampai hari ini belum ada iagi 
— mengambil keputusan mengenai usul Mukarto Menteri 

Luar Negeri berkeingiran membuka kedutaan Indonesia 
| setjepat mungkin di. Moskou dan Peking, tetapi telah ada 
tanda2 golongan ofposisi jang terdiri dari Sukiman—Jusuf 
Wibisono dari Masjumi akan mebentang dgn hebat, Demikian 
dikabarkan oleh wartawan kita dari Djakarta. Untuk mentjari 
kekuatan Gidalam parlemen golongan Sukiman Jusuf Wibisono 
telah ,,bermain-mata” dgn golokgan opposisi jang lain seperti 
fraksi PIR. Demokrat dan SKI. 7 

| Tindakan2 
Kekerasan 

  

Pada hari Sabtu jang Jalu 
Sukiman cs telah mengadakan 
perundingan setjara informil 
dengan mereka itu dan mung. 

|kin dilandjutkan pada hari Se 
nen scre kemaren, setjara for 

Se Pa Perantjis pa 
da hari Senin disiapkan 

dalam tangsi?2 mereka, sedang- 
kan kesatuan? polisi jang kuat 
ditempatkan disegala bagian ko 

«ta Tunis untuk mentjegah ter 
djadinja | demonsirasi2. oleh jitu adalah pelaksanaan. jang 
kaum Nasionalis pada ulang ta) konkrit dari politik luar nege 
hun ke-81 dari perdjandjian|ri kita jang bertjorak bebas proktektorat dengan Perantjis, | itu. , Didalam waktu 24 djam jl ini Jang anti menjatikan, bah- 

dua pendiriar, jang bertentang 
an satu sama lain.- : 

Jang berpendirian pro menja 

dutaan di Moskow day Pekinz   
ng. 

al di Indonesia dengan 

interview dgn ,An- 
merasa takut dengan 

gunan in- 

tuan hingga sekarang, maka 
Ionesia. dan modal Djepang. 

: Nasionalis mengadakan demon 
saha Djepang itu sanggup men 
dirikan perusahaan tjampuran 
dengan modal Indonesi, dgn. 
perbandingan 5172 modai Indo 
nesia dan 4995. modal Djepang. 
Perbandingan modal jang de- 
mikian itu biasanj, kauta pe- 
ngusaha asing tidak may uue 
nerimanja. Umpamanja sadja 

'te jadi | : baka Kn gni ip ta (se aa wa beum waktunja sekarang 

« 
3 SER 

, z 
: #5 ta 

ui $ Xx 2 : ! kt Pn 

3 3 
NA 

— Meningkat Lagi Di mil. 
» Tunisia: Sembojan Pln wartawan kita 

Ta 4 mengobarkan, bahwa, suaza2 »Enjalah Baccouche MAh Da banana "Yana Uavki 
ditangkapnja  menundjukkanj. 

takan, bahwa pembukaan ke- | 

  

    

  

   
        
  

  
A 

atas tanda hitam 

»Saat2 “dimana manusia 
menghadapi masalah2 jang kri 
Sis dapat disamakan dgn Saat2 
tarda2 , hitam pada mataha'ri' 
mentijapai bentuk terbesar jg 

  

    Perdana menteri Wilopo waktu membatjakan keterangan memerintah dihadapan para anggauta DPR 

Pu s1 

Ramalan 
Setidak-Tidaknja Perang Bisa Diijegah Sampal ih 1959 

Bintik2 Matahari Mengatakan Tiap 22 Tahun Timbul Peperangan. 

—-   pada tanggal 9 Mei j.b.I. 

PendetaMoreaux 

—— Oleh: Classa Masie 

  

HLI BINTANG PERAN TJIS jang paling terkemuka, Pendeta Moreaux, meramalkan 
baru? ini, bahwa ada harapan besar Perang Dunia HI akan dapat dihindarkan setidak 

tidaknja sampai tahun 1959. Ramalan itu didasarkan atas penjelidikannja jang sangat teliti 
jang terdapat pada matahari atau bintik? matahari, : 

setiap ramalannja tidak berapa djauh bedanja dari kebenaran. Pendeta Moreaux jang telah 
mentjapai usia 82 tahun itu telah memberikan ramalan jang tepat mengenai Perang Dunia 
I dan II. , Sudah djelas bahwa tanda? hitam pada matahari, 
nja, mempunjai pengaruh atas manusia”, demikian dinjatakan oleh pendeta Moreaux. 

Sampai sekarang 

dengan melalui gelombang2- 

-- sekiranja masa krisis tahun 
1959 dapas dilalui dgn selamat. 

Pengaruh atas hudjan 
Kata pendeta  Monreaux 

Penjerahan 

dulu pernah ada pengusaha 
Ticnghca dari Hongkong jang 
dalam kerdja sam, dengan mo 
dal Indonesia minta perbandi 
ngan jang Sebaliknja jalak 
51” dari modal mereka dan 
4975 moda! Indonesia. 

APORAN EKONOMI dultia tahun 1950/1951 j i- L umumkan oleh PBB I ari ahwa produksi dunia dalam 

lia sebaliknja turun sedikit, 

Laporan jang meliputi baik 
gara2 kapitalis maupun ne- 

ra2 komunis ini menumdjuk 

n Dpula, bahwa kenaikan pro 
ksi umum antara tahyn 50 
n takun 51 telah melebihi 
oduksi perlengkapan2 pe 
ng dan bahwa berkenaan de 

an Tu terdapat kenaikan pro 
ksi jang besar pua dilspa- 
an barang2 jang dipesusan 
ri konsumsi ymum. 

Seladjutnja laporan itu me- 
rangkan, bahwa kenaikan 'ni 
ebabkan oleh kenjataan,bai. 
| program2 persendjatasn 
mbaii pada utmumnja tidak 
pat menijapai apa jang Ji. 
tjanakan | semula. Dalam 
Ia 1u dikemukakan, bahwa 
haja inf asi dan bahaja ke- 
rangan bahan2 mentah, jg 
ygat dikuwatirkan ketika 
ang Korea menijapai pyun- 
knja, ternjala “dapat dgn 
as dikurangi. Laporan tet- 
ut dibagi mendjadi 2 bigi. 
sebagian mengenai soai pro ' 

ksi dan jang sebagian lagi 
liputi soal pambajaran in- 
-asional. 

"Produksi pertanian di 

  
Iengenai negara-negara Ti 
r Djauh laporan tadi menja- 
an, bahwa produksi perta- 
1 di dacsrah Tiongkok Darai 
jata telah meningkat se- 
ra luar biasa selama th. '50 
751. Kenaikan ini merigrus 

:ran tsb disebabkan oleh ber 
bahnja tanah jg dikerdja- 
, perbaikan pengairan, p2- 

caian pupuk jg teratur dan 
ha perbaikan pertanian Isti- 

slandjutnja — dikemukakan 
wa dlm tahun '51 tingksi 
juksi jg dulu ci lapangai ka 
"makanan, gandum dan teks 

litafsir telah tertjapai. Fro- 
si indusri, jg dim tahun '49 ' 
a umumnja sangat rendah 

mentjapai puntjak2 produ 

RRT meningka. 

ag hari Minggu menundjukkan, 

Ijataan kembali ini telah ment 
ur biasa. Laporan itu menjata 
li Djepang dan Filipina telah" meningkat, 

kun pertama dari masa persen- 
japai puntjak kenaikan jang lu- 
kan, bahwa produksi nasional 

sedangkan di In- 

tingkatnja sebagai akibat . ke- 
merosotar, ekonomi di masa pz- 

rang, dim waktu 2 tahuh jang 

berikut ternjata telah dapat dgn 
lekas diperbaiki dan telah dapat 

ksi jg 
lalu, bahkan di beberapa iapa- 
ngan telah melebihinja. 

Keadaan harga2, setelah me 
ngalami kenaikan jg tjepat da 
lam achir tahun 1949 dan per 
mulaan tahun 1950, telah da- 
Ipat distabilkan dalam tahun 
(1951, terutama oleh karna per 
sediaan barang2 konsumsi te- 
lah dapat dikembalikan kepa- 
da tingkat ig normal, sedang- 
kan deficit dalam anggaran be 
lardja telah banjak berkurang. 

Perbaikan kembali dilapang- 
an produksi industri dan per- 

| tanian serta perobahan2 agra- 
ris terrjata telah diikuti dgn. 
'haiknja penghasilan jg njata 
(real earnings). Demikian lapo 
ran itu. : 

Tekanan inflasioner 
Mengenai India, laporan tsb. 
menjatakan, bhw produksi gan- 
dum di negeri tsb telah turun, 
dgn kira2 1074, akan tetapi ke 
kurangan ini diimbangi oleh 
naiknja produksi gula dan hasil- 
hasil fibre (serat2). 

Di Djepang dan Formosa pro- 
duksi makanan mengalami ke- 
aaikan selama tahun 1950”51, 
sedangan di Filipina produksi 
pertanian telah meningkat cgn. 
luar biasa. Kenaikan isi ' ssha- 
gian besar terdiri dari kenaikan 
produksi pertanian jg diperun- 
tukkan bagi export. 

kenaikan di 4 negeri tsb. Pro- 
duksi nasional .telah naik di 

Djepang dan Filippina tetapi tu 
run sedikit di India. Konsumsi 
jg njata (real consumption) da- 
lam pada itu turun di ketiga ne- 
geri tsb, terutama di India. Dan 

kurangnja barang2 konsumsi, jg 
makin terasa di India dan Fi- 
lippina, akan tetap menjebabkan, 
adanja tekanan2 inflasioner. De- 
mikian laporan itu. (AFP), 

. 

    
Dinjatakan cleh Mr. Jusuf, 

bahwa. menurut keterangan jg 
aigapatrja dalam soal fasilitei- 
ten itu pengusaha2.' Djepang 
jang sedia kerdja sama dengan 
modal Indonesia sanggup misal 
nja membeajai kapitalsgoede 
ren jang diperlukan. Djuga me 
reka sanggup menjediakan 
uang tunai pertama jang diper 
lukan, Kalau kesanggupan itu 
betul2 didjalankan, maka ini 
berarti satu keuntungan bagi 
pergusaha Indonesia jang mau 
kerdja-sama dengan Djepang 
Galam lapang pembangunan in 
Custri itu. Dalam scal pimpiran 

pangkalan Bizerte. Semua 'to- 
ko2 dibagian perumahan orang 
orang Arab pada hari itu dita 
tup. Kaum Nasionalis telah me 
njatakan ulang tahun pada ha 
Ti Senin itu sebagai Hari Ber 
kabung” sebagai protes terha- 
ang politik Perantjis di Tuni- s | 

Lebih dahulu Reuter mewar 
takan, bahwa pada Minggu ma 
lam ksum demonstran telah 
lemparkan tig, buah granat ta 
ngan kearah poisi jang men- | 
djaga iempat kediaman perda 
na menteri Tunisia, Salahud, 
din Baceouche. Pihak polisi 
membalas gengan temba 3 
Senapan mesin hingg, bebera- 
pa orang diantara kaum de- 

monstray mendapat luka2. Se 

  
£ 

tengah djam kemudian kaum 

strasi2 lagi dengan berteriak2 

“Hidup Bourguiba!” dan Enjah 
lah Baccouche!” 

Habib Bourguiba jaah pe- 
mimpin Nasionalis Tunisia jg 
“ditangkap oleh Perantjis pada 
awal tahun ini, dan sedjak itu 

kerusu-an2 di Tunisig makin 
meluas. Sementara itu Sege, 
rombolan kaum demonsiran la 
innja berkumpul dimuka ru- 
mah menteri pertanian: sebu- 
ah geranat tangan djuga di.em 
parkan tetapi tidak meledak. 

Pada malam harinja tiga bu 
ah bom meledak dipelbagai ba 
gia, kota Tunis, jang menim- 
buikan beberapa kerusakan, 
tetapi tidak membawa korban 
manusia. Dichawatirkan bahwa 

pada hari Senen kemaren ma- 

kita akan membuks kedutaan 
kita di Moskow dan Peking 
itu, walaupun pad hakekat- 
nja mereka itu menjeti 'jui 
prinsipnja. 

—. Yugosla. 
Via Dapat 
Presiden" 
ERDASARKAN 

dan kedudukan para menteri 
akan diambil oper oleh presi. 

Tanjug. Presiden itu akan dipi- 
lih oleh presidium madjelis na- 
Sional | terdiri dari kira2 
40 orang utusan, Presiden akan 
djuga mempunjai kedudukan se 
bagai ketua presidium itu, serta 
sebagai : tertinggi ang 

terdjadi sekali dalam tiap se 
| belas tahun. Satu dari tiap? 2 
masa bentuk tanda hitam itu 
paling besar adalah lebih ren- 
dah dari jg lainnja,” demikian 
kata pendeta itu waktu mem- 
berikan pendjelasar, bahwa hal 
ini berarti antjaman bahaja pe 
rang timbul kira2 sekali tiap2 
22 tahun. 

Tanda hitam pada. matahari 
jang paling besar kelihatannja 
ialah dalam tahun 1933. Peris- 
tiwa jang kedua seperti itu ter 
djadi dalam tahun 1947, tapi 
tidak sebesar. iahun 1938. Dan 
semendjak tahun 1947 tanda? 

' hitam pada matahari semakin 
| bertambah ketjil djuga, Dalam 
tahun 1954 janda ini sampai pa 
da bentuknja 'jg terketjil dan 

“sesudah ita ia mulai “tumbuh 
kembali makin lama makin be 
sar. Dan saat ia inentjapai ben- 
tuk jg paling besar dalam ta- 

| hun 1959, dan pada saai? inilah 
| timbul bahaja peperangan pa- 
| ling besar, Berdasar atas perhi- 
tungan diatas, maka buat se- 
mentara . waktu, perdamaian 
adalah suatu hal jg bisa didja- 
min - meskipun ada kemung- 
kinan peperangan ketjil akan 

  tanda2 hitam pada matahari 

djuga mempunjai pengaruh 

alas hudjan selama wak'u 17 

tahun. Pukul rata banjak hu, 
djan se'ama 17 tahun itu akan 

ibertambah atau berkurang 
dari masa 17 tahun lamanja. 

Dengan demikian masa ,,ke- 
ring” selama 17 tahun akan 
mempunjai djumlah hudjan 
lebih ketjil dari djumlah hu- 

djan jang turun dalam masa 
basah” se'ama 17 tahun mes- 

kipun djumlah hudjon dari ta. 

hun ketahun diantara masa 
peralihan itu besar perbeda- 
annja. 

Menurut ramalan pendeta 
itu seterusnja masa hudjan 
jang hebat sekarang ini akan 
beraehir..dalamu tahan. 1953, 
jang mema berarti masa 17 ta- 

Westerling 
Permintaan Kesmi Indo- 
nesia Telah Disampaikan 

m ENURUT KABAR jang 
diperoleh ANP pendjabat 

komisaris agung, mr. Susanto 
Tirtoprodjo telah mengurjungi 
sekretaris negara Belanda uik. 
urusan Juar negeri, mr, N. S. 
Blom, dim kundjungan mana 
permintaan resmi Indonesia utk 
menjerahkan Westerlirg kepada 
Indonesia telah disampaikan ke- 
pada pemerintah Belanda. 
  

hum antarg tahun 1954 sam- 
pai tahun 1971 akan mempu- 
njai banjak hudjan jang lebih 
ketjil. dari masaigmtara tahun 
1936 dan 1953.   

  
  

ABI KALANGAN karet 

Karet Rakjat Mati 
Harga Karet Makin Merosot 

rakjat di kota Medan didapat 
dium madielis2 nasional fede- 
ral dan republik. Dapat dite- '. 
rargkan, bahwa djabatan ke 
pala Negara itu pada waktu 
ini tidaklah ada di Jugoslavia. 
Kekuasaan kepala Negara pa. 
da Waktu ini berada ditangan 
presidium . madjelis nasional 

petjah dalam tahun ini djuga. | 

Sesudah tahun 1959 menurut 
pendeta itu akan datang masa | 
gilang-gemilang lamanja 22 ja- ' 
hun. Pada waktu ini suasana | 

, internasional mendjadi tenang | 

:   
  

D keterangan, bahwa dim sepekan belakangan ini harga 
karet rakjat turun terus-menerus. Menurut tjatatan tg 2-5 js 
lalu harga ursmoked sheet R di Singapore adalah Str. $ 1.72, 
sedang tg. 9-5 jl.. turun Gjadi Str. $ 1.44. Harga siab selama 
hari? itu turun dari Sir. $ 0,89 mendjadi Str. & 0.74. Turunnja : 
harga Singapura dgan sendirinja Wenururkan harga karet rai- 
jat di daerah Medan, sehingga harga slab di kampung Rp. 0.50 
sekilo dan karet samsam (jaitu karet sheet tjampuran) ber- 

  
Sebagai satu badan jang utuh. 
Presidium ini terdiri dari  se- 
orang Presiden, enam orang 
wakil Presiden, Seorang sekre- 
taris serta 30 orang anggota   Sih akan terdjadi insiden2 lagi. 

, (Antara). 

| Kenaikan 
Gadji 20 Pct 
Hanja Utk Sementara, 

'.Rentjana, Gadji Baru   kaum pengusaha Djepang itu 
sanggup kerdja sama pula dan ! 
mereka sanggup pula mengada | 

(kan didikan untuk tenaga2 ba-' 

  
| di Lebakdjero (antara Leles — 

Papa Seat 5 “wanwalani | Tjiljalengka) ditembaki gerom 
PA at eng lan | bolan, sehingga 12 orang pe- 

'mumpang mendapat luka2 be- 

Tt, 

Dinjatakan, bahwa, jang su, 

dah terang jalah, bahwa mo- 

dal Djepang jang berselix ker 
dja sama dengan modal Indo- 
nesis itu jalah dalam lapang 
pertambangar dan perusahaan 
pengambilan “mutiara (parc- 
visserj) di Maluku, Menurut 

  

  

Mr. Jusuf Wibisono, beberapa 
soal kini masih membikia ra: 
gu2 pengusaha2 Djepang itu, 
jalah diantara lain mengenai 
sjarat2 para pekerdja, merera 

agak takut pekerdjaan tergang 
gu oleh pemogokan2 gan £oal 
jain lagi jalani soal persediaan 
tenaga listrik. 

''benarnja jang ditugaskan me 
'njusunnja oleh menteri urusan 

Bulan Djuli Selesai? 

(K ENAIKAN gadji jang 
"berdjumlah 20”, jang te 

lah diumumkan oleh pemerin- 
tah baru? ini adalah kenaikan 
gadji buat sementara waktu sa 
dja kata Sutardjo Kartohadiku 
sumo ketua Panitia Gadji kepa 
da wartawan kita. Tentang ren 
tjana perobahan gadji PGP se 

pegawai kepada, Panitia Gadji 
sampai hari ini masih belum 
siap lagi. Katanja selandjutnja, | 
bahwa besar kemungkinan ren- 
tjana perobahan itu dalam bu- 
lan Djuli ig akan datang baru 
selesai, Utk memperijepat siap 
nja rentjana gadji baru itu, ma 

AG Dag Dan Pa YA ita Di ing lagi a tg. : Ian ini 
bertempat di Bandung, demiki 
an kata Sutardjo.   

dari madjelis rasional, jang 
. kesemuanja dipilih oleh par:e- 
' men untuk selama masa empat 
(tahun. (UP). 

  

PARTAI BURUH ,SAROJO” 
HAPUS. 

Menurut pengumuman dari 
Partai Buruh daerah Djawa 
Barat hari Sabtu jl, berhubung 
dengan berdirinja Partai Buruh 
Daerah Djawa Barat jang ter- 
gabung dalam Partai Buruh da 
lam pimpinan Prof. Abidin, 
maka Partai Buruh jang dipima 
pin oleh P.H. Sarojo telah di- 
njatakan bergabung. Dengan 
demikian, menurut pengumu- 
man itu sekarang di Djawa Ba- 
rat kanja ada 1 Partai Buruh. 

HARIAN ,,HUMANITE” 
DILARANG, 

Pendjualan dan penjebaran harian 
,Humanite” dan mingguan - ,,Huma- 
nite-Dimanche” diseluruh Tunisia te- 
lah dilarang dengan surat keputusan, 
jang telah ditanda tangani oleh pa 
nglima tertinggi pasukan? Perantjis 
di Tunisia, djenderal Pierre Fran 
cois Garbay, Seperti diketahui kedua 
surat kabar tsb. diterbitkan di Paris 
oleh partai komunis Perantjis. . 

Pemuda2 Bid 
Tjarilah Penghidupan” 

Di Indonesia! .... | 

ENURUT RADIO Neder- 
land tadi malam Dr. P. 

Rijkens, direktur Unilever, telah 
mengandjurkan kepada kaum 
muta bangsa Belanda supaja 
mentjari penghidupanryja di In- 
fonesia, karena masa datang ba- 
gi mereka di Irdonesia masih 
baik, Menurut Dr. Rijkens, pe- 
rusahaan2 Belanda dibutuhkan 

|di Indonesia dan mengingat fak 
itor2 jg baik itu, maka Unilever 
terus mengadakan penanaman 
modal di Indonesia. 

Dalam pada itu diterangkan 
nja pula, bahwa kaum pengu, 
Saha Belanda di Indonesia se 
karang tidak dapat lagi men- 
djalankan ySahanja gtas dasar 
hak2 istimewa (voorrechten) 
seperti dimasa jang latu. Kete 
ranga, diatas diutjapkan gleh 

(Dr. Rijkens dalam tanja dja- 
wab dimuka radio. Seperti di- 
ketahui ia beum selang Jama 
mengundjungi Indonesia dan 
kini telah berada kembali' di 

| Nederland. 

  

Seruan Pada. 
| harga Rp. 2.30 di Medan, dan 

Menuru: kalangyn karet rak 

jat dengan turunnja harga ka 
ret rakjat ini boleh dikatakan 
produksi karet rakjat umum, 

nja terhenti, karena seorang 

produsen dengan hasil tiga ki 

lo karet samsam sehari akan 

tidak bisa menutup ongkosnja 
kalau dipikirkan pula bahwa 

hasil jang tiga kilo itu harus 
dibaginja antara  sipenderes 
dan produsen sendiri, sedang 

unuk pambikinan karet itu ia 

karus membeli tjuka dan iain2 
bahan. 

Akibat dari djatuhnja harga 
karet, perdagangan didaerah 
Medan djuga mendjadi dingin 
berhubung kurangnja tenaga 

pembeli dari rakjat, sedang ma. 
Suknja, barang2 import terus 
menerus, akan tetapi harganja 
(banang2 tekstil umpamanja) 
antara lain2 telah turun men. 

djadi 5075 dari harga hebera- 
pa bulan jang lau. 

Menurut kalangan dagang, 

denga, paraturan baru menge 

nai eksport Pemerintah hen- 
dak memadiukoan eksport ke 
n2gara2 dollar, akan tetapi da 
lam prakteknj, eksport dari ha. 
SiI2 rakjat kini ternjata bukan 

bertambah akan tetapi berku- 
rang, karena peraturan jang 

| diadakan. oleh Amerika, istime 

  
200GerombolanMenembakiK.A. Dari Djarak5 Meter 

ERETA API EXPRES 
Surabaja — Bandung 

Sabtu petang lewat djim 18.00 

rat, 

Kereta jang berdjalan agak 
pelahan karena sedang menda 
ki itu ditembaki oleh gerom- 
bolan jang diduga terdiri dari 
200 grang dan Seketika itu dju 
ga timbul tembak.menembak 
selelah kompi pengawal kereta: 
api membalas tembakan gerom 

kereta api mentjoba memper. 
tjepat djalannja dan achirnja 
sampai distasion Tjitjalengka 
untuk menurunkan sebagian 
korban dan mengganti konduk 
tur karena dua konduk ur jg 
dari Surabaja telah keny pelu 

ru. 

Seandjutnja dapat dikabar, 
kan bahwa penembakan itu 
dilakukan dari djarak kira2 5 
meter dan, terutama ditudju- 
kan kepada tempat masinis. 
Tembakan2 dilakukan dengan 
sendjata2 otomatis dan  dida- 

lam sebuah! gerbong didapat.     bolan itu, Pada saati ditembaki 

  

kan sebuah granat jg untung 

tidak mele'tus. Setelah terde- 
ngar tembakan pertama, kere- 
ta api jang pada waktu itu se 
dang mendaki dan membelok 
dan berdjalan kira2 20 ki.ome 
ter sediam ditijoba dilarikan le 
bih tjepat sampai 35 kilometer 
sedjam dan pada saat itu ter 
djadi tembak-menembak diba- 
gia- belakang antara gerombo 
lan dan barisan pengowal, 

Setelah diadakan penjelidi- 
kan, kabarnja pihak DKA me 
rasa , heran karen, ternjata 
slang vacuumrem dimuka loko 
motip telah putus jang disebab: 
kan menabrak "barikade” jang 

  

sag. 
on. F 

"OLGA 

—
 

“NanWat 

  

an Indonesia 

savaaseh Gancotschan 

Menata mmaboeabasnnbemomasseannsk   awehsnpen” 

dibuat oleh gerombolan dari 
se'umpuk batu. Keheranannja 
jaah karena mestinja dengan 
putusnja slang itu sebetulnja 
kere'a api harus mendadak 
berhenti, tapi pada peristiwa 
itu tidaklah demikian: kertta, 
api masih dapat berdjalan se 
bagaimana biasa dan tidak ber 
henti ditempat serangan jarg 
mungkin akan membawa ketie 
lakaon dan korban lebih besar, 

Sementara itu didapat ke'e- 

rangan, bahwa sedjumlah ki. 
ra2 200 orang anggauta gerom 
bo-an bersendjata pada malam 
itu djam 22.00 telah terlihat di   

“kampung Kretjek desa Talaga 
sari Kadungora. Mereka dgn. 
tidak bersepatu kelihatan ber- 

gerak dari arah tutara ke sela 
tan menudju Gununggede. .Pi 
kak jang wadjib disana mendu 
ga, bahwa gerombolan itu ada 

lah jang baru mengadakan se- 

rangan terhadap kereta api ex 
pres dari Surabaja.Kabar2 ja- 
innja jang diterima di Ban- 
dung djuga menjebut.njebut 
tentang bertambahnja gerakan 
gerombolap didaerah pegunu- 
ngan itu jang diantaranja dju 
ga merampok harta benda pen- 

di kampung? Rp. 2,— sekilo. 

Wa mengenai kare', dimana A 

merika menentukap Gjenis ka- . 

ret jang may dibelinja (dida 

lamnja tidak termasuk karet 
rakjat) dan djuga menentu- 
kan sekali harganja. Melihat- 
perkembangan gagang seka- 
Iang, maka kalangan ini meng 
harapkan agar segera diusaha 
kan djalan keluar oeh Peme. 
rintah, supaja keadaan lesu 
dalam negeri dapat pula dia- 
tasi. 5 

Anggauta2 N.U. 
Di Parlemen 

 Masih"DIm Ikatan 
| Masjumi 
ea Pa naa perundi- 

ngan antara pihak dele- 
gasi Nahdatul Ulama dengan 
pihak Masjumi belum lagi men- 
tjapai sesuatu kepastian maka 
para anggota N.U. di Parlemen 
masih tetap dalam ikatan Ma- 
sjumi, Selandjutnja dapat dika 
barkan, bahwa instruksi jang 
demikian sifatnja telah diberi- 
kan oleh pimpinan Nahdatul 
Uluma kepada para anggota 
N.U, diparlemen. 

Menurut rentjang kira2 pa- 
da "g 20 Mei jad ini delegasi 
N.U. jang ditugaskan oleh 
Muktamar N.U. di Palembang 
untuk mengadakan perundi. 
ngan lengan Dewan 'Pimpi- 
nan Masjumi, akan menemui 

pihak Masjumi. Lain daripada 
Iu oleh pimpinan N.U, kepa- 
aa para anggotanja di Paem 
bang telah diberi instruksi pu- 
la untuk memelihara sikap me, 
Teka Sebaik-baiknja, dan dja- 

ngan mengadakan oposisi jg. 
sifatnja asal oposisi sadja.   -— Menurut kantor berita Ku 
sia ,,/Tass' maka menurut sebu 

ah komunike tentera Korea Uta 
ra, 7 buah pesawat terbang 
PBB pada hari Sabtu telah di- 

tembak djatuh oleh meriam2 
penangkis Utara di Korsga Uta- 
ra,     duduk, (Antara).   
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Bahan 

wa 8 
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2 Ts Manek 

Mandjadi Tanah-Parta- 
J Mendjamia 

i di abaikan. 
1. Produksi barang makanan ber 

India kurang, tetapi dalam pada itu 
itu 'djumlah penduduk dunis tiap 
ite- | tahun terus 

kannja pula, bahwa di Afri 

- 

ta 3 Te $ 

Be TA R3 St Ah 
P3 2 and 

  

  
   

Makanan. $ 

   
   

      

   
   

    

pada bahaja 1 , 
pina dan Brazilid, karena dinc- 

geri2-itu pemeliharaan tanah di 
Hn 

bertambah dengan 
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SEMARANG 13 MEI 1952. 

TEE 

dapa 

Pagi tadi kita telah menjaksikan 
di Balai-Kota ada 
mendaftarkan nama 
sebagai buruh harian pada Kotapra 

£ 

K2 1 "oleh Lk. 1500: 
— orang.(?). Untuk sementara 

itu, kini ditahan 

   

baik sebagai utusan 

supaja: 

|. 1, Datang gi sekretariat kon 

. 2. Tiap2 utusan/penindjau di 
haruskan membajar Rp. 15. 

   

j 

? 

, buku jg | 
terang dan diketemukan pula | 

perhiasan dai n2nja ji 
1 
i ! 

an gelap | 

  

ratusan orang jg 
| untuk bekerdja 

& 
dja Semarang. Sampai kemarin te. 
lah tertjatat 350 

“baru dan hari ihi mungkin “angka 
“situ akan naik sampai 500. Untuk 

sementara Kotapradja tidak meneri 

tenaga pekerdja 
gk £ 

2 “Sma tenaga2 wanita, - 

  

MMI apa Aan K0 LK 

Pi
ng
 

SA
 

Ag 
-dari pihak 

. sebagai 

- rang perhatian dari para 

PENGURUS BARU SIANG 
.« HWEE SEMARANG. 

    

  

Dalam rapat anggauta Siang 
Hwee hari Minggu tanggal 11 
Mei telah - “dilakukan an 

2 surat2 pemilihan untuk susunan pe 
ngurus baru dari perkumpulan tst 

Sebagai hasilnja telah tersusun 
15 nama untuk duduk" dalam badan 
pengurus baru dan 16 nama sebagai 
anggauta pengurus tjadangan. Pe- 
njusunan itu berdasar pada” hasil 
suara terbanjak jang telah didapat 

p 

Apakah mereka jang sudah terpi 
lih itu akan bersedia untuk “duduk 
sebagai anggauta2 pengurus kini be 
lum diketahui. Tentang hal tsb., be 
Gitupun mengenai soal “pembagian 
pekerdjaan, satu dan lain akan dite 
tapkan dalam rapat tg. 27 Mei j.a.d. 

Tetapi untuk menetapi peraturan 
anggaran dasar, maka daripada ha 
sil pemilihan tg. 11 Mei itu, rapat te 

    

Tjutup: | 

   

| 
| 

tiap tahun 
ras dari | 

“nah na Mona 
dapat dilakukan & 
kan tjara 

dengan seb, 
kan berbagai 
ngeluark, 

  

maka tanah bagian atas 

| nah pertanian. 5 
Dengan menggunakan tjara-perta- 

nian biologis, maka pada pendapat 
pembitjara produksi bahan2 ma 
kanan dan tanaman2-industri dapat     sedang pemasukan  rabuk2 paberik 

| (kunstmest) dapat dikurangkan sam- 
$| pai kepada minimum. Dalam . waktu 

| pendek akan mungkin bagi Indone-t 

| kebutuhannja akan bahan makanan | 
| bagi penduduknja jang terus bertam- 
bah ita, jaitu bahan2 makanan se- 
perti beras, djagung, kedele, katjang 
tanah dil. Djuga kebutuhan Indone- 
sia akan tanaman-industri jang lebih 
banjak akan dapat ditjukupi sendiri, 

tali, karung, kapas dsb. 

— Aspek2 bagi trans- 

migrasi 
Selandjutnja oleh pembitja- 

ra dibitjarakan djuga aspek2 bio 
logische landbouwmethode itu 
untuk penglaksanaan transmi- 
grasi dan bagi membuka berba 
gai Japangan' pekerdjaan bagi 
bekas gerilja dan bagi kaum pe 
ngarggur. : 

Menurut Ir. van der Meulen, 
dulu ahli pertanian pada Rub- 
berproefstation  ,,West-Java”, 
biologiseche cultuurmethode itu 

prakekkan dengan 'hasil paik. 
Hasil itu telah ditjapainja sete 
lah ia bertahun tahun lamanja 
mengadakan pertjobaan2 setja 
ra sistematis dengan 48 djenis 
rabuk-tumbuh2an (groenbe- 
mester). an EN 

Dalam mempraktekkan tjara 
pertanian biologis itu dipergu   lah lebih dulu menetapkan, bahwa 

ketua “adalah tuan Tan 
Tjien Lien, jang djuga dalam pemi 
lihan tsb. dapat suara terbanjak. 
Dalam rapat tsb. sekretaris Siang 

Hwee mr. Tan Siang Soci memberi 
# kan laporan, bagaimana dim tahun? 

i pekerdjaan jl. badan pengurus lama 
. menghadapi masalah? sulit untuk ke 
“"pentingan 
. bahwa 

anggautanja.  Disesalkan 
Siang Hwee djuga dalam 

masa itu telah mengalami fase ku 
anggauta 

nja, walaupun badan pengurus telah 
bekerdja dengan bersemangat, teris 
timewa  ketuanja tuan Tan Tjien 
Lien. 'Diserukan - supaja perhatian 
para pedagang Tionghoa untuk 
Siang Hwee mendjadi lebih besar. 
Terutama karena dapat dibajangkan 
bahwa masa kedepan akan inemba- 
wa banjak: soal2 sulit mengenai per 
buruhan, pekerdja2 harian dll,-nja. 

MAJAT SIAPA. 

Di tepi laut (pier) Sema, 

rang kemaren diketemukan 
majat seorang laki2 dan gisam 
ping kantor Handelshank d@j. 
Purwodinatan Barat pun dike 
temukan majat seorang Iaki2. 
Keduc2nja be'um diketahui na ' 
ma dan tempat tinggglnja. 

HARGA EMAS. 

Djakarta, 12 Mej diam 17.00: 
PORREND AM Sara ki Tp. Spa 
SRI Dina Rp». 30,25 
SEE RRGA 3 SA Eu Rp. 29— 

  

   

  

|gambar2 mengenai 

nakar, mesin2 pertanian jang 
untuk maksud itu telah dibuat 

'olehnja sendiri. Kini pembitja- 
ra sedang berusaha untuk 1 

dapatkan hak octrooi atas me. 
Sin2 pertaniannja itu. 
“Tjeramah Ir. van der Meulen 

ditutup dengan pertundjukan 

djenis groenbemester jang te- 
| lah dipergunakan. oleh pembitja 
ya, sedang kepada hadirin diu- 
ga diberikan kesempatan untuk 

  

Usaha” — Commercial & Econo- 
mic English Course for Indonesia — 
adalah sebuah buku karangan CC. 
Bouwens (B.A. London), dikeluarkan 
oleh Penerbitan dan Pengiriman Bu- 
ku2 .Persatuan Tenaga”, Djl. Peka 
longan 7, Djakarta, merupakan sa- 

|lah sebuah buku jg baik untuk di- 
| pakai oleh orang2 jg telah berladjar 
ibahasa Inggeris, tetapi ingin mema- 
|hirkan pengetahuannja tentang baha 
| sa itu, terutama mengenai kata? dan" 
'kalimat2 jg bersangkut paut dgn per 
dagangan dan perekonomian. : 

Buku itu djuga mempunjai bagian 
hlatihan” (oefeningen) dalam baha- 
sa Indonesia dan Belanda untuk mem 
biasakan para peminat kepada pema 
kaian kata2 dan kalimat2 Inggeris 

“jang sulit. Harga Rp. 15,— sedjilid. 
Lebih tandjut kami silahkan perik- 

sa iklan dari penerbit tsb. dalam ha 
rian ini kemaren. : 
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TOR MEA. 

your “baby the well: 

milk food 'every baby needs, || 
O builds sturdy bodies 

sound teeth: brings good health 
contentment. Itis the carefully Sek 

baby food with added vi- NS 
D and iron. GLAXO is espe- 

or feeding babies in 

| MADE BY GLAXO LABORATORIFS LIMITED 

   

    

P BABY FOOD 
P Available im 1 Ibu 

and, 2 Ib. tins 

Sole Importers for Indonesia 

   
    

     

  

        
     

    

  

       

suburkan “untuk terus" mendjadi ta- 

diperbesar karena perbaikan tanah, | 

| Sia untuk mentjukupi sendiri seluruh |: 

jaitu jang mengenai matjam2 serat | 

telah dirumuskannja dan di- 

memadjukan pertanjaan2. ! 

| BUKU PENUNTUN BAHASA 

| perempua, jg di 
kit bengkak Dada 

    1 5 Mei 1952 di gedung Concordia Bandung “telah 
erensi Beras Internasional. Tampak ketua konpe- 
S: H. Prins Sithiporn sedang " membuka sidang | 
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ja
 

    

    
|. 88 mandjur daripada ce 

mn symtomen penjakit ng 

oleh dua orang ahli dari pantai 
mone ,baru” isb.. jang hanja 

€ 

pat kegunaannja. 
Dr. Edwar W. Boland dan 

Nathan Headley dari Los Ange 
les mengatakan, bahwa Com- 
pound F. mengandung kelebih- 
an-kelebihan seperti dibawah ini 
daripada Cortisome untuk ribu 
jan orang2 jang menderita pe 

jang lampau tapi belum 

njakit rheumatoid arthritis 
(rheumatik pada sambungan? 
tulang): Untuk menjembuhkan 
penjakit jg sama maka djumiah 
Compound F jang diperlukan 
djauh lebih sedikit dari pada 
Cortisone. Compound F- beker- 
dja lebih tjepat, teristimewa pa 
ida permulaan pemakaian obat 
itu, dikala mana para dokter be 
kerdja keras,untuk dapat mem 
basmi penjakit bengkak pada 
sambungan2 tulang. 

Mungkin sekali Compound F 
sedikit sekali kemungkinannja 
akan menimbulkan penjakit2 ba 

  
| TU dibandingkan dengan Corti-| 

  

    

sone dan penggantiah pemakai- 
an Cortisona ggn  Compound 
F bisg melenja sama seka 
li penjakit2 baru jang terdapat 
pada pasitn2 jg.. memperguna- 
kan obat Cortis 5 

Untuk dapat ,,mengawasi pe- 
njakit “arthritis”, maka tidak 
perlu banjak dipergunakan Com 
pound F, dan obat ini mengura- 
ngi akibat2 toxic (meratjun) jz 
biasanja menjerang pasien? ig. 
mempergunakan obat hormone. 

Pertjobaan pada 
“15 patien 

- 

Laporan mengenai obat itu 
jg. disiarkan oleh American, Me 
dical Association - didasarkan 
atas pemakaian obat itu teraa 
dap 15 orang pasitn sadja oleh 
karena Compound F itu djarang 
bisa didapat dan sangat sulit 1 
pula membuatnja dan para dok 
tor memberi peringatan bahwa 
penjelidikan jg. akan memakan 
waktu bertahun-tahun masih 
perlu dilakukan. Tapi Jalam 
pertjobaan pemakaian obat itu 
terhadap 15 pasien tadi ternjata 
sangat memuaskan. Symtomen2, 
seperti perih dan “urat tegang 
hilang lenjap dalam tempoh be 
berapa djam sadja sesudah si- 
pasien diberi obat Free Com- 
pound F, f 

Dr. Boland dan Headle meng 

dihinggapi penja 
Aa en dna ngan, pergelangan tangan, 
hu Merana kaki dan lutut, 
dan siku tangan kanannja. ' 

. Perempuan ini harus dibantu 
menjisirkan rambutnja dan me 
ngenakan pakaiannja. Pun ia 

  

|... Mandjur Dari ,Coriisone” 
Td Oleh: John Geiger. 

MATNJAM OBAT HORMONE baru jare 5001 lebih 
jar Corsiisone dan bisa pulo melenjap- 

Tini dengan sebaik2nja, 

ound £” 
Obat Baru" Anti.Rheumstlek Jg Lebih 

“43 

kak siku? jang ohronis, (beng 
heumatiek) kini telah didapat 
Barat Amerika Serikat. Har- 

sedikit sekali perbetaannja da- 
51 lah tersohor itu, dinamakan Free Com 

pouril F. Adanun tjarpuran Ini telah didapat erang 20 tehun 
u seorang djuga jang telak menda- 

van 

i 

Sumatra Uta- ra Butuh 3000 Guru Utk Menampung 
650.000 Murid 

# NSPEKSI SEKOLAH 

4 
3 

8 

, 
£ 

Ft
 

telah menjiapkan rentjana utk. 

rid?2 baru disekolah? rendak di 
daerah ini pada tahun paladja- 
ran 1952/1953 jang akan da- 
tang, demikian diperoleh kete- 
Jangan dari Inspeksi Sekolah 
Rakjat Sumatera Utara di, Me- : 
dan, j 

. Dikatakan, bahwa untuk da- 
pat menampung murid? baru | 

| diper- : 

lukan lagi 3000 orang guru : 
dan 3000 bilik sekolah jang j 
baru. Selama guru2 jang di- i 

perlukan masih belum  diper. | 
“oleh semuanja, untuk menga- |   
tasinja, akan diadakan pela- 
“djaran2 diwaktu petang de- 
ngcm mempekerdiakan guru2 
atas dasar kerdja lembur. Di- 
samping 'itu akan dipekerdja- 
Kan Gjuga guru2 jang belum 
| mempunjai idjozah guru,  Se- 
“landjutnja ditegaskan, bahwa 
“soal ryangan tidaklah merupa- 
ikan soal jang sulit sekali ka- 
'rena sebagian dari ruangan2 
| jong diperlukan akan mudah 
diperoleh. 

  

  

(menghadapi kesulitan, besar utk, 
berdjalan dan menjuap makan- 
nja sendiri. : 

Perempuan ini diberi obat 
Compound F. Demikian bunji 
laporan tersebut: ,,Kemandju- 

ran obat itu sungguh dapat di- 
lihat dengan segera dan drama 
tis. Dalam waktu tiga djam Sa- 
dja pasifa itu merasa tidak be 
gitu sakit lagi. Demikian djuga. 

ia sudah mulai bisa bergerak 
dgn tak merasa sakit. Bengkak 

'pada sambungan? tulang mulai 
'berkurang. dalam tempo 12 

  
'pir bisa berdjalan sebagai biasa | 
dan dapat pula menjuapkan ma 
kanannja. sendiri, menjisir ram 
but serta mengenakan pakaian- 
nja, Pada hari ketiga ia sudah 
:bisa menjetir motornja kekan- 
tor $ . .....wo.. 

  

| Hilang “Sel 

pang (Timor) dan Port Darwin 
pangi oleh dua 
bulan madu, 

djadi djuru-terbang sipil. 
gadis Inggeris, dan hari 

ia tidak djuga 

Laut Timor, dan dis 
kian A.P.P, dari Sydney.   

. Lost Honeymoon 
agi Mengitjip Balan-Madu 

(ARI ANGKASA Indonesia, hari Minggu jl telah hilang ' se- 
? buah pesawat ,,Percival Proctor”, jang terbang antara Ku- 

engantin jang baru sadja nikah, dan sedang ber- 
Tapi Kavken Martin Cherry dari Sydney, jan da- 

lam perang dunia kedua bekerdja pada angkatan udara Australia, kemudian mendjadi djuru-terbang pentjoba pesawat dan achirnja 
Bulan jang lalu ta nikah dengan seorang 
Minggu itu ia sedang membawa isterinja | ke Sydney. Tiga djam sesudah saatnja harus tiba di Port Darwin, 

"muntjul, maka pesawat lain mulai mentjarinja di 
1 mak hi tabi dekat Port Darwin, Demi: 

(Australia), Pesawat ini  ditum- 

(| tiontoh bagi Petani? dalam 
| anpja, dengan tidak banjak bi tja 
| rah Djokjakarta sebelah Ti 

| dan Serogedug. Sampai 

7 
manja sebuah kredit ko 

Djokjakarta sebelah Timur, 

Timu 
onder 

edug. Sam pada 
bako Virginia it masih terus 
tjah revolusi, sekalipun haknja 

| dikembalikan, tetapi tidak bisa 

Dengan demikian, maka sen 
dirinja tanaman tembako pada 
daerah Hu mendjadi berhenti 
sama sekali. Ini berarti djuga, 
bahwa lobang pentjarian rak 
jas mendjadi kurang daripada 
masa jg lampau. Demikianlah 
setelah dipikir-pikir, dan kare 
ha andjuran fihak Djawatan 

. Pertanian, dalam daerah itu 
|ieah dibentuk sebuah kredit 
koperasi, untuk - meneruskan 
usaha menindm tembako, dgn 
namg “Urat”. Modalnjc dibagi 
mendjadi 11.000 andil, masing 
masing dengan harga Rp. 100, 
jang bisa diangsur dalam tem 
po 5 kali. Meskipun andi!2 itu 
belum bisa didjual sama seka 
'i, tetapi uang sudah bisa di 
kumpul sekedar unuk memu 
Isikan bekerdja, terutama se 
telah Pemerintah memberikan 
bindjaman banjaknja Rp. 400. 
960, 
Sediak pertengahan tahun 

jang lalu, orang2 mulai mena 
nami #anah2nj) sendiri dengan 
'embako Virginia Biaja2 me- 
reka bisa mendapat 'pindjam 
dari URAT, demikian benih 

ada mendjadi daerahnja 

ig patut sekali 
Usa hanja memperbaiki penghidup- 

(Kenalkan ' ,URAT' 
Usaha Rakjat Jogjakarta Timur Jg Panta | Tea Didjadikan Tjontoh 
i Oleh: Korr, Sendiri. 

NIypar atau lengkapnja Usaha Rakjat Tani”, adalah na 
perasi jg. didirikan oleh rakjat 

mendjadi suatu 

. Sebagai diketahrsi, dae- 
r, sebelum perang dunia kedua, 
neming  tembako Wanudjojo 
djaman Djepang tanaman tem 

endjalan, tetapi setelah pe- 
onderneming? tsb. kini sudah 
melangsungkan pekerdjaannja. 

Tambang2 
“ Minjak 

Supaia Dikuasai Negara 
Desakan Perbum 

ALAM perrjataannja j 
Ed dikeluarkan baru? ag 

Dewan Putjek Pimpinan Per- 
(Persatuan Buruh Mi- njak) mendesak kepada peme. rintah supaja tambang? minjak 

  

ja pemerintah memberi kese 
patan jang Seluas-luasnja : 
modal nasional dan medali jang 
diusahakan oleh buruh »seka- 
rang utk. memadjukar produk- 
si minjak, 

Selandjutnja Perbum menun 
tus supaja antara buruh de, 
ngan perusahaan diadakan per 
Gjandjian kerdia kolektip, dan 
djaminan sosia! jang jajak ser- 
ta upah jang pantas Achir- 
nja dinjatakan, bahwa pelak- 

| sahaan usaha2 ini leh peme- 
|Yintah ini hendaknja giawasi 
“oleh parlemen. Pernjataan ini 

  
dikuasai oleh negara dan supa-. 

£ Rakjat Sumatera Utara : 

dapat menampung 659.009 mu- ' 

i Hiap2 'kg. 

'Gjam. Pada hari kedua ia ham-! 

Idaftarkan untuk mengikuti 

Jaan, Djojotirto| dan Sirmartp: 
no | 

|Ibako: tiap pemilik tanah jang 
“|dahulu bias, ditanami temba- lah dimasukkan dalam barak, 

|ap2 kg Rp. 0.30. Setelah tem $ 

: : : dikeluarkan oleh Perbum, k dan gemuk jang dibutuhkan. aa 
Psi tanamamnja Nata ea. "NA. Menurut , Pendapatnja, ngat memuaskan, sebab keti- ““MPI Saat ini dalam persoa-. ka mengindjak setengah umur (aU tersebut belum ada sama 
telah dalang tawaran. dari B, sekali ketentuan penjelesaian 

AJT., bahwa ia bersedia untuk Sari fihak pemerintah jang 
memborong, semua - hasil pa- bersifat mengun:ungkan Rt nennja jjang berdjumlah hak buruh dan rakjat banjak. 
sekali 100 ha, dengan  hiarga Menurut anggapan Perbum ke- tiap2 kg Rp. 15 adaan perusahaan tambang 
Tetapi siaku'a Petani? hu minjak di Sumatera, Utara dan 

djan-abu kareng, akibat “mele- Tjepu sampai sekarang meru- 
tusnja Gunung Kelut, menja Sikan kaum buruh dam mero, 
babkan kwaliteitnja tembako “S'kan produktivitet nasio- 

| Sangat merosot oleh sebab itu 
meskipun ketika panen sama Rom ELED DI 
Sekali bisa dipetik hasil temba TON AK 
ko kering 418 ton, tetapi BAT : Dua buah bom pada hari Saptu te- 
tidak dapat memenuhi kesang lah meledak di Tunis, tetapi hanja gupannja, karena ig hanja mau meneh kerusakan sedikit dan 
membeli id harga Rp. 3 tidak membawa korban manusia. Pa- 

sagan  harg P da malam  harinja terdjadi ledakan 
bom lainnja dipinggir kota Tunis ja. 
menjebabkan '9 orang mendapat 
luka2. 

  
: 

Inilah sebabnja maka kare 
na akibat hudjan-abu tersebut 
dengan mendadak napasnja : 
Urat mendjadi megap-megap, Menurut perhituangan, ta- 
sukur @djuga lantas datang be Nah2 jang ditanami tembako, 
berapa pedagang tembako dari bisa mendapat hasil lebih ba 
Semarang, jang meskipun ti. njak 607 daripada bila ditana 
dak sekali gus dibeli semua, Wi hasil bumi biasa. Achirnja 
tetapi sampai sekarang sudah bisa dikabarkan, bahwa untuk 
bisa didjual 586 kwintal, dgn menjempurnakan tanaman2 jg 
harga tiap2 kg. Rp. 9. akan datang, terutama untuk 

Kalay ada kesulitan2 jang mengedjar, supaja hasilnja bi. 
Sekarang ini diderita, kesulit sa menffjapai kwaliteit export, 
an itu terletak kepada kurang maka kini tengah diadakan 
nja gudang2 untuk menahan pembitjaraan dengan Universi 
stock, dan oven untuk pemeli teit Gadjah Mada fakultet Per 
haraan, karena sampai seka- tanian, ' untuk mendapatkan 
rang baru mempunjai oven sa pimpinan dan penjelidikan2 de 

tu sadja. : ngan mempergunakan labora- 
toriumnja Perguruan Tinggi 

Kab 13 

Satu usaha rakjat dalam 
pembangunan perekonomian jg 

patut mendjadi tjontoh! 

  

Tarumartani beri 

harapan. : 
Dengan diopernja, pabrik tje 

rufu Tarumartani dari tangan 
nja pemilik jang lama kepada 
Pemerintah daerah “URAT” 
mendapat angin jang sangat 
baik sekali, sebab pabrik tje 
rutu ini bersedia menerima se 

    
India — UMS Lom2 

Kesebelasan India dalam pertandi 
nganrja kemaren sore melawan kes. 

| UMS di Djakarta telah mengundjuk 
kan debuut baik, dengan  memper- 
oleh kemenangan 4—2, waktu istira 
hat India telah kemasukan 2 goals, 
tetapi . di babak kedua" kekalahan 
lapat disusul 
kemasukan sampai 4 goals, Besok 
sore, tg. MH Mei, kes, India akan 
serhadapan dengan kes, Persidja. 

  

Kedjuaraan bola- 

kerandjang. 
Oleh PBKSI (Persatuan Bolakeran 

“dang Seluruh Indonesia) dikandung 
maksud uNtuk mengadakan pertan- 

(dingan2 bolakerandjang guna mere- 
5ut kedjuaraan Indonesia. 'Pertandi- 
agan2 tersebut direntjanakan akan di 
nulai dalam bulan Agustus jad. di 
»ropinsi2 dan pertandingan2 terachir 
ikan diadakan di Bandung pada ki- 
'a2 bulan Oktober jad. 

Sepakbola di Tegal. 
Kesebelasan Jogja, Orion, jg 

beberapa hari jl mengendon di 
Tegal, telah mendapat kemena 
ngan 'gilarg gemilang. 

Hari pertama (Minggu) 
Orien melawan PORIS (Smg). 
Kesudahan 6—1, 

Hari kedua Orion melawan 
Bord Tegal: (IST). Kesudahan 
62 
  

Koes-Koes 
Kotapradjiy Semarang ke 

maren telah menerima ki 
rimaa dari pak Gatot di 
Makassar, dua ekor bina. 
tang jang disana dinama 
kam “KodssKoes”, semi, 
tjam kutjing-hutan jang 
badannja besar. Binatang 
itu diberikan oleh pak Ga 
tot kepada Kotapradja Se 
marang umtuk menambah 
isi Kebun-binatang di Te: 
galwareng. Siapa jg ingin 
melihat “Koes.Koes" itu, 
boleh datang di Kebun-bi 
natang di Tegalwareng,     
  

     PS Pena ga EP OSN 

  

.Aga Khan dagang   
Aca Khan, jg mendjadi kepala go 

longan Ismaili, kini teah mentje 

burkan dirj dalam perdagangan 20 

ni, demikian kabar jg diperoleh, pa 

da hars Sabtu di London. Dalam 

usaha ini ja bekerdja sama dengan 

sebuah maskapai pembangunan in 

dust jg dibantu oleh pemerintah 

Pakistan dan dua firma Inggeris jg 

besar Perusahaan tsb bermodal   
mengusahakan sebuah paberik agn 

500 alat tenun, jg akah dibanguh 
kan di Daulatpur, kota pelabuhan 

Chaina di Pakistan Barat. Aga 
Khah dan kaum industriil Pakis 

tan jainhja akan mi 900. 

009 pound sterling dala perusa 

haah baru ihI. 5 

Dividen Internatio 
Dalam rapat dewan pengawas 

Internationale Crediet en Han- 

delsvereniging Rotterdam telah 

kepada rapat para pemegang sa. 
ham jg. akan dilakukan pada 

!tgl. 27 Mei nanti, supaja divi- 

Iden Internatio utk. tahun 1951 
ditetapkan sebanjak 94X, djum 

lah mana diberikan dengan 

uang tunai. 

  

  mua hasil2 perkembunannja 
»URAT” dengan harga me- 
nurut pasar. Sedang utk men 
fjukupi kebutuhan Tarumarta 
nil, Mau atau tidak tanaman 
100 ha itu harus diperinas la 
gi. sebab pabrik tjerutu ini se 
belum perang, tiap2 tahun di 
butuhkan persediaan tembako 
hasil daripada Ik 1000 ha. 

Melihat gelagat bhw “URAT” 
mempunjai harapan jang sa- 
ngat gilang gemilang, maka 
pada tanaman jang akan da 
tang ini, arealnja “URAT” 
akan diperluas beberapa pu- 
Tuh ha lagi, jang sudah men- 

SOLO. 

Sri Susuhunan di 

Surabaja. 
Pada Sabtu pagi telah tiba di 

Surabaja dari Bangkalan, Sri 
Susuhunan Solo bersama dgn. 
ibundanja dan beberapa anggo- 
ta rumah-tangga keraton. Sri 
Susuhunan menjertai ibundanja 
jang baru mengundjungi bupati 
Bangkalan mr. Sis Tjakraning- 
rat. Para tamu agung ini telah 
tiga hari berada di Bangkalan 
dan akan tinggal empat hari la 
manja di Surabaja. 

KEBUMEN. 
langkah2nja Urat, adalah ' del!, Hongeroedeem 
Sa2 dalam bilangan  Pramba, Dalam penindjauan instan- 

Si2 pemerintah daerah Kebu- 
men dinjatakan, bahwa diseki. 
“tar onderdistrik Sadang dan 
Alian tidak kurang dari 200 
orang menderita penjakit kela 
paran, 86 orang antaranj, te- 

( Peri diterangkan, bahwa 
tja ranja angga uta2 "URAT 

mengerdjakan kebunnja  tem-     
iko, ditanami sendiri. Mereka 8 orang dirawat dalam 
mendapat biaja, benih dan ge rumah sakit dan jang lain? 
.muk seria pimpinan tehnik da” tersebar didesa2 
iri MEA Selain 200 penderita ini, ter 
|. Setelah panen, semua hasil- Japat tanda2 pula, , naikaja 
Taja diserahkan kpd "URAT”, Sjumlah para penderita terse- 

4 i ti but, mengingat kurangnja per- jang memberikan voorschot ti Mbah Mean 2 

' 'pukul 8 sampai lewat tengah ma 

    
1     

BEGROTING 1952 PROPINSI 
DJAWA-TENGAH. 

5 . 

Kemaren pagi DPR propinsi 
Djawa Tengah telah mengada. 
kan sidang pleno, chusus un- 
tuk  merundi 

hun 1952. Pengeluaran untuk         

201 JACOHSON VAN DEN BERG & Co. N.V. 
sar Rp. 352.501.029, sedang pe 
ngeluaran luar biasa Rp. 
5.139.250. Penerimaan harija     

  

kan rentjana ' 
anggaran belandja propinsi ta ' 

tahun ini direntjanakan sebe- ' 

  

adanja pengeluaray itu propin 
si Djawa Tengah masih perlu 
membutuhkan, tundjangon da- 
ri pemerintah pusat Rp. 347. 
328.509. 
Disamping rentjana pengeln 

aran tersebut ada. tambahan 
istimewa, mengenai pendirian 

| gedung2 sekolah baru seba- 
njak 5000 buah diseluruh. Dja | 
fa, Tengah jang akar makan be ' 
aja Rp. 50.000.000, djumlah | 
tersebut belum. terhitung pe, | 

Ingeluaran - untuk keperluan 

  

'bakonja didjual, oleh “URAT” 
dibikinkan perhitungan, dan 1 
keuntungannja sama sekali di. 
serahkan kepada pemiliknja, 

alat2, tenag, pekerdja, tenaga 
guru dan sebagainja jang di- 
rentjanakan beasja se Rp 
1.942.052, tenaga guru sedikit- 
nja dibutuhkan 17.500 orang. 

Dari pihak lain wartawan ki 
ta mendapat keterangan, bah-. 
wa post pengeluaran itu dapat 
sedikit dikurangi, asal sadja 
dalam sidang2 DPR para ang 
gautanja . bisa menggunakan 
waktu sebaik2nja, hingga ti- 
dak perlu mengeluarkan beaja 
sidang jang tidak Semestinfa 

  

penghidupan disekitar daerah 
itu. Untuk meringankan pende 
ritaan itu telah dibentuk sesu 
ah panitya pemberantas hon- 
geroedeem, jang akan bertisa. 
ha menambah bahan makanan, 
Ketua jaitu sdr, Iskandar Tjo- 
krowinoto, ketua DPR Kabu- ' 
paten Kebumen. 

PEKALONGAN. 
Kebakaran besar. 

Pada hari Kemis malam 
Djum'at, tgl, 8/9-5-1952 di 
Pekalongan telah terdjadi suatu 
kebakaran besar jg. mengakibat 
kan kerugian bukan sedikit. 9 
buah rumah tembok mendjadi 
“hangus - dan barang - pekakas | Dg ngga HONO, 

|Aneka Djawa Tengah | 
rumah-tangga, dagangan dsb. 
pun sebagian besar - terbakar 
musnah. Api mulai berkobar 
menurut keterangan jg kita da- 
patkan dari salah-seorang jg. 
bertinggal dirumah jg, mendja- 
di umpan-api, adalah dari ru- 
mahnja Nj. Kwee E. $., pengu- 
saha pengangkutan - umum 

»KES” di Djl. Bendo-utara. Ke- 
mudian dengan santar api me- 
ngamuk kerumah2 petak di Djl. 
Pasar Baru sebanjak 8 buah. 
Api berkobar mulai dari kira2 

lam masih djuga belum dapat 
dihalaukan, 

Pompa-kebakaran djuga ikut 
berdaja untuk  menolongnja, 
'akan tetapi karena rupanja ada 
.beberapa kesukaran tehnis, se 
(hingga tidak dapat menahan me 
ha eU sang ,djago-me- 

rah”. 
| Korban djiwa manusia tidak 
ada, hanja menurut kabar ada 
2 orang penghuni rumah jang 
mendapat luka2 “dan terpaksa 
dirawat dirumah sakit. 

Berapa besar kerugian belum 
dapat diketahui, akan tetapi 
suatu kenjataan tlh tertampak, 
bahwa, kerugian, itw merupakan 
djumlah sang bed Serah, 

1 

BLORA. 

Perumahan rakjat 
Pertengahan bulan Me: Ini di Blo. 

th aa An SU, Selesai 10 buah & untuk rakjat, terletak Gi dj, Wetan-lodji, Beajanja tiap 1u- mah Aan oleh Bouwkas lagi dipert Ban ana apa ig di 
beaja itu. Ada ! Tan untuk 

"ia kemungkinan jg akan didjalan. 
kan, jaitu pertama dengan dijalan 
loterij dan kedua dengan df 
Ojualan setiarta yuurkoop, : 

Pengurus Palang Merah 
Pengurus Palang Merah Indonesia 

tjb. Blora minta kita membetulkan 
kekeliruan dari susunan pengumus. 
pg dimuat tg, 7 Jbl. sbb.: Ketua bu. 
kan sdr, Soetijono, tapi sdr, Soekar- 
Ng HW, wakil ketua sdr, Soedibio, 

bendahari 
Basa matah 

n pen 

BA 
goni, . ' 

1.625.000 pound sterling, dah akan | 

diputuskan utk. mengusulkan : 

dan berturut? UMS 

1 
' 

| 
4 

e 
1 
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