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Ki maa 
PERTAMA 

pensiun, kemarin telah diany- 
kat kembali, mengg gantikan kol. 
Kosasih, jang telah distirahat- 
kan oleh let. kol. Krutarto. 

Dalam keterangannja menge- 
ni pengangkatan tni PM. Wi- 

tOpo mengatakan, 
angkatan “itu ialah — tindakan 
pertama dalam rangkaian  pe- 
njelesaian jang 'akan dadakan 
Pemerintah dalam mengatusi 
keadaan sekarang ini. 4 

Berkenaan dengan peagany- 
katan kembali kol. Bambang 
Utojo Hu dua hal meminta ger- 
hatian kita, Pertama: pembert- 
hentian kol. Bambuny Utojo 

tempo hari sekalipun dengan 
pensiun — -“ternjata telah di- 

koreksi oleh Pemerintah, kare- 
nct Pemerintah: sadar, bahwa 
pengangkatan kembali panglima 
ini dapat bermanfa'ar bagi usa- 

ha penjelesaian. 

: x 
- Mengingat akan had in da- 

patlah  kiranja dikemukakan 
dugaan, bahwa telah tampak 
tanda2, Pemerintah telah men- 

  

tjoba melihat kesukaran seka- 
rang ini dari sudut sengketa 
jang sedjak “beberapa lamanza 

terasa dikalangan Angkatan 
Perang, tetapi jang hanja dja- 
di urusan dalam kamar sada, 
sampai tiba se atnja kol, Bam-- 

bang Supeno membukakan ta- 
birnja, dan kemudian aw Odia 

kan kepada umum oleh Parle- 

, men, 

lem timbul kesadaran jang de- 
Na tidak sana Peme-: 

...pengange | 
tida pember 

s Hemtan, yang telah sekian Dane 
nja- terdjadi !. 
Dalam pada itu tindakan-ko- 

reksi. akan membawa konsek- 
wensi Dana tidak boleh tidak 
pasti akan kita lihat dalam 
waktu singkat. $ 

Pemberhentian scorung — Pd- 
nylima adalah suatu tindakan 
krg dilakukan 
ye engan Perai 
memberhentikan kol. Bambang 
Utojo tempo hari ialah pinipi- 

- nan Angkatan Perang. Dan hal: 
nja  kebidjaksanraan  punpinan 

Angkatan Perang berkenaan 

dengan pemberhentian « kol. 

Bambang Utajo itu telah diku- 

reksi oleh Pemerintah nu k 

mengatasi hk egukas 

ran, 
ndan pimpinan Angkatan Pe- 

rang tidak dapat dibenarkan 

oleh Pemerintah, Sh 

Ini berarti, bahwa pimpnan 

Angkatan Perang terpandang 

tidak: tjakap lagi melakukan 

kewadjibannja, dan hanja dua 

djatan terbentang lebar diha- 

dapan nitta, dalah: — pimpinan 

Angkatan Perang  meletafekan 

djabatan atau diberhentikan, 

- : 
Daiam hubungan dengan 

usaha penjelesaian ada dikemu- 

kakan. Pemerintah, bahiwa — di- 

| | entangai opsi at akan di- 

adakan mutasi. Apakah jang 

dimaksudkan dengan mutgsi 7 

Pemindahan dan pertukaran- 

kah, ataukah jang dimaksud- 
kamnja djuga pemberhentian 
opsir2 tinggi jang terpandang 

tidak (Tana melakukan kewa- 

djibannja ? 

Itu masih harus pita tunggu. 
Tetapi pagi2 sudah dapat kita 
kemukakan, bahwa sekudar pe- 

mindahan serta pertukaran ras 

sanja sukar dapat membawa 
manfwat EPhert do “jang dikehen- 
daki Pemerintah. Sengketa su- 

dah terlampau besar, sudah me- 

Inas sampai " kelapang politik, 
sehingga sukar kita dapat per- 
tjaja, bahwa sekadar pemindah- 

an dan pertukaran sadja akun | 
dapat beryung agt usaha pe 
njelesaiun. & 

: ag »x 

Dalam pada “itu, Kabau “Pe- 
mermtah telah « mengangkat 

kembali kol, Bambuny Utajo 

jang termasuk — yolongun @ntt 

17 Oktober ilu, dapatlah kira- 

nja dipandang 

tanda, bahwa dikalangan Pes 
merintah banjak-sedikit: suda) 

ada persesuaian paham dala 
menghadapi 
rang Du. Dan apabila mengena 

tindakan? 
suaian paha 
terpelihara, dapatlah kita. ha- 

raga, bahwa 1 jar a pe- 

mjelesaian tidak usah mengaki- 

batkan: , kegontjangan dalam 

Kabinet, Bukannja tidak mung- 
kim Kabinet tidak dapat tetap 
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utuh, sehingga reshujfle harus | 

dilakukan, tetapi Kabinet ada 

harapan dapat Penaenga te aa 

Hana Dan (7 barus ind 

bahwa peng- 

Apabila pada Pemerintah he Tin La In 

joskedi Pem 

oleh pimpinan 

' Djadi, jang : 

itu berarti: kebidjaksa- | 

sebagai suatu 

  

   
kesukaran seka- 

selandjutnja perse- 

itu tetap dapat | 

  

— LANGKAH PERTAMA DALAM RANG- 
KAIAN PENJELESAIAN 

Putusan ini diambil untuk me- 
ngatasi. kegentingan keadaan 
tentara didaerah tersebut. 

“— Malam itu djuga putusan ini 
telah dikawatkan P.M. dan Men- 
teri Pertahanan kemasing? pi- 
'hak jang bersangkutan di Pa- 
lembang. Demikian keterangan 

| djurubitjara Pemerintah Ruslan 
“Abdulgani kemarin pagi kepada 
pers. - 

Selandjutnja atas pertanjaan 
djuvubitjara Pemerintah men- 
djelaskan bahwa punagan ini su- 
dah barang tentu adalah suatu 
perintah bagi pihak tentara dan 
kita masih tjukup'. mempunjai 
kepertjajaan bahwa tiap? perin- 
tah akan dita'ati oleh seluruh 
tentara di Sumatera Selatan. 

“Kemarin kabinet bersidang 
lagi untuk membitjarakan  ke- 
adaan didalam negeri pada de- 
wasa ini. 

Akan ada Mutasi 
Opsir? tinggi. 

Pengangkatan Kol. Bambang 
| Utojo sebagai pen: ggung dja- 
wab militer tert 
tera Selatan ada 
pertama dalam 

njelesian jang akan didjalankan | 
oleh Pemerintah dalam usaha 
mengatasi keadaan sekarang 

mi “ 
Demikian keterangan P.M. 

Wilopo kemarin kepada pers 
ketika. dinintai pendjelasan 

tentang pengangkatan kembali 
Kol. Bambang Ute jo itu. 

Dapat dil abarkan 
/ gkaian 

Bea ana jan £ 
sedang diusahakan 

sintah 

ME bi bau 

tindakan 

Sekarang” 
ga akan termasuk 
pula mutasi pen 
ting dalam kalang- 
an Opsir2 tinggi. 

Siang kemarin ditempat ke- 
diamannja P.M/ Wilopo telah 

| diadakan pertemuan antara ber- 
bagai menteri diantaranja Wakil 
P M.. Menteri Pertahanan, Men- | 
teri Dalam Negeri, Menteri 

Perhubungan, dan Wakil KSAD 
Letkol Sutokeo 
Menurut keterangan jg didapat 

bahwa didalam pertemuan tsb. 
telah  dibitjarakan persiapan? 
guna mengadakan sidang De- 

wan Menteri jang berlangsung 
tadi malam. — Ant. - 

. Menurut pengumuman “biro 
| penerangan Staf Umum Ang- 
|katan Darat, telah dikeluarkan 
| surat edaran dalam Hngkungan 
Angkatan Darat dan kepada in- 

stansi Pemerintah. jang dipan- 
dang perlu jang bunjinja sbb.: 

1). “Demi keselamatan dan 
bentukan Angkatan Darat jang 
tetap mendjadi. tudjuan kita 
bersama semuanja dan berhu- 
bung dengan keterangan Peme- 
rintah ttg. 22-11-'52, maka 
merasa perlu memaklumkan se- 
laku pimpinan Angkatan Darat, 
bahwa formeel bertanggung dja- 

wab atas semua kelakuan jang 
terdjadi didalam Angkatan Da- 
rat disekitar peristiwa 17 Okt. 

1952. 

rangkaian pe- | 

Plbamata A.P. harus sadar bernegara dan Kk 
Nan KEMARIN DULU DJAUH MALAM TELAH MEMUTUS- 

KAN UNTUK MENGANGKAT AKTIP KEMBALI KOLONEL PENSIUN 
” BAMBANG UTOJO SEBAGAI PENAN 

SI DI SUMATERA SELATAN, 

Dengan Kepertjajaan pe- 
nuh kepada Presiden | Panglima 

Tertinggi dan Pemerintah, maka 
dengan ini Minta kepada semua 
anggauta dan bagian Angkatan 

2). 

GGUNG DjAWAB MILITER TERTING- 

     

  

/ 

inja masing2 dan memberikan 
| bantuan sepenuhnja untuk ke- 
selamatan negara dan tentera 
serta menghindari segala sesu- 
atu jang diluar disipline. 

  

  

Darat untuk tetap tenang me- 3).  Supaja tetaplah sedar 
lakukan tugas dan -kewadjiban- | bernegara dan bertentera. Ant, 

Situasi di Sumatra Selatan: 
  

  
ialah Oversie Kretarto, 

Diterangkan selandjutnja bah- 
tindakan ini dilakukan se- 

tjara legaal Gan dilakukan djus- 

ieru demi kepentingan negara 

Gan bangsa, karena Overste Ko- 

WE 

di Suma-. sasin dianggap tidak dapat lagi 

mengatasi pergolakan jang ada 

dalam  hngkungan 

“ste Kosasih tidak dapat membe- 
rikan pendirian jang tegas me- 
ngenai persoalan 17 Oktober 52 

di Djakarta, pada hal sangat 

diharapkan oleh sebawahannja. 
Keadaan ini sukar sekali diatasi, 
kalan tidak segera diambil tin- 
Gakan jang tegas. Demikian Ke- 

terangan itu jang selandjutnja 

menjatakan: bahwa timbang te- 

rima ataupun lain2 perobahan 

tidak dilakutan,. hanja Oversie 

Kosasih »dibebaskan dari tang- 

gung djawabnja., sebagai fgd. 

Papa 

“Penangkapan -konisinjasi Ker 
satuan? ataupun mutasi2, selain 

dari Mengenai funksi Panglima 
itu tidak ada sama sekali, Se- 
muanja berlaku dengan tenang, 

dan segala sesuatunja berdjalaa 
sebagai biasa, Dikatakan, bafi- 
wa Gverste Kosasih mengenai 

hal ini tidak diapa?kan, baik di- 
lindungi maupun lain?nja, hanja 

dibawa berunding dengan baik. 

Perhubungan orgamsatoris de 
ngan pusat terus didjalankan 
sebagai sediakata. Sedangkan 
kedjadian jang tersebut diatas 
djuga sudah disampaikan kepu- 
sat menurut -saluran2nja dan 
dengan mengirim koerier. Ko- 
munike2 resmi belum akan di- 
keluarkan, sebelumnja ada ke- 
tentuan dari pusat dan menung- 
gu koerier jang dikirim ehusus 
untuk kepentingan ini, Dengan 
K.S.A.D. dikatakan belum ada 
hubungan apa2. 

Bukan perebutan HA 
saan. 

Dalam pada itu Overste Kre- 
tarto merambah keterangan, 
bahwa tindakan ini dilakukan 
tidaidah sekali-kali berdasarkan 
keinginan merebut kekuasaan 
ataupun sematjam itu, tetapi 
adalah djastru untuk membantu 
pemerintah dalam mengambil 
tindakan disekitar persoalan 
Angkatan Perang dewasa ini. 
Pokoknja, kita harus kembaii 
pada dasar2 Pantjasila jang   mendjadi dasar Negara Indone- 

  

Sesudah diundi, 

“ialah : 
1. Nn Rr, Suwartinj 
'2..Ong Ing Kie 

- 3. Asrama Mahasiswa 
4. Tarmidjo 
5. R, P, Kusumodiputro 
6. Heru Sukotjo 

7. Daslam 
. 8. ' Sastrohudojo 
'“9. Dr. Suratiman : 

ya P,. Husodo 

10. H. I.-Sujono 
&1. Suparman 
12. Sahadi 
13. Salib 2 

14, Sity Barijah 
15. Ruslam Sastrowinoto 

“ 116. Sri Murtono 

ai Suhirman 
1 IS AG. Dartorahardjo 

19. Kouw Key Sioe 
20. Dr. Asmanu 

pul tanggal 29 Nopember 
2 tepat djam 08.00 pagi,     

jang be runtutng dapat terbang de- 
ngan pertjuma dari langganan 

1. Dua puluh langganan tersebut diatas diharap berkum- 

2. Seperti telah didjandjikan, barang 
orang itu jang berhalangan, dapat mewakilkannja ke- 
pada anggauta keluarga lainnja, dengan  menundjuk- 

3 kan surat kuasa dari langganan jg berhak 
Jang berhalangan dan tidak akan mewakilkan pada 
orang lain, supaja memberj kabar 
Pe a tanggal 27 an kepenatan djam 13.00 siang. 

—Langganan nK.R." melihat— 
dari udara 

"K.R." dalam kota Jogja 

Mangunnegaran Kidul No. Ig 
Djalan Sumbing 11, 
Bintaran Kidul 7/9, 
Sapen Gk. 3/20, 
Bumidjo Tengah 84, 
Asrama Mobrig . Batjiro -, 
Tjokrodiningratan 99, 
Wirogunan Mg. 2/94, 

Setjodiningratan 11, 
Gowongan Kidul 24, 
R:K. Tegalkemuning 
Demangan 129, 

Adjun Inspektur Polisi, 
Balapan Blok 4, 

Ngadiwinatan Ng. 2/37, 
Sagan Timur 27, 

Djalan Bogowonto 11, 
Kebonsari 5, 
Panembahan 11/52, 
Tugu Kulon 81, dan 
Batanawarsa 12, 

Dn. 4/25, 

“ 

Pendjelasan: 

di Kantor "K.R.” Tugu 42, 

siapa diantara 20 

terbang itu. 

paling lambat hari   

Bukan perebutan kekuasaan 
Kosasih tunggu putusan Pemerintah 
ULAI djam 11.00 siang (waktu Sumatera Selatan) A 
(23111) Overste Kosasih iga. Panglima T.T. U dinjatakan 

tidak mungkin lagi memimpin T.T, IL. Demikian diterangkan 

»leh Major Dule Abdullah selaku Perwira Menengah Territoriaal 

"Kepada pers. Sebagai pengganu nja buat sementara waktu sam- 

pai ditetapkan oleh pihak atasan, jang ditandjuk oleh sebagian 

'»esar dari anggota? Angkatan Darat dalam lingkungan T.T, 14, 

Koman dan Brigade X. 

Angkatan ! 
| Darat jang dipimpinnja, Over- 

| bentengan Perantjis jang tera- 

| Front. Nagan, 

Achad 

  

Dari Redaksi. 

Disamping kita muatkat 
tentang terdjadinja pergo- 
peran pimpinan tentera - 
T.T, H sebelum ada peneta- 
pan Pemerintah tentang kei 
aktipan kembali Kolonel 

| pensiun Bambang Utojo. 

sia. Dan tindakan jang dilaku- 
kan ini bersifat sementara, Su- 
gala ketetapan dari atasan mw 
ngenai persoalan ini akan dipa- 
tuhi, Demikian Oversie Kretar- 

: H A RIAN v MUM 
. DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.S) 

kemudian 1a actief dalam 
. BPRI-nja Bung Tomo... Pa- 

ling achir ia mendjadi dok- 
ter: pada rumah sakit” di 

| | Kediri, 
Djenasah almarhura  di- 

   

.. , Dr. Sugiri meninggal 
' Dipoliklinik - Dokter. von 
Kiss “di Djl. Pahlawan tg. 

4 24/11 jang lalu djam 5 telah 

“ meninggal dunia dokter R. 
Sugiri dari Kediri, sesudah 
"menderita sakit TBC agak 
lama, Djenazahnja telah di- 
bawa kerumah keluarganja 
'di Djl. Tapaksiring, 

18 Almarhum dokter Sugiri 

mulai terkenal namanja ke- 
tika ia terdjun dalam Parin- 

| Gra sebagai dokter di Dja- 
| Karta dan ia selalu menun- 
-djukkan kegiatannja dalam 

   
     
     partainja, sehingga menda- 

| pat penghargaan sebagai-     
: mana lajaknja. 
s Pada masa petjahnja re- 

volusi di Surabaja dokter 
Sugiri mendjadi penghu- 
bung antara KNI dan pim- 
pinan tentera Inggeris, dan . 

    

bawa ke Purworedjo (Dja- 
wa Tengah) untuk kemu- 
dian dimakamkan disana. 

Dengan ini kita ikut me- 
njatakan bela-sungkawa. 
(S.R.). 
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ADPERTENSI 3 
1 milimeter, 1 kelom Rp. 0.80 

LANGGANAN : 

Dalam dan Na TNAN Kota. 

Sebulan . .....o oo Bp. Il. 

Etjeran ..., 
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Dari sidang umum PBB . 
  

Mare IL, N, SOVJET, 

perundingan? 

    
  

la berpendapat keanggkatan- 
nja sebagai Panglima itu adalah 
dengan besluit Negara, djadi se- 

| Tagi besluit itu masih dihargai 
“dan belum ditarik, 

tap akan melakukan tugasnja. 
maka dia te- 

Suasana dalam kota 

Perkembangan dalam kalang- 
tan tentara di Palembang tidak 
“mempengaruhi sedikit 
suasana kota Palembang. 

Pemerintah daerah dalam hai 

djuga 

-ini belum merentukan sikapnja. 
Hanja segala sesuatunja sudah | 
disampaikan keatas, 
Kedatangan Gubernur Isa da- 

(ti Djakarta sangat diharapkan 

  

sudah membawa ketetapan2 dan   to. 
“pedoman? dari 

"sat, guna menghadapi persoalan 
pemerintah pu-   Keterangan? diatas diberikan 

sesudahnja selesai pertemuan” 
perwira2 dan  bintara2 dalam | 
lingkungan T.T. 
kan djam 10.09 tg. 24/11 di Bas: 
lai Pertemuan Kota “Besar Pas   

“lembang: Tentang pertemuan ank 
dikatakan, bahwa tang dibitia- | 
rakan adalah pendjelasan ver- 
makhiman pemerintah disekitar 
soaj 17 Oktober1952 jang baru2 

ini dikeluarkan. 

Keterangan Kosasih. 

Ovdrste Kosasih kepada pers 
menerangkan, bahwa dia akan 
mentjoba menjelesaikan soal im 
setjara intern sadja. Seterusnja 
tidak mau berikan keterangan 
disekitar pergolakan jang ada 
Gajam lingkungan T.T. jang di- 
bawah pimpinannja ini. 

EP 

HI jang diadask 

Ini. 
Patut dikabarkan bahwa tg. 

23/11 dengan kapal terbang 
sudah berangkat, ke Djakarta 
Gubernur Sumatera Selatan Dr. 
M- isa, Kepada Antara diterang 

, bahwa kepergiannya ini 
adalah untuk melaporkan situa- 
si daerah jang terachir menge- | 
naj persoalan”Angkatan Perang. 
Gubernur tidak mau menerang- 
kan, bagaimana keadaan pada 
dewasa ini disekitar persoalan 
tu Gan apakah laporan jang di- 

pawanja. 

Selain dari itu, djuga berang- 
"si dengan kapal terbang terse- 

but Dr. A.K. Gani, jang kabar: 
nja djuga untuk kepentingan 
persoalan diatas. Gani sekali ini 

32X mau banjak bitjara me-   ngenai kepergiannja. — Ant. 

  

polisi 

Penangkapan? 

| Selandjutnja dikabarkan, 
bahwa setelah perkara tsb. di- 
periksa, pemerintah Belanda ber 
maksud untuk memerintahkan 
supaja kedua orang tersebut di 
kirimkan kembali ke Indonesia 
sebagai orang asing jang tidak 
diingini di Nederiand, 

Belanda tidak adil dan 
sewenang?, 

“Dalam pada itu, Kuasa Usaha 
Indonesia di  Nederland Mr. 
Susanto Tirtoprodjo mendjand ji- 
kan bantuan sebesar?-nja dalam 
perkara penahanan dan pengu- 

sutan Drs, Go Gien Tjwan pe- 
mimpin kantor berita ,,Antara” 
di Amsterdam dan Sunito oleh 
pemerintah Belanda, $ 

Dari paham Susanto akan 
mendesak supaja pemerintah 
Indonesia mengadjukan protes 

, sekeras?-nja terhadap tindakan 
jang tidak adil dan sama se- 
kali tidak beralasan dari pi- 
hak GARA Belanda ter- 

| tara” 

Drs. Go Gien Tiwan dik ntikap 
Belanda 

EMIMPIN kantor berita ,, Antara” tjabang Amsterdam, Drs. 
Go Gien Tjwan, pada hari Senen jang lalu felah ditangkap 

oleh polisi Belanda dirumahnja.Disamping itu telah pula ditang- 
kap ketua organisasi , Perhimpunan Indonesia”, Sunito, 

itu kabarnja berdasarkan dakwaan, 
2 orang Indonesia tersebut telah mengambil bagian aan suatu 
kegiatan politik jang tidak diingini di Nederland, 

bahwa 

i 

| hadap wakil kantor berita ,,An- 
demikian | di Nederland, 

kawat dari A msterdam, — Ant, 
4   

Noot Red: 

Sdr. Go disamping memimpin 

sAntara” “ini, sedang. me- 
njiapkan karangan pertahanan- 

nja (proefschrift) untuk mentja- 
pai gelar doctor dalam kesusas- 
teraan. Tindakan Belanda ini 
membawa akibat jang tidak se- 
dikit kepada kantor berita ini, 
Pihak Belanda tidak senang 
sama "sekali dengan 
kantor itu disana. 

Sdr, Go berasal dari Malang, 
pernah bekerdja dikementerian 
luar negeri semasa permulaan 
revolusi, ia mendjadi warga ne- 
gara. 

Sdr, Sunito berasal dari Solo, 
sedjak tahun 1932 berada di Ne- 
derland, mula2 sekolah hukum, 
aktip dalam Perhimpunan In-   donesia, isterinja-adpokat, pu- 

inja anak dua. 

    

Pasukan2 Fisrnam Ho Chi 

Minh pada malam Senin kema- 
rin dulu telah melakukan sera- 
ngan mereka jang pertama ter- 
hadap Nasan, jaitu kota per- 

chir didaerah “Federasi Thai. 
Pasukang, Perantjis terpaksa 
melakukan. serangan2 pembala- 
san untuk memukul mundur 
pasukan2 Vietnam Ho. jang 
menjerou, 
Menurut berita2 jang belum 

“dibenarkan dari  pihak- resmi 
dalam serangan, pertama terha- 
dap Nasan  pasukan2 Vietnam 
Ho menggunakan. dua bataljon. 
Berita2 jang dijelas hingga kini 
belum diterima di Hanoi, keko- 

ta mana serdadu2 Perantjis jg. 
nka2 diduga akan. diangkut de- 
ngan pesawat? terbang dari 

  2 BATALION PASUKAN HO MULAI SERANG NASAN 

PENGUNDURAN 
MEMUASKAN, 

Lebih dahulm : United” Press 
mewartakan dari Hanoi, bahwa 
menurut pengumunan Mmarkas- 
besar "tentara Perantjis pada 
hari Senin jl, gerakan pengun- 
duran pasukan2 Ung Perantjis 
dari Sonia kini telah selesai 
sdengan memuaskan”, dan bah- 
wa pasukan “tu sekarang te-   lah dipusatkan didaerah per- 
tahaman disekitar Nasan. 
Kesatuang pelopor dari tiga 

divisi Vietnam Ho Cm Minh 
jang semuanja mempunjai ke- 
kuatam 18.000 orang pada hari 
Senin itu hamja tinggal 5 mil   dang ganis2 pertahanan Peram- 

1 usul India tsb. 

adanja 

  

  
ANDREI VISHINSKY 

semua tawanan harus 

dipulangkan. 

Menteri L. N. Amerika Dean 
Acheson, menjatakan penjesal- 
anja atas keterangan  Visinky 

| jang menolak semua usul untuk 

| mentjapai suatu gentjatan sen- 
| djata di Korea, Meskipun Ache- 
| son keberatan 
f tapa pokok usul 
| usul tsb. dapat mendjadi pedo- 
| man untuk mendapatkan susun- 
Lan jang. dapat diterima oleh 
(kedua fihak. Panitya politik 
| PBB kemarin bersidang lagi utk 

| memutuskan apakah usul2 In- 

| dia akan dibitjarakan lagi atau 
'akan membitjarakan andjuran2 

| jang lain untuk mentjapai su- 
| atu gentjatan sendjata di Korea. 

| Wartawan BBC dalam PBB 
| melaporkan. bahwa meskipun 

telah ditolak oleh 
| Visinky jg pada dasarnja mewa- 

kiki Sovjet, Tiongkok dan Korea 
Utara, namun madjelis agung 
masih akan meneruskan soal 

tsb. kepada pemerintah, Peking 
dan Pyongyang, untuk dipertim- 
bangkan kembali, 

Usul kompromi India jang 
lah dirobah kini mendepat 
kongan makin banjak. 

pun ada keberatan? ' 
Amerika, 

te- 
so- 

sekali- 

dari pihak 
jang akan didjelas- 

  

kan oleh menteri luar negeri 
Amerika, Dean Acheson, dalam 

sidang Panitia Politik PBB Se- 
nen sorenja. 

Menurut kalang jang me-      

  

ngetahui, setelah d 
NN In jang Tenan 

jang ai Hala” anak 
telah-dikemukakan ole 
ka boleh djadi akan dibekukan 
dan digantikan oleh usul kom- 
paomi India jang telah dirgbah, 
“Tapi pendjslasan pertama 
ngenai satu atau dua bagian jg 
pelik2 masih dinantikan dari de- 
legasi India, Krishna Menon, 
pembuat rentjana India tsb. 

Bagian2 terutama dari usul 
kompromi India jang telah diro. 
bah itu adalah: 5 

  

1. Menurut bentuk lama, status 
para tawanan perang jang 
tak mau dikembalikan setelah 
90 hari perletakan sendjata 
berlaku, akan dikemukakan 
kepada konperensi politik an- 
tara Timur dan- Barat jang 
sementara telah disetudjui 

“dalam rundingan di Panmu- 
njom. Bentuk jang telah diro- 
bah, jalah komisi repatriasi 
netral jang akan mengemuka- 
kan saran2 dalam rundingan 
politik itu. akan menjarankan 
pula tanggal tertentu menge- 

tak mau dikembalikan. 

2. Bila konperensi politik terse- 
but tak dapat merentukan 
status para tawanan perang 
jang tak mau dikembalikan 
itu dalam waktu 60 hari, ma- 
ka para tawanan perang ter- 
sebut akan dipindahkan dari   

Semua pasukan2 Perantjis telah diundurkan 

ljis. Dikota Nasan sendiri, pa- 
sukan2 Perantjis kimi, sedang 
bersiap? menghadapi serangan 
jang diduga tiap saat dapat di- 
nmvulai, dan jang — manti akan 
menentukan nasib daerah PFede- 

rasi Thai dibagian  barat-Iaut 
Indo-Ohina, “Gelombang demi 
gelombang pesawat? terbang 
Perantjis mulai pesawat3  pe- 

ngintaa hingga pasawat2 DC-4 
terus menerus membawa, mesiu 
dan perlengkapan2 Iainnja ke 
Nasamn, dan kembali membawa 
penduduk preman. 

PESAWAT2 
TJIS ACTIEF. 

Berapa ' djumlah. kekuatan 

PERAN“   | pasukamg ' Pertuntiis Jeng mem- 
  

  

Lembaga Kebudajaan ingonasis 
»Kon. Bataviaasch Ganoatschap 
van Kunsten en Wetenscheppen     

ne | 

| 

| telah mengadakan 

Andre Visinky, Senin malam ji, 
menolak usul? India untuk menygachiri djalan buntu dalam 

gentjatan sendjata Korea, Dengan tidak diduga? 
Visinky menerangkan, bahwa dalam perdebatan madjelis agung 
PBB tentang masalah Korea, bahwa andjuran India mengenai 
soal tawanan perang di Korea tidak dapat diterima oleh Sovjet, 

Dinjatakan, balvva Sovjet hanja berpendapat, bahwa semua ta- 
wanan perang harus dipulangkan selaruhnja. 

tangan komisi repatriasi ne- 
tral dan diserahkan kepada 
suatu komisi PBB jang akan 
bertanggung djawab untuk 
mengurus mereka hingga pe- 
uahanan mereka berachir. 
Sementara itu 21 negeri Barat | 

lagi sidang 
| rahasianja Senen sore jang lalu 

| legasi India memberikan pendje - 
dan sangat dinanti?kan., bila de- 

|Jasannja pada waktu jang te- 
pat. 

Menurut seorang berkedudu- 
| kan tinggi jang mengetahui, se- 

terhadap bebe- i 
India tetapi | 

  
Gg 

nai pengembalian mereka jg |   

  

  

dikit keraguan” bahwa, walau- 
pun Amerika menjatakan kebe- 
ratan2nja, rentjana India akan 
diberi prioriteit dari pada nas- 
kah: resolusi. Amerika dalam si- 
dang Panita Politik PBB. Dan 
itu akan berarti membekukan 
naskah resoiusi Amerika terse- 

| but dan mengadakan pemungu- 
tan suara terhadap rentjana In- 

dia dan bila disetudjui, rentjana 
tersebut akan disampaikan ke- 
pada Peking dan Pyongyang utk 
mendapatkan djawabannja. 

Panitia Politik PBB 'akan me- 
nyulai sidangnja djam 20.00 
Gmt. Senen. 
Dalam sidang tersebut Dean | 

Acheson djadi pembitjara po. 8. 

TAHUN VIII — NOMOB ana 

4 Sovjet tolak usul kom- 
promi baru Indi 

21 Negeri akan sokong 
Acheson sesalkan sikap maka 

  
sesudah Polandia. Syria, Afg- | 
hanistan, Chili dan Birma. — 
Ant. - UP. 

  

Wakil Presiden Hatta 
Dirawat dirumah sakit | 

mulai kemarin. 
Dari 

didapat keterangan, bahwa Wa- 
ku Presiden Hatta mulai tgl. 25 
Nopember dirawat di. Rumah 
Sakit Pusat berhubung dengan 
kesehatannja. Berapa lama Wkl. 
Presiden Hatta akan tinggal di- 
rumah sakit itu masih belum 
diketahui, — Ant. 

  

lian Barat masuk 
daerah pemilihan 

Irian Barat telah ditempatkan 

ke 15 dari daerah pemilihan se- 

perti jang ditetapkan dalam 

rentjana undang? pemilihan 

nam, Usul panitya ad hock utk 
memasukkan Irian Barat dalam 
daerah pemilihan diterima baik 

oleh kabinet, meskipun agaknja 

pemilihan belur dapat dilaku- 
kan dalam pemilihan tersebut 

dalam waktu jang singkat, te- 

tapi dalam dewan constituante 
nanti akan duduk wakil? dari 
Irian Barat, — RD, 

Overste Warrow : 

Keterangan pemerintah 
rang tegas ! 

ENGENAIT keterangan pemerintah pada tan 
ber jang lalu overste Warrow telah mengetok 

da Panglima Tertinggi jang tem busaanja 
Menteri Pertahanan, KSAP dan KSAD. Bunjinja 
wat itu sebagai berikut: 

(a) Pengumuman pemerintah 
tersebut berarti ada perhatian 
pemerintah atas tuntutan2 cons- 
tructief dari sebagian A.P. 

tb) Tapi isi pengumuman ter- 
sebut menggambarkan pe sua- 
tu tindakan setengah2 dari pi- 
hak pemerintah. 

(c) Banjak perkataan2/kali- 
mat2 jang amat diylomatis .ter- 
susun sehingga dpat menim- 
bulkan tafsiran ber.neka warna 
oleh umum termasik A.P. Ha- 
rap mempergunakai kata2 jang 
tegas dan terang. ' 

(d) Keterangan “pemerintah 
menurut hemat Kami hanja ber- 

pertahankan benteng Nasan ti- 
dak diumumkan, tetapi menu- 
rut keterangan pembesar?  Pe- 
rantjis ribuan” serdadu2 Pe- 
rantjis dam Vietnam Bao Dai 
kabarnja sekarang menduduki 
daerah. disekitar perbentengan 
sebagai kubu2 pertahanan, Pe- 
Sawat2 pemburu dan pesawat 
penmibom. B-26 Perantjis semen- 

tara itu siang malam dengan 
tiada 'berhentinja menggempur 
daerah2 pemusatan pasukang 
Vietnam Ho Ch4 Mimh, 

Djatuhnja Nasan akan me- 
nempatkan pasukan Vietnam 
Ho dalam kedudukam untuk 
menguasar seluruh daerah Fe- 

derasi Thai, dam akan membu- 
ka djalam untuk penjerbuan pa- 
sukan2 Ho keselatam kenegara 

pihak jang mengetahui 

| 
i 

| 

| 
| 

i 

  

  bagian Laos di Indo-Chimr Ba: 
Tas sama Aib, 0 ATP 

  
Lah ka 10 ea mba Ah 

   
| PRESIDEN AKAN ME. 

ada jang tidak dapat ganti Das 

    

   

      

    
.menj sai 

Sorjet, tapi 
terhadap 

"DEAN ACH 8 

Mulai djam 9 ke 
Wilopo telah menga: 

bitjaraan2 der 
orang Menteri dan » 
angkatan darat L 
topo. Semalam D 
mengadakan 

     
   
    

  

    

    

  
sit : : 
Ba 

RAJAKAN MA 

  

     
   

Menurut k 

resmi, Presiden Suka 
merajakan hari2 

Nopember di Tj 

1 Desember 

  

di 

Kol, Bambang U 
menerima pimpin 
Kemarin telah dila 

upatjara firabang ter 

Overste Kretarto dan P: 

TT. UI haru Kolonel 
Ltojo. — RD, 

timbang 

   
    

  

Bar 

Dalam terima 

  

lain mengatakan, 

pun dengan “hati | 

untuk kepentingan 
ngangkatan ini 
RB. 

    

  

Sai 

        

        

  

   
    

Menteri LN Mu 
perdjalanannja pu 
dang umum PBI 
akan tinggal 

   

soberang beber pa 

hari Senin jan 
Mukarto akan : 
Ge Gasperi dan / 

Montini dari Yatisaan 

    

    

  

   

Pi Pepe zepa 
leng kap ka- 

kisar kepada soal2 jang | 
di akibat sadja (17 Okfot 
Sedangkan penjelesaiannja k 
mi anggap dapat ditjapai @ 
memetjahkan pokok persoalan- 
nja dalam hubungan sebab akid 3 
bat seluruhnja, Hi 

(e) Karena toch ke 
kami telah mentjurahkan' pa 
Presiden/Panglima Tertingg 
ka untuk conseguent dalam ve 
njataan kami, kami menj 
menerima dan taat tiaj 2 kep 
tusan pemerintah jz t 1 di 
setudjui oleh Panglima Terting- 

gi. 
(£) Harap 

Tertinggi dan p 
tegas lagi dalam 
tersebut didalam : 
tadi. Dernikian kaw: at Or 
Warrow jang dikirim 24 Nopera- 
ber kemarin dulu. — Ant. 
aa nu sa mena eat ana ana ” 

    

   
    

   

    
     

   

  

puti isa 

    

« Mahasiswag Gadiah Mada jg, 
baru2 ini mengadakan darma 
wisata di, Kakurang diharuskan 
membawa tielama renang dan 
satu stel pakaian bersih." Ke- 
tika sebagian diantara mereka 
menjaksikkan  temamenja  bere- 
yang “di Telaga Nirmala ada 
jang diterdjunkam kedalam, air. 
Bag: mereka jang membawa 
pakaian " bersih masih dapat 
gant jang kering,  Sebaliknja 
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- njak sekali. Akan tetapi orang 

“3 atu sa'at, dikemudian hari perlu 

- wan jang baik, pada lain fihak 

e. sar di lapangan ilmu ketabiban, 

KAN sia untuk vitamin2-bikinan-ga- 

nja memikir setjara bi 
dan pemandangan setjar: 

umumnja dan terhadap : 

laan hal kemadjuan be 
angan biologi. Djuga dalam 
iimu kedokteran telah a 
nda2 tumbuhnja hi . 

h menundjukk 

bangan pengetahuan : 
ilmu kimia hajat), 

hidup ada banjak lebih: muskil 
“daripada jang disangka dahulu. 
Djikalau kita hendak berdjalan 
bersama-sama dengan perkem- | 
bangan tjepat dalam ilmu bioki- 
mia dan ilmu kedokteran, kita 
perlu melekaskan. langkah2 ki- 

supaja dapat mengikuti ban- 
| gjir observasi2 baru, jang di- 
| tumpahkan atas kita, akan te- 
- tapi, sekalian kita perlu menga- 

kan kesabaran jg. tenang gu- 
na interpretasinja. NE 

Pendapatan ini 
pada tempatnja dilapangan ilmu 

makanan. Kemadjuan2 dilapa- 

. 

hasil - pemeriksaan? ' biokimia 

idalam beberapa tahun ini: ba- 

  kadang2 lupa, bahwa ebanjak 
konsepsi, jang ditrima pada su- 

disingkirkan lagi dalam tjahaja 
pendapatan baru. 

Pengetahuan ialah tidak sta- 

tis, akan tetapi selamanja daz: 

am aliran. Hal2 jang kita na- 

“makan . kenjataan2, “.feiten”, 

jaitu hanja expressinja penge- 

“tahuan kita pada suatu sa'at jg | 

tertentu, Pengetahuan seumum- 

'nja, dan pengetahuan ketabi- 

“ban djuga, adalah dynamis. 

. Dynamik dalam pengetahuan 

“seringkali terdorong djuga oleh 

-' enthousiasme. Enthousiasme 

dan mu ketabiban selamanja 

 djslan bergandengan, akan te- 

tapi sedang. pada satu fihak 

| enthousiasme- adalah suatu. ka- 

- enthousiasme ini “adalah djuga 

suatu pemimpin jang tidak baik. 

- Enthousiasme ini, jang biasanja 

menjertai tiap2 kemadjuan be-. 

seringkali menimbulkan suatu 

“fashion”, suatu mode, dalam 

pikiran ketabiban, jang kadang2 

merintangi kemadjuan lebih 

djauh, dan djuga dapat mem- 

bahwa akibat2, jang tidak di- 
. 3 : inginkan. aa 4 

Ela! ini telah terdjadi dengan 

| 'diperkenalnja suatu konsepsi, 

jang dinamakan , vitamin”. Zat2 

makanan jang dinamakan vita- 

kan substansi2 golongan istime- 

' wa. Zat2 ini hanja mempunjai 

— kedidukan disamping air atau 

garam dalam peladjaran ilmu 

“makanan, Akan tetapi, begitu- 

“iah akibat MODE, berdjuta-dju- 

ta rupiah digunakan di Indone- 

brik dengan tidak ada manfa- 

'atnja, jang diherdaki, ketjuali 

mungkin bagi pabrik2 kimia 

dan dunia perniagaan. 

— Reklame2 pharmaceutis men- 

desakkan pada publik “sebuah 

pikiran, jaitu bahwa kesehatan 

hanja dapat perlindungan baik 

dengan dipergunakannja obat2, 

dan antaranja,  Obat2 Vitamin 

memegang peranan 
Reklame2 ing ikut serta merun- 

tuhkan kepertjajaan kekuatan 

'manusia, jang diberikan oleh 

alam, jang tjara 'bekerdjanja 

serta hasilnja tergantung kepa- 

“da “tjara hidup seorang ma- 

sing2. Kita semya kenal akibat 

psychologis dari reklame obat2. 

Djikalau  “upamanja diadakan 

suatu advertensi atau tulisan 

hal obat jang  mandjur sekali 

guna menghapuskan penjakit 

entjok jang heibat dipunggung, 

kita dapat menjangka, bahwa 

| seorang jang: tidak sadar' akan | 

punggungnja, seorang itu tidak 

akan membatja advertensi atau | 

tulisan itu JIebih daripada satu 

kali, akan tetapi tiap2 orang 

jang menderita sakit punggung, | 

akan membatja lebih dari satu 

kali advertensi atau tulisan 

. tersebut, dari A sampai Z, ia | 

akan menjelidik  gedjala2-nja 

penjakit. jang “dideritanja de- 

ngan gedjala2-nja penjakit buat 

mana obat tersebut perlu :digu- 

nakan: ia akan mejakinkan di- 

rinja sendiri, bahwa ia punja 
penjakit entjok bukan penjakit 
entjok seperti penjakitnja - St 

ini atau Si ibu, aa tetapi be- 

      

    

tul2 penjakit entjok jang istis 
mewa, jang mungkin  hanja 

dapat diobati dengan-obat isti: 
mewa Itu,“ “"“a Tan : jan 

Kemadijuan tekiits dilapangan 
Ilmu ketabiban tidak mungkin 
memelihayal 

“kekuatan melawati, jang ada 

pada kita sendiri, Sehat, ialah | 

| bukan hanja bebas dari suatu | 
| penjakit. Sehat jaitu suatu ke- | 

adaan hidup jang tertentu, di- | 
mana seorang dapat berkem- 

bang sebaik?-nja, dilihat dari 
sudut , 
rochaninja dan djiwanja. 
Dim, irama penghidupan sela. 

suatu waktw bertu 
ln ada 'pasang-surutnja. ' Pada: | bagai 

        

w2 proces2 kimia dalam djazad 

ten): diarrhoe (mentjeret) jang 

enteng adalah kesempatan? jg. 
sewadjarnja untuk "membaha- 
rui” keadaan badan. Djikalau 
kita mentjoha membendung di- 
|arrhoe, 

antara' lain | mam tersebut, dengan perkata- 
an lain, kita mentjoba memben- 
dung reaksi2-penangkis djazad 

ngan physiologi (ilmu fa'al tu- | jang spontaan itu, dengan gu- 

'buh, jang ada hubungan erat | nakan salah 

dengan ilmu makanan), sebagai | dalam berbagai matjam dikelu- 
arkan oleh industri kimia. ma- 
ka akibatnja sembuhnja men- 

min2 sebetulnja tidak merupa- | 

penting. | 

  

  

   

    

   

  

   

  

n Basenotan” MIN 
“kalau kita sendiri meruntuhkan | 

  

x 

| djadj susah, disertai pula oleh 

f | keadaan kesehatan seumumnja. 

(purnakan sesuatu 

1 

      

keadaan-lemah, jang lama se- | 
kali. NAN 

Oleh karena banjak hal ke-. 
adaan makanan dari sebagian 

besar masjarakat tidak berim- 
bang, suatu hal jang akan mem | 
bawa akibat kurang baik untuk 

      

      

  

  
Mentelan atau mendapat sun- 
tikan obat2 "vitamin” dan se- 
bagainja tidak .akan menjem- 

perubahan 

dalam badan manusia, jang 
diakibatkan oleh makanan tidak | 
berimbang. : : Ten 

Publik sekarang berpegang:! 
erat2 kepada 

dan sebagainja seperti seorang 

ibu kepada anaknja. Obat2 vi- 

tamin dan sebagainja sekarang 

digunakan sebagai panaceas | 

(obat2 mudjizat) untuk mengo- 
bati segala gedjala2 perijakit, 

dengan tidak memandang pera- 
nan specifik darj obat2 inj atau 

kebutuhan badan manusia akan 
obat2 ini. : 

Seperti telah disebut, zat2 jg. 

dinamakan vitamin? bagi dja-   en | sakit kepala jang @n- 

eng, dan bangkit demam jang 

sakit kepala dan ' de- 

satu obat, jang 

zad manusia tidak lebih penting 
dari zat2 makanan lain, seperti 
upamanja air atau zat2 garam '| 
(mineralen). Hr 

- Air jalah penting sekali bagi 
djazad jang hidup. Kebiasaan 
mengabaikan pentingnja Zat.air 
harus disajangkan. Kira2 7076 
dari beratnja badan. manusia 
terdiri atas air. Pemakaian air 

atau larutan garam dalam air 
telah menolong banjak djiwa 
orang2 sakit keras. : 

(Bersambung hal. 4). 
  

Pendapat ,.Asahi" 

terbit di 

“Dalam hubungannja dengan 
—Djepang harian itu menerang- 
kan, bahwa Indonesia telah me- 
nanda . tangani perdjandjian. 
Frisco dengan harapannja jang 
besar bahwa kemerdekaan Dje- 
pang akan dilaksanakan sepe- 
nuhnja, tetapi karena kemudian 
diantara Djepang dan Amerika 
dibuat perdjandjian administra- 
tip, maka Indonesia tidak suka 
meratifikasi perdjandjian perda- 
.majan itu dengan alasan bahwa 
kemerdekaan sepenuhnja bagi 
Djepang karena perdjandjian 
“administratip itu dapat ditjuri- 
gai. Demikian Asahi. 

“Berhubung dengan . tulisan 
tersebut, dikabarkan ' selandjut- 
nja bahwa sampai kinj angga- 
pan umum di Djepang tentang 
tidak diratifikasinja perdjandji- 
“an Frisco oleh Indonesia ialah 
karena Indonmesia tidak puas 

dengan sikap Djepang mengenai 
penggantian kerugian perang 
dan karena itu Asahi mengelu- 
arkan alasan lain seperti terse- 

but diatas. Alasan seperti terse- 

but diatas itu adalah untuk per- 

rat kabar Djepang. 

Selandjutnja dikabarkan, bhw 

n 

Potih Klaten merangkap ketua 

Prodjosumarto, sedang mengut 

SEMARANG 
MPN LL SALA PENA 

. ANTJAM MOGOK 
g 1 1.500 orang buruh 

Textiel, 4 
Ik. 1.500 orang bu 

ruh perusahaan textiel ,,Djan- 

tra” Semarang jang tergabung 
dalam SB Vextielsetempat telah 
mengantj mogok terus sam- 

“pai masalah jang dituntut dibe- 
reskan oleh pihak madjikan. 

Pemogokan akan dimulai tang 
gal 29-11 jang akan datang aan 

'sebahnja, al. karena tindakan 
'pihak madjikan jang selama ini 

telah memetjat Ik. 22 orang ,,tie- 

ngan tiada sebab dan tidak. 

“memberi pesangon”. 
| Djantra” adalah ,,perusaha- 

  

   

  

F an-tjampuran”. — Ant, 

KARTA 

NU UeBvPiT 

' Minta pengakuan sebagai 
pegawai negeri. 

Baru2 ini Gabungan Bong Su- 

pit Surakarta jang telah beri- 

djazah dan mendapat pengesja- 

han dari jang berwadjib, telah 
.| mengadjukan sebuah resolusi jg 

-isinja menuntut supaja diakui se 

pegawai negeri. 
Desakan itu disampaikan se-       tam badan kita pelbagai ampas 

pertukaran zat (afvatprodiur    
8 1 
3 

suai dengan surat G.B.S. tanggal 
20 September '52 mengingat: 

“Sebabnja Indonesia tidak mera- 
tifikasi perdjandjian Frisco 

kepala ,,Politik Netral Indonesia”, sk. ,Asahi” jg 
Osaka memuat tulisan sebanjak 5 kolom, dimana | 

idjelaskan politik luar negeri Indonesia dewasa ini. Demikian | 

dikabarkan oleh Antara dari Osaka. 2 1 

tama kalinja dimuat dalam su-. 

     

GABUNGAN BONG | 

menurut Nippon Keizai jang 
mendapat keterangan dari ka- 
langan Kementerian Luar Ne- 
geri Djepang jang kini telah 
selesai menjusun naskah penje- | 

lesaian penggantian kerugian 
perang itu, djumlah jang seba- 
njak?nja jang Djepang sanggup 
membajar untuk penggantian 
kerugian perang setahunnja ada 

| Dr. BAHDER DJOHAN 

| Menurut kabar jang diterima 
  

obat2 vitamin | 

“akan berangkat ke Indonesia, 

& 

| KEDAULATAN RAKJAT" 

1 TAK DJADI 
KE“ 

  

pihak resmi di Djawa Timur, 
maka kedatangan Menteri PP | 
dan K Dr. Bahder Djohan tgl. 24 
di Djawa Timur  diurungkan, 

| kabarnja hal ini disebabkan, ka- | 

|rena kesibukan berhubung dgn. 
pekerdjaannja di Djawa Barat. | 
| Sebagai telah diwartakan 
Menteri sedianja hendak meng- 

Iliri resepsi konperensi PGRI 
  

rapa objek pendidikan dan pe- 
ngadjaran di Madura, Ant. 

  

da MUSTOPO GEMBIRA badan hukum (Surat Penetapan 

e Adanja statement 
k : P emerintah, 

pemerintah mengenai peristiwa 
17 Oktober Dr. R. Mustopo me- 

nerangkan kepada koresponden 
Sumber? bahwa ja senang se- 
kali dan gembira dengan adanja 

statement dari pemerintah itu. 
Suatu tanda djiwa hidup di- 

dalam pemimpin2 kita jang 
mempunjai tanggung djawab 
mengendalikan negara untuk 
kepentingan  rakjatnja, 
Mustopo. ta 

Ia selandjutnja  menjatakan 
siap sedia sewaktu-waktu apabi-. 
la diminta sebagai pertanggung- 

  

WARTAWAN PERAN- 
TJIS AKAN KE 

INDONESIA 
Peristiwa 17/10 dianggap- 

“nja penting bagi pertum- 
buhan demokrasi di Asia. 

Wartawan Perantjis Tibor 
Mende mendapat undangan dari 
pemerintah Indonesia untuk me- 
ngundjungi Indonesia selama 
dua bulan. Tibor Mende segera 

tetapi bila belum diketahui. Pe- 
ristiwa 17 Oktober, jang men- 
djadi ,,headline” dalam pers Pe-| 
rantjis, dianggapnja sebagai su- 
atu kedjadian penting dalam 
pertumbuhan demokrasi dinega- 
ra2 Asia. Tibor Mende ingin me- 
njaksikan persiapan penjelerg- 
garaan pemilihan umum, seperti 
telah disaksikannja di India. 

Selain sebagai wartawan, ia 
terkenal djuga sebagai penulis 
buku2 ,,L'Inde devent Yorage” 
(Hindia “menghadapi  men- 
dung”), ,,La revoite de YAsie” 
(,Pemberontakan di Asia”), 

-dan lain2. Demikian wartawan 

»Antara” di Paris. 

— LATIHAN2 TENTERA 
Tanggal 24-11-1952 di Mage- 

lang dimulaj latihan bagi: ko- 
mandan2 peleton TT IV dari 

angkatan ke-II. 
Latihan komandan peleton ini 

memakan waktu 2 bulan la- 

    lah 18.000 djuta yen atau $500.- 
djuta. 

“Dikatakan - bahwa Kemente 
rian Luar Negeri Djepang rupa- 
nja akan memulai pembitjara- 

an dengan kementerian? lain jg. 
bersangkutan - mengenai tjara 
pembajaran, djumlah seluruhnja 

Gan perintjian bagi para negara 

penuntut dari penggantian keru- 

gian perang dengan berdasarkan 

naskah tersebut. Djumlah seba- 

njak?nja ini jang Djepang da- 

pat membajar untuk penggan- 
#ian kerugian perang dan hutang 

Gari luar negeri ditentukan 

oleh Kementerian Luar Negeri: 
105 dari djumlah - pendapatan 
rakjat Djepang. Sjarat2 jang 

diadakan jalah tidak sangat 

| mempengaruhi keadaan ekono- 
mi Djepang dan tidak membe- 
ratkan kehidupan rakjat. —Ant. 

    

  

panitia kursus Pamong Desa, 

japkan kata2 pembukaan. 
  

1, Berkenaan dengan peratu- 
ran Residen no. 7 pasal 2 dan 3 

tentang tata-usaha, pekerdjaan, 
pengangkatan /pemberhentian, jg 

belum mendapat perhatian ten- 

tang gadji, administrasi dan 
vobat2an. 5 : 
. 2. Selalu dalam keonaran da- 
Jari melakukan pekerdjaan 1g 
bagi rakjat jang berkepentingan 

“tidak kurang mempertjaja: pa- 

da bong supit. 1 
Sementara itu didapar Kete- 

rangan, bahwa oleh seorang ang 

gauta DPD.  Kotabesar Sura- 

“karta-telah direntjanakan pera- 

turan tentang bong Supir jang 

akan - diadjukan pada sidang 
DPR jang akan datang. (Kor). 

—. PEMERINTAHAN . 

DAERAH 
Jang berlaku untuk se- 
luruh Indonesia, kata 
Walikota Solo, 

Walikota Surakarta Moh, Sa-: 
leh menjatakan pendapatnja 

bahwa dengan pembentukan kon 
stituante, DPR Pusat dan DPR2 
Daerah, pemerintah tidak akan 
dapat mentjapai maksudnja me- 
njempurnakan djalannja peme- 
rintahan, djika bersama dengan 

itu bentuk pemerintahan daerah 
tidak dirubah. Sebabnja, menu- 

rut Moh, Saleh ialah karena, ki 
ni masih berlaku dua matjam un   

w 

  

'ADAKAN UNDANG2 

manja. 
Latihan kilat untuk anggau- 

ta2 Staf TT IV, jang dimulai 
pada permulaan bulan Nopem- 
ber 1952 dan bertempat dilapa- 
ngan Pontjol, phase pertama 
dapat diharapkan akan Seiesai 
pada penghabisan bulan De- 
sember jang akan datang. 

Penutupan latihan bagi ko- 
mandan2 kompi TT IV angka- 
tan ke-i, akan dilakukan nan- 
ti pada-tg. 28-11-1952 pagi di 
Simongan Semarang. Angkatan 
ke-IV waktu permulaannja ma- 
sih akan ditentukan lebih lar:- 

djut. — (KR). 5 

LATIHAN PAMONG 
DESA DIMULAI 

Dengan mendapat kundjung- 

an darj semua instansi dan Dja- 
watan2 di Kabupaten Klaten, 

maka kursus  tjepat pamong 
desa angkatan pertama pada 
tgl. 23 sore telah dimulai dan 
diikuti oleh 62 pengikut. Untuk 

angkatan pertama ini diambil- 
kan para lurah2 sadja, terutama 
mereka jang tergolong lurah 
baru. |Tiap kursus akan ber- 
langsung selama satu bulan dan 
untuk daerah Klaten, direntjana 
kan.selesaj dalam tempo 13 bu- 
Jan. Peladjaran2 jang akan di- 
terima diantaranja : tata nega- 
ra, disentralisasi, administrasi 
desa, ekonomi, kesusilaan ma- 

| sjarakat dll, Disamping mata 
“peladjaran jang tetap, diada- 
kan pul tjeramah2 jang berhar 
ga, baik penjelenggaraan mau- 
pun Dewan  Gurunja diketuai 
oleh Patih Prodjosoemarto. 

—(Kor). 

dang2 mengenai pemerintahan 
daerah jaitu undang2 no. 22 ta- 
hun 1948 R.I. Jogja dulu dan 

undang2 no. 44 tahun 1950 dari 
N.I.T, Oleh karena itu, demikian 

Moh, Saleh melandjutkan ketera 

ngannja, pemerintah harus pula 
membentuk satu undang2 peme 

rintahan daerah jang berlaku 

untuk seluruh daerah negara ke 

satuan R.I. 5 

Patut diterangkan, bahwa Sa 
rekat  Sekerdja Kementerian 

| Dalam Negeri dalam konggres- 
Iinja jang berachir di Solo telah 
mendesak kepada pemerintah un 
“tuk merubah berbagai pasal gas 
undang2 no. 22 tersebut. — Ant 

PENJERAHAN DAERAH 
SWAPRADJA 

Kepada Pemerintah. 

Di Kementerian Dalam  Ne- 

geri telah dilangsungkan peres- 

mian penjerahan daerah Swapra. 

dja Sekadau (Kalimantan Ba- 

rat) kepada Pemerintah Pusat. 
Penjerahan dilakukan oleh 

Gusti Kolon, Kepala Swapradja 
Sekadau jang disertai oleh Gusti 
Adenan, orang besar keradjaan 
Sekadau, sedang Menteri Dalam 
Negeri Mr, Mohammad  Roem 

  

Pa 

'Mala.g dan menindjau bebe- | 

Berhubung dengan statement : 

kata | 

an djawab sebagai pelopor per- | 
|istiwa 17 Oktober. Ant. 

| wiLajAH DIAWA - 

    

Dari pembatja : 
Menma ag Neta mes .- 

(Mr, K. R. T. 

beritakan keputusannja rapat 
nuredjan tentang didirikannja 

Sebagai djawaban, dengan 
| lasan S.b.b. : 31 

“Bank Kampung” itu didirikan 
oleh Perkumpulan  Pentjegah 
Riba di Jogjakarta. (disingkat 
P.P.R,) jang telah diakui sebagai 

Menteri Kehakiman tanggal 23 

Oktober 1952 No. 5/127/17. 
Maksud ,,Bank Kampung” ini, 

memberi pindjaman uang kepa- 
da penduduk setjara mudah dan 
dengan bunga jang ringan, utk 
keperluan berdjualan atau ber- 
dagang dan berniaga ketjil. 

| Azas dan tudjuannja : 
Berusaha : 

a. supaja rakjat djika mem- 
butuhkan pindjam uang un- 

tuk keperluan diatas tidak 
memindjam dengan riba. 

b. mentjegah 'meradjalelanja 
riba. 

c. memperbaiki perekonomian 

rakjat agar dapat mengada- 
kan usaha kerdja - sama dgn 

organisasi jang teratur. 
»Bank2 Kampung" 'diurus oleh 

suatu komisi jang terdiri dari 3 
Orang anggauta dan 2 orang se- 
bagai wakil, diambilkan dari pen   

Sekitar bank kampung 
NITIDIPURO). 

. NYJALAM harian »Kedaulatan Rakjat” tanggal 12 Nopember 
1952 Neo. 257 halaman ? kotom terachir, 

s Bank Kampung Danuredjan”, jang mem- 
dimuat berita : 

gabungan R.K. kemantren Da- 
Bank Kampung Danuredjan, 
ini kami memberikan pendje- 

terian Sosial di Djakarta, uang 
mana oleh P.P.R. disimpan di 
Bank Rakjat Indonesia di Jogja- 

karta, (bukan P.P.R. pindjam 
kepada Bank Rakjat). 

Turut sertanja Kepala Bank 
Rakjat dalam Bank Kampung 

ini adalah persoonnja Kepala 
Bank Rakjat selaku komisaris 
P:P.R. — Sebagai orang jang 
ahli dalam bankwezen, ia men- 

tjurahkan tenaganja dengan re- 

gaimana mengerdjakannja Bank 
Kampung ini setjara technisch. 

P.P.R. mendirikan ' Bank2 
Kampung ini tidak sekali2 ber- 

maksud mendjalankan suatu be- 
Grijf jang mengedjar keuntung- 
an, melainkan suatu usaha sosi- 
al belaka jang bertudjuan me- 
nolong kepada rakjat melajani 
kredietbehoefte kepada bakui2 
dan pengusaha ketjil karena di- 
dalam kota belum ada instelling 

perkreditan sematjam itu. 

Tentang nama, 
Soal pemakaian nama ,,Bank   “ duduk atas 

Pamong Pradja. Sebagai tenaga 

ahli ditetapkan seorang djurutu- 
lis dan mantri ,,Bank Kampung” 

untuk mengerdjakan pembukuar 
dibawah pengawasan seorang 

Controleur jang semuanja itu di 
angkat oleh Perkumpulan Pen- 

tjegah Riba. 
Sebelum Bank Kampung di - 

dirikan, pada tanggal 17 Juli '52 
dibalai Kota Pradja di Ngabean | 

diadakan pertemuan oleh D.P.R. | 
jang dikundjungi oleh para Man. 
tri Pamong Pradja daerah Kota | 
Pradja Jogjakarta, para tjalon 
komisi ,,Bank Kampung” (pen- 
duduk kampung) dan lain2 in- 
stantie untuk meruxdingkan da- 
lam usaha pembentukan ,,Bank | 
Kampung” ini. 

Dalam pertemuan itu diputus- 
kan setudju diadakan ,,Bank2 
Kampung” dengan azas dan tu- 

djuan seperti tersebut di atas. 

Buat permulaan akan dibuka, 
»Bank2 Kampung” dikemantren 

Danuredjan, Gedongtengen, 

Ngampilan, Mergangsan, Mantri 
Gjeron, dan Kraton. , 
“Pada tanggal 1 September '52 
(telah dilangsungkan pembukaan 
“dengan resmi ,,Bank Kampung 

  

|kemantren Pamong Pradja Da- 
.muredjan, dalam pembukaan ma- 

na turut hadlir para ketua R.K. 
'kemantren Danuredjan dan d- 
saksikan oleh Mantri Pamong 

Pradja Danuredjan sendiri, be- 
' serta para komisi Bank Kam- 

| pung (penduduk dalam itu kam- 
| pung). Itu waktu tidak seorang- 

| pun jang mengadjukan kebera- 
tan. s 4 

» 

' ip Bank Koperasi”. 

Mengenai tuduhan bahwa 

penduduk jang. membutuhkan 
(jang pindjam?) hanja mendjadi. 
object, dapat. kami djawab bah- 

wa anggapan itu tidak benar, 

karena para pemindjam diharus- 
kan menjimpan uang sebanjak 1 

(satu) tjitjilan, dengan maksud 

agar dibelakang hari uang sim- 

panan itu terkumpul mendjadi 
suatu modal untuk mendirikan 

Bank Koperasi” kepunjaan rak- 

jat jang akan menggantikan 

Bank Kampung” ini. 

|. Bank Kampung itu didirikan 
dengan seidzin Pemerintah Kota 
Pradja Jogjakarta, tertanggal 

31 Juli 1952 No. 4M.W. 
Adanja Bank2 Kampung di- 

lain2 kemantren dapat bantuan 

sepenuhnja dari para  mantri! 

Pamong Pradja dan para ketua 

R.K. hingga Bank? itu berdjalan 
baik dengan seksama, pun ter- 
njata memenuhi kebutuhan rak- 
jat, terbukti uang modal jang di 

berikan telah habis dipindjam 

kannja, bahkan mereka minta 

diberi tambah modal. 
Modal jg telah didapat. 

Bahwa uang modal bagi Bank2 

Kampung itu adalah kepunjaan- 
| nja P.P.R. sendiri jang diperoleh 

| dari pemberian subsidie Kemen- 

  

  

  

andjuran Mantri : 

'Danuredjan”, bertempat dibalai | : 

Kampung”, maksudnja P.P.R. 

djustru mendjundjung tinggi de- 
radjatnja kampung, karena tji- 

ta2nja supaja ,,Bank2 Kampung” 
ini dikemudian harj mendjelma 
mendjadi Bank Koperasi kepu- 

njaannja kampung dalam ke-     

  

mantren Pamong Pradja ma- 

la hati memberi petundjuk ba- | 

  

sing2. Bahwa nama kampung 

bukan monopolie dan kampung « 
tidak merupakan rechts instu- 
tuut, 

Bilamana ,,Bank Kampung” ini 
sudah mendjadi Bank Koperasi 
kepunjaan kampung sendiri, ten. 

tang administratie dan tjara me. 

ngerdjakannja diharap sebaiknja 

menurut pedoman jang berdasar 
kan technisehe boekhouding se 
perti jg dikerdjakan oleh Bauk 

Kampung P.P.R. sekarang ini. 
Bhw, usaha mendirikan Bank? 

Kampung tsb., buat daerah Jo- 
gjakarta merupakan suatu pelo- 

por atau perintis djalan. Bila- 
mana dikemudian hari perkem- 

bangan Bank? itu ternjata baik 

dan sungguh bermamfaat bagi 
rakjat, maka Daerah Istimewa 

Jogjakarta akan mendjadi tjon- 
toh buat seluruh Djawa, bahkan 

seluruh Indonesia. 
' Kampung boleh mendi- 
rikan sendiri. 

Sampai dimana usaha ini da- 
pat dileksanakan, berlangsung 

dgn. sedjahtera atau gagal di- 

tengah djalan, tentang ini se- 
sungguhnja akan mendjadi ukur- 

an bagi keinsjafan dan/atau ke- 
madjuan rakjat. 

Darj itu sangat kami sesalkan 
bahwa dengan adanja incident 
ini, djalannja ,,Bank Kampung 
Danuredjan” mendjadi terhalang 

karenanja. 
Bahwa Bank2 Kampung ini 

diadakan untuk memberi do- 

rongan kepada chalajak ramai 
agar mereka mengadakan sen- 
diri Bank2 demikian itu jang 

Gapat hidup dengan baik dan 
bekerdja dengan lantjar dan 
@judjur. Bila dikehendaki, mung 

Kin Bank2 ini dioper oleh rakjat 

(kampung) dan P.P.R. tidak 

berkeberatan asal bukan milik   perseorangan. 

Sesudah Missi Ekonomi Djepan g, tiba pula di Djakarta pada 
tg. 21-11-1952, Missi Ekonomi Belgia, terdiri dari 27 anggau- 

ta dan diketuai oleh Tn. M. Huvelle. Mereka disambut oleh a.l. 
Duta Belgia Tn. Vander Stichlen, Tn. Makatita dll. dari Ke- 
menterian Perekonomian. Gam bar: Missi Ekonomi Belgia ke- 
tika sampai dilapangan Kemaj oran”-— YIPPHOS). 5 
  

Berbagai usaha Pertani- 
an di Kabupaten Wono- 
sobo. 

Mengingat kurangnja buah- 
buahan di daerah Wonosobo, 
maka usaha untuk mentjukupi 
kebutuhan ini kini telah dimu- 
lai di daerah Kaliwiro dengan 
mengadakan gerakan menanam 
buah2an seperti djeruk dan 
mangga jang dilakukan oleh 
rakjat di tanahnja masing2 me- 
nurut petundjuk dari Djawatan 
Pertan'an. Bibit2 jang kini Ssu- 
dah disediakan oleh Djawatan 
tersebut ada 1000 buah dengan 
harga Rp. 3,50 per occulatie, 

Kursus Djurutani. 
Baru2 ini di Leksono telah di- 

muridnja berdjumlah 45 orang 
dari daerah ' tersebut. Kursus 
sematjam ini jang sudah ber- 
jalan ialah di Wonosobo. sen- 
diri. Tudjuan dari pada kursus 
ini ialah mendidik para Djuru- 
Tani sebagai anggauta dari Pa- 
mong-Desa untuk nantinja men 
djadi penghubung tetap antara 
Djawatan Pertanian Rakjat de- 
ngan penduduk di desa, dalam 
usaha mempergiat dan memper- 
lipatganda hatsil-bumi. 

Usaha meringankan pa- 
tjeklik. 

Untuk membantu daerah2 
jang merderita patjeklik dalam 
bahan-makanan, maka. oleh Dia 
watan Pertanian kini dilakukan 

resmikan Kursus Djuru-Tani jg : 

Gerakan penanaman buah2-an 
penanaman ketela-rambat di ta- 
nah2 tegal jang bero dalam da- 
erah Kretek, Sapuran dan lain2 
dengan areal sebanjak 900 ha. 
Djumlah ini akan diusahakan 
agar dapat tambah sedikitnja 
200 ha. lagi. Bibit ketela-ram- 
bat disediakan oleh Djawatan 
tersebut sedangkan penanaman- 
nja dilakukan oleh rakjat dgn 
djalan gotong-rojong. 

Rentjana pembangunan 
BPMD. 4 

Untuk tahun ini pembangunan 
Balai Pendidikan Masjarakat 

i Desa di daerah Kedu telah di- 
tetapkan di Kabupaten Wonoso- 
bo ialah di daerah  Kedjadjar 
dengan rentjana beaja Rp. 40. 
000.— dan akan dapat selesai 

| dalam bulan Maret jang akan 
datang. BPMD jang kini telah 
ada di Kabupaten tersebut ialah 
di Bumitirto dan BPMD: Kretek 

akan dibuka tidak lama lagi. 
Penanaman kentang Be- 
verlander, : 

Baru2 ini Djawatan Pertani- 
an Rakjat Kabupaten Wonoso- 
190 telah menerima kiriman ken- 

ng dari negeri Belanda djernis 
Beveriander sebanjak &- 50 gt. 
jang akan ditanam di tanah - 
pertjobaan Djawatan tersebut 
seluas 3 ha. dan sisanja akan di- 
bagikan kepada .rakjat. Daerah 
jang menerima bibit ini ialah 
daerah pegunungan seperti Ke- 

' djadjar. — (Kor). 

  

  ea aan anna nan pa A| 

menerima penjerahan tersebut 

atas nama Pemerintah. 
Penerimaan hari ini mempu- 

njai sifat peresmian, Karena 
pernjataan hendak menjerankan 
Swapradja itu sudah ada sedjak 

21 Nopember 1950. Mulai saat 
ini, Maka hapuslah kedudukan 

wilajah Sekadau sebagai daeran 

Swapradja. 

Pemerintah menerima segala 
milik, laba dan rugi, segala hakZ 

dan kewadjibannja dan akan iue 

netapkan bentuk dan susunan 
pemerintahan untuk seterusnja 

menurut kebidjaksanaannja. 
Ant. 

  
PBH DI KOTA 
SURAKARTA 

Menurut laporan terachir jg 
disampaikan kepada DPD seksi 
Pendidikan keadaan Pemberan- 
tasan Buta Huruf dikota Sura- 
karta adalah sbb : 1 

Bnjaknja tempat2 PBH di Ka 
lurahan2 ada 62 tempat jang 
djumlah murid 1.780 dan 114 
orang guru. Di Djawatan2 16 
tempat, 529 murid 19 guru, “di 
rumah pendjara 4 tempat, 127 
murid, 4 guru, dj Badan2 sosial 
5 tempat, 139 murid, -6 guru, 
di Kamp Tawanan 7 tempat 130   

Murid, 5 guru, di Perusahaan? 
2 tempat. 55 murid, 2 guru: di 
asrama C.T.N, 1 tempat, 50 mu- 
rid, 2 guru dan di Persit 1 tem- 
pat, 50 murid dan 2 guru, djum- 
lah semua 112 tempat, 3.095 mu 
rid, 162 guru. 5 
Banjaknja KKOD sebagaj ke- 

landjutan dari kursus FBH ada 
12 tempat dengan 810 murid 

“dan 30 guru: K.P.U, A. ada 5 de- 
ngan 301 murid dan 38 guru, 

K.P.U. B ada 1 dengan 63 murid 

dan 6 guru dan KPU. C, ada 1 
dengan 22 murid dan 6 guru, — 

(Kor), 

TEMANGGUNG 

MENJUBURKAN TANAH 
DAN ALIRAN 

LISTRIK 
Pamongpradja kabupaten Te- 

manggung sudah berunding de- 
ngan Kantor Penempatan Tena- 

ga daerah Kedu, untuk meminta 

bantuan sebesar Rp. 105.000,- gu 
na menjuburkan kembali tanah 
kering serta pembangunan eko- 
nomj desa jang tidak masuk 
kompetensi pemerintah Otonvom 
kabupaten. 

Menurut patih Budiman pada 

azasnja telah didapat. persetu- 

djuan antara kedua belah pihak 
dan sekarang sedang diminta pe- 
ngesahan dari kepala Inspeksi 
Kantor Penetapan Tenaga Pro- 

  
pinsi Djawa Tengah di Sema- 
rang. 

Selain itu rakjat desa Temba- 
rak (Temanggung) dengan pe- 
rantaraan pamongpradja mengi- 
rimkan surat permintaan kepa- 
da Kementerian Perhubungan 
dan Tenaga Pusat di Djakarta, 
supaja didesa tersebut diadakan 
pemasangan aliran listrik, dan 
biaja sebesar Rp. 85.000,- sudah 
disediakan oleh penduduk. 

Sebagaj diketahui, desa Tem- 
barak letaknja dipelerengan gu- 
nung Sumbing 7 km. sebetah se- 
latan kota Temanggung, pen- 
duduknja hidup dari bertanam 
tembakau dan tidak sedikit ke- 
untungannja, — Ant. 

KEBUMEN | 

PANITIA PENGAIRAN 
Ditiap? ketjamatan. 

Kinj ditiap2 ketjamatan dise- 
luruh kabupaten Kebumen telah 
dibentuk panit'ya pengairan jang 

anggauta . anggautanja terdiri 

darj orang2 tani dan Djawatan 
Pertanian/Pengairan dan Pa- 
mongpradja, Panitya itu bertu- 
gas- atas petundjuk Gubernur 
Djateng, ialah menjelidiki dan 
mengumpulkan usul2 darj desa2 
jang hendak memperbaiki pe- 
ngairan, serta menaksir biaja2 
jang dibutuhkan. Untuk maksud 
itu kabarnja dari Pemerintah 
Pusat telah menjediakan uang 

SUSUNAN PENGURUS 
BARU CHUNG 

LIEN HUI 
Berhubung dengan telah ber- 

achirnja pekerdjaan dari Pe- 
ngurus Perkumpulan Chung 
Lien Hui (Perkumpulan Pela- 

djar Sekolah Menengah)  tja- 
bang Jogjakarta th, 1951 / 1952, 
maka telah membentuk pula 
susunan pengurus th. 1952/1955, 

Adapun susunan pengurus 

umum: Nn, Lie Tjien Nio, ketua 
muda: St. Tjiook Hong Wie, pe- 

nulis umum: 

penulis muda: 'Tjan Ging Gie, 

hendahari: Nn. Njo Gwat King, 

komisaris umum: Tan  Tjien . 

Liang. ' 
Panitera 

Gondomanan 46 - 48 ke djl. Ke- 
tandan 4. ' 

KOM. MUDA POLISI 
DIBUNUH . 

- 

dirumahnja di Bakulan, Sumber 
hadi, Mlati, Sleman, Komandan 
Muda Polisi Asir telah didatangi “ 
oleh 12 orang gerombolan ber“: 
sendjata. 

Setelah merampas sebuah ka- 

rabijn, sebuah repolper dan per- » 
hiasan2, gerombolan tersebut la: 
lu membunuh kepada komandan ' 
muda itu. 

Perlu diterangkan, bahwa ko   galkan seorang anak dan se- 
orang isteri. 
pa. 

“" DUNIA MUHAM- 
MADIJAH 

Hasil2 Perlombaan : 
A Pidato : 
Djura 1 : Fachruddin Sjarif Mu-. 
allimien, Djuara II: Ibrahim 
Atuh SMP Wirobradjan. Djuara 
HI : Wahibah SMP Wirobra-. 

djan. 
B. Karang . mengarang : 
Djuara I: Amir R. SMAM IL... 
Djuara II Mappeare SMAM II, 

: Djuara NI Hasanuddin SGAM. 

| C. Teka-teki: 
| Djuara I: M. Anwar SMPM 1. 
Djuara II : Nura'iny SGAM. 
Djuara III Suwardi SGAM, 

40 TAHUN MUHAM- 
MADIJAH DI 
KOTAGEDE 

Bertepatan dengan hari ulang 

tahun ke-40 Muhammadijah, oleh 

panitya peringatan Kotagede te 
lah diadakan perajaan mulai tg, ... 
18 sjd 23-11 jl. : 
Dalam waktu itu diadakan. 

perletakan batu pertama untuk . 
gedung Muhammadijah, peres- 

Iimian lapangan , Muhammadijah .. 
perajaan anak sekolah, resepsi 
dan rapat - umum, menghibur 

pak bola segi tiga, rapat Was. 

nita dll. 
5 

HADIAH PERTAMA 
FAKKEL-OPTOCHT 

Djatuh kepada Stella 
Duce, 5 

Perlombaan gerak djalan 
Obor, (fakkel-optocht) jang di- 
selenggarakan oleh IPPI Tja- 
bang Jogja jang ke-2 untuk 
menjambut/merajakan Harj Pe- 
ladjar Sedunia baru2 ini diiku- 
ti oleh 71 rombongan. 

Jang berhasil mendapat ha- 
diah ke-1 rombongan SMA/SGA 
Stella Duce, hadiah ke-2 djatuh 

pada rombongan SGKP Negeri 
dan ke-3 pada SMA PIRI. 
Pemberian hadiahnja akan 

segera dilakukan, 

Rp.10.000.— UNTUK 
TJIPTAAN TERBAIK 

Kebudajaan Nasional telah di- ' 
berikan uang sebanjak Rp. 10. 

000,— dari Kementerian PP & K 
untuk dipergunakan sebagai ha- 
diah tahun 1952 bagi tiap tjip- 
taan terbaik dilapangan seni- 
lukis dan seni - sastera. 
Untuk melaksanakan maksud 

tersebut diatas, maka Badan 

Musjawarat Kebudajaan Nasis- 

nal telah menjampaikan surat 

kepaaa badan2 kesenian/kebuda. 
jaan di Jogja dengan perminta- 
an, supaja menjampaikan usul2- 

diambil pernjataan bersama oleh 
Seniman: Indonesia Mu3: 
dan Pelukis Rakjat dengan me- 
njampaikan usulnja kepada Pa- 

nitya Persiapan Pemberian Ha- 

diah tahun 1952 membentuk Pa- 
nitya Tetap Pemberian hadiah 
tahun 1952. NE | 

Panitya Tetap tersebut untuk, 

bagian seni - sastera terdiri dari 
sdr2 Bujung Saleh, S. Dartha, | 
Iramani, Naibaho  kesemuanja 

dari Djakarta, S, Rukijah (Ban-. 

dung), A. Moeid Chandra (Jo- 
gja), dan Hadi (Surabaja), se-.. 
dang untuk bagian seni- lukis 
sdr2 Henk Ngantung, Duilan, 
Resobowo, Osman Effendi kese- 
muanja dari Djakarta dan Kus-... 
nadi dari Jogja, 

      Tontonan malam ini - 
INDRA:  ,,Under Cover Girl”, 

Alezis Smith, Scott Brody. 
SOUBOHARSONO: | Golden Sa 

lamander”, Trevor Howard, 
Anouk. # 

SENI SONO: ,,Up Front”, Das 
vid Wayne, Tom Ewell. ' 

REX: , Antara Senjum dan Ta- 
ngis”, P, Ramlee, Rokiah, “ 
Musalman, « HIT 

LUXOR: ,African Treasure”, 
Johnny Sheffiela, Laurette 
Luez, | , : ti 

RAHAYU: That's My Man”,     seperlunja,  —(Kor), , 
Don Ameche Catiherime 
Me Leod, , Ka . Kn 

. 

'harian itu adalah 'sbh.: Ketua: 

Lie Liang Kwie,. 1 

dipindah dari djl. '« 

Tanggal 24-11 jl, djam 20.30 

mandan muda tersebut mening- 

anak jatim, pelantikan H.W. se- s 

Kepada Badan Musjawarat 

nja. Dalam hubungan ini telah | 
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Jati TN Tenan aa 

3 Ns ati “as0gan 

3 merata (oleh pihak 
jang tidak pat dibe- 

san. Kedu, 3 pemerintah ti- 

Komp anhag. pe- 

1 Dalam . pada itu rupanja pe- 
£ aan tjoba memberikan 

Tae 

2. ment 

    

jelasan . jang sebenarnja 

- 'masih boleh lebih djelas (perik- 
'Sa pernjataan sub 4), jaitu bah- 
“wa: skenjataan2 jang telah di- 

“'kraikan olehnja kiranja tjukup 
mapan menghilangkan tafsiran 

“ in menamakan bahwa 
5 “pada KAPUR 17 Oktober itu se- 

olah2 terdjadi suatu perebutan 
"kekuasaan", Apakah pendjela- 
san demikian ini akan benar? | 
“tjukup difahamkan oleh semua 
'pihak jang bersangkutan atau- 
pun akan diterima begitu sadja 

— dengan rasa puas, biarlah kita 
— tinggalkan ditengah dulu seraja 

pendjelasan peme-: 
3 i wintah lebih djauh.. 

    | Dibolak-balik bagaimanapun 
: -ajugs soalnja, kesan umum tak- 

  

- kan lain atau takkan djauh da- 
tipada bahwa pimpinan A.P. 

tak dapat membersihkan diri 
dari keharusan memikul segala 
pertanggungan-djawab, baik se 
ngadja maupun tidak sengadja | 
mengambil bagian. Sesuatu pim 
'pinan, djika masih tjukup mem 
“punjai. gezag dan tjukup dita'- 
“ati oleh kaum sebawahannja — 
Ykalau mau — tentu akan tju- 
Kkup mampu menghalang-hala- 
ngi tindakan2 jang njata2 me- 
langgar hukum dan mengan- 
dung benih yarpetintaag serta 
bahaja besar. 

Tindakan tegas, tidak 
diambil. 1 

Kita bisa mengerti bahyan 
“Pemerintah merasa agak tidak 
senang . melihat perbuatan? 

- Tentara jang turut serta mem- 

3 
bantu demonstrasi 17 Oktober 

dan mbil  tindakan2 
“jang - mendjadi- kewadjibannja. 
Pemertatah ' 'atai Kabinet. Te- 

: . tapi, dalam hal ini fihak Ten- 

— tera tidak seharusnja, dipersa- 

"y
an
g 

| "sudah lama mengetahui, 

“menerus. 

# 

“ “tober, tetapi tidak diizinkan oleh | 

Iahkan “Semua. Parlemen se- 
'mentara dan Kabinet sendiri 
"Pun turut menanggung kesa- 
“Tahannja" djuga, karena. tinda- 
“Kan2 jang . tegas -dan djelas 
“tidak diambil untuk memper- 
“baiki keadaan, terutama untuk 
memulihkan persatuan rakjat 
'kembair Padahal Pemerintah 

bah- 
“wa keadaan jang mengganggu 

“persatuan antara kita sama 
“Kita tidak boleh berdjalan terus 

Demikianlah U.N. se- 
landjutnja menulis: 

Berhubung dengan keterang- 

"an itu, kita ingin memadjukan 
'pertanjaan: Apakah tindakan 

Tentera di Djawa Timur dan 
Sulawesi itu bukan suatu tin- 

-dakan politik? Apakah ,pemu- 

'taran pimpinan” disana itu 

bisa dilegaliseer oleh Pemerin- 

“tah ?. Kemudian bagaimana 

dengan kedudukan Acting Ko- 

mandan Dr. Soewondo di Su- 

“rabaja dan Kol. Gatot Soebroto 

“jang ditahan di. Malino (Ma:   
“kasar) jang belum terang ke : 

lahannj 
2 Ne Pernjataan sadja tak 

|“ berarti. 

MERDEKA" mengatakan, 

bahwa ,.bagi kita jang penting 

-sebetulnja adalah apa dan bagai- 

mana tindakan pemerintah itu 

“nanti. Pernjataan2 sadja tidak 

“berarti kalau belum disusul oleh 

“tindakan2 tegas jang memuas- 

kan rasa keadilan. 

Selandjutnja harian tersebut 

“berpendapat, bahwa keterangan 

“tersebut tidak memberikan pan- 

“dangan baru, tetapi beberapa 

kesimpulan jang diambil peme- 

rintah ada sedikit mengandung 

maksud untuk bertindak ter- 

- hadap jang bersalah didalam ka- 

'langan tentera”. 
| ,Keterangan ini boleh disam- 1 

“but dengan perasaan lega, kata 
“Merdeka, karena pemerintah su- 
idah berani 1 
“bertindak. Tetapi jang harus 

'bertindak didalam hal ini ialah | 
Menteri Pertahanan. Sebab wa. 
jaupun pemerintah sudah me- 
ngambil tanggung -djawab se- 
#luruhnja atas ' kebidjaksanaan 

Menteri Pertahanan untuk me-| 
snjelesaikan peristiwa 17 Okto- 
“ber, 'usul2 penglaksanaan seha- 
crusnja datang dari Menteri ini 
sendiri”, 

« Hatian Merdeka katana ti- 
sdak dapat menghilangkan tafsi- | 
ran, bahwa pada tg. 17 Oktober 
tidak terdjadi suatu perebutan 
kekuasaan Surat-kabar ini ber- 
anggapan, bahwa telah terdjadi 
tindakan jang merupakan pe- 

rebutan kekuasaan pada tingka- | 
tan pertama, tetapi gagal, kare- 
na keteguhan 
(Panglima Tertinggi. 

,Djika kita membatja pernja- 
staan Pimpinan Angkatan Darat | 
cjang diambil tg. 16 dan 17 Ok- 

| Presiden/Panglima Tertinggi utk 
— diimumkan, .mgka njatalah Et 

kita muatkarn Sau #arian Kakan Diuson Kemana 

    

      

   

   

  

menjatakan akan 

sikap Presiden | 

   

    

: a, dimana achirnja peme- 

rintah jang sekarang ini akan 
lbesisalan. dengan kemurahan 

hat pimpinan Angkatan Darat". 

| Dalam tindakannja Pe- 
PENA Iannga selalu tertjetjer 3 

DOMAN” beranggapan 

      

      

   

    

: vi bana. keterangan pemerintah 
“In sebenarnja ' sudah djauh 1 Je- 

'bih dahulu harus dikeluarkan, 
Agaknja « dengan begitu banjak 
kedjadian seperti di Djawa Ti- 
mur, Makasar dapat dihindar- 
kan. Kita sajangkan, pemerintah 

(nampaknja seakan - akan selalu 
tertjetjer dalam tindakannja, 
dan seolah - olah membuntut sa- 

mnoa s | dja dibelakang kedjadian2, 
Harian tersebut berpendapat, 

bahwa penjelesaian setjara in- 
tegral tidak mengenai lapangan 
kemiliteran sadja. Keterangan 
pemerintah itu tampaknja ha- 
nja menjinggung soal kemilite- 
ran/ tapi bukan berarti bahwa 
lapangan politik tidak mendapat 
perhatian, Bila sidang Parlemen 
“dimulai kembali tg 27 Nopem- 
| ber. kata Pedoman maka makin 
terasa keperluan mengadakan 
penjelesaian dilapangan politik, 
Achirnja Pedoman mengutip 

utjapan Mr Sjafrudin Prawira- 
negara dalam harian Abadi, 

bahwa ,.keadaan panas jg telah 
| meletus- pada tg: 17 Oktober itu 
sebagian besar harus dikemba- 

| ikan kepada sikap dan perbu- 
atan partai2 politik, jang gila 
'akan kekuasaan dan tidak lagi 
Penuaan azas2 kemanusia- 
“an dan keadilan jang primair”. 

Ea “Tindakan harus sesuai 
dengan djandjinja. 

ABADI” berpendapat, bahwa 

Webamotian pemerintah itu sa- 
ingat penting, dan lebitr penting 
lagi tindakan2 jang akan di- 
ambil selandjutnja, sesuai dgan 

djandji2nja didalam 'keterangan 

»Kita dapat membajangkan, 

jang dipikul pemerintah “untuk 

mengambil tindakan . semestinja 
“terhadap pedjabat2 “Angkatan 
Perang jang melanggar tugas 
'ketenteraannja, akan berat se- 
“kali, karena tindakan itu harus 

diambil dengan tegas, tidak pi- 
“ih bulu, untuk menghindarkan 
terdjadinja exses dari pihak2 jg 
bersangkutan. Dan disamping 

ritu, perlu kebidjaksanaan Pe- 
merintah sewaktu mengambil 
“tindakan, untuk » membedakan 
antara mereka jang merupakan 
“Otak” dari” perbuatan2 salah 
ipada tg. 17 Oktober itu, dan 
mereka jang mendjalankan pe- 
rintah atasannja sadja”. 

Terlambat. 

'— sSPEMANDANGAN” mengata- 
tkan, bahwa keterangan peme- 
rintah tiga minggu terlambat, 
hingga banjak hilang arti dan 
harganja.. Djika dikeluarkan 3 

inggu jang lalu, barangkali 

bewind”. 

Sebelum atjara itu dimuiai, 

Menurut Susanto 

' persidangan2.   
“takan bahwa penangkasan sdr. 

wanan itu ditegaskan, bahwa 
Yapen sekarang belum ada la- 
poran2 jang positip, dan berita? 
itu tidak benar. 

Laporan Panitya Otonomi. 

Dalam laporannja Panitya 
“Otonomi jang diketuai oleh Mr. 
s Purwokusumo, sedjak ter- 
bentuknja telah mengadakan 4 
|kali rapat, jaitu pada tg. 16, 23 
| dan 30 Oct, dan 11 Nopember 

jang lalu sedang panitya ketjil 

procedure  pekerdjaan sudah 

berapat 3 kali. 5 

Hal2 jang, dibitjarakan jalah: 
1. Perkembangan soal Prodjola- 

lito, Karera menurut perslag 
dari DPD sdr, Prodjolalitc 
dengan kerelaannja mau di- 
pindahkan ke bagian perkre- 

fat ,incidenteel” ini 
dang sudah selesai, Soal jang 

#   

sudah antam 

/bat » 

ingatakan, bahwa- orang2 

kata Abadi, bahwa kewadjiban | 

Stadsarrestatie Achid. 

oleh sdr. Susanto sebagai ang- 
gota Panitya Tawanan diuraw 
kan tentang hasil pembitjaraan- 
nja dengan pihak djaksa Tenta- 
ra, Mr. Imam Hardjo, mengenai 
hak2 bergerak sdr. Achid Mas- 
Guki jang seperti diketahui kini 
masih dalam stadsarestatie itu, 
terutama didalam melakukan 
tugasnja sebagai anggota DPR. 

dalam hal 
ini oleh Kepala Djaksa Tentara 
Mr. Imam Hardjo dinjatakan, 
bahwa sdr. Achid Masduki bu- 
leh melakukan tugasnja dalam 
DPR lagi, jang berarti ia bebas 
dan boleh actier lagi mengikuti 

Tentang berita? jang menja- 

Achid itu didasarkan atas ala- 
| san2 tersangkutnja dalam pera- 
berontakan ex-Bataljon 426 be- 
berapa waktu jang lampau, oleh 
Mr, Imam Hardjo dalam pembi- 

| jaraannja dengan Panitya Ta- 

dibentuknja untuk melantjarkan | 

dietan, maka soal jang bersi- 

dipan- 

mengenai prinsip bjawatan 
1 Perburuhan akan diurus bers 

kata harian itu lagi. 
Karena itu, Pemandangan me- 

njesal tidak dapat menjambut 

keterangan pemerintah dengan 
gembira, apalagi dengan perasa. 
an lega, Sebaliknja, disamping 
ketjewa harian itu kuatir akan 

| djalan perkembangan selandjut: 
nja. Terutama djika pemerintah 
tidak segera memperbaiki diri- 
nja dengan djalan memberi isi 
kepada sikapnja. 

njelesaian jang betul mendjadi 

djika tidak begitu, maka kita 
| kuatir, kabinet ini akan meng- 
hadapi krisis dan keadaan dalam 
masjarakat dan negara kita ti- 
dak dapat dikendalikan lagi se- 
bagaimana mestinja, demikian 
Pemandangan. € 

»BERITA INDONESIA” me- 
ngatakan, bahwa dengan ketera- 
ingan ini pemerintah telah me- 
redakan kegelisahan rakjat jg 
hampir kehilangan kepertjajaan 
kepada pemerintah, 

»Njatalah, bahwa dalam soat 

peristiwa 17 Oktober ini 'terli- 
sebagian “dari pimpinan 

Angkatan Darat dan sebagian 

besar Panglima Tentefa . jang 
menghadap: - Presiden/Panglima 
Tertinggi dan ,,mengusulkan” 
pembubaran parlemen jang se- 
karang dan membentuk 'Parle- 
men Baru, kata Berita Indo- 

Selandjutnja harian itu me- 

jang 
bersalah dan harus diambil tin- 
dakan terhadap mereka setim- 
pal dengan kesalahannja. 

»Untuk menghormati demo- 
krasi, dan mendjundjung tinggi 
Republik Indonesia sebagai ne- 
gara, maka pemerintah hendak- 
nja tidak akan ragu? bertindak 
|terhadap siapa sadja jang ber- 
salah, dengan tidak memandang 
pangkat dan bulu”. Demikian 

| Berita Indonesia, 

  

“ARMADA KE-6 A.S. TI 
DAK DIPERLENGKAPI 
DEN. BOM2 ATOM 
Kapten Donald Wilber, atta- 

“Che angkatan laut A.S. di Athe- 
na, pada harj Senin jl. memban- 
tah berita bahwa laksamana 
John Cassady, komandan ar- 
mada ke-6 ALS, telah menga- 
takan bahwa kesatuan? arma- 
da tersebut telah diperleng- 
'kapi dengan bom2 atom. 

Wilber mengatakan bahwa 
Cassady sebetulnja hanja ' me-- 
ingatakan bahwa kesatuan dari 
armada, jang dipimpin olehnja, 
dapat melepaskan bom2 atom, 
djadi ia tidak mengatakan bah- 
wa armada tersebut diperleng- 
kapi dengan bom2 tadi. Menu- 
rut berita2 dalam pers maka 
Cassady dalam djamuan makan 
malam di Athena pada hari 
Sabtu jl telah mengatakan 
“bahwa armada ke-6 AiS diper- 
“lengkapi dengan bom2 atom. — 
Ant: UP   

- SIDANG D PRD JOGJDAKARTA : 

Daerah Otonoom setjara ambtelijk ta" 
diatur oleh daerah atasnja 
“Sdr. Achid boleh actief ikuti sidang2 

Kowe ARIN DPRD Jogjakarta telah mengadakan sidang ple- | 
no terbuka dengan mengambil atjara mendengarkan tapo- 

ran Panitya Otonomi 1 usul notanja mengenai ,,mede- 

Sama2 dengan soal iainnja jg 
mengenai otonomi dan mede- 
bewind. ? 

2. Menjiapkan  prae-advies me- 
ngenai medebewind. 

3. Menentukan dasar ena 
dan 

seksi2. 

Dalam hubungan ini sdr. Su- 
marto anggota Panitya Otono- 
mi dalam pendjelasannja antara 
jain menerangkan, bahwa pokok 
Gari tugas panitya tersebut ja- 
lah mengisi otonomi dengan 
batas2 perundangan, kemampu- 
an, keahlian gan kepegawaran. 

| Soal medebewind ditegaskan, 
bahwa Kepaia , Daeran dalam 

| prinsip menyetudjuinja, 
Selandjutnja oten Brataning- 

rai, djuga anggota Panitya Oto- 
nomi, ditambahkan, bahwa ten- 
tang medebewind ini antara Ke- 
pala Daerah dan DPD dengan 
Panitya tidak ada pertentangan. 

Pemandangan umur. 

Dalam pemandangan umum 
sdr. Susanto menerangkan bah- 
wa kini periu ada ketentuan 

| mengenai politike visie dari D 
PR untuk penentuan azas dan 
Gasar menudju kearah pendemu- 
krasian. Menurut Susanto kalau 
tidak segera ditentukan, maka 
kita tetap menghadapi faktor 
jang memperiambat demokrasi. 
Diambilnja tjonto antara lain, 
bahwa Staf ,.K” sampai seka- 
rang belum tegas hubungannja 
dengan otonomi. Menurut pen- 

1 dipegang oleh Kepala Daerah 
.sergiri, guna melantjarkan usa- 
ha-usaha mengatasi soal keama- 

nan didaerah ini, 1 £ 

Sdr. Istiadjid menjatakan bah 
wa medebewind itu tidak dapat 
terlepas dari kekuasaan rakjat. 

Oleh karena itu medebewind ti- 
lak sadja tergantung pada pe- 
merintah Pusat, tetapi djuga 
pada rakjat, Pokok prinsip me- 

  

masih dapat menolong keadaan, | 

Achirnja harian tersebut me- | 
lihat sudah sukar untuk melaku. 
kan pilihan jang lain, djika pe- | 

maksud jang betul pula Karena | 

-|Itulah sebabnja, 

4. Menjiapkan petundjuk2 untuk 

dapatnja politik kepulisian per- | 

HIL 
SALASKA 

Harapan  'bahwa 
orang penumpang dari pesawal 
pengangkut militer "Globemas- 

ket 
Minggu pagi jl, dapat dikete- 
mukan timbul ' sewaktu pada 
hari. Senin telah terdengar 
aran radio, jang sangat “lemah, 
oleh suatu pangkalan angkatan 
udara A.S, dipantai Pasifik, 

' Siaran tadj sedemikian lemah 
( sehingga tempat dari mana si- 
“aran tadi dikirim tidak “dapat 
ditentukan letaknja. Pesawat 
"Globemaster” tersebut telah 
mengangkut 52 orang. '— 

Ant. . AFP. 
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ITALIA, 

Pengaruh 
  

Datar sebuah pertemuan 

tahun 1922. 

Penjerahan mandat ini dipak- 
sakan dalam rapat Dewan Besar 
Fascist pada tanggal 24 Djuli, 
dimana Mussolini memberikan 
laporan mengenai pertemuannja 

dengan Adolf Hitler tanggal 19 
Djuli di Feltre. Sesudah Musso- 
lini selesai membatjakan lapor- 
annja itu, lalu Count Grandi 
memadjukan sebuah mosi jang 

ditandatangani oleh 19 dari 27 

anggota dewan tsb, jang berisi- 
kan pernjataan mentjela beleid 

Mussolini. Diantara jang me- 
nandatangani itu turut Ciano 
(menantu diktator itu), Bottai, 

pemimpin fascist lainnja. 

Lalu tentara pajung Djerman 
melepaskan Mussolini pada tang- 
gal 11 September 1943, radja 
Emmanuel dan Badoglio me- 
ngungsi keselatan, Mussolini 

“mendirikan republik dibagian 
utara. Italia terbagi dua selama 
19 bulan, hingga perang berachir 

penduduk ba- 

gian utara ini dalam referen- 
dum mengenai status Italia se- 
landjutnja pada tanggal 2 Djuni 

1946, memilih Republik, karena 
saban hari ditanamkan kepada 
rakjat disana, bahwa radja 
berchianat. . 

Bagian selatan pro radja, dan 

makin bertambah djumlahnja. 

Kalau diingat, bahwa dalam re- 

ferendum itu tidak berapa ba- 
njak kemenangan jang pro re- 
publik — 12.717.923 lawan 10.- 
719.284 pro radja —. maka pada 
suatu ketika dalam masa jang 
tidak berapa  djauh, maka go- 

Plongan jang pro radja bisa me- 
nang. 'Pusat dari pada golong- 

an ini ialah Napoli. 

Dan saja dengar, apabila Neo- 
Fascist adakan sekedar gabung- 
an dengan golongan. pro-radja 
ini, maka Republik Italia bisa 

berganti rupa dengan tidak ba- 

njak susah. Buat sementara ka- 

tanja, hal ini tidak akan diku- 

tik2, karena negara masih ter-   
debewind menurut Istiadjid ter- 
letak pada penjerahan. Tegasnja 
djangan kita hanja menerima 
dari Pusat semata2, tapi pembi- 
tjaraan2 harus dilakukan bersa- 
rua-sama dengan daerah. 

Sdr. Fachruddin berpendapat, 
bahwa perlu ada ketegasan, apa 
Kah soal medebewind ini terle- 
tak pada Kepala Daerah atau 
DPD. 

Setelah diadakan pendjelasan2 
lagi oleh Panitya atas peman- 
dangan umum tadi, maka Pani- 

| tya mendapat kesimpulan seba- 
gai berikut: 

1. Kedaulatan terletak pada 
Republik Indonesia, 

2. Kekuasaan pada Pemerintah 
Pusat bersama Parlemen. 

3. Dasar: pantja sila. 
4. Otonomi berarti mengatur 

sendiri. 

5. Hal2 jang dapat diatur dan 
diurus oleh daerah otonomi 
sendiri djangan diatur verti- 
kaal oleh Pusat. 

6. Daerah Otonomi  setjara 
ambtelijk tidak diatur oleh 
daerah diatasnja. 

'7.Medebewind berarti kewadji- 
ban jang dibebankan kepada 
Daerah Otonomi dan didjalan 
kan oleh alat? daerah sendiri. 

S. Penjerahan medebewind ha- 

nja pada DPD dan DPR. 
9.Medebewind diperdjoangkan 

pada daerah jang merjerah- 
kannja. 

10, Mempertanggung adjawabkan 

tan2 serta dasar2nja (daden 
en motivering opleggen). 

11.DPD bertanggung djawab 
mengenai medebewind pada 
DPR. 

12. Ketua 

djawah soal medebewind ke- 

pada (DPR, 
13. Pegawai daerah otonomi 

bertanggung djawab pada 
DPD. 

Setelah diadakan usul amar- 
demen oleh Susanto, maka ke- 
simpulan tersebut diatas dite- 
rima dan redaksinja diserahkan 

' kepada. Panitya,   

Ja 

jang hilang sedjak hari 

Si- 

balikan mandatnja kepada radja Victor 
pemimpin fascist Italia itu ditangkap. Dan 
berachirlah pemerintahan fascisi dinegerj itu, jang dimulai pada 

Bastianini dan pembesar serta | 

  

Anak2   fascist itu ? — - (Gambar : 

  

(Oleh: I, Hutauruk ) 

jang sangat pendek dan seru 

pada tanggal 25 Djuli 1943 sore, Benito Mussolini mengem. 
Emmanuel 

dengan 
LE, lalu 

demikian 

libat dalam  kesulitan2, harga 

keperluan sehari2 terus naik. 
- Pengaruh Mussolini masih be- 

sar dan makin bertambah djuga, 

jang ternjata dalam adanja Neo- 
Fascist. Terutama didesa? jang 

djauh dari kota, pengaruh ini 

sangat besar dan disebabkan 

pula dengan tidak mempunjai 

pemerintah sekarang menurun- 

kan harga barang2 keperluan 
rumah tangga. 

-Misalnja sadja untuk heli se- 
patu, jang dulunja bisa didapat 

oleh pekerdja biasa dengan har- 

ga 200 lire,.pada waktu ini tidak 
kurang dari 1200 lire. Hingga 

sekarang ini sangat sukar bagi 
rakjat untuk beli sepatu. 

Memang pengaruh Fascisme 
ini tidaklah bisa dihapuskan be- 
gitu sadja dalam tempo jg pen- 
dek, jg telah berakar dua puluh 

tahun didalam  djiwa rakjat. 

Djenderal Badoglio sesudah ia 

mendjadi perdana menteri meng 
gantikan Mussolini tempo hari 

terus mengeluarkan sebuah pe- 
rintah untuk membubarkan Par. 

tai Fascist serta organisasi2nja 

seperti Gruppi Universitarii 

ini melihat gambar Benito Mussolini, 

salah seorang diantara mereka mengganti 

j, 

  Fastisti, organisasi wanita fas- 
cist dan lain2. Djuga pembesar2 
Sekutu turut 

“Tetapi seperti saja katakan 
tadi, hal itu tidaklah begitu 
gampang dihapuskan dan dgn. 
adanja demokrasi jg selalu dide. 
ngung?kan, maka mereka meng- 
Makan, kembali partai itu. 

'SHERMAN ADAMS PEM- 
BANTU PRESIDEN 

BARU A. S. 
"Columbia Broadcasting Sys- 

tem” mewartakan dari Boston 

  

menundjuk Sherman Adams, gu- 

bernur New Hampshire mendja- 

&: pembantu presiden dalam pe- 

merintahan Eisenhower jad, 
Djabatan tsb, dalam pemerin- 

tahan Truman dewasa ini  di- 
pegang oleh John Steelman. — 
Ant, - AFP. 

HENDERSON LAPOR- 
KAN KEADAAN 

DI IRAN 
Kepada Truman. 

Duta besar A.S. untuk Iran, 
Loy Henderson, pada hari Se- 

nin jl. telah melaporkan kepada 
presiden Truman tentang ke- 
adaan di Iran. : 
Henderson menolak untuk 

menerangkan kepada pers ten- 

tang detail2 dari  pemibbitjara- 
annja dengan Truman itu. Hen- 
derson telah sampai di Wa- 
shington dalam minggu jl. dan 
bermaksud untuk kembali ke 
Teheran pada tanggal 7 atau 8 
Desember jad. LEAN TR 

PERTEMUAN NAGUIB 
— STEVENSON 

Perdana menteri Mesir, Mo- 

hamad Naguib, hari Senen ji 

mengundjungi duta besar Ing-   
dan mengurus rumah tangga | 

berarti.mendjelaskan perbua- 

DPD bertanggung : 

geris, Sir Ralph Stevenson, utk 

| mendjelaskan pendirian Mesir 

terhadap amandemen2 jg hendak 

diadakan oleh Mesir dalam un- 
| dang2 dasar Sudan. 

Major Saleh, jang Minggu 

il. telah dikirim ke Khartoum 

' oleh Nadjib sebagai missi isti- 
imewa, akan hadir pula dalam 
Der LAN tersebut. - Ant, AFP. 

    

| 

serta usaha ini | 
tempo hari. | 

pada hari Senen bahwa Eisen- | 

hower telah memutuskan untuk | 

  

   
        

   

Apakah nantinja 

tempat pemimpin 
What can a man believe). 

'ascisme masih besar 
  

Gerakan melawan ge- 
rombolan Hadji 

Kamlon 
Dengan resmi diumumkan di 

Manila pada hari Senen jl. bah- 
wa dalam ,,perang ketjil”, jang 
telah berlangsung selama 3 bu- 
lan, melawan Kaum pemberon- 

tak dipulau Jolo dan jang ber- 
achir dengan menjerahnja pe- 
mimpin pemberontak  Hadji 

Kamlon pada tgl 13 Nopember 
kerugian pasukan2  Philip- 

pina berdjumlah 26 orang tewas 
dan 50 orang mendapat luka2. 
Kaum pemberontak menderita 

kerugian 120 orang tewas, 21 
orang luka2, 49 orang tertang- 
kap dan 30 orang menjerah. Da- 
lam pertempuran di Jolo itu 
pasukan2 Philippina, jang ber- 
djumlah 2.560 orang, telah me- 
njita 1.350 sendjata api. Hadji 
Kamlon dan 18 orang pengikut- 
nja berdasarkan tuduhan mela- 
kukan pemberontakan @engan 
pembunuhan2 kini didjatuhi hu- 
kuman pendiara seumur hidup. 
Tetapi diduga bahwa presiden 
@uirino. akan memberi pengamn- 

punan atau pembebasan ber- 
sjarat, setelah mana hadji Kam- 
lon dan pengikut2-nja mungkin 

harus berdiam di pulau 'Tawi- 
Tawi. — Ant. - UP. g 

| PANGKALAN2 AMERIKA 
DI PHILIPINA 

Laksamana ke-3 dari angka- 

tan laut Amerika di Philipina, 
Richard Cruzen, hari Senen jl. 
katakan, bahwa  pekerdjaan 

pembangunan jang luas untuk 

memperbesar  fasiliteit2 bagi 

angkatan laut Amerika di wila- 

jah Philipina diadakan untuk 

memberikan semua kebutuhan 

pokok jang mungkin. Pembuat-   

  

  

2 gung di 
Mempertinggi produksi dja- 

Indonesia 
— Keterangan Menteri Moh. Sardjan 

ALAM keterangannja Menteri Pertanian Moh. Sardjan me- 
ngatakan, bahwa Kementerian Pertanian segera akan meni- 

buat rentjana perbaikan produksi tanaman djagung di Indone- 
sia, dengan berangsur? mapan una djenis2 baru dari Ame- 

rika Tengah. 

Bukti2 menundjukkan bahwa Robert I. Jackson, 

djenis2 baru itu sangat baik di- 
tanam di Indonesia dan kwali- 

teit serta hasilnja dibandingkan 
dengan djenis jang terbaik dari 
djagung Indonesia adalah djauh 

lebih tinggi. 
Menteri Sardjan baru2 ini te- 

lah mengundjungi Balai Penje- 
lidikan Pertanian di Bogor utk 
melihat2 hasil pertjobaan dari 

5 djenis bidji2 djagung berasal 
dari Amerika Tengah. 
Menurut Menteri kalau luas 

tanah untuk djagung dewasa ini 
tidak ditambah, tapi dipakai 
djenis baru2 itu serta dipakai 

tjara2 penanaman jang lebih ba- 
ik, dipergunakan pupuk hidjau, 

pupuk kandang dan pupuk bu- 
atan setjara effektif, maka pro- 
Guksi djagung bisa dinaikkan 
dengan 100» sampai maximaal 

300. Hanja harus diingat, bah- 
wa. umur tanaman djagung dje- 
nis2 baru itu sampai masaknja 
memerlukan antara 100 sampai 
110 hari, sedangkan djenis In- 
donesia ada jang membutuhkan 
70 hari, jaitu djenis ,,gendjah”. 

Tentang pertjobaan di 
Bogor, 

Pertjobaan jang dilakukan di 
Bogor itu terdjadi sedjak bulan 
Pebruari 1952 dengan pimpinan 

an2 pangkalan2 bagi angkatan 
laut Amerika itu makan ongkos 

  

  

diantara 40 hingga 50 djuta 
pesos. — Ant. - AFP, 

KETERANGAN TEN- 
TANG KOMPLOTAN 

DI MUANG THAI 
BARU2 INI 

Kementerian dalam ' negeri 
Muang Thai hari Senexn jang lalu 
katakan, bahwa orang2 Tiong- 

hoa mendjadi penghasut2 teru- 

tama dalam komplotan terha- 

Gap pemerintah baru2 ini. 
Dikatakan, bahwa orang2 

Tionghoa itu mengadakan hu- 

bungan dengan pihak Vietminn 

di Indo Tjina dan kaum Komu- 

nis di Malaja melalui organisa- 

si2 sosial. Menurut kementerian 

tadi kepala penghubung dianta- 

ra orang2 Muang Thai dan 

Tionghoa itu adalah bekas ke- 
pala staf djenderal Neter, jang 
kemarin telah dibebaskan  Pe- 

nangkapan2 lebih landjut kema- 

rin telah-diadakan pula, dianta- 
ranja terhadap 3 orang Tiong- 

hoa, jang hendak berangkat ke 
Peking — Ant - AFP. : 

  

Menurut Yoshida kekuatan, 
pertahanan Djepang akan di- 

tambah setjara progresif seba- 
gai hainja hingga sekarang, 
dan dikatakan nja bahwa keku- 
atan pertahanan itu harus: di- 
tambah dalam  djumlahnnja un- 
tuk lebih memperkuat daja ber- 

aksi, 
Dalam pidatonja Yoshida me- 

nekankan arti penting dari per- 
hubungan Djepang dengan nega- 
ra2 Asia lainnja. Dikatakannja 

bahwa - pemerintah  Djepang 

ingin mempererat pertaliannja 

dengan PBB dan negara2 de- 
mokrasi agar dapat memelihara 
perdamaian dunia. Terutama 

untuk ikut memberi . sumba- 
ngan pada usaha memelihara 
perdamaian dan keamanan di 
Asia, ' Djepang ingin memper- 
dalam saling pengertian . dgn 
negara2 demokrasi Asia dan 
memberi perhatian sepenuhnja 

kepada soal perhubungan diplo- 
matik dengan negara2 itu, de- 

mikian P.M. Yoshida. 
Keamanan kollektit 
satu2-nja djalan, 

Menteri luar negeri Djepang   

  

Katsua Okazaki jang djuga ber- 

  

  

Yoshida dan Okazaki dimuka parlemen: 

Persendjataan kembali Djepang 
nprematuur" 

Persahabatan dengan negara-negara Asia 
suatu keharusan 

ERDANA Menteri Djepang Shigeru Yoshida dalam pidato- 
nja dimuka parlemen pada hari Senin jl. menjatakan bah- 

wa pada waktu ini adalah ,,prematuar” 
mulai mengadakan persendjataan kembali. 

shida bahwa Djepang harus mentjurahkan usahanja jang ter- 
penting untuk membentuk kekuatan ,,raoril dan materii?”, 

bagi Djepang untuk 
Dikatakan oleh Yo- 

bitjara dimuka parlemen,  an- 
tara lain menjatakan bahwa 
kerdja-sama sepenuhnja dengan 
negara2 merdeka lainnja akan 
merupakan pokok terpenting 

Gari politik luar negeri Djepang 
dikemudian hari. 

Keamanan kolektif, kata Oka- 
zaki, ialah satu2-nja djalan guna 
mentjapai perdamaian dunia dan 
mendjamin pertahanan Djepang. 
Dalam pidatonja jang pertama 
mengenai politik luar negeri 

dimuka parlemen sedjak iDje- 
pang kembali merdeka, Okazaki 
mengatakan bahwa peladjaran 
terpenting jang telah diperoleh- 
nja dari perang dunia jang lalu 

ialah bahwa bagi negara mana- 
pun djuga ,,tidaklah mungkin” 
utk mempertahankan keaman- 

annja sendiri sadja: “dan seka- 
lipun negara jang terkuat ti- 
dak pula akan dapat memeli- 
hara perdamaian dunia sendiri, 
demikian Okazaki, 

Okazaki kemudiar/ menjata- 
kan, bahwa perhubungan jang 
se-erat2nja harus t)tap dipeli- 
hara dengan Amerika Serikat. 
— Ant. - AFP. Na 

  

ahli pena- 
naman djagung dari ,,Special 
Technical and Economic Mission 
to Indonesia” dari Amerika Se- 
rikat. Jang ditjoba ditanam 4 

djenis jang dihasilkan oleh Balai 
Penjelidikan- Pertanian tropis 
di Antigua (Guatemala Amerika 
Tengah). Pertjobaan itu dilaku- 

kan bersama2 dengan  djenis 
djagung Indonesia jang terbaik, 
jaitu Gele Manado, Hasilnja ter- 
njata 55 sampai 66» lebih besar 

daripada Gele Manado (teruta- 
ma djenis 142-48 dan 67-51). 

Ketjuali buahnja lebih besar 
dan berat, dan lebih banjak, pun 
djuga pohonnja lebih kuat, dju- 
mlah  daunnja lebih banjak. 
Kwaliteitnja djuga terbukti le- 

bih tinggi, isi proteinenja rata2 
lebih dari 92X (djenis Indone- 

Sia dibawah 995). Isi lemaknja 
(vet) lebin dari 4, djefis In- 
Gonesia rata2 4Y. 

Djika diingat keunggulan dje- 
nis2 djagung Guatemala itu, di- 
tambah pula dgn tjara mengo- 

lah tanah jang lebih baik dan 
dipeliharanja kekuatan tanah 
dengan pupuk2, orang tidak 
usah heran, bahwa dewasa ini 
1 ha di Amerika menghasilkan 

antara 40 — 70 kwintal dja- 
gung, sedang 1 ha di Indonesia, 
apabila ditanami dengan dja- 
gung djenis ,,gendjah”, hanja 
menghasilkan 3 sampai paling 
tinggi 7 kwintal. 

Rentjana mempertinggi 

produksi. 
Rentjana pemerintah ialah se- 

gera hendak mendatangkan bi- 
dji2 baru dari Amerika Tengah 
itu jang akan disebar keseluruh 
daerah jg baik untuk tanaman 
djagung dengan meliwati balai2- 
benih di 250 tempat. Balai ini 
sudah segera “bisa  mentjapai 
rakjat ditempat2 jang tertentu 
dimana sudah tersedia golongan 
jang dinamakan zaadtelers. Dji- 
ka berbarengan dengan ini, pu- 

'puk jang diperlukan dapat dju- 
ga disediakan, maka ditempat2 
jang tertentu jang baik untuk 

djagung djenis2 baru itu, ber- 
angsur2 sampai tempo paling 
lama 3 tahun produksi djagung 
di Indonesia bisa berlipat dua 
kali (produksi djagung di Indo- 
hesia dewasa ini adalah 214 dju- 
ta ton setahun). Berbarengan 
dengan produksi beras jang su- 
dah tampak agak memuaskan, 
maka tambahan produksi dja- 
gung-itu segera akan membantu 
kembalinja stabiliteit sosial dan 
ekonomis dinegeri kita sebagai 
salah satu tiang jang pokok utk 
melandjutkan . usaha  pemba- 
ngunan, Demikian Menteri, 
Ant. 

PERLUASAN AREAL 
TANAMAN TEBU 

Pabrik Trangkil. 
Kini oleh pihak jang berwa- 

djib di Djawa Tengah sedang di 

pertimbangkan permintaan pa- 
berik gula di Trangