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Naa HARIA 
. DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT , 

     

  

Pen 

EN IAZAH ii Sa 
"RACHMAN 

: . Dibakar Selasa petang.' 
3 Pembakaran djenazah Ir. Su- 

(rahman dilangsungkan di We 
| tervela" dekat Haarlem pe 
hari Selasa 3 emun 

— | kinan, bahwa upatjara pemba- 
'karan inj dihadliri djuga oleh | 
'Mukarto, Menteri Luar Negeri | 
Indonesia, jang datang Selasa 

-NASIR PAMUNTJAK $ 
Tag SAKIT KERAS 

Nasir Pamuntjak, Duta B 
sar Indonesia di Perantjis dja- 
tuh sakit, dan menurut kabar- | 

(Inja sangat keras: Demikian di- 

1
 

    

       

   

     

     

    

  

Pertempuran besar2an akan: ter- 
ara” di Amsterdam. — Ant. dj adi di Indo- China 

IHAWAN DIKUNDJUNGI Nan Ho ngamuk, pasukan2 2 
| pagi -di “Schiphol. Demikian | PEGAWAI KEMPEN Peranfjis mundur “8 wartawan "Antara" di Amster-./ 1119 Orang pegawai Kemente- 

ENURUT laporan? jang telah diterima di Hanoi, pimpinan | "is, jang didaratkan untuk Pa : Pensi 5 Ants (| prian Penerangan Indonesia te- 
1 3: 5 PAR ah ah mengadakan kundjungan 2 Ag P3 el 

: si 2 tentara Vietnam Ho Chi Minh telah ambil keputusan untuk | Perkuat pertahanan Peran 
. Phuto itu, telah dilumpubk in 

(singkat ke Hawaii dalam per- 

    

Inem 

    

  

   
   
   
   

  

   
   

   
   

    

  

   

    
   

   
   

  

       

  

                 

   

   

v « arlemen | e $ da bang Minggu a : nunggu ditempat itu. “'Djam 10.00 hari Senin Presi- | Dalam pada itu diakui, bahwa | Phudoan ke Vietri telah. men- Maeda 

3 “Menteri Ba aan (na : Untuk memenuhi »aulat” I den Na dan Ban »beberapa buah” kendaraan la- | derita kekalahan besar, sebagai dan pada 
£ ke Indokban piida tanggal 7 De- rakjat Presiden mengutjapkan MANA ep PETA 2 a| bis badja  Perantjis telah di- akibat serangan Pe. Viet- ja.d. akan d 

sember jg akan datang. — PCJ Ba ban AN aa aa 5 dibela -itu “Eee dan ag oleh Na Lan nnti ee ang Aa E 
& TAN PES 5 S3 Hain dikemukakan bahwa se - Bea x Nana 2 ), jang mula ersembunji di- 8 - waktu ini 
“ ' —— 1 ngat rakjat didaerah Sumatera rombongan menghadiri dahulu tepi Santan. dan Pan me- Pertempuran didjalan nomor 2 Universiteit 

“Selatan jang sudah dikundjungi- / | rapat umum jang diadakan dila- njergap. tadj berlangsung selama 5.djara. Amerika £S 

rada dikota Makassar rai mendjelas- 

3 | SUMBANGAN UANG 
Kepada Mesdjid Wa- 
shington, 

“djalanannja ke Amerika  Se- 
'rikat untuk menuntut peladja- 

(Fran pada Perguruan Tinggi Ca- pada mereka. 

melakiikan pertempuran besar? an disegala 
dalam mana mereka mempergu nakan 

troni di Indochina, 

segala alat jang ada 

  

hingga terpaksa 
kembali. 

  

   

Nopember”, ristiwa 'Bamba Supeno” . PE : : 5 ae Serangan di Vietuan 
1 Oktober” Ie akibat? jang | Human Dari duta R. I- Washington, Hanin hi ema di aa Naa Hari Selasa jang lalu markas-'| Chanmong tersebut diatas tadi, Nan sa 

UV litik maupun Inilibar' 2 (Kementerian Agama mendapat. sah? : an moder aa Tan besar tentara Perantjis di Hanoi | lebih hangat daripada 'pertem- an 3 

5 Ponakan BURU Oka TA kabar, bahwa oleh duta terse- na Fa Ta 2 Tun, Ba Sa memerintahkan, agar supaja se- | puran jang terdjadi ketika per- apn Hg TN 
: Kn aa dori 5 gan ia | but telah disampaikan sumba- | dan 22 aan Ban 1 gala pasukan penjerang dan pe- | mulaan tahun ini, waktu pasu- | HO Jang ada pe Ie 40 mul 

# sedia "Ingan ummat “Islam Indonesia | selama  perdjalanan ini akan sebelah utara Saison hu 3 

23 

1 diadakan Pa Nan | 
“Oten karena itu fadutkokk Aa 2 

    

       
      

      
     

     
    
   

    

      
   

   
   

  

   

              

   

  

    

Katakan, | 

    

    

       

  

    

        
   

      

  

  

     

ng peristiwa ini. — Ant. 
  

'Mukarto kembali 
tg. 7-12-52 

Dalam suatu pertjakapan men. | 
teri Juar negeri Indonesia, Mu- 
karto, menerangkan satu dan 

| lain hal tentang peranan Indo- 
nesia dalam hubungan PBB. 

Menurut Menteri Mukarto, 

tjana umum . untuk perkemba- | 
ingan jang akan datang. 

      

uang sebanjak $8.750.— .kepa- 
da. Panitia . Pendiri  Mesdjid 

Washington. — Ant. 

digunakan dalam rentjana pen-   “Indonesia. didikan massa dari pemrerintah ' 
Demikian Usis. Ant. , 

  

x 
4 

digiling oleh 

berapa djam  sebelumnja me- 

ja baru2 ini tidak kurang he- 
atnja daripada didaerah2 Indo- 

nesia lainnja jang pernah dikun- 

       

   

Kap jg. diktatoran2, akan 
rakjat sendiri 

ngannja, oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Se- 

pangan belakang Benteng Pa- 
abang, jang mendapat  kun- 
ngan ratusan ribu orang. 

ngintai Uni Perantjis ditarik kem 
bali dari apa jg disebut ,,djalan 
kolonial nomor 2” didaerah Phu- 
doan dan disebelah utara Phuto. 
Kedua daerah ini letaknja se- 
belah barat- laut Hanoi. : 

Pasukan? Perantjis tadi mu- 
la2 sudan madju sedjauh “kira2 

80 km. kedalam daerah pasukan2 

Vietnam Ho Chi Minh dan se- 

karang diundurkan' sampai ke- 

| daerah sekitar Vietri, jang ber- 

daerah Phudoan,   
pada penjerang. 

wenurut keterangan komando 
Perantjis, gerakan serangan di 
Phudoan telah memaksa pihak 

  

kan2 Perantjis dipukul mundur 

dari Caobang, jang letaknja pa- 
da ,Gjalan kolonial nomor-4" 

dan dari Hoabmh pada  djalan 
»kolonia?” homor - 6. Chanmong 
terletak didaerah Phudoan, 

Menurut pihak Perantjis se- 

rangan di Chanmong tadi telah 
menimbulkan korban beberapa 
ratus serdadu Vietnam Ho te- 
was,.sedangkan pada pihak Pe- 

rantjis 
| Na usaha delegasi Indonesia data Tang 30 km. Vietri letaknja pa- |.dan luka2. ISRAEL ? 

, C 8 ai , ti Ia 3 

| Komisi: Ekonomi PBB jg akan diadi b Ja'paduan "Sungai Merah 'dan || Sedjak tanggal 1 Nopember j1. Menurut ke 4 
| | datang adalah mendesak supaja 'Mari kita tetap mendja enteng anna eriau va beranya NA A Pihak” Perantjs, pihak Vi- (|. jangan “jang uasa ot | 
: 1 | kepada daerah? ig terbelakang cemokrasi di Asia 3 aa Aa u Uni Perantjis | etnam Ho telah kehilangan kira? Darussalam 1 1 
& Pn " diberi . bantuan “lebih banjak. dan ra Use endargan kini Su- |6.000 orang tewas atau luka2 di harj Selasa 1 
3. Ba f h | Djuga akan: disusun rem Apaan bertempat di Gubernuran Djalan Tasik 13, untuk | dah mulai mengundurkan diri. | Vietnam Utara, sedangkan pihak orang penti 5 Ra Tag opera: selandju menghormati kedatangan Presiden Sukarno dan  rombo- Serangan besar?an di- 1 Uni Perantjis hanja kehilangan 

800 orang,     
mengundurkan diri dari daerah 

Menurut maklumat Perantjis ta.. 

Gi, serdadu2 Vietnam jang me- 

njergap itu ,,menjerang dalam 

hanja 150 orang tewas | 

diantaranja 2 atau | 

    

ini telah menj 

etnam Bao Dai de 

21 serdadu Bao tewas 

13 serdadu Ho tewas. 

AFP. - UP: 

    

  

  

2 PROF. EINSTEIN TJA 
LON PRESIDEN 

     

      

   

    

   

    

   

  

   

       

   

lah mend 

Pre ofessor 

    

  

  

Sementara itu d 

kan darj Prince 
Prof, Einstein | 

  

    
  

  

    

  

  

  

inja. $ Siapa hendak perkosa | Vietnam untuk menarik kira2 | keadaan mabok arak". jd. — melalui i 
eh “Seterusnja “dikemukakan, bah: Is demokrasi'dia perkosa | 1 divisi dari. daerah Federasi. -- Sebelum mengeluarkan “mak- nja — men ' 
PA Ia semangat 17 Agustus 1945 | '. kemerdekaan. Thai, dimana berkobar pertem- Jumat tadi, diumumkan pula-bah menerima, kaw ! 

i $ itu mempunjai 4 matjam hal, Dalam rapat umum ini Presi- | puran hebat. wa bataljon infantri jg dibantu isi permintaan uut tas 
“€ eland: F: Neta da: Ba Mt di Indonesia bagian Timur sela- jaitu tekad merdeka jang penuh | den menitik- beratkan pembitja- | Ketika hari mulai malam, pa- Oleh satuan2 tank serta 2500 di —- Ant, « UP | 

«merebut ke njat an yah Santang tersebut | ma dua ntinggu lebih. . dan meluap2 serta setia pada jraannja pada soal demonstrasi | sukan2 Perantjis mengundurkan | Serdadu pasukan pajung Peran- t! .. isa 9 
Lan kasar : tidak AA mart je PEG, telah dikundju- |. (sumpah untuk menegakkan sa- |17 Oktober 1952- di Djakarta. | diri kearah selatan. 2 An 

— mukakannja, Tag kalau hendak memperso- nginja antara lain Makassar, |: negara, semangat . ichlas jg | Antara lain dikatakan, bahwa Penjergapan hebat, di 

: $ an | alkan kedjadian itu ketjuali ada ea Te Ram UpANg ksa | dak memikirkan sedikit djuga | bangsa Indonesia sedjak dahulu (.. Chanmong, | Konp. Eisenhower — Truman : 
— menteri pertahanan. : | mandat dari Panglima Terting 2 ea R aa an J kepentingan diri sendiri , sema- | kala sudah demokratis masja- Pimpinan tentara  Perantjis 

sit og Kalau Menteri dan Nan gung ke Indonesia Timur ku | ngat persatuan jang bulat dan | rakaftnja. Selandjutnja” dalam | mengatakan, bahwa penjergap- 
: Keterangan? overste Warro lak datang boleh sadja se- Gjurubitjara kedjaksaan agung | semangat sedia membangun sa- | djaman bangunnja pergerakan | an Vietnam Ho terhadap satuan? Uu un an n nter- 

H0 sungguh menarik Lan dan bagai routine untuk memperso- Abdul Muthalib Moro atas nama (tu negara dari tiada mendjadi | hangsa Indonesia, demokrasi | lapis badja Perantjis, dekat g ... G 3.3. 
$ membangkitkan bei : alkan hal? jang diluar peristiwa | Ijaksa agung menerangkan | ada. djuss anenggei sendi yang bo. : 2 
.  pertanjaan. San 16 Nopember, 2 (maksud perdjalanan ' djaksa Dalam mengupas keempat j koh, baik Serikat Islam dengan | nja mendjadi diktator2an, maka : g | di biti k 

SIA a sk Demikian Warrow jang selan- agung itu untuk menindjau dan | matjam inti semangat 17 Agus- | demokrasi bersendikan agama, | lebih baik ia tinggaikan istana? nas lona 5 5 ja ra gd 73 
Kena 3 | ajutaga menerangkan, bahwa | memperdalam - 'pemandangan2 | tus 1945 itu, Presiden antara | P.K.I, dan Partai Rakjat dengan | itu, " , 

D0 “Tepas daripada doa | Menteri dan KSAD telah menga- (dalam soal2 kemasjarakatan | jain katakan, bahwa orang2 | demokrasi proletar dan kemudi- Pidatonja jang tjuma mema- Taft usulkan orang2 untuk kabinet 

         
       
        

  

' 

La muntjak. Ibarat diukur d 

Warrow sendiri jang mengata- 

kan, bahwa ia tidak. setudju 

Mau tidak mau kita Brad: 
 bertanja : s 

Apa sebab Warrow — Ga 
menempatkan panglima bring | dibantah oleh Warrow seperti | 'tang soal keamanan Opeltaguki 'itu dari belakang dengan sorak | kan setia pada demokrasi dan | dapat dibuktikan oleh kabar2 jg | soal terpenting jang bersangku- | lakang kepada £ 
gi dan wk. Presiden beger aa ANaR 2 , daerah. TE Aunt: dan aa ,merdeka”.. menuntut supaja parlemen se- | terachir, jang menjatakan, bah- | tan dengan Amerika dalam la- | missinja mentj 
menteri pertahanan pada kedu- 

dukan jang seakar akan. berla- 
wanlawanan? 

Sedjak peristiwa S5 Oktober 

bulan lalu baru. sekali imilah 
ada suatu ea 

  

      

  

jang terasa oleh publik kana | 
berbatas kepada Ningkungan Ta 
A:P. sendiri, aan hanya berug- |   
tas kepada lingkungan opsirg 
tinggi. dengan, situasi jang. te- 

    

   

wa "peristiwa. ini adalah suatu 

   

  

takan bahwa mereka toh akan 

datang djuga.. Dan kini telah 

desas-desus dan anggapan? bah- 

|dan keadaan semua djawatan2 
jg djauh letaknja dari pusat itu. 

Diterangkan selandjutnja di- 
“dalam pertemuan2 jang diada- 
kan telah tertjapai hasil berupa 
pengertian jang lebih baik ten-   

Indonesia sekarang diliputi oleh 
semangat “mementingkan diri 

Lautan manusia tidak sadja 

.mendesak2 ketika kendaraan 

tersebut akan lalu, tetapi djuga 
“lantas mengiringkan kendaraan   

  
  

“SIDANG D PR D TOGJAKARTA : . 
  

  

   
0. NX ketua ke-II 

  

ea Pp Pp 6G diserahkan n kepada 

bo Pemerintah data diadi sandeelhouder 

'EMARIN D.P.R.D. Jogjakarta dengan dipimpin oleh Wakil 
sdr. Notosudarmo telah mengadakan sidang 

" Madi membitjarakan sekitar usaha utk mendirikan pabrik gula 

4 
1 & 

tar dari Juar negeri, 
-Achirnja Mr. Kasmat menja- 

takan, bahwa ID.P.D. dapat me- 

an pergerakan kebangsaan se- 

sudah itu dengan Naa de- 

mikian pula dengan banjaknja 
surat2 pernjataan  diterimanja 
sedjak terdjadinja demonstrasi 

17/10, jang terbanjak menjata- 

gera bersidang. 
Siapa jang hendak perkosa 

demokensi dia hendak perkosa 
Line ara kita sendiri. Siapa 
jang hendak diktatoran?2? dia 
akan digiling oleh rakjat sendi- 

“Djuga diulangnja dalam pida- 
to ini, bahwa meskipun ia se- 
karang tinggal dalam istana jg 
berlantaikan marmer jg meng- 

kan waktu 15 djam itu diachiri 

dengan adjakare Mari ki- 

ma menjatakan atas nama pe- 
merintah, - bahwa bubar atau 

tida parlemen sudah tidak soal 
lagi bagi pemerintah Wilopo. Ini 

wa parlemen segera akan ber- 
sidang, Tetapi meskipun begitu, 
Menteri. Penerangan selandjut- 
nja, politik didalam negeri kita 

masih tetap ,,gevoelig” sekali. 
Ia harapkan rakjat dalam waktu 

an pada pemerintah, menuntut 

parlemen bersidang lekas, anti 

perang, tjinta damai,  tjabut 

undang2 darurat no, 16 dan se-     kilat, bila ada orang menjuruh- | bagainja. — Ant,“ 

- jang lalu djam 15.00 

ma diumumkan setelah  perte- 

muan, bahwa Truman - Hisenho- 
wer menjatakan bahwa mereka 

telah .merundingkan beberapa 

pang hubungan internasional 

mengenai Soal2 tersebut telah 

diberikan kepada  Eisenhower 
demikian dikatakan dalam ko- 

munike itu. 

- Achirnja dikatakan bahwa 

nja. 
Mengenai konperensi tersebut, 

AFP selandjutnja/ mengabarkan 

bahwa Bisenhower disertai se- 
nat O. Henry Cabot Lodge dan   

  

BESIDEN TRUMAN dan Djenderal Eisenhower hari $ 
telah mengadakan kenpx ren 

  

   

  

apa jang 1g dinamakannja tiba dikota Makasar dua perwi- | Berhubung dengan itu “djaksa | sendiri jang penuh dengan per- | mokratienja, tita tetap djadi ben- 1 r akan berunding djuga di Penta Hasi kepala? ts 
pertjobaan — COup Ex Oktober | ya dari MBAD jaitu Kapten agung telah menerima penga- tengkaran? jang pada tahun '45 Dikatakannja, bahwa kundju-Iteng demokrasi di NN Pan Pe AR EN 

z bukan lalu, ket Nge ya Runturambi dan Kapten Man- duan2 persoonlijk didaerah?2. | itu tidak ada sama sekali. Ingan dan pernjataan dari rakjat | Asia ini! 
ngenaj sikapnja sendiri terhadap ajian selaku persiapan kedatang- | Ada dikandung maksud untuk ' Sesudah itu, Presiden dan | jang sangat meriah ketika ta Politik didalam negeri Eisenhower mengatakan bah- Joseph Dodge wakil? 2 

Bana Baen Bates Maa ena aan Pe memadjukan - usul? kepada pe- | rombongan dengan kapal DKA j datang, ataupun dalam rapat masih tetap ,,gevoelig”. | wa konperensi itu memuaskan | pung pribadinja Nan 
| pihak-dan ea" kanga Oke Tentang anta Ha De “merintah buat melantjarkan te- | ,/Tjenderawasih” menudju' pela- | umum hari tersebut, tidaklah Sebelum Presiden berpidato, | dan diadakan untuk mendjamin | rintah jang akar 1 £ 

Be aa lain pihak : Men an : Sabu Tan Pena Me jaaag dan. keha- | bihan Tengkuruk dikota Palem- | lain daripada pernjataan keseti- | Menteri Penerangan 'A. Mono- |lantjarnja pengoperan pemerin- | djabatannja. 

aa ani 2 Pa aa a ikanan. 7 “bang. aan rakjat pada demokrasi. De- |nutu sebagai pembitjara perta- | tahan. Dalam komunike bensa- Presiden ' 'Truman 
adalah mengedjutkan. "karang ini ialah telah timbul 

: 

     

    

    

Dean Acheson, Mc 

hanan Lovett dan « 

Averell Har 
itu memb 

    

aCchiri peran 

djikannja sel 
milihan, 

   

  

Senator, Robett ' 
lasa jang lalu n 

          

   

    

    

    

   

      

Bima" “a 2 « ri, karena memang sudah men- | jang genting ini membantu pe- | pertemuan Truman - Hisenhower | bahwa atas permintaan 

tinggi — (seaka “O0ntra | djadi tjita2 rakjat bahwa sendi merintah dengan ketenteraman. |itu telah membuktikan kesang- | hower ia telah me uikan be 

wk. Presiden PEN Ten Ke negara kita ini demokrasi, Dan | Perlu diterangkan, bahwa da- | gupan rakjat Amerika untuk | berapa orang 

Si hanan. Hoa kn nan 2 bila kita tinggalkan demokrasi, 'lam rapat timum ini, barisan2 | mengurus soal2nja dalam sema- | Amerika jang ak 

5 : Lee LA NA 2 yh se SI. jan | maka negara kita ini akan han- | rakjat membawa  bermatjam2 | ngat persatuan dan dalam kese- Dalam konp 

Ana PA AN TS tjur” Demikian Bung Karno. poster jang menjatakan kesetia- | daran akan tanggung djawab- | djutnja ditega n 

“Apabila entangan |. menghendaki pengur: 

  

tuan Amerika padz 
Hal ini dinjatakannja at 

tanjaan apakah ia 

haluan lebih banjak 
dengan Eropa s 

Irit 

  
lah dikonstruksika tea ar- | LN njetudjui pendapat “untuk ikut " Han ban na “ar 

ro itu Gambaran brang, Men)“ Gikote Ini, dan mendengarkan, pendisasin Data: Jun jang: | rta Na nee ne ngenai 17 Oktol : Te aandeelhou er) aa 
telah diambil olehnja esa hasil2 Rena. jang . divisi Ja 

menundjukkan curve jang me (kah? ejek rentja kap” Ye " : Ta Na san prinsip | Harian ,Sun Tin 

    
   
   
   
   
   
    

  

   
   

bani pendjelasannja itu Mr, 
asmat anggota D.P.D. mene- 
gkan, bahwa dalam pokoknja 
.G.D. minta supaja pemerin- 

Be ikut serta dalam 
usaha ini. Buat daerah telah di- 

g jang diperlukan untuk | 
sediakan kapital separo dari be-, 
rootin 

lagi. 

“milih Seda gula itu, jalah ka- 
rena rakjat sudah mahir dalam. 
soal penanaman tebu, sedangkan 
irigasi djuga sudah sesuai dll. 

H9 D.P.D. setudju. 
" Tentang “bentuk dari pabrik 

gula ini, PP.GD. mula2 meng- | 

Dalam “ pemandangan umum 
berbitjara 8 orang anggota, ja- 

“itu sdr.2 Istiadjid, Sukotjo, Bra- 
| taningrat, Prodjosuroto, 'Prodjo- 

| prakoso, Prodjokastowo, Susan- 
to dan - Brotoharsojo. 
umumnja para pembitjara tsb. 
dalam prinsip menjetudjui usaha 

rikan pabrik gula di Jo- 

    

Pada | 

   

   
    

    

    

Cago hari Selasa jang 
nulis bahwa, pembe 

ngadjukan per 

4 divisi lagi untuk 

Dalam tulisan i 
rima dari war 

Tea titak C 

  

, i | 2 rkan resepsi, Menurut pengumuman mar- |3890: tewas, sisani: 1 ia j 2 kit- tkan | “ Mengenai K tentang- di- latan, tanggal 16/44 djalan 17 pul sudah Wdilangsnung , Panu”) C isanja luka?” atau Sarc 

sa Pata ea Aan kita ! Pa an ana Antara lain kelihatan Walikota Palembang, bekas Kolonel Bara- | kas MEN satu resimen ten- | hilang. PA ah : 

5 2 tolak dengan pesanan, bahwa wira. 3 | Besar-di India, menteri Mukarto “bang Utojo, Dr. 2 Lt dan Mr, A. J. Vleer Komisaris Kera- an Na Pa Bataljon &tank2 pe-|| Walon pr 
. djustrw orang jang melempar- | Tindakan ini Mil ter-! menerangkan, bahwa soal terse- |” @jaan Belanda di Palembang. Ha P kai beikang dabi Tang .rantjis lumpuh. Permintaan inj | 

2 Sina bea beb dar rasa Aan an War | an en Ta Pata se 4, Inti semangat Di Gubernuran Presiden di- |iringan tentara Perantjis, jang ''Maklumat: resmi jg dikeluar- | ag Lena Ten p 
: | provinsialisme, apabila it & “sen- Pen 2 t S3 k 5 17 -. 8 . 1945. sambut dengan tari gending | sedang bergerak mundur melalui | kan oleh markasbesar tentara Lana Ia , 

diri malah da djadi k rban Mm Ha si Na 4 Ni sa Distasion Kertapati “kira2 Sriwidjaja jang ditarikan oleh | apa jang disebut ,,djalan kolonial | Perantjis “di Hanoi pada . hari Na Hen Naa 

ng baik jang j1 " ata Hua JUS8 | djam 17.30 sore Minggu 16/11, | beberapa orang gadis, jaitu upa- | nomor 2”, tetapi meriam? dan | Selasa jang lalu, mengakui, bah- AN Bi tikan 

«berasa dar dari Piala juaran ! Mn “pat Baen aN disambut dengan pekik sorak |tjara penjambutan, dimana di- | pesawat2 terbang Perantjis tlh. | wa iring2an tank dan mobil la- || $yan : 

: : .. | jang Para 2nak be ar Pi aa" rakjat jang sudah sedjak be- Pabean tjerana sirih ke- | ,,menimbulkan kekalahan besar" | pis- badja Perantjis jang sedang bl 

'hendaki supaja berbentuk kope- 
rasi, tetapi karena dipandang | bat 

olda Mr, Kasmat sulit dalam soal  keuangannja, |5 

kan, Ibahwa pada dja- | maka lalu lebih disukai bentuk | ja 
IN. V.. Guna keperluan ini pa- | ga 

dibutuhkan uang | 1 

n dirikan #pabrik gula. : a | Gengan Tan 
aikan keadaan | 

  

          
        
         
   

  

    

   

     

  

“ni " Yoodah 

: Na dalam, karena hing- 
“ ini belum ada ba- 

       

    

  

             
    

       

     

  

   
     
   
       
    

  

     
     

     
   

     
   

    

leh dita “Tan ling sedikit 1 
Ha . erla- "6 Dala Rp. 10.000.000.- sedang jg harus | “ 

5 Iu lama mer han. | Taktoh 1944 tinggal 7lada lebih dulu Rp, 2.000.000.—. : 
5 Dam disampin, 2 g terus menggiling. Ke-| Disamping itu P.P.G.D. djuga | ' Sesudah istirahat, maka Mr, 

pendjelasan yua makin turun, jaitu dalam | menghendaki supaja Pemerintah | Kasmat mengadjukan usul su- « Menurut swar kabar 
Na nja jang oleh Ap lah di- | t 1945 tinggal 4 karena mendjadi aandeelhouder, Untuk | paja soal P.P.P.G, ini diserah- karta,  kabarnja di Ba 

Tt honstruksikan se bagai: aa, oleh Djepang didjadi- | kepentingan itu P.P.P.G. telah | kan kepada Seksi D.P.R, jang | ada sebuah perk umpulan 

» dus belum 1 tt kes pabrik semen dan sendjata mengirimkan utusan ke Dja- | berkepentingan, jaitu Seksi IV jang namanja sungguh tj 
7 — pertenta- dari). karta . dan menemui Menteri | dan (D.PiD. untuk dipeladjari se- dengan sifat w 1 $ 
& ok. | Menurut Mr“ Kasmat didaerah | Pertanian jang dalam pada itu dalam2-nja, Selandjutnja mem- mungkin  diprote djuga olet: : 

: Ha s ini Salah satu djalan utk | memperkuat pendiriannja untuk. | buat laporan setjepat mungkin wamta, karena adoid Sifat voc $ 
d eribaiki kemakmuran jalah 

: Nana industrialisasi dan 
transmigrasi. Ditegaskan oleh 

mat, bahwa alasan 1 

mendirikan pabrik gula di Jo- 
gjakarta ini. Kesukaran jang 
dihadapi oleh Panitya jalah soal 
mesin2 jang masih harus dida- 

jang akan diadjukan kepada, si- : 
“dang pleno D.P.R. jad. 

Usul Mr, Kasmat ini dengan 
suara bulat diterima oleh sidang, 

MUHAMMADIJAH ' 40. TAHUN: 
Suasana resepsi peringatam 40 tahun Muhammadijah di Gedung Negara Jogjakarta. Kiri: Wk. 

Kepala Daerah S.P. Paku Alam mengutjapkan pidato sambutan, Kanan: KE. H. Farid Maruf 
memboatjakan riwajat Muhammadijah selama 40 tahun — (Gambang "KE f 

“ . 

  

mita tidak sukai mengaku sifak SN 
| Jang | tersimput | dalam mama " 
perkumpulan itu, Pe rk ki 
itu bernama" PIKAT | ) 

            
  

badasagia Lembaga Kebudalsar 
Kon. Batas ia esek 'Genootschap 

kr "2 k : ! « Ti , Yan Kunsten an Wetenschappen' 
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aa meninggalkan rumah pada Tn 
| susnja dan pendidikan anak2 | de 

  

baik dari perseorangan 
on organisasi2 wanita di Jo- 

en bekerdja sam 

mendjadi tanggung-djawabnja, 
dan pula mengingat akan nasib 
anak2 jang telah dewasa, teru- 
tama anak puteri, mengenai hi- 

“ dup kerochaniannja, maka tim- 
bullah suatu keinginan dari be- | 
“berapa kaum Ibu Uhtuk mentju- 

| rahkan tenaganja dilapangan pe. 
| kerdjaan tersebut. 

Walaupun mereka tahu, bah- 
Wa apa jang akan dikerdjakan 
bukan pekerdjaan jang akan da- 
pat dirasakan buahnja oleh ma- 
sjarakat dalam waktu jang sing. 
kat, melainkan usaha ini hanja 
semata2 untuk mengadakan per- | 

| mulaan dan sifatnja pertjobaan, 
tetapi dengan penuh harapan 
-akan dapat diikuti oleh peluru: 
“masjarakat. 

Pula tidak boleh dilupakan 
bahwa dari fihak resmi maupun 

fihak partikelir telah berlomba2 
1x “ juga dalam lapangan jang: se- 

| sudi, misalnja oleh Kementerian 
PP. dan K. didirikannja Panti 
Pemuda, oleh Kementerian Ke- 

sehatan tempat2 pemeriksaan 
- Orang hamil dan anak, oleh fihak 
“partikelir kita tjatat beberapa 
“badan sebagai B.P.P.F. (Badan 
Penjalur Peredaran Film), Ba- 
dan Penegak Kesusilaan d.lIl. 

2 . Usaha? jang akan didja- 
4 lankan. 3 

Adapun rentjana pekerdjaan- 
nja meliputi : 3 lapangan ialah : 
1. penitipan anak2, 
2 penerbitan jang sifatnja pae- 

dagogisch bagi anak2 dewasa. 
konsultasi - biro bagi orang2 
perempuan jang sedang ha- 
mil, dan perempuan jang ti- | 

dak hamil, tetapi hendak me- 

ngatur kehamilannja. 

Penitipan anak?. 
Rat ena pada waktu sekarang 
oleh beberapa golongan kaum 
Ibu dirasakan kesukaran2 utk. 
melaksanakan kewadjibannja, 
baik sebagai Ibu jang harus me-' 
melihara dan mendidik anak2nja 
jang masih ketjil, maupun seba- 
gai anggauta pengurus.keluarga. 
jang harus turut berusaha mem- 
bereskan perekonomian rumah - 
tangganja, dengan djalan turut 
mentjari nafkah jang didjalan- 

kan diluar rumah - tangga, atau. 
pun sebagai wanita pergerakan, 
jang kewadjibannja tidak hanja 
terbatas dilingkungi dinding ru- 
'mah- tangga, maka atas inisia- 
tif beberapa orang Ibu, akan di- 
usahakan suatu tjara djangan 
sampai salah satu dari matjam2 | 

kewadjiban tsb. jang sama pen- 

tingnja akan terlantar, jaitu 
. dengan djalan mengadakan Oor- 
ganisasi penitipan anak2. 

Adapun jang diambil sebagai 
pedoman, jalah anak2 jang ma- 
sih baji sampai berumur. 1 tahun 
dibawah asuhan “seorang bidan, 

dari 1 tahun sampai 3 tahun di- 
bawah asuhan seorang. djuru- 
rawat, dan dari 3 sampai 6 ta- 
hun dibawah asuhan jang ber- 
pengetahuan 
man - kanak2. f 

»Usaha -ini menurut - rentjana 

panitya didasarkan usaha go- 
tong-rojong antara para Ibu jg. 

berkepentingan. jang Penang. 

sebagai Te ta- 

—. berdekatan. 
Oleh karena kita akan men- 

Gjumpai kesukaran2 untuk men- 
dapatkan tenaga2 pengasuh se- 
perti tsb. diatas, maka usaha 
itu dapat diserahkan.pada salah 
seorang Ibu dari anak2: jang ke 
betulan tidak mempunjai kewa- 
djiban untuk bekerdja diluar ru- 
mah-tangga, dengan diberi se- 
kedar pengganti obat lelah, Pa- 
nitya sanggup memberi petun- 
djuk2, rhengadjarkan pengeta- 
huan2: jang diperlukan Tg seo- 
rang pengasuh. 

Menurut perhitungan: ea 

tjara jang demikian ini akan le- 

bih banjak menguntungkan dari 
pada, djika tiap2 Ibu jang be- 
kerdja diluar rumah-tangga me- 
"njerahkan anaknja- kepada 'seo- 
rang babu, jang harus diperleng- 
kapi pakaiannja dan. didjamin | 
makannja serta gadji tiap 
lan jang djumlahnja ' 

| rang dari Rp. 1005 serta — sama: 
" terpenting — belum dapat ter- 
djamin akan: "kebaikan asuhan- | 
nja, 

Dengan adanja usaha tersebut, | 
maka para Ibu jang menin 

kan rumah-tangga dapat d r 
tenteram menunaikan kewadjib 

annja, karena mempun, gi TN 
kinan, bahwa, anak: sel 
tinggalkan, sudah Uu 

dikannja dan untuk ad) 

  

    

luarkan ta: 

Terutama, dani 
ini ditudjukan kepada k 
“untuk turut berichtiar m 
rangi 
achlak diantara. Dara. Sa is 
wasa, Yi 

      

  

. Oleh anang panjakian. kos 

    

   

   

    

    
   

itu tidak Pe aa m se. | 

3 tan, 
Jang” adu | 

    

adanja. bahaja.. | 

“ segera lahir 
, ono, P Purbopranowo ) 

            

1 Bh" ion pa 

. dari revolusi, adanja 

'aruh dari dunia film, 

ang sifatnja tjabul dan. 

, maka - pertama2- | pani- 

saha untuk membantu 

Kenang sebab2 itu, 
ya jakin, bahwa usaha 

da usaha jang tidak ri- 

ngan, , karena mengingat, bahwa 

dimasjarakat ini telah dilakukan 
usaha jam itu, tapi 

| jang dengan terus terang kita 

sekalian belum dapat menun- 

djukkan hasil jang ' positip. 

Tjara untuk mentjapai tudju- 

'an tsb. ada seribu satu matjam, 

jang harus disesuaikan dengan 

keadaan, waktu dan. tempat. 

| Adapun sebagai langkah perta- 
ma jang merupakan suatu usaha 

Iiaksanakan setetes air disamo- 

| dera, jalah berwudjud mengelu- 

arkan penerbitan, jang akan di- 

'isi dengan karangan2 jang ber- 

sifat paedagogisch dan jang da- 

pat dipakai sebagai alat untuk 

mempertemukan pendirian anak 

muda dan orang tua. 

Maka penerbitan ini akan di- 

usahakan tidak hanja € oleh fihak 

orang tua jang berpengalaman 

dalam soal2 pendidikan orang 

dewasa tetapi djuga. oleh para 

muda. jang dapat menundjukkan 

persoalan2 jang dihadapinja. 

  

halangan suatu apa, penerbitan 

akan dimulai pada tanggal 22 

Desember 1952 j.a.d. sebagai per. 

sembahan dari masjarakat ke- 

pada peringatan Hari Ibu, dan 

kah diberi nama SISTANA PU. 
| TERI”. 

Usaha konsultasi - biro. 

lagi, apakah maksud dah tudju- 

an adanja | pemeriksaan baji dan 

orang jang sedang mengandung. 
Terutama utk mendjaga djangan 

sampai baji mendjadi sakit dan 
baji jg masih dalam kandungan 

serta. Ibunja jang mengandung 

selalu dapat diperiksa keadaan- 

Inja, agar pada waktu bersalin 

tidak akan mendapat kesukar- 
an2. Karena jang mendjadi pe: 

doman lebih baik mendjaga. dja- 

ngan sampai sakit dari pada ber- 

obat djika sudah djatuh sakit. 
“Tetapi mengenai. usaha jang   

ini, kami kira merupakan hal 

jang baru, jalah mengatur 'ke- 

hamilan. 
“Tidak dapat disangkal, bahwa 

oleh para wanita sendiri sering 

dirasakan penderitaan2. jang di- 
sebabkan, karena.sering mengan 
dung, terutama mengenai soal 

kesehatannja. Tidak djarang ki- 
ta dengar, bahwa seorang wa- 
nita diberi nasehat oleh dokter, 
supaja djangan mengandung la- 
gi, karena dapat membahajakan 

djiwanja. 
| Berdasarkan  pengalaman2 

“akan kebutuhan ini, maka pani- 
tya membuka. pintu untuk me- 

nerima mereka jang berkepen- 
tingan, agar usaha2 tersebut di- 
djalankan dengan sebaik2nja ti- 
dak bertentangan dengan keaga- 
maan dan kemanusiaan dan da- 
pat dipertanggung - djawabkan 
atas dasar2 kesehatan. 

Oleh karena panitya  jakin 
pula, bahwa soal ini bukan soal 
seorang isteri sendiri, maka pa- 

1 Ketscodirta Ta sanggup memberikan 

nasehat, bila sudah ada permu- 
fakatan dari suami-isteri. i 

— Untuk keperluan usaha ini 
.seluruhnja, panitya. bekerdja 
bersama2 dengan para tabib, bi- 
dan dan rumah2 Sakit, dan Su- 
dah dapat dimulai pada. har4 Ke- 
mis pagi tanggal 13 Nopember 
11952, bertempat digedung Gon- 
| dolaju No. 30. : 

Kesimpulan. 

Dalam 'pokoknja panitya ber- 
usaha untuk kepentingan masja. 
'rakat pada gr panjA, maka me- 

  

PERSATUAN. BERSEN: 
DJATA 

5 Pan Sura- 

          

   

            

   
   

        

   

    

   

: Lohji etan telah diadakan re- 
: Bae Ba Kn Per- 

na wakil ketua Suharto, 
! I tersebut ber- 

ng kekeluargaan dan bermak, 

  

      aan dalam ilmu. far, 

“ 

mendapatkan keterangan2 
bih landjut dapat berhubungan 
dengan Nj. Suwito, Lempujang- | 

| wangi No. 19, Sanjana 

.jang | 

- Menurut rentjana, djika tiada | 

Kami kira telah tidak asing | 

kedua dari pada konsultasi. biro 

  

pengetahuan | 

  

»KEDAULATAN karuar" 
  

    
ngadjak pada seluruh lapisan 
masjarakat untuk turut  men- 
dukungnja, agar supaja hasilnja. 
dapat lekas dirasakan. Untuk 

le- 

  

AIDID: DAN NJOTO TAK | 
BOLEH MASUK 
NEDERLAND? 

Dalam keterangannja kepada 
Makan Usaha Indonesia dj Ne- 
derland Mr. Susanto, penasehat 
Kementerian LN Belanda Mr. 

| S.S. Blom, atas nama kemente- 
riannja mengatakan bahwa pe- 
nolakan terhadap Aidid dan 
Njoto tidaklah mempunjaj arti 
dinas melainkan adalah pera- 
turan umum jang dilakukan 

: terhadap semua “tamu luar ne- 

geri jang hendak mengundjungi 
konperensi CPN, —Ant., 

3 
ng KN pa 

      

   
   

    

   

Pada tanggal 12-11-'52 jang lalu tiba di 
djang Presiden Sukarno berserta rombongan. 
Gambar : 
bernur Sumatera Selatan Dr. 
djuga. Panglima T.T. II Let. 

Presiden sedang ber djabatan 

“Rp 3.500. pong BANTUAN. 
.. PAMONG DESA 

tahun ini 
“Tengah 

pemerintah Djawa |- 
telah: 

nja. 
Djumlah pamong desa 

telah mendapat uang tundjang- 
(an sebesar tersebut tertjatat 
23800 orang, va “Ant,     

| HARUS DIMINTA IZIN 

Atas pertanjaan, pihak Dinas 
'Pengawasan Keselamatan Ne- 
gara menerangkan, bahwa un- 
tuk mengadakan sesuatu rapat 
umum, rapat2 raksasa, demon- 

strasi, dan sebagainja, jang ber 
sifat politik atau membitjarakan 
soal2 politik, harus diminta izin 
lebih dahulu dari pihak berwa- 

djib. 
Dikabulkan atau tidak per- 

mintaan iZin untuk mengadakan 

sesuatu rapat umum, rapat2 
raksasa dan sebagainja itu, ada 
lah tergantung dari kebidjak- 
sanaan pihak berwadjib, demi- 
kian DPKN. Ditambahkan pu- 
la, bahwa untuk mengadakan 

rapat2 tertutup tidak ada 
rangan. — Ant.   

Sampai pertengahan pertama | 

: mengeluarkan | 
| uang Rp.3.584.000.. untuk mem 3 
.beri tundjangan pada pamong2 |. 
desa jang kurang penghasilan- 

jang 

Untuk Rapat2 umum. 

|naga daerah Surakarta, 

| Zoelkafli menerangkan 
| dalam keadaan seperti sekarang 

|ini keadaan sosial meminta. per- 

la- | 

  

$ 

  
watan tersebut. 

- Film dokumenter sematjam 
7 

itu selain di Solo, dibuat djuga 
di Semarang, Surabaja, Jogja 

dan Malang. 
| Sementara itu dalam pertemu- 
an pers pada hari Senen itu, Ke- 
pala Djawatan Penempatan Te- 

sdr. 
bahwa 

|hatian sepenuhnja. Hal ini ka- 

rena akibat dari pada sisa2 pen- 
djadjahan. 

Maka D.P.T. dan djawatan2 
| jang mempunjai tugas jang se-   
: Kalau 

djalan harus berusaha mendja- 

lankan tugasnja sebaik-baiknja. 

perhatian masjarakat 

dan Djawatan? lain itu terhadap 

soal2 penglepasan masaalah su- 

dah baik, maka sewadjarnjalah 

soal pengangguran harus menda- 

T pat perhatian lebih banjak lagi 

Pelabuhan Pan- 

tangan dengan Gu- 
M. Isa dan dibelakang tampak 

Kol. Kosasih. (IPPHOS). 

  

  

— djalan dan 7 djembatan 
' Keputusan2 sidang DPRDS Karanganjar ke IV 

ADA tgl. 11 sjd 13 Nopember 1952 DPRDS Karanganjar 
Ska mengadakan sidang, sebagai landjutan dari sidangnja 

jl. Pembitjaraan dalam pada tgi. 41V5 sidang? tsb. pada 

prinsipnja anggauta? menerima baik surat keputusan Kepala 
— Kantor Urusan Pegawai tentang pemberian tundjangan kepada 

| ahli waris pegawai jang meninggal dunia, dan peraturan menge-. 
2 nai bana aon perwakilan djabatan. 

- Selandjutnja sidang menge- 
sjahkan pula PP. No. 8 sampai 
No. 14 tahun 1952, jaitu per- 
aturan2 tentang 

Pemberhentian dari peker- 

djaan untuk sementara waktu 

dan pemberhentian: dari djaba- 
tan negeri sambil menunggu ke 
putusan lebih landjut bagi pe- 
gawai negerj sipil. Daftar su- 

sunan dan kenaikan pangkat 
pegawai negeri. Daftar pernja- 

taan ketjakapan pegawai nege- 
ri. Hukuman djabatan. Peng- 
hasilan dan usaha pegawai ne- 
geri dalam lapangan partikelir. ' 
Pemberian pengganti kerugian 
kepada pegawai negeri sipil utk 
barang2 jang tidak dapat dipa- 
kaj lagi, rusak atau hilang pa- 
da waktu melakukan perdjalan- 
an dinas, Pemberian pengganti 
kerugian kepada pegawai nege- 

ri sipil untuk barang2 bergerak 
jang bukan karena salah dan/ 
atau kelalaiannja sendiri, tidak 
dapat dipakai lagi, rusak atau 
hilang sebagai akibat peristiwa 
peristiwa jang luar biasa, ter- 

.djadi disuatu tempat atau 

daerah. “ 
Batas kekuasaan D.P.D 

mengeluarkan uang. 

Mengenai batas kekuasaan me 
ngeluarkan uang, D:P.D. diberi 

hak mengeluarkan uang dari 
anggaran belandja guna, Pe- 

| ngeluaran jang baru telah ma- 
suk. rentjana anggaran harus 
minta pengesjahan dari DPR. 

Menjelesaikan pengeluaran jg 
memberatkan “ mata anggaran 
Pengeluaran uang jang tidak 

. 

tersangka (onvoorziene uitga- 
ven) asal tidak melebihi batas 
djumlah Rp. 5.000,—. Menjele- 

saikan pengeluaran jang mele- 
bihi batas djunjah Rp. 25.000,- 
tidak dgn persetudjuan DPR 

biajai 
atu. pekerdjaan umum (uit- 
voering van openbare werken) 
“dan tidak melebihi batas Rp. 
50.000,—. 

Pembangunan 7 djem- 
batan ddn perbaikan 

djalan. 
Kemudian sidang mengesjah 

kan pengeluaran uang “guna 
pembangunan djembatan2 dan 
perbaikan djalan2, “ jaitu : 1. 

|| djembatan Gembong Rp. 40.000, 
2. djembatan Lengkung Dum 
pul Rp. 60.000,—, 3. djembatan 

  

  

000,— 5. djembatan Pendem 
Rp. 19.000,— 6. djembatan 
Doplang Rp. 17.000,— dan 7. 
djembatan Naipan Rp. 67.000,- 

Pemeliharaan berat pada djalan 
dijalan ' Tunggul Matesih, 
Tompe Modjogedang dan 
simpang ampat  Tasikmadu 
Rp: 240.000,—. Dan perbaikan 

pasar Karanganjar Rp. 61.000,- 
Dapat diterangkan, bahwa 

bangunan2 tersebut kini sedang 
dikerdjakan, 
telah selesai. 

Selandjutnja sidang akan dis 
teruskan besuk pada 201 
24 Nopember 1952 Jang, Mah 
datang. — (Kor)   

  

tografie, 
serta. memperkembangkan ba- 
kat dan ketjakapan fotografie 
dari anggauta?nja, 

b. an anggauta2nja 
untuk selalu berusaha mem- 
pertin dan memperkem- 

bangkar bakat serta ketjaka- 
pannja masing2 dalam foto- 

grafie, dan 
c..Membimbing masjarakat ke- 

| arah kemadjuan didalam pe- 
ngertian maupun pengetahuan- 
nja mengenai ilmu fotografie, 

agar lebih dapat menghargai 
Gan mengenjam hasil2 dila- 

pang fotografie. — Ant. 

| kompi C.T.N. PERINTIS 
PEMBANGUNAN 

- Berangkat ke Kalimantan 

' Kompi C.T.N. 434 Solo seba- 
gai perintis pembangunan te- 
lah berangkat dengan naik ka- 
pal ke Kalimantan. Mereka ter- 
diri “darj 180 anggauta C.T.N. 
Ci 434 dengan keluarga seba- 
njak 406 orang dibawah pimpi- 

aa 

nan Lets. Mudjiman. 
Menjusul pula pada tanggal 

17-11 dari Banjumas  C.TLN. 
Ci 415 sebanjak 265 dengan ke- 
luarga 510 orang dari door- 
gangskamp di Kudus, dibawah 
pimpinan Lets, PERANAN, 

'Selandjutnja pada,       tangg 
28-11 darj C.TIN, Ci 441 Kiba 

ta 

dan mempertinggi 

  

dahulu asalkan pengeluaran ter | 
sebut dipergunakan untuk mem ' 

penjelenggarakan sesu- | 

kali Pati Rp. 27.000,— 4 djem- $ 
batan Samin Ngalijan Rp. 54. 4 

dan -diantaranja | . 

  

dari sekarang ini. 

Tugas pokok D.P.T. 

Dimana perlu bersama-sama 

dengan badan resmi dan partiku. 

lir lainnja jang berkepentingan 

melaksanakan susunan pasar- 

kerdja sebagai bagian jang tidak 

Tapat dipisah-pisahkan dari ren- 
kemakmuran nasional, 

agar tiap2 orang mendapat pe- 

kerdjaan dan tetap . mendapat 

' pekerdjaan untuk memadjukan 

dan perkembangkan sumber ke- 

kajaan jang produktif. 

Dikatakan bahwa D.P.T. mem- 
punjai tjita2 jang harus dapat 
dilaksanakan, ialah: ,,tiap warga 

negara Indonesia berhak pada 
penghidupan jang Jajak bagi pe- 

rikemanusiaan”. 
Disamping itu berusaha untuk 

| dapat menempatkan tenaga2 jg 
''benar2 sesuai dengan ketjakap- 

585. 600, Ke buat perbaikan 
annja. 

Perlu adanja analisa 

pasar . kerdja. 

“Menurut statistik D.P.T. ba- 

njaknja pendaftaran dan penem- 

'patan pengangur diseluruh dae- 

rah Surakarta adalah sbb. : Di- 

antara 24.752 pengangur2 jang 

telah dapat diusahakan penem- | 

patan ada 7.348 orang, dan 7.122 | 

orang dihapuskan, jaitu mereka | 

jang mendapat pekerdjaan atas | 

usaha sendiri atau pindah tem- 

pat. Sampai achir bulan Okto- 

“ber jang lalu sisa pengangguran 

jang terdaftar masih ada TO. 282 

orang terdiri dari 9.755 laki2 dan 

527 wanita. 
Untuk menghubungkan pen- 

ajari kerdja dan pentjari tenaga 

setjara aktip dibutuhkan peng- 

antar - kerdja. Karena sebagiar 

besar dari penganggur2 jang 

mendaftarkan diri, ialah mere- 

Te jang tidak terlatih dan jg. 

tidak mempunjai sesuatu kepan- 

| | daian vak. 

  

|     

pasar - kerdja. 

   

  

Kepala Diawatan Penempatan Tenaga : 

:'Niap warga negara berhak dada 
-penghidupan jang lajak 

Usaha2 Djawatan Penempatan Tenaga 
dibikin fiim 

(Oleh wartawan 

Papa hari Senin jl, oleh P.E.N. 
film dokumenter sekitar kegiatan? Djawatan Penempatan 

» Tenaga dalam melakukan tugas2nja, begitu djuga tempat Iati- 
han kerdja jang diselenggarakan olehnja serta sementara per- 

“usahaan partikulir jang mendapat pindjaman modal dari Dja- 

K.R. sendiri). 

telah dimulai pembuatan 

Berkenaan dengan adanja ke- 

sibukan2 didunia pasar kerdja 

sesedaerah diantara penawaran 
tenaga dan permintaan tenaga 
serta memperhatikan keadaan 

perusahaan2 dan. pekerdjaan2, 
D.P.T. membuat ana lisa tentang 

Dalam analisa 

tsb. disamping 
djuga diadjukan 

pasar - kerdja 
pandangan2, 

saran. 

Maka untuk memudahkan pe- 

nganggur segera mendapat pe- 

kerdjaan, D.P.T. mengusahakan 
latihan, dimana mereka dilatih 
untuk mendapat sesuatu vak 

(Scholing) atau latihan merobah 

ketjakapan (omscholing) atau 

dilatih kembali dalam ketjakap- 
an jang sama, karena sudah la- 
ma ditinggalkan (herscholing). 

ena 

  

  

Tenekarta- 

Sekaten 
Dimulai tgl. 22 Nov. dan 
Grebeg djatuh tgl. 29/11. 

Menurut penetapan Kraton 

maka Sekaten untuk tahun ini 
djatuh tgl. 22J11 — 28ji1. : 

Pada hari tgl. 22J11 gamelan 
Kjai Sekati djam 16.00 dikeluar- 
kan dan ditempatkan dibangsal 
Pontjoniti dan dipukul. Pada 
djam 24.00 gamelan itu dibawa 

ke halaman Mesdjid dan ditem- 
patkan di Pogongan. Pada ma- 

lam Saptu Paing gamelan masih 

dipukul dan malam itu pemukul 
gamelan akan menerima ,,udik?”. 
Grebeg berlangsung Saptu 
Paing. Gamelan dibunjikan dari 
djam 08.00 — 12.00. Berbunji 
lagi djam 14.00 — 17.00, dan, 

djam 20.00 — 24.00. 
Malam Djumw'at dan Djum'at 

siang tidak dibunjikan. 

PELANGGARAN|KEDJA- 
HATAN EKONOMI 

Perkara2 pelanggaran/kedja- 
hatan ekonomj jang terdjadi 
di Jogja menurut daftar jg di- 
terima ada 3 L.J.J.T.K.S, dan 
O. T. S. masing2 bertempat 
tinggal didjalan Ngabean telah 
didjatuhi hukuman denda Rp. 
300 atau 30 ihari, Rp. 300,— 
atau 30 hari dan Rp. 400,— atau 
40 hari tutupan. 

  

Pemuda rakjat tak mengalami 

perobahan prinsipiil 
Daran konperensi di Djaka rta jang diadakan oleh pimpin- 

an baru Pemuda Rakjat Sukatno, sekretaris umum I, me- 

nerangkan, bahwa minggu jang lalu telah berachir kongres Pe- 

muda Rakjat jang telah berhasil memperbaiki susunan orga- 

nisasi, baik mengenai pimpinan maupun mengenai 

dan ranting?. 

Pimpinan Pemuda Rakjat ki- 

nj tidak lagi terletak pada 

susunan pimpinan umum mela- 

inkan pada dewan pusat pleno, 
terdiri 37 orang wakil dari se- 

luruh Indonesia, dari dewan ini 

dipilih 11 orapg jang merupa- 

kan dewan pimpinan pusat 38 ' 

wakil2nja. harus berkedudukan 

di Djakarta. : 

Dewan pimpinan ini antara 

lain terdiri dari Sukatno sekre- 

taris umum I, Azis sekretaris 

umum, II. Diterangkan pula tak 

ada perobahan2 “prinsipiil me- 

ngenai peraturan Ana Pemuda 

Rakjat. 

Pemuda rakjat, demikian Su- 

katno, akan berusaha segiat-gi- 

atnja menggalang persatuan jg 

luas antara segenap pemuda 

| dengan tidak memandang ali- 

| yan politik atau aliran agama 

jang dianutinja. 

Dalam hal ini Sukatno me- 

negaskan, bahwa Pemuda Rak- 

jat bukanlah sebuah organisasi 

bawahan dari salah satu partai 

| politik melainkan sebuah gera- 

| kan pemuda jang mentjari ker- 

djasama dilapangan membela 

hak2 pemuda 

kan segala perbedaan kejakinan 

politik. 

Bersama-sama wakil2 pemu- 

da luar negeri telah pula ditin- 

| djau kemungkinan mengada- 

kan festival pemuda Asia sedu- 

hia ke-4 tahun '53. 

  

ka. pada tanggal 16-11- 159: bertempat 

Djakarta telah diadakan peringatan 

  

Berkenaan dehgan 40 tahun berdirinja Muhammadijah, ma- 

di Balai Pertemuan 
oleh anggota Tjabang 

Djakarta. 
Gambar: Tn. Fakih Usman dari Pengurus Besar Muham- 

madijah tengah menguraikan pidatonja, (IPPHOS). 

WILAJAH DJAWA TENGAH | 
  

wah pimpinan Lets. Parmudji 
Dipokusumo jang telah semen- 
tara waktu berada di Kudus. 
Mereka terdiri darj 175 anggau 
ta dengan Men ana 312 orang. 
Achirnja pada ee 29-11 
dari Magelang CT C1 423 di 
bawah pimpinan Ltd. Suprijan- 
to dari doorgangskamp Kudus, 
terdiri dari 208 anggauta dgn 

“Kalimantan. — (Kor.). 

"KLATEN 

| “KADER WANITA PBH 
DILATIH 

| Baru2 ini telah selesai dilatih 

“selama 3 hari Kader2 Wanita 

'tjalon guru buta-huruf dari Ke- 

tjamatan Wonosari dan Tjeper, 

Delanggu. 

Pada upatjara penutupan la- 

tihan Kader Wanita tersebut ha- 

dlir para pembesar setempat, 

'antaranja Patih Klaten, Wedono 

Delanggu, Insp. Pendidikan Ma- 

sjarakat Klaten dan Tjamat. 

Adapun peladjaran2 jang di- 

berikan, jaitu Ilmu Kemasjara- 

katan, Bahasa Indonesia, Susun- 

an Pemerintahan, Kewanitaan, 

  

G
d
 

  
888 kelugrga, akan bertolak ke 

Tugas Ibu dalam Kantatakat 

dan rumah-tangga. dan Pend 

dikan Guru PBH. 
Pengikut latihan tersebut bagi 

Ketjamatan Wonosari “a4aa 15 

orang wanita dan Ketjainatan 

Tjeper 69 orang wanita. (Kor). 

s PERTEMUAN WALI 
MURID. 

Atas usaha ,,Permas” (Per- 

satuan Memadjukan Anak2 Se- 

kolah) Delanggu, baru2 ini telah 

(diadakan pertemuan antara pa- 

ra orang tua/wali murid Sekolah 

Rakjat Delanggu dengan para 

Guru. 

« Kundjungan dan perhatian pa- 

Ira orang tua murid sangat me- 

|muaskan. Soal2: seperti: perhu- 

murid, pendidikan, kebutuhan 
murid dan masuk udjian dibitja- 

rakan bersama dalam pertemu- 

an tersebut. 
Kesan jang terdapat sesudah. 

rapat, adalah bahwa tanpa he- 
kerdja sama, antara orang tua 

murid dan para guru tidak 

mungkin peladjaran dapat dibe- 
rikan kepada para murid dengan 
sebaik2-nja, seperti. jang. diha-   
bungan guru dengan orang tua 

dgn kesamping- | 

| ngandjurkan kepada 

  

tjabang3 

Mengenai .tempat dan waktu 
rentjana festival ini belum lagi 
dapat ditetapkan. Diterangkan, 

bahwa achir tahun ini mungkin 

pula di Indonesia akan diseleng- 

garakan konperensi pembelaan 

hak2 pemuda. 

Dalam lapangan pendidikan 
kongres memutuskan akan me- 

seluruh 
tjabang2 untuk berusaha mendi- 
rikan sekolah2 rakjat dan. se- 
kolah 2 lainnja, memperluas 
pemberantasan buta huruf. 

Diantara anggauta2 Pemuda 
Rakjat, djuga. akan memperlu- 
as pengetahuan mengenai teori? 
revolusioner jang dipandang 
perlu untuk melaksanakan per- 

djoangan setjara setepat2nja. 

Lain2 putusan mengenai ke- 
polisian dan djuga soal keama- 
nan dimana diandjurkan untuk 
melawan tiap2 terror dari ge- 
rombolan anti rakjat. Bagi pe- 
muda2 di Djawa Barat dian- 
djurkan untuk turut aktip me- 
ngambil bagian dalam ,,pagar 
desa” untuk memberantas ge- 
rombolan tersebut. 

Achirnja Sukatno  mengan- 
djurkan supaja pemuda2 meng- 
hilangkan segala matjam sak 
wasangka. dan mulai menjusun 
front pemuda jang kuat jang 
pada saat terachir ini lebih2 di- 
rasakan perlu, demikian diachiri 
keterangan pimpinan baru Pe- 
muda Rakjat itu. — Ant. 

RESTITUSI KITAB TAFSIR 
DUR'AN 

Digugat anggota Parle- 
men. 

Didalam sebuah pertanjaan 
jang diadjukan kepada peme- 
rintah oleh anggauta parlemen 
Amelz ditanjakan antara lain 
sampai dimana kebenaran beri- 
ta jang menjatakan pemerintah 
telah mengambil “keputusan 
tiada akan memberikan restitu- 
Si kepada ,,Kitab Tafsir @ur'an 
Indonesia” jang ditulis oleh H. 
Mahmud Junus dan ditjetak di- 

negeri ini. 
Menurut Amelz untuk tafsir 

tersebut oleh  Jajasan Lektur 
sudah dikemukakan persetudju- 
an pemberian restitusi: dari 
ongkos produksinja. Dapatkah 

  

, pemerintah mengemukakan ala- 
san dari pada keputusan diatas 
pada hal sampai sekarang ka- 
barnja pemerintah telah mem- 
berikan restitusi sedjumlah Rp. 
60.000.000,— untuk matjam2 
buku? Demikian  pertanjaan 

itu. — Ant. 

La en NN NN NO NN NAN NAN NN NE NN, 

rapkan baik oleh para.orang tua 
murid sendiri maupun oleh para 

guru. (Kor). 

KARANGANJAR 

8 ANAK DICHITANKAN 
BERSAMA 

Peringatan Pantja Win- 

du Muhammadjjah, 

  

Berkenaan dengan peringat- 
an Hari Ulang tahun ke 40 ber 
dirinja »Muhammadijah, pada 
tanggal 16-11 jang lalu Tja- 

bang Karanganjar turut pula 

merajakannja bertempat dipen- 
dopo Karanganjar. Dalam per- 
ringatan tersebut dilangsung- 
kan djuga chitanan bersama jg 
diikuti oleh 8 orang anak. Sdr. 
Chumaidi Tohar Kepala K.U.A. 
Kab, Karanganjar menerang- 
kan tentang maksud dan man- 
faatnja chitanan. Ketua D.P.R. 
Kaolan Brotosiswojo dalam ka- 

ta sambutannja menerangkan, 
bahwa bersamaan dengan per- 
ringatan 40 tahun  Muham- 
madijah jang diadakan diselu- 
ruh Indonesia, diadakan chitan- 
an dan perkawinan umum. Se- 
terusnja mengharapkan, alang- 

kah baiknja, djikalau Djwt. 
Sosial dan Muhammadijah da- 

pat bekerdja sama untuk me-   
en Ap mah ar sn Midea ea ppi. Kep samra S haton aa rptabo 

laksanakan amal jang baik ini, 

   

  
ia Bak anaai 

Peringatan tersebut diramai- 
kan oleh Anak2 H.W. Tjab. 
Karanganjar dan para murid 
P.G.A.— (Kor) 

SEMARANG 
LULUS K.P.P:M, 1953 
Di SMP II Pandeanlamper 

Semarang, telah dilangsungkan 
udjian masuk siswa Kursus Pe- 

nilik. Pendidikan Masjarakat di 

Jogjakarta untuk tahun 1953. 
Diantaranja jang dapat ikut 

Djumlah pelamar semua ada: 50. 

udjian ada 9 orang. Lulus dim 

udjian ada 7 orang diantaranja 
2 orang wanita. 

TJILAIJAP : 
PENJAKIT CHEWAN 
Menurut keterangan djawat- 

an kechewanan Karesidenan 

Banjumas didesa Tritih, ketj. 

Djeruglegi (Tjilatjap) telah ber 

djangkit penjakit chewan: mu- 

lut dan tratjak, 112 ekor ker- 

bau mendjadi korban, 
Untuk mentjegah mendjalar- 

nja penjakit itu, Pemerintah 

daerah Kab, Tjilatjap menge- 

luarkan maklumat agar supaja 

kita memperhatikan peraturan 

jang tersebut dalam stb. 1912 
No, 432 dan 435 letter & jang 

berhubungan 
atas, —- (Kor.), 

   
     

&. HALAMAN 
& 

PENGIRIMAN MAHA- 
SISWA KELUAR 

DAERAH 
t Kurang animo. 

Dari kalangan jang biasa da- 

pat dipertjaja ”K.R. mendapat 

keterangan, bahwa sampai Se- 

karang ini pengiriman mahasis- 

wa keluar daerah tidak begitu 

mendapat perhatian. Seperti di- 

ketahui beberapa. waktu jang 

lalu Kementerian PP & K te- 

lah bermaksud untuk mengi- 

rimkan mahasiswa jang lepas 

(bajar sendiri) keluar Djawa 

dengan maksud mengatasi ke- ' 

kurangan tenaga guru disana » 

dengan tingkat jang sama dasi 

ngan pegawai 5 B. : 

Meskipun demikian Herba Upon 

dari pihak mahasiswa sendiri 

tidak besar, karena kebanjakan : 

mereka tidak hendak memutus- : 

kan  peladjarannja ditengah2y 

tetapi sebaliknja ingin menje- 

lesaikannja. Kemudian diusaha- 

kannja menarik perhatian, ter- 

hadap usaha itu dikalangan. 

para mahasiswa dengan ikatan 

dinas dengan tidak melalui in-.: 

stansi jang berkepentingan, te- 

tapi langsung kepada para. Mma- 
hasiswa itu sendiri. Dan bebe- 

rapa diantaranja telah djuga 
dikirim keluar daerah, tetapi 

hasilnja menurut keterangan 

itu tidak memuaskan djuga ka- 

rena kebanjakan mahasiswa 

dengan ikatan dinaspun. ingin 

menjelesaikan Sapa rana le 

bih dulu. 

PELADJAR- MUHAMMA- 

  

          DIJAH PERINGATI 40 TH: 
MUHAMMADIJAH 

Panitya Peringatan 40 tahun 
Muhammadijah. Seksi Peladjar 

jang diketuai oleh. sdr. Aminul- 
lah Lewa N Kemarin malam 
telah melangsungkan peringa- 
tannja bertempat, di Gedung 

Negara. bersama2 dengan pela- 
djar2 Muhammadijah di Jogja. 

Pada malam itu diumumkan 
| Jahirhja. organisasi Putera Mu- 

hammadijah. 

KOMITE MAHASISWA 
PROGRESSIEF DI-   

SIAPKAN 
Dewasa ini di Jogja telah di- 

siapkan berdirinja Komite Ma- 

hasiswa Progressief dengan su- 

sunan pengurus dengan Dewan 
Pimpinan Pusatnja, Sementara 
itu pendukung lahirnja Komite 
tersebut ialah sdr2: Sumaryo- 

ko Sumodirdjo,  Santosewojo 
dan Pamudji. 3 
Kalangan pendukung lahir- 

nja komite tadi menjatakan 
| pendiriannja, bahwa tempat 

dan kedudukan mahasiswa di- 
luar dinding universitit dan per- 

guruan tinggi tidak bise lepas 

dari persoalan masjarakat de- 

ngan tidak memperketjil atau 
mengurangi peranan organisasi2 
dan partai2 jang sudah ada. 
Mereka itu jakin, bahwa  Ko- 
mite Mahasiswa Progressief 
dapat didjadikan' tempat mem- 
persatukan diri dalam .tjara 
berfikir dan bekerdja untuk 
waktu dan djarak jang djauh. 

Komite Mahasiswa Progres- 

sief tadi. berpegangan pada 
azas kerakjatan, keadilan so- 

sial dan perikemanusiaan, dan 

bertudjuan kebahagiaan, kese- 
djahteraan, kebebasan masjara- 
kat Indonesia ' memperkekal 
persaudaraan, mewudjudkan per 

samaan antara seluruh bangsa 
Indonesia serta turut melaksa- 
nakan perdamaian dunia. Per- 

djuangan mereka ialah dengan 
djalan mengusahakan persatu- 
an massa peladjar-pemuda dan 
turut serta mengadakan kerdja- 
sama dan kontak dengan selu: 
ruh lapisan masjarakat. 

Dalam seruannja dinjatakan,   
“ agar para mahasiswa jang be- 

lum menggabungkan ikut serta 
dan setjara demokratis dalam 
waktu jang singkat memilih 

pengurus bersama2 dengan' De- 
wan Pimpinan Pusat dalam 
mendjelang tahun baru. Alamat 
sekretariat sementara organi- 
sasi mahasiswa tersebut diatas 
didjalan  Bintaran Pan 13 
Jogja. 

SUSUNAN D.P. TJAB. 
PPDI BARU 

Dalam konperensinja P.P.D.I. 
Tjabang Sleman. baru2 ini telah 
memutuskan mengadakan. Su- 
sunan pengurus Dewan Pimpin- 
an Tjabang jang baru sbb.: 

Ketua Umum sdr. S. Purwo- 

susanto (Kap. Mojudan), Wakil 

ketua I dan II sdr2 Notosukar- 
djo (Kap. Ngaglik) dan. sdr. 

Sugijo (Kap, Kalasan), Sekreta- 

ris Umum sdr. Harsojo (Kap. 

Godean) Sekretaris Organisasi 

sdr. Suward: (Kap. Gamping) 

Sekretaris Pen/Pendik : sdr. 

Notosukardjo (Kap. Ngaglik) 
Sekretaris Keuangan : sdr. Dir- 
josiswoto (Kap. Mojudan) Se- 

kretaris Sosial: sdr, Sukarno 

(Kap. Tjangkringan) Sekretaris 
Ekonomi : sdr. Pudjosumitro 
(Kap. Tempel), Komisaris 

Umum 1, 2 dan 3 sdr2 Hardjo-, 

juwono (Kap. Minggir) sdr. Te- 
djoharsojo (Kap Pakem) dan 
sdr, Atmodiprodjo (Kap.  Ka- 

lasan.) : 

Mulai tgl. 24-10 Kantor P.- 
P:D.I. Tjabang Sleman berke- 
dudukan dan beralamat : 

Rewulu, KI. Sidomuljo, Bp: 

panewon Godean.- 
  

Tontonan malam ini : 
LUXOR: ,,Dewi Murni”, Osman 

Gumanti, Kasma Booty. 
RAHAYU: ,Great Lover”, 

Hope, Rihonda, Fleming. 
INDRA: ,Hie Fung King Chun”, 

film Tiongkok. 

Bob   dengan soal di- | 

si ai hina tan 

SOBOHARSONO : ,,The Spirite 
ualist”, Turhan Bey, Lynn 
Bari. 

SENI SONO: ,Bedtime. For. 
Bonzo”, Ronald Reagan, Os 
tana Lynn, 

RBEX: Venus”, Lila Digon 

Teody Belarmnino, 

en sie ie Bhd be) dani mika - 
Ae sg PAN BN Ng MUG    
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| 
“4 jang menjerang, mana Hu- Tetapi umum- | 

3 "kum dapat melindungi lang | 

jang 
IP berdjalan pintjang, dengan 

Ha 

KEMIS 20 NOPEMBER 1352. 
     

  

   

  

       

    

  

    

  

   

  

   

   

: sake 

Kk: .ada dan entuna ng 
cler . wanita tetangganja ' : 

Pan ii dan itu, Dan karena si 
king asjiknja ngobrol sampai s e- 
ring lupa akan kewadjiban s 

“wanita,   
“Melihat keadaan itu, saja pi 

tjara dengan seorang | mana 
djar Mesir. 

Djawabnja : "Karena kami k 
um laki2 tidak mendapat h 
an jang tjukup dirumah. banana 

diatur bersama2, bisa djuga ma- 
in'domino dirumah, atau main2 
dengan anak2”, kata saja. "Dan 
menurut pendapat saja, hidup 
tentram dan beruntung ta ada- 
lah bersama anak isteri 

yDan mengapa misalnja isteri 
tuan tidak dibawa bersama2 ke- 
restoran atau menonton ?” saja 

tanja. 
Katanja sukar sekali diadjak 

atau tidak mau, lebih Pe 
tinggal dirumah, - : 
Saja heran. 

,Kalau diadjak ? tanja saja, 
»Sukar tuan, djawabnja, 

  

Hula ingin Jmembuktikannja, d   

" “Saja. lebih senang. dirumah”, 

Aa: masih ada pekerdjaan”. 

ami djuga minta, tapi 

mempan. 
2 djadinja kami kebanjakan . 

3 di luar”. | 

“Tapi bukankah hal itu bisa | 
"laun makin djadi gemuk, djika 

|kan disini tentang tari2 Arab jg. 

'dipertundjukkan. mulai djam 10 

'1 pagi. Didalam kita bisa pesan 

| pekerdjaannja 

besar laih di “Mesir Bepe 

“melihat laki? sadja di- 

  

a adjak seorang pem- 
isterinja utk pergi dja- 

1 mnantinja untuk sekedar. 
sebagai balasan, karena 

saja sekali makan dirumah me- 

eka-ada sadja alasan dikemuka- 
kan. 

  

  

P3 
ata njonja itu dengan senjum- 

'annja, saja harap tuan mema'af 

  

Tidak lama”, kata saja. Su- 
tidak   

Barangkali karena kebanjakan, 
tinggal dirumah, maka pada 
umumnja wanita2 Mesir lambat 

dibanding sebelum mereka ka- 

Saja kira perlu pula ditambah. 

sering kita dengar. Biasanja itu 

malam dan disudahi pada. pukul 

minuman apa sadja, sambil 
mong2 dengan seorang wanita- 
calau suka - jang bisa kita pilih 

dari antara jang banjak ada di- 
situ, & 

Penari wanita mendjalankan 
ruka kita, jang   kalau boleh saja berterus terang 

| kepada para pembatja, tidaklah 
menari dalam arti jang kita ke- | 
nal, karena kaki dan tangan ti- 
dak berapa bergerak. Jg banjak. 
bergerak ialah bagian badan dari 
atas paha keatas. Kalau saja 
mau dengan pendek, tari itu 
hanja menimbulkan hawa nafsu. 

Dan nantinja dari djam 1 sam- 
pai djam 2 pagi, orang boleh ra- 
tak tari bersama, samba dgn 

rumba, sesuka hati, boleh pula 

minta salah seorang penari tadi 

untuk minum2 bersama, Bilang 
sadja sama managernja, beres. 

Keadaan jang demikian itu, 
saja bilang kepada seorang pem- 
besar Mesir, tidaklah memberi 
kekuatan "badan dan batin ke- 
pada bangsa manapun djuga. 
Dan itulah saja kira salah satu 
sebab, maka negeri Mesir men- ! 
djadi main2an bangsa lain, arti- 
nja orang2 atasan terlalu banjak 
plesir bersenang2, atas beban 
rakjat jang menderita. 

Saja dengar, bahwa dalam 

Waktu jg tidak Jama lagi tari se- 
mpatjam itu akan dilarang di Me- 

sir, dan akan diadakan seruan 
Min hidup kerumahtanggaan 

diperbaharui, artinja supaja ka- 

um laki2 dan wanita bersama2 
agak lebih banjak dirumah. Ka- 
rena menurut djenderal Naguib 
»hidup beruntung dan tenteram 
adalah dirumah bersama anak 
isteri, serta kekuatan jang se- 
benarnja bisa dipupuk dirumah 
jang nantinja merupakan ke- 
kuatan negara”. : 

  

| Pada tanggal 15-11-'52 daki telah tiba di Djakarta Kemajoran 
“pang jang terdiri dari 16 anggota dan diketuai oleh Tn. T. Hamagichi. 

  

Missi Na Dje- 
Mereka disambut 

'al. oleh Konsul Djenderal Djepang Tn. Fumihiko Kaji serta Njonja dan wakil2 Kementeri- 
| an Perekonomian. 
Gambar : 
Da, MerbangP SP 

. Dr. HELMI KETUA 
5 s9 Panitia penasehat ba- 

(0 Fian Asia ILO. 

ai Djenewa didapat banding 
bahwa Dr. Helmi dengan suara 
bulat telah terpilih mendjadi ke- 
tua panitia penasehat bagian 
Asia dari ILO. Dr. Helmi selaku 
ketua wakil Indonesia didalam 

memberikan nasehat ten- 
tang bantuan teknik dll. untuk 
Asia. Panitia tersebut disusun 
atas wakil2 pemerintah dan 4 
wakil buruh serta 4 wakil madji- 
kan dari daerah Asia. Wakii2 
dari India dan Pilipina masing2 
madjikan dipilih mendjadi wa- 
kil2.ketua. — (Ant. 

  

Hewanha wedstrijd Hati 
.Gimulai, biasanja diumum-. 
Ikah bahwa hukum tjatur, 
Internasional, umpama ben- 
da jang di raba, harus di- 

| mainkan dan lain2 seba- 
" 'gainja, disitu harus berlaku 
“Sebetulnja — hukumnja itu 
“bukan barang baru, sebab 
memang Internasional. Ka- 
lau ghiendak ditulis tinggal 
'mentjaplak sadja. Mungkin 
ada sementara perkataan? 

.jang kurang tepat menge- 
nadi sasarannja, tetapi hal 
itu tidak akan mempenga- 

Lain halnja kalau peng- 
umuman itu tidak ada, Ini 
dapat merupakan suatu ke- 

.pintjangan dalam permain- : 

.garan lalu 
ban tn gan2 berat sebelah » 

: Kalau jang melanggar fihak 
“jang membela, dianggap " 

"an bubar. Kalau jang me- 
“| langgar fihak jang menje- 

rang, dikatakan belum ada. 
. pengumuman Hukum, per- 

"| mainan terus, 

“tjam itu logis bahwa pe- 
njerang tidak ada kechawa 1 

tiran  sedikitp 
sadja, serang terus, ingga 
permainan melanggar hu- 
kum, jang salah toch. jang 
membela! Kalau jang salah , 5 

kumnja ? 

“nja pemain  tjatur punia 
tjukup ,2elf-correctie”, Wa 

“Kk lanpun  kepintjangan Hu- 

sungnja permainan   zelfoorrectie segala kepin- 
p Kana dapat di betulkan. 

| Kasihan ng menonton, 
WIR NN 

  

“ruhi djalannja permainan. | 

“an jang sifatnja permainan |' 
| Hukum, Kalau ada pelang- | 

bagaimana ? Y 

Dalam keudaan sema- | 

"lini berarti, 

' ! salah, dikalahkan, permain- 1 

| bahwa Marokko selalu 

Serang ina 

Missi tersebut bergambar TN maa dengan para . penjambut 

Dalam pidato jang diutjapkan- 

nja pada hari ulang tahun naik 

tachta jang ke-25 tadi, Sultan 

Sidi Muhammad  seterusnja 

Membandingkan pemerintahan 

protektorat jang dikenakan Pe- 

rantjis atas Marokko menurut 

perdjandjian tahun 1912 itu, se- 

kan pada seorang jang sudah. 

dewasa”. 

Sultan menjatakan Ta bah- 

wa ketegangan jang kini terasa 

di Afrika Utara itu sebab2nja 

fektif, jang sesuai dengan se- 
mangat zaman baru. Sebaliknja, 
usul2 Perantjis tadi melemahkan 
kedaulatan nasional. 

Usul2 perobahan ketata- 

negaraan dikupas. 

Sultan mengusulkan supaja 

orang2 Perantjis dan pembesar2 
'Perantjis ikut serta mendjalan- 

kan kedaulatan Marokko. Hal 
bahwa perbedaan2 

paham antara Perantjis dan Ma- 
rokko mendjadi lebih lebar lagi, 

walaupun Marokko sudah beru- 
| saha keras untuk mentjapai per- 

I setudjuan. 

. Inilah sebabnja, maka Sultan 
adem djawabannja kepada Pe- 
rantjis menjatakan sangat me- 

| njesal, karena Perantjis ingin | 
mempertahankan protektorat- 

|nja, 
Tetapi Sultan menandaskan, 

 mendjamin kepentingan2 

| 1gan internasional, 

f bergema di PBB? 

krena Marokko adalah daerah Pe- 

| Utara dan karena sultannja jang 
I paling besar kekuasaannja dan 

» 
“bangsa asli didaerah2 protekto- 

| rat, maka sikap Sultan Marokko | 
ini “tampaknja sudah pasti 

an masalah2 Marokko dan Tjini- 
Isia dalam PBB, 

Amanat dari singgasana. tadi 
disiarkan melalui tjorong Tan     

- 

4|ant, - Up, 

-perti »pakaian baji jang dikena- j 

jalah karena Perantjis tidak me- 

ngusulkan perobahan2 jang ef- | 

setelah turun. dari 

2 : (IPPHOS). 

Sultan Marokko Sidi Mboinad 

Perantjis tidak boleh tjam- 
. pur tangan : 

“Dengan soal2 dalam negeri 
ULTAN SDI MUHAMMAD dari Marokkd hari Selasa jl. 
menjatakan keinginannja agar supaja Perantjis 

' bertjampur tangan dengan soal? dalam negeri Marokko, 
djangan 

  

TINDAKAN2 ANTI- 
KOMUNIS DI THAI 

Polisi Muang Thai pada hari 
Selasa jl. telah mengeluarkan 
suatu statement jang menjata- 
kan, bahwa orang jang menan- 
da-tanganj seruan perdamaian 
Stockholm jang diedarkan 2 ta- 
hun jang lalu oleh ketua Pani- 
tia Perdamaian Thaj harus me- 
laporkan diri kepada . polisi 
Thai, untuk membuktikan bah- 
.Wa mereka tidak «tahu menahu 
tentang arti gerakan itu. 

Dikatakan selandjutnja, bah- 

wa mereka jang tidak melapor- 

kan dirj akan dianggap sebagai 
suatu pelanggaran terhadap 
Undang2 Anti-Komunis. Dika- 
barkan, bahwa beberapa ribu 
orang Thai telah menanda-ta-   

  
sanggup | 

Pe- hk 

'Izantjis dan: bekerdja - bersama | 
dengan Perantjis dilapangan ke- 
sudajaan, ekonomi dan dilapa- 

Keterangan Sultan akan | | 

' “Wartawan UP tulis, oleh ka- | 

| rantjis jang terpenting di Afrika 

pengaruhnja diantara pembesar2 | 

akan mempengaruhi pembitjara- | 

ngani seruan itu dengan tidak 
menginsjafi akan artinja, — 

Ant: - AFP. 

| co pada hari Selasa jl., 

  

PAN. 
AIRWAYS"”— 

Ke Birma. 

. Diumumkan di San Francis- 
bahwa 

kongsi penerbangan "Pan Ame- 
rican World Airways” mulai 

“| tanggal 1 Desember jang akan 
datang akan membuka dinas 
penerbangan jang teratur ke   Rangoon, Birma. 
Dengan in maka ibu-kota, 

“Birma akan dihubungkan  de- 
ngan 'Kmerika Serikat, Eropa 
dan negara2 Asia oleh dinas? 
penerbangan kongsi tersebut. 

Menurut rentjana, kongsi ter 

sebut. akan mengadakan pener- 
bangan ke Rangoon darj pantai 

barat dan pantai timur Ame- 
rika seminggu sekali dan dari 
New York dan London seming- . 

gu sekali. Perdjalanan darj pan- 
taj barat Amerika ke Rangoon.   akan memakan waktu kira2 
40 djam. —— Sat - UR: 

2 

Amerika Serikat.   
“NN kannja. 

| terachir 

| dari 30.000 perkataan tadi, 
| antaranja mengatakan bahwa s 

| djalan evolusi”. 

  

Truman "mengatakan, bahwa 
selama waktu 6 bulan jang ber- 
achir ketika 30 Djuni j.l. itu, 
.tjukup tertjapai kemadjuan 
untuk mempertafrankan diri ter- 
hadap antjaman agresi Komunis 

dan kekatjauan ekonomi jang 
meliputi seluruh dunia”. 

Dikatakannja bahwa pengiri- 

man alat2 perlengkapan militer 
Amerika ke Eropa Barat ter- 
njata kurang dari pada dugaan 
Semula, ja merasa kurang puas 
bahwa pandjang waktu dinas 
militer dibeberapa negara Eropa 

| kurang dari pada jang diharap- 
IDikatakannja bahwa 

beberapa bagian dunia ,sangat 
gelisah” dan soal2 jang dihadapi 
oleh negeri2 tenbelakanag te- 
tap sangat besar. 'Pun hasil2 

dari pada beberapa 
langkah jang penting2 — misal- 
nja ratifikasi perdjandjian pem- 
bentukan masjarakat perta- 
hanan Eropa. — belum lagi da- 
pat terdjamin sepenuhnja, bah- | 
wa. itu akan memuaskan. 
Laporan Truman jang terdiri 

di- 
  
analisa jang tjermat dari pada 
hasil2 program keamanan ber- 

sama selama 
tahun 1952 menundjukkan, bah- 
wa djelas terlihat haluan kearah 
keamanan jang lebih kukuh dan 
kemungkinan2 lebih baik | bagi 
kemadjuan umat manusia, dgn 

-—. 

Kedjadian? jang diang. 
gap Truman penting. 

Kedjadian2 jang dipandang 
penting oleh Truman, selama 
djangka waktu 6 bulan tadi, 
ialah: 

Tt Persiderisan Dewan NATO 
ketika bulan Februari di Lissa- 
bon, dalam mana 14 negara ang- 
gota NATO menjetudjui tudju- 
an2 dari pada rentjana persen- 

djataan kembali. 
2. Perekonomian Eropa Barat 

jang dipimpin (planned econo- 
my), tetap memelihara produksi 

jang memuaskan hasilnja. 
Akan tetapi, kata  Truman, 

produksi negara2 Eropa Barat 
jang ,,tjukup memuaskan” ini, 
disertai defisit jang terus-mene- 
rus dalam 'balans perdagangan 
Sfopa Barat, dan tjadangan2 

as.serta ,,uang keras” (hard- 
currency) me- 
robot. 1 

3. Usaha kearah memper- 
satukan Eropa bertambah ma- 
dju. Dalam pada itu ,Truman 
menjebut2 pembentukan Masja- 
rakat Batubara & Badja jang 
beranggotakan 6 negara Eropa 
Barat, penandatanganan per- 
djandjian pertahanan Eropa dan 
perkembangan2 Uni Pembajar- 

an Eropa serta Organisasi Ker- 
djasama Ekonomi Eropa (O.F. 
FC 

4. Amerika Serikat tetap 
beri bantuan kepada  negara2 

Timur Dekat, dikemukakannja 
bahwa Amerika tetap beri ban- 
tuan militer kepada Junani, 

Inggeris terus 

  Turki dan Iran dan disamping 

  

20 Orang langga: 
atau lama didalam 
terbang keliling diatas kota 

(lapat memuat 21 orang. 

dibajar ae ». fi Ra 
Pendjelasan: 
In 

UNDIAN. 

  

jang beruntung,   
22 

Langganan SKR." 
Jogja dari udara 

siy MEDAULATAN, RAKJAT” baru 
k (Jogja) akan diberi kesempatan 

Kita akan mencharter sebuah kapal udara G. I. A. jang 

“Ongkos sebanjak 20 X Rp. 37,50 atau Rp. 

SA angela akan diadakan pada tanggal 29 November 
1952, selama seperempat djam. 

AN Orang itu akan diambilkan dari semua langganan 
»K. R2” dalam kota, baru | lama, ' 

3. Undian akan dilakukan pada tanggal 25 November 1952. 
4. Nama? jang beruntung akan diumumkan dalam Harian 

si BR.” jang terbit pada tanggal 26 November 1952. 
5. 20 Orang jang berbahagia itu diharap tepat djam 9 pagi 

telah berkumpul di Kantor ,,K. R.” Tugu 42, untuk be- 
rangkat ke Maguwo, Kendaraan? untuk Tagu 42 — Ma- 
guwo Pp.p. disediakan oleh ,,K. R.”. 

6. Djika seseorang langganan jg beruntung dapat terbang 
— dengan pertjuma ini berhalangan, dapat diwakili oleh 

isteri, anak, adik atau anggauta keluarga lainnja, de- 
ngan membawa surat kuasa dari langganan jg berhak. 

4. Barang siapa jang berhalangan dan tidak akan mewa- 
kilkan pada orang lain, supaja selambat?-nja tanggal 27 
November 1952 memberi kabar ke Kantor ,,K. R.” agar 
dapat diganti dengan lain langganan, 

8, Seorang wartawan potret 
untuk membuat laporan penerbangan. 
Kita tunggu sampai tanggal 26 November 1952, 

dengan pertjuma. 

150,— akan 

DENGAN. DJALAN 

SK. R7? akan turut terbang 

“siapa 

bagian pertama . 

  
| terdjadi insiden 

melihat “| 

Ikowp. DIPLOMAT2 DJE: 
: PANG DI NEGARA2 
AMERIKA DAN ASIA - 

TENGGARA : 
Suatu kgnperensi dari wat 

kil2 diplomatik Djepang dida- 
erah benua Amerika akan dia- 
dakan di Washington pada tg. 
24 Nopember jang akan da- 
tang dengan  dihadliri oleh 3 
orang pembesar tinggi kemen- 
terian luar negeri Djepang, de- 

| 'mikian diumumkan dengan yes- 

mi di Tokyo pada hari Selasa 
jang lalu, s 

Dajam. konperensi tersebut: 
para duta. Djepang itu akan 
membitjarakan. segi2 politik 
dan ekonomi dari perhubungan, 
antara Djepang dan negara2 
Amerika. 

Menurut kalangan” jang me- 
ngetahui, dalam hubungan ini 
akan dibitjarakan pula soal 
pertahanan Djepang dan perhu- 
bungan Amerika — Djepang 

dilapangan pertahanan. 
2 Ns j. AKP, 

Bantuan A 5. kepada negeri2 
asing selama 6 bulan 
Laporan Truman. kepada Kongres 

Amerika Serikat 
JIRESIDEN TRUMAN hari Selasa jl. 
“perihal pelaksanaan pemberian bantuan kepada negara? 

asing ketika bagian pertama dari tahun 1952, kepada Kongres 

memberikan laporan 

itu Amerika beri bantuan tehnis 
kepada 10 negeri didaerah tadi. 

5. Oi Asia Selatan“kini se- 
dang didjalankan ,,projek2 pen- 
ting” untuk memperbesar  pro- 
duksi bahan makanan dan me- 
madjukan perekonomian. 

6. Di Timur Djauh, Amerika 
tetap beri bantuan militer ke- 
pada Taiwan dan Indotjina Pe- 
rantjis. Ketjuali itu, bantuan 
tehnis Amerika tetap diberikan 
kepada Taiwan, Burma, Indotji- 
na, Indonesia, Filipina dan 

Muang Thai. 

7. Persiapan2 sudah selesai 
untuk melakukan pengiriman 
perlengkapan militer jang per- 
tama kebeberapa republik Ame- 
rika Latin, jang akan dipergu- 
nakan untuk memperkuat  per- 

tayanan Belah Bumi Barat. 
Arit: - UP: 

  

PIKING TERBANG ? 
Menurut berita2 jang di- 

terima di Karachj pada ha- 
ri Selasa jl., pada tanggal 

15 dan 16 Nopember mar 
lam jl, diatas daerah De- 
rabugti Khan, Baludaistan, 

telah kelihatan terbang di- 
udara beberapa benda bun- 

dar jang “ mengkilap de- 
ngan meninggalkan ekor2 
jang berupa asap putih di- 
belakangnja. 

Peristiwa ini kabarnja. 
telah menimbulkan kegem- 
paran 'dan rasa /) kuwatir.” 
dikalangan suku bangsa 

|. jang mendiami daerah ter 
sebut. — Ant. - APP.       

  

P. M. Naguib hendak 
berhenti ? 

: Karena djengkel kepada 
kaum oppeosisi. 

P. M. Djenderal Naguib. me- 
ngantjam akan berhenci sebagai 
P.M. Antjaman. ini diutjapkan 

dalam pidatonja pada hari Se- 
nin jang lalu, dalam upafjara 

perletakan batu pertama. untuk, 
gedung radio baru di Kairo. 

' Menurut sahabat?nja Naguib 
djengkel terhadap opposisi kiri. 
Kira? sebulan jang lalu Naguib 
meminta supaja rakjat Mesir 

menjokong dia tapi karena dia 
ragu? apakah ia akan berhasil 

memperoleh sokongan selama 

ifu maka kini Naguib hanja min- 
Ta untuk tiga bulan, 

Kesulitan jg dialami Naguib 

seperti telah dikatakan adalah 
opposisj 'kaum kiri. Kaum Ko- 

munis, beberapa serekat seker- 

dja dan Partai Wafd telah ber- 
satu. menentang Naguib. 

Sokongan ,,Persaudaraan Is- 

lam” jang diperoleh Naguib ha- 
nja memperhebat opposisi kaum 
kiri. Kaum Komunis, kata Na- 
guib reaktioner, kaum. buruh 
menentang usul terachir jang 
bermaksud membatasi hak mo- 

gok dan Wafd mengambil sikap 
bermusuhan terhadap pemerin- 
tah Naguib karena dipetjatnja 
perimpinspartai ini: 

Djika Naguib melaksanakan 
antjamannja tadi maka ja akan 
memimpin angkatan bersendja- 

ta Mesir. — Ant. . UP,   
  

Perantjis harus serahkan daerah 
| buka djalan antara dukuh Ka- 

kekuasaannja kepada India 
1 EMERINTAH INDIA telah memberitahukan kepada peme- 

1 rintah Perantjis, bahwa adalah tidak mungkin untuk me- 

| ngadakan plebisit didaerah- daerah kekuasaan 

“India dan dalam pada. itu menjarankan, supaja diadakan perun- 
Peranfjis di 

|idingan?2 mengenai penjerahan daerah? tersebut kepada India. 

2 Hal ini diumumkan oleh wakil 

menteri luar negeri India, A.K. 

Chanda, dalam djawaban tertu- 

lis jang disampaikan Kepada 

parlemen pada hari Selasa jl. 

Tak mungkin diadakan 
plebisit jang bebas. 

Chanda menjatakan dalam pe- 
ngumumannja itu, bahwa me- 

ngingat senantiasa tidak adanja 

ketertiban hukum didaerah2 ke- 

kuasaan Perantjis di India itu, 

maka pemerintah India telah 

memberitahukan kepada peme- 

rintah Perantjis, bahwa tidak 

mungkin didaerah2 itu diadakan 

plebisit jang bebas dan adil dan 

oleh karena itu harus diadakan 

perundingan antara kedua pe- 

merintah tersebut atas-dasar 

penggabungan daerah2 tersebut 

dengan Uni India. 

Dikatakan, bahwa sampai saat 

ini belum diterima  djawaban 

dari pemerintah Perantjis me- 

ngenai pemberitahuan pemerin- 

tah India tersebut. 
19 Insiden perbatasan. 

Pada keterangannja tersebut 

Chanda membubuhkan tjatatan 

tentang terdjadinja 19 insiden 
perbatasan .antara tanggal 1 

Djuli dan tanggal 31 Oktober jl. 

Dikatakan, bahwa didalam in- 

siden2 itu nampak tidak terda- 

"pat korban2 jang tewas, se- 

Gangkan keterangan jang pasti 

mengenai djumlah orang jang 
luka dan kerusakan serta keru- 

gian jang ditimbulkan tidak da- 

pat diperoleh. : 

Selandjutnja dokumen itu me- 

njatakan, bahwa konsul India 
di Pondicherry telah memprotes 
pembesar2 setempat setiap kali 

sematjam itu, 

sedangkan pemerintah India   

  

sendiri selama beberapa bulan jg 
| terachir ini. telah mengirimkan 

| beberapa nota kepada pemerin- 
| tah Perantjis untuk memprotes 
| | terdjadinja peristiwa2 jang, me- 
AmOtokkan tidak adanja Tea 

  

tiban hukum didaerah2 kekuasa- 

an Perantjis tersebut. 

Selandjutnja dalam keterang- 

an itu diberikan djawaban jang 

tegas dan pasti atas pertanjaan, 

apakah anasir2 pro- Perantjis 

telah dengan njata melanggar 
perbatasan. — Ant. . AFP. 

  

Front Korea 
Suatu komunike jang dikelu- 

arkan oleh angkatan udara Ti- 
mur Djauh mengatakan pada 
harj Selasa jl., bahwa benteng2 
udara Amerika B-29 telah me- 
ngadakan pemboman terhadap 
sasaran2 jg. penting di Chaok- 

kat sungaj Yalu. 
Di Chonchon dekat 

yang benteng2 udara itu telah 

menjerang gudang mesiu, jang 
terdiri dari kira2 70 gedung2. 
Serangan2 tersebut dilakukan 
oleh 10 buah B-29. 

Front darat. 

Berita darj front Korea me- 
njatakang bahwa selama 24 
djam jang lalu fihak Utara te- 
lah melakukan 2 serangan terha.- 
dap "Shipers Ridge” sebelah 
Timur difront tengah, Ke-2 se- 
rangan itu dapat dihalaukan. 

Selandjutnja dikabarkan, bah 
wa pada harj Selasa pagi pa- 
sukan2 sukarela Tionghoa te- 
lah melakukan serangan terha- 
dap "Pinpoint Hill”, tetapj ti- 
dak memperoleh hatsil, Seorang 

opsir dari front mengatakan, 
bahwa peluru2 jang dimuntah- 

kan oleh pasukan2 tersebut da- 
lam operasi2 itu adalah "he- 

bat” sekali, 

Tjatatan korban?. 

Seorang djurubitjara tentara 
ke-8 mengatakan pada hiri Se- 
lasa, bahwa fihak Utara selama 
masa 8 hingga 14 Nopember 
telah menderita kerugian 2.627 
orang, termasuk 1.726 orang te- 
was, 883 orang luka2 dan 18 
orang tertawan. — Ant. FRP   

  

  
tong di Korea Barat Laut dide- | 

Pyong- | mendapat 

' (Kandangan) 
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Gerakan menanam aknan 
nis di tanah bero 
Residen Kedu 

ADA. hari Sapty jang baru 

ikut menanam. 
lalu di blok Sibedug Temang- 

gung telah dimulai gerakan menanam bibit ubi-manis jang 
dikundjungi oleh. Residen, Kep ala, Djawatan Pertanian dan 
Sosial daerah Kedu, para pem besar 'dan kepal? desa setempat 
Dihadapan k.l. 200 penduduk Ia ki-perempuan, Residen Kedu 
melangsungkan penanaman pertama jang kemudian berturut? 
dfikuti 
umumnja, 

Gerakan tersebut dimulai se- 
karang sampai bulan depan ser- 
ta serentak dengan tudjuan su- 
paja dapat dipetik hatsilnja 
dalam bulan 1-2 jang akan 
datang sebagai salah satu usa- 
ha mentjegah. adanja bahaja 
patjeklik, Untuk keperluan ini 
dari Pemerintah didapat bantu- 
an uang Rp. 25.000,— guna ta- 
nah seluas 500 ha didaerah Ka- 
bupaten Temanggung. 

Sjarat2 jang harus dilaksana- 
kan jalah penanaman ditanah 
jang kering dan bagi setiap ha 
jang telah ditanami, rakjat 
akan diberi kerugian untuk usa- 
ha bibit Rp..50— Disamping 
itu, kapada desa2 jang mengi- 
kuti perlombaan dan. terbaik 
pekerdjaannja akan diberi ha- 

diah. 

Kegiatan rakjat luar 
biasa. 

Dalam uraiannja, sdr. Weda- 
na Temanggung menjatakan 
bahwa usaha pembrantasan ta- 
nah bero disekitar blok Sibe- 
dug jang dimulai bulan 7 sam- 
pai sekarang telah berhatsil 242 
ha dari djumlah 387 ha. Peker- 
djaan ini dilakukan setjara 
gotong rojong oleh rakjat desa 
Gentan, . Kramat Ketjamatan 
Temanggung, Gandon, Tleter, 
Kuwarakan Ketjamatan Kalo- 

ran. Dan selama itu babi-hutan 
jang dibunuh dalam daerah dis- 
triknja ada 628 ekor. 

Disamping penanaman wubi- 
manis, rakjat blok Sibedug te- 
lah mulai djuga menanam dja- 
gung jang kini sedang tumbuh, 
kopi, lombok dan kemlandingan 
setjara ,,njabuk-gunung” agar 
tanahnja tidak tandus serta 
djalan untuk kendaraan jeep 
tidak kurang"dari 25 km. pan- 
djangnja. Kegiatan ini tampak 
dengan njata sekali di desa 
Gentan jang dalam waktu , 4 
Gjam dan tenaga gotong-rojong 

500 orang telah berhatsil mem- 

ranganjar — puntjak Sibedug 
(tinggi 500m.) pandjang 3 km. 

dan lebar 3 m, 

Pembrantasan tanah ke- 
ring berdjalan dengan 
lantjar. 

Didaerah Kabupaten Temang- 
gung djumlah tanah jang bero 
ada 2.742.690 ha meliputi 8 Ke- 
tjamatan, membudjur dari Tre- 
tep sampai Pringsurat.- Usaha 
memulihkan kembali -pertanian 
ditanah kering tersebut oleh De- 
wan “Usaha  Kesedjahteraan 
Rakjat diadakan gerakan seren- 
tak semendjak beberapa bulan 
jang lalu berupa pembrantasan 
hama babi-hutan, babadan dan 
patjulan. Dalam praktek banjak 
didapat kesulitan antara lain 
tuasnja grumbul2, kurangnja 
tenaga kuat, kelemahan ekono- 
mi dan lain2. Hingga kini tanah 
bero jang sudah dapat dibuka 

dan dikerdjakan ada 1.072.500 
ha dan babi-hutan jang mati di- 
bunjih 1397 ekor akibat phosfor 

maupun ditembak. 
Daerah2 jang masih perlu 

perhatian adalah 
complex hongeroedeem (Ngali- 
han), sekitar Rowosereng 

dan Gemawang 

Djumo) serta blok Sibedug 

sendiri. 

SUDAH ADA 4 BUAH 
"FLYING BOXCAR" 

DJATUH 
Tentang pesawat "Flying 

Boxcar” jang djatuh terbakar 
didekat Billings, Montana, lebih 
djauh dikabarkan, bahwa 8 
orang diantara 16 orang pe- 
numpangnja telah tewas. 

Pesawat tersebut djatuh sete- 

lah salah sebuah motornja. dja- . 

tuh, 

Pesawat tersebut adalah pe- 
sawat pengangkiit model C-119, 
dan selama ini telah ada 3 bu- 
ah pesawat sematjam itu jang 
mendapat ketjelakaan, jaitu se- 
buah di Alaska pada tanggal 
1 Nopember jl., dimana telah 
tewas 19 orang, sebuah lagi di- 
dekat Seoul, Korea, pada tang- 
gal 14 Nopember ketika meng- 
angkut 45 orang penumpang 
dan jang ketiga dikabarkan hi- 
lang sedjak 15 Nopember di 
Alaska dengan membawa 20 
orang penumpang. — Ant UP. 

  

oleh Bupati, Kepala2 Djawatan, 

  

Lurah dan. rakjat 

Kendaraan jeep penting 
daerah pegunungan, 

Dalam penindjauan dengan 
kendaraan jeep oleh D.U.K.R: 
Gidaerah-daerah jang'ada tanah 
nja bero selama 8 hari jang 
lalu, hatsil jang didapat adalah 
tidak ketjil. Dapat masuknja 
jeep dalam desa2 di lereng gu- 
nung ternjata besar sekali pe- 
ngaruhnja, baik bagi pemba- 
ngunan maupun “ keamanan, 
Rakjat jang melihat adanja 
jeep didesanja, merasa. bangga. 
Djalan2 makin diperluas, pem- 
bangunan djembatan makin di- 
pertjepat, Dapat disimpulkan 
bahwa dalam masa pembangun- 
an kearah kemakmuran. didae- 
rah-daerah. terutama didesa-de- 
sa, kendaraan jeep. memegang 
peranan jang penting. Mengi- 
ngat kini hanja ada 4 buah jeep 

untuk segala keperluan dan ke- 
butuhan. djawatan2. didaerah 
Kabupaten, maka. ditambahnja 
djumlah ini adalah sangat per- 
Ju dan telah berkali-kali diadju- 
kan kepada fihak jang berwa- 
djib diatasan. 

HARGA PASAR DI 
JOGJA 

Tertjatat pada. tg. 19-11-'52 
jang lalu. 
Barang perhiasan: 
Emas: 
Emas 22 karat 1 gr. Rp. 30,— 
Perak 1 latak ». 20,— 
Beras : 
Berasgil.no.1 1 kg. 5 2,80 
Berasgil.no.2 It ,, . 2,70 

Berasgil.no.3 1 ,, 8 2,65 
Berasttn.no.1l 1 ,, # 2,60 
Berasttn.no.2 1 ,, 1 2.50 

Beras merah 1 ,, Er 2,35 
Djenis ubi dan katjang : 
Kentang 1 kg. Rp. 2,— 
Gaplek Pe 3 1,10 
Ubi kaju ha 3 0,40 

Ubi manis ti 23 0,30 
Ktj. hidjau TE 5 at 230 
Katjang 

tanah wose 1 ,, » 2,40 
Katjang 

merahjtolo 1 ,, » 1,69 
Kedele putih Ta, 2 1,80 
Kedelehitam 1 ,, & 1,70 

Djagung 
pipilan putih 1 ,, » 1,30 

| Telur dan ternak: 
Telur -ajam 1 bt. aa bag 
Telur itik Ae Ta 1 0,55 
Daging sapi Tke. , 8— 
Dagingkerbau 1 ,, 9 8— 
Daging : 
kamb./idomba 1 ,, " 6— 
Daging babi OB ip 3 Mp — 
Dagingajam lek. » 530 
Djenis bidji: 
Kemiri kupas 1 kg. 5 5,50 

Kopi 

W.LB, (hd) 1 ,, ya 1 Oia 
Kopi bubuk Iin » 10— 

Rempah-rempah: 
Lombok 

mr. basah 1. ,, » 1— 
Lombok rawit Ll ,, 2 1,25 
Lada putih AS ng 
Tjergkeh 

zanzibar 3 SER » 110,— 
Asam kupas 1 ,, 2 T,— 
Brambang Tn 3 Ips 
Bawang Ta 3 KA SPA 
Tumbar Ng & 7,50 
Trasi. No. I ker 9 13, — 
Mn. djangan 1 ,, jan ON) 
Kelapa Iht ne Ooe 
Gr. kristall 1i.kg. & 0,40 
Gr. briket San 2 0,40 

Lain - lain: 
Gula pasir Ban AS Oa 
Gula batu Ina Sa 
Gula.kelapa 1 ,, s0 

! Gula aren asas Me tamara 
Teh B:O.P, Un 3 — 
TehRakjat Tbk sa ot 
Minjaktanah 11. TP UR Ona 

Minjak kelapa 1 ,, Ny Kena 
Ikan asin Tebe ag MDA 
Kentjur kar 2 2,20 

Djae tes ” 2 

Klembak 
sedang Ai uh hn 

Tembakau 
rakjat Ip? 293 ” 14, — 

Virginia Ba » d9— 
Gb.kembang 1 ,, ae DO 
Areng NP pe 200 
Bahan pakaian: 
Sarung no.1 1 hl. . 89,— 
Sarung no.2 PPN 9257 — 
Kain.bt. nol 15 TO, —- 

AA Lg et ea 
Blatjo tjap , 

burung 1m. Sa MO 
Popelin pl. de ts 3 5,50 
Pike at na 
Kain piama 1 ,, 2 er bo0 
Pike Aoa 3 2,75 

    
  

Ba THE ROYAL Ne (37) 
  

  
WHILE 
RIDING TO 

LODGE 
IN SILL'S 

A KILL LIS 9, 

MISSED 
RLNNING 
HIMDOKN, 
KING IS 

'FIRED UPON 
FROM THE 
DENSE 
ROAbsibE 
FOREST P       
Waktu menudju kepondok 

terletak dipinggir djalan. 

ee Ada orang mentjoba 
Pa van Sah Berhentilah 

jang menembak !   

7 SOMEONE p 
TRIED TO JILLP THE TRAIN 

kakek 

truck-nja Jill, jang hampir sadja menabrak dirinja, 
King mendapat tembakan dari batas hutan jang 

membunuh 

Jul! Perampok 

  

STOP THE TkUCK, RS 

      
Tibs dengan 

kita! 
kereta '@pi itu 

Kr aDa Saja, Sudah bilang, bukan 
Tibs jang menembak ! 

Dia bisa diuga menghan- 
tjurkan kita seperti siapa. sadja. 

      

     

    

KING S BEEN HUNTING FOR TAIS GUN... 
FINDING 17 Hok DELAY Y HIM LONS ENGVEAM 
FOR ME TO CET AWAY 4. 

Nan 

  

    
GI produced by Stephen Singer, Lc 

. King setan PA YA pistol 
bana kalan dia nanti menem ukan. 

nja maka akan ada kesempatan ba- 

njak. bagiku untuk lari, 

    

  K Fearates Sgnddwate, In 

2 
3 
£ 
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— djendrai Nadjib 
dengan Presiden dan PM, Syria | 

2 tu, 23 

ang amat boleh. 
hari Ming gu, 

  

bagai negara di 'enga. 
a telah diutus Kementerian LN 
dan telah mengundjungi Mesir, 
Syria, Libanon, Saudi Arabia, 
Iran dan dalam  perdjalanan 

  

Ba pulang telah singgah di Cotom- » 
13 Taat z 

“Selama kund itu Mr. 
Uke Subardjo : telah An 

- sambutan dan penerimaan baik 
dan penuh penghargaan. Ia te- 
lah bertemu dengan pemimpin 
negara dan orang2 terkemuka 
dinegeri2 itu antara lain dgn. 

P.M. Mesir, 

“Radja dan | Mangkubumj Irak, 
dengan  Sjah Iran dan. P.M. 
Mesengagh, : 

Selain itu di Cairo telah 'ber- 
tukar fikiran dengan sekdjen 
Lembaga Arab jang baru Ach- 

(mad el Sjakerj jang menggan- | 
| “tikan Azzam Pasha, sedang di 

Teheran ia telah bertemu den. 
Kashani pemimpin Agama 38. 
kenamaan di Iran. - 

Saud, Mr. Subardjo di Saudi 
Arabia, telah menerima sebiah 

- pedang tanda kehormatan dan 
penghargaan serta pakaian 
Arab dari Radja Saudi Men 

  

Mr. Subardjo menerangkan | 
.. bahwa buat mempererat perhu- 

bungan jang baik diantara 
donesia dan negara2 tersebut, 
kundjungannja ke.Timur Tes 
ngah itu adalah sangat Deen 
dan ia merasa berhasilnja, “ 

Ia berpendapat bahwa kun- 
djungan ke Timur Tengah itu 

“telah membuka perspektip 'ba- 
'ru dilapangan politik ekonomi | 
dan kebudajaan dengan negeri2 

. tersebut. 
| Atas pertanjaan Mr. Subardjo 

| menerangkan bahwa ia tidak 

    
    
   

   

— TITO MARET KE 
INGGERIS 

Dengan “resmi diumumkan 
“ai Belgrado hari Selasa Sh 
bahwa Djendral-besar Tito da- 
ri Jugoslawia akan mengundju- 

.ngi Inggeris dalam bagian ke- 
dua dari bulan Maret tahun 
1953. Kundjungan jang akan 

. dilakukan atas undangan P.M. | 
Inggeris ini, akan berarti kuns 

| djungan Tito jang pertama se- 
djiak Desi keluar negeri, — 

: Agan & “UP. 
eh 

own baru 
Mulai tgl. 22 November 1952 2 KEDAULATAN RAKJAT” 
menerima langganan baru. TA 
Pembajaran diperhitungka 
begitu sampai tangg: 
dilakukan dengan PN T 

1 

    

  

ag 

Mitai tgi. 2 November. 1953, 
langganan ,K.R”.. 

— Harap mulai harj ini dikirim koran, degan , g uang lan an 
NS mag mulai tgl 1 Desember 1952. Mn ti 

— Nama 5 Na Mb 

- Alamat 

j asia 

a Aan 'sebelumnja sidang 27 

dang | 
Ketika diterima Radja Ibnu 

   

  

SIBara Ui ni ni - 3 

: ea 1 Desember 1952. Dengan 
er ini Nana Nan En 

  

ekonomian 

| itu un 

  
1 jetapi" sam itu —tidak 

. 2 ig ter- 

Kanaan Siak ora pem- 
aruan per galaak dagang 

a Indonesia “dan Djerman 
. Soal kredit mendjadi sa- 

, .atjara jang Penak. aa 
t 

  

e Sekitar Pemilihan Umum : 

: Kn terbagi: atas 
15 kiesdistrict 4 

Dalam sidangnja kemarin 
telah - menjelesaikan 

“Poetebigaraan tentang rentjana 

undang2 pemilihan umum jang 

akan disampaikan kepada parle- 
No- 

pember. 
. “Didalam keterar n ringkas 
Menteri Kehakiman menjatakan 
kiesdistricten telah ditetapkan 
15 dan pemilihan umum mi 
akan dilakukan setjara langsung 
diatas dasar umum jang... ber- 

Sifat rahasia. 

“Ditambahkannja bahwa Geet 
-rangan batas umur untuk. me- 

mulin taktp) 18 tahun sedang 

uang djamiran untuk tjalon 

pertama berdjumlah Rp. 200,— 

dan utk tjalon kedua Rp. 100,—. 

'Mengenai anggaran belandja 
tahun 1953 dapat dikabarkan 
lagi pemerintah berharap akan 
dapat menjampaikannja kepada 
parlemen pada pertengahan bu- 

“Fian Desember jang akan datang 
setelah menjelesaikan beberapa ' 

: pekerdjaan2 technis dalam me- 
4 njusun tentjana anggaran belan- 
na tersebut. — Ant. 

“Man din “disabot "5 
Perdagangan Indonesia - 3 

“Rusia. 

oleh salah satu pentolan Big 
Five” dari Djakarta untuk me- 

ngatjaukan pengeluasan perda- 

'Unie telah dapat digagalkan. 
Baru sadja tersiar kabar peru- 

| sahaan | export - import Indone- 

|-wyet untuk mendatangkan ke 

Indonesia sedjumlah besar gere- 
tan san Pang harganja murah maka 
salah seorang wakil ,5 Besar 

menawarkan kepada pihak Sov- 
jet sjarat?2 djual-beli jang Papa 
baik. 
$ Rupanja maksud ,,5 Besar? itu 
ialah untuk membandjiri pasar 
Aa dengan geretan jang 

ja dari Sevjet Rusia utk 
melemahkan ,,Kapindo”. 
Kemudian pihak pengusaha 

'Belanda akan kembali import 
lagi ke Indonesia geretan Swe- 
den jang lebih mahal harganja. 
Pihak Sovjet Rusia tidak mau 
mendjual geretannja kepada pe- 

| ngusaha ,,5 Besar” itu. 
Rusia lebih suka mengadakan 

hubungan dagang setjara lang- 
sung dengan kaum pengusaha 
Indonesia, Dan lagi adalah men- 
djadi kehendak pemerintah In- 
donesia untuk mengadakan hu- 
bungan dagang “ jang langsung 
Gjuga dengan negara? di Eropa 
Timur dan mengandjurkan kaum 
pengusaha Indonesia memper- 
Kembangkan perdagangan dgn 
“ Ta setjara langsung ita.   
Et 

3 gn. Adm. Harian (KR 
. Tugu 42 

Oo G3 A3 
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Suatu “usaha. jang dilakukan 

gangan Indonesia dan Seovjet | 

uar nege 
Mr, Ban jang'atas undangan | 

(Djerman Barat) Wat ne tiba pa da 

  

| Maraloh "TA akan 
. ditunda “dulu fa 

“Beberapa delegasi kenang : 
Latin di PBB menurut AKP. 

| kini sedang mempertimbangkan 
||Lsuatu saran jang menghendaki | 

supaja masalah Korea untuk 
sementara waktu ditarik dari | 
agenda Panitia Politik “Sidang | 
Umum PBB. Magalah tersebut | 
kemudian dapat “dibitjarakan | 
Galam suatu. Didang darurat 
dari Sidang Umum ! PBB ,jang 
dapat . diadakan pada permula- 
an musim semi sete pemerin- 
tahan Republik berdiri. 

Selain itu, “delegasi Amerika 
Serikat kabarnja menganggap | 

  

pendjelasan mengenai usul In- 
aan tentang soal tawanan pe- 
rang di Korea, sehingga bila 
debat mengenai 

kemarin, maka debat itu hanjar| 
akan berupa tanja djawab, di- 
mana mungkin sekali Maa akan 
diambil keputusan2. 

Hetenesan Segariju. 

Menteri luar negeri Amerika 
Serikat Dean Acheson kabarnja 
.menjetudjui ditundanja Sidang 
Umum PBB sebelum Hari Natal 
dan  memulainja lagi setelah | 
@jenderal Eisenhower dilantik d: 
Gedung Putih. Demikian Ka- | 
langan2 | delegasi Amerika me- 

ngatakan pada hari Selasa. 
Selandjutnja dikatakan, bah-- 

wa presiden jang baru mungkin 
tak akan mempunjai waktu “utk 
NN an petundjuk2-nja me- 

ngenai Soal2 jang sedemikian 

perlu pula untuk minta beberapa | 

  

| soal tersebut | 
diteruskan lagi pada.hari Rabu 

  pen penga seperti Korea dan 
Afrika Utara kepada delegasi 

dalam Sasa Umum. Ant. AFP. 
  

1 RA L x Tes” 

Berita Muhammadjjah 4 th. 
dj Surakarta, jang memuat : 

Pada tanggal 1 Desember 
akan datang “Muhammadijah 
akan membuka 
A gama, mustinja : akan | 
menania Sekolah Guru ani 

Sepak - bola: 

kurang, 

Permainan dimulai dengan se- 

rangan2 Pakualaman dipimpin 

oleh Naruhman, tapi. Kandas 
Gipendjagaan Sardjiman €s. di- 
pihak Danuredjan. Pakualaman 

dapat menguasai lapangan utk. 
sementara waktu. Dalam pada 

“|itu suatu bola - terobosan me- 
nembus pertahanan Sardjiman 
cs. dapat dipergunakan oleh 

Zirman senterpor Pakualaman, 
jang dengan ,rush” jang baik 
meneruskannja ke-kiper Danu- 
redjan. Kiper Trimo tidak dapat 

menguasai bola, maka bola ber- 

sarang  kedjala- Danuredjan : 
1 — 0 untuk Pakualaman. : 

Sesudah mengaso Danuredjan 
mempergiat permainannja. - Se- 

djiman.. Berkat ketangkasan 
spil Pakualaman Umbaran  de- 
ngan ,,headplay” jang bagus, Ra- 

bikin cs. sukar. mendobraknja. 
Serangan2 jang bertubi2 dapat 
dielakkan, baik oleh Umbaran 
ts. maupun oleh kiper Djono W 

jang bagaikan tembok” bagi 

suatu porset melengkung dari 
kiri “luar Danuredjan, djatuh 4di- 
sudut kiri atas gawang. Djono 

lebih memperhatikan orang la- 
wannja daripada bola jang dja- 
tuh melengkung itu. Maka bola 
masuk dengan ,,gerui islogs” ke- 
djala Pakualaman : 1 — 1. 

berhasil dengan seri 1.— 1, per- 

mainan diperpandjang, biasanja 
sampai ada jg kemasukan. Per- 
mainan Danuredjan masih giat, 

sedangkan Pakualaman . 
mulai kendor. Dalam suatu 

penggerebegan Danuredjan, Ra- 
bikin dengan tidak terduga me- 
lakukan tembakan dari samping. 
Kiper Djono W terperandjat se. 
telah bola menggores .gawang 

1 — 2 untuk Danuredjan. « Me- 
njimpang dari kebiasaan, per- 
mainan dilandjutkan penuh 

|2X 119 menit.” Untung tidak 
menghasilkan satu gol lagi. 

Dengan ini dinjatakan XI Ke- 

mantren Danuredjan djuara per- 
tama, dan XI Kemantren Paku- 
alaman juara kedua untuk se- 
luruh kemantren di Jogjakarta: 

Ras, Brow dan H. W. 
beradu, 

— Acbir pertandingan sepak-bola, 
segi- tiga untuk merajakan Pe- 
ringatan 40 th. Muhammadijah 
antara RAS — - BROWIDJOJO —   1EW, ebb : 
rangan2nja dipimpin oleh Sar- | | 

atas djatuh dalam djatannja : 

Amerika di PBB, pada waxtu ! 

masalah2 itu diperbintjangkan | nj telah terdjadi sebaliknjaj ja- 

penembak2 Danuredjan, Sajang | 

Setelah bermain 2 X 25 menit | 

sudah | 

I 

| HASIL2 PERTANDINGAN 
Segi-lima S.M.P. N egeri 

Jogjakarta. 
ROUNDERS.: 
S.M.P. Ia SNGP Ir A8 22 
DE no ntt AV 9 —56 

sung v 9 —18 
aa ME ae gkuEL 1 38 514 
En K3 Aa 
Week ey Tha aa ee iha 
Ne aan Ek "599 
5 V5 San EN 162 “29 
Nb AA ra v 2 —81 

Jl "ng IV 24 —18 
VOLLEY BALL ke : 
SM.P.I — SMP. II 2—0 

Eh Tas en? 2-—0 

Ms ba V 2—0 
Bb ka ul 2-—0 

” Aa In Iv 2 

» Ina 55 4 v naa 
ea Lu Ope muali 2 —1 

MI — 2g 2—0 
IT St KA Padi 2 ah 0 

BEPAK BOLA! Dat 
SMP. I — S.M.P. II: 1—0 

1 III TR ” IV 2— & 

Be Ab) di » Va 8-0 

, 2 Ia » IV an 

Aa Si El tani Bai V, 2-—0 
I — : 1 1—09 

Bulu TANGKIS - 
| SAP. TNO 2 13 

ui (III Nata ” XV: 23 

Gabe RN De) 
5 Ma nga tank 4—1 
IPO AA KN: 3—2 

Ten ara mi Y 2 20 
pt ani Oa Ek 3—2 

Tk AN daa at V3 aa 
SEN da tg v “4-1 
Pe ag Ga NG 4—A 

BOLA KRANDJANG : 
S.M.P. I — SM.P, II 0—2 

    

    

“BEGAL Je MUDJ UR 
. Djam 18.45 tg 16 - 17 - 11 -'52 
diantara DjI" Tugu — Godean 
didesa Bener, -N 
Kap. Kasiha 

pembegalan. 3 
“Seorang wanita Ng, 

N: BetihApdjo. 
telah terdjadi 

A. 

dari Timuran Jogja di berhen- 

'tikan 2 orang jang ta' memba- 

wa sendjata (? 

  | PEGAWAI PENDJARA 
|. MINTA SUAP Buku untuk S.M.P. ' Diktaat 

aa Dihukum 1 tahun. (Ilmu Alam MAGNIT LISTRIK 
MSI Re PAN Una Ann Rp. 3,— 

Disusun oleh Sumarsono guru 
S.M.P. IV BOPKRI-J ogjakarta. 

| Pesan 50 ex, keatas kor ting 157 

bebas ongkos kirim, 

HADHY — djl. Tandjung 54 -— 
Jogjakarta, "245-111 

as, opsiner  pendjara, dan 
th pegawai rumah , pendjara 

oleh pengadilan negeri di Su- 
rabaja didjatuhi hukuman ma- 

sing2d 1 tahun. 
| Kesalahan2 jang telah dila- 
kukan oleh kedua Pen terse- 
but adalah sbb.: 
Dalam tahun 1951 ss dan H. 

telah mendatangi njonjah M.D., 
    

gawai pendjara 

  ) didesa terse- 

but. Dengan bekerdja hanja be- 
“berapa menit -pembegal dapat 

oh barang. menggondol dan 

“uang Fu .2000,— (dua ribu ru- 
piah). - 

  

RUMA H 3 ATIM 
— MUHAMMADIJAH ' 

Dengan biaja sebesar 
2 Rp. 1.000.000. 

| Oleh sebuah panitya jang di- 
bentuk Muhammadijah, kini 

sedang 'direntjanakan pendirian 

sebuah gedung rumah jatim di 
Semarang dengan biaja lebih 

kurang Rp.1000.000.—. 
Panitya . 

Kjahi Mansur 
tersebut 

dan 

diketuai 

didirikan 

bertepatan dengan pekan-peri- 

ngatan 40 tahun Muhammadi- 

jah. Selain berusaha  memba- 

ngun rumah 'jatim tersebut, 

djuga akan meletakkan batu 

pertama pada pendirian mesdjid 

besar, 
| mah2 "ama? 
Balai Pertemuan 

dan memperbaiki ru- 
lainnja seperti 
Muhammadi- 

jah, sekolah2 dit Arit, : 
  

KOERS UANG KERTAS 
— NAIK 

Setelah berdjalan 
rang sebulan tidak ada perbeda- | 

an koers antara 

lebih ku- 

uang logam 

dan uang kertas dj Lombok, ki- 

| itu uang kertas kini lebih ber- 

harga dari pada uang logam. 

Kini para pedagang pasar Mu- 

lai bingung dan sibuk mentjari 

uang kertas 
Rp.102,50 uang 

dengan  Koers 
logam 

Rp.100.— uang kertas. 

jg | daran uang logam tidak lantjar 

setiap 
Pere- 

lagi. Tuan2 tanah dalam segala 

nja menghendaki 
“sadja, — Ant. 

# 

Sekolah Guru | perdagangan sudah mulai ha- 
uang kertas 

tara Kemantren? : 1 Pakualaman dan Danuredjan. Ma 

karta hadlir djuga hanja untuk melakukan »aftrap”, 

an meninggalkan lapangan Kridosono, 

Xl Pa djuara 
Pertandingan finale antara Kemantren Pa- 

kualaman dan Danuredjan. Pakualaman 

nleading” dgn 1—0, tapi kiper Djo- 

no lengah, Rabikin sukar menero- 

bos pertahanan Umbaran cs. 
DARA TJEMERLANG, hawa sedjuk, perhari: penonton 

waktu diadakan pertandingan finale sepak-bola an- 
, Jogja 

di- 

Tanggal 18 Nov. H.W. lawan 

widjojo — 

“Browidjojo : 0 — 2. 
Tanggal 19 November 

RAS LL 

Bro- 

“Tanggal 20 Nopember lawan 

RAS Tnpangak Asri. 

XI DANUREDJAN — 
XI TEGALREDJO 

bb — 0 
Hasil pertandingan sepakbola 

semi finale dilapangan Karang- 
waru antara kesebelasan Ke- 

“kesebelasan 

| moantren TEGALREDJO dan 
“Kemantren 

NUREDJAN berachir 

DA- 
dengan 

0 — 6 utk kemenangan kesebe- 
lasan Kemt. DANUREDJAN, 

  

  

», IL dan 17 

35 

Pa 

IL ”   Aan tr 

     IV 
LN 
III 
IV 
TI 

0510 
2-—0 
0—1 
2—09 
1-3, 

      

  dirumahnja, Tuan M.D, sedang: 
ada dalam tahanan, Kedua pe- 

itu menjata- 

kan akan dapat mengusahakan 

keluarnja M.D. dari pendjara, 

djika njonjah M.D. suka mem- 

bajar Rp.2000,—. Njonjah M.D. 

setudju, tapi hanja mau mem- 

bajars Rp. 1000.— dahulu sam- 

pai lakinja keluar, Ketika njonja 

M.D. menunggu sampai lama ti- 

dak berhasil, maka perkara itu 

dilaporkan kepada jg berwadjib,  : 

jang berachir dengan: hukuman 9 

Mengenai Natan -— Ant. 

'Radio 
| KEMIS 20 NOPEMBER 1952. 

“Gelomb : 42,25 59,2 dan,122, 4 m. 

09.00 Ujon2 (dari Puro Paku- 

alaman. 
Dari film ,,Dewi Murni”. 

Samba gembira. 
“Taman ,,PODOMORO' 

RRI Jogjakarta. 

Krontjong sore. 
Pengadjian Al @ur'an Oleh 

“Tarmizi Hazan. 

Pendidikan Masjarakat. 
“Dua buah ouverture buah 

““tjiptaan Offenbach dan 
Tn TV eber. 

19.40 Merdu meraju hidangan 

The Moon Island. 
Rangkaian lagu-lagu oleh 

Rahman. 
'Pantjaran lagu2 baru. 

Mimbar Islam oleh Dja- 

zim Hamidy. 
Langgam | Krontjong oleh 

  

    
       

13.15 
13.45 
17.00 Rahasia memeliharaT 

bunga 
17.45 
18.00 

18.20 Bunga jang indah dalam pot 
19.15 ga Jang 

itu, akan laju dan rontok . bila 

kita tidak merawatnja dengan 

kesabaran. Demikianpun dengan 

halnja anak-orok jang masih 

dalam kandungan. Ibunja harus 

mendapat bahan obat jang pen- 

ting untuk kehidupan bibit jang 

masih dalam kandungan itu. 
Dalam hal ini, kita dapat 

mengemukakan dan pudjikan, 

20.15 

20.30 
24.15 

21.30 

    
pastikan mendjadi seorang orok 

atau hendak pergi dja- | | jang sehat dan montok. 
uh, malam mau tidur, | 
lelaki atau perempuan, | 

makan 2 tablet : | 

MAHA Ta 

“Besok pagi pasti ,sehat dan | 
Iilat, tidak tjapek, tidak takut | 

ingin, tidak masuk angin, ta' 

ungkin sakit. 

  

Anggur Anthay dapat dimi- | 

'num sedari mendapat kandungan | 
|8 atau 4 bulan sehingga dekat | 
(melahirkan. Terdapat pada se- 
(mua Toko Obat dan P. & D. 
| seluruh Indonesia. 

  

  

| 
| Agen di Jogjd: TEK AN TONG, 
| Betjinan 81, Solo : DJIE SENG 

HOO, Djl. Ketandan. 

  

      

    

Terdjual disemua toko obat. 

  

| 

| 242-11 
| 
i 

1
 

  

'KASMA BOOTY — OSMAN GUMANTI 
kembali lagi di Jogja hanja untuk 3 HARI (20 s/d,22 Nov.). 

dalam 

MURNI" 
A. R: TOMPEL 

“ “DEWI 
dibantu pelawak?-nja: D, HARRIS, 

ST. TG. PERAK. 

serta penghidang tari-menari: MARIAM dengan TER 

MULAI PAGI NIDI LT UXOR” 
Selandjutnja, tiap PAGI main djam 10. Petang hari biasa. 
Pertatikan hanja 3 HARI. di Jogja. — Untuk 13 th. keatas. 

dan 

  

249-11. : 5 
aa Mn en KENA 

REX MATINEE djam 10.00 
Mulai BE ! 
an Nat HIGH VENTURE 
  

  

PERHATIAN!!! PERHATIAN!!! 

Malam ini mulai dipertundjukkan Tari?2-an jang di seleng- 

garakan oleh ahli Penari India. 

DEUDATTA JETLEY 
Supaja selekas- lekasnja berramai? membeli kartjis karena 
persediaan tinggal sedikit sadja. 

' DJANGAN TINGGALKAN KESEMPATAN INI. 

Pagi djam 10.00 sjd 1.00. 4 Kartjis dapat beli di 
“Sore Cjam 5.00. Ne Toko KOH I NOOR 

loket C. H. T. H. Patjinan 113 — Telp. 584 
253-11. 5 Jogjakarta. 

aa ca Beam 

FREE-SALE 
Super Ouality imported Rice from PORTUGAL. 
PLEASE APPLY To B. P. K, R. prarers in - 

AGRICULTURAL PRODUCTS, 

  
OFFICE 

  

  

$ O.K. Peni. 5 

2215 Motjopat oleh sdr. Ban- Anggur ANTHAW SHAN 
djaransari. YOU Tjap MATAHARI jang 

dapat menguatkan tempat pera- 
nakan dan memberi dzat Kehi- 

— dupan bagi orok jang masih da- 

lam kandungan. Orok jang akan 

DHARMAWISATA.| “dilahirkan itu, sudah dapat di- | 

HANJA UTK. SATU MALAM SADJA | 

   
  

VENUS 
  

  

REK 
MATINEE ajam 10. Film besar berbah. "INDONESIA 
Petang djam 5-7-9 18 Tahun 

(PENGHABISAN) Djangan lewatkan kesempatan 
ini! 254-11. 

  

| N D R A MALAM PENGHABISAN: 

Film NONGKOK dengan Bahasa TJING ITEM. 

HIE FUNG KING CHUN 
Kesempatan jang baik guna! bergembira dgn, se-isi rumah, 

BESOK MALAM MENJUSUL 

  

   

    

   

   

        

    

13 Th keatasi 

  
2 ALEXANDRE s 

DUMAS 8 KALI 
B7 Breath Taking main 

pe D jam: 
JOHN 5.005 7.15 

LODER dan 9.15 

LENORE Manan 
Au 2 

Ag BERT MATINEE 
FREDER Eri na "ye. Djam 10.00. 

Film jang telah lama dinanti - nantikan. 252-11. 

Ie PANEN AR KERANA AN RENA MENANGANI : 
UTJAPAN TERIMA KASIH KEPADA : Ta 

Bapak2/ Sdr2 dari : 
1. Inspeksi - 6 D.K.A, bag. : Bangunan — Traksi — Lalu- 

lintas /Setasiun Tugu | Lempujangan — Bag. Sinjal / 
"Telegrap. 
Inspeksi Pos dan Telegrap Daerah II, 
Peladjar2 S.G.A.K. — S.M.ELA. — Rakjat Djetis, 
Rukun kampung — ibu2/ Sdr2. dari kampung Bumidjo / 
Sosrokusuman, 
Dr. : Soewito d.LL.nja. 

i jang telah, memberi keichlasan penuh berupa moreel / ma- 

terieel atas meninggalnja anak / tjutju / kemanakan kami 
1 jang tertjinta pada tgl..: 17 - 11 - 1952. 

RK. ARNOTO (Notty) 8 th. 6 bulan. 
hingga pemakamannja di Purworedjo, kami sekeluarga 
hanja dapat menghaturkan sewu nembah nuwun dan 

Tuhanlah jang membalasNja. Amien, 

Jangy berduka RA : 

R.Aboe. 
R.M. Gading — Pem, 

R.Aju Pengulu Bachri — Purworedjo, 
R. Comis Indradjit — Djakarta. 

..R.M. Susatio Tjokronagoro — Amsterdam, 
Sanny Muljadi — Djakarta. 

M
e
 

N
 

H
e
n
i
 

Pa EN NA NET ARA BEE NA DIN NA TR ENAK HAB NAURA NADA 
ke 20 November '52.   

i 

t 

i 

| 

  GENERAL — 65 Tjlangap Jogjakarta. 
phone 740, 

BRANCHE OFFICE — 8 Bodjong Semarang 
$ 251-11, phone 1123. 

' 

PERHATIAN ! PERHATIAN ! PERHATIAN ! 

Kantor Urusan Demobilisan | 
Peladjar Rayon III | 

“Jogjakarta 3 
Meminta kepada segenap warganja ,,chusus B — ehusus A 

"untuk memperhatikan sjarat2 

Pengumuman No. 15/Peng/lo/52 
tgl. 17-11-1952. 

Jogjakarta, 90 511-752, 

K, Uu, DP, RAYON mi 

ajn. Kepala 
OJO, Pi 

— Umum 

      (SOBPRAP" 

      

    

Keluarga M. M. DJOJODIGOENO 
Klitren Kidul No, 22, Jogjakarta. 

Mengutjapkan ibanjak terimakasih akan segala perhatian 
terhadap pemakaman kembali DJENAZAH anaknja 

OERIP MOHAMMAD CHAJATI SUNARJO 
Hormat kami, 

M. M.- DJOJODIGOENO, 
ANN NA ANA BN AN ENAK SNN ANA RE KEADAAN BAN ERA, 

250-11. 

  

BERDUKA TJITA 

Pada hari Senen tg. 17-11-1952, djam 19,30 sore te- 
lah Meninggal Dunia dengan Tenang dalam usia 56 tahun, 

Kami punja Isteri, Mama, Mama-tjang, Sudari jang ter- 
tjinta : 

Nj. LIE GWAN GIEM - 
(Ferlahir: THE SIOK BIEN), 

H A -. 3 kuburnja telah di tetapkan pada hari Minggu 

tg, 23- 52 djam 8 pagi, herangkat dari rumah Petjinan 
143, dota ke Kuburan PIN GIT. 

JANG BERDUKA TJITA : 

LIE GWAN GIEM. 

HAUWLAM : 

Lie Djien Lian 
Lie Djien Tjong 

Lie Djien Jong 
Turut Berduka Tjita : 

Ko Tjin Djian dengan Keluarga 

Nj. The Bing Hoen ,, » 
The Bing Koen » ” 
The Bing Hie » ” 

Nj. Tan Bing Hwie ',, ” 

Kho Ping Tjioe » 3 

Dr, The Bing Tjiauw ,, ” 

Dr. The Bing Tjo ” Pn 

The Bing Tjie 3 3 

The Bing Koei $$ 3 
Ong Ngo Kioe 3 5 

Nn, The Siok Khing. 

Sinpu : 

Tan Lee Khing 

Sunlam : 

Lie Gie Djiang. 

Lis Gwan Ho & Kel. 
Lie Gwan Haij 2 

' 

    

    

UTJAPAN. TERIMA KASIH. 
Dengan ini kami mengutjapkan banjak2 terima kasih 

kepada segenap saudara2, handai-taulan, serta  Instantie's 

dan Organisatie's, jang telah hadlir serta memberikan 

bantuan tenaga, fikiran dan harta-benda, pada pemakaman 

djenazah almarhum ibu kami: 

R. Ngt. Hardjodinomo: 
pada hari tg. 17 November 1952 dimakam Makamsewu (kal. 

Widjiredjo). 
Kami jang berduka tjita : 

Sastrohardjono, 

Oemar. 
Atmodipoero ( Soemardjo) 
Soemardi, 

244-11 1 dengan keluarga. : 

ea anna SA 
  

  

| Telah lahir dengan selamat anak kami jang ketiga : 

R. TRIS RUSBANDYO 
Pada tanggal 17-11-1952. 

Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 
Keluarga : 

R. HD, TRISKARDJONO 

246 -11. Medari - Sleman - Jogja. 

  

Perlu dimiliki oleh peladjar2 S.M.A./B.—S.G.A. 

-— S.T.M. dan sekolah2 jang sederadjat. — 

— ACHTISAR ILMU UKUR SUDUT —. 

Soal2 dengan penjelesaiannja. Diusahakan oleh : 

IMAN SUBARKAH C.C. |. 

Guru S.M.A/B. Jogjakarta, “B 

HARGA Rp. 5.50 Per. Ex. « 

TOKO BUKU ,.K.R." 

" Tugu 42 — JOGJA,   
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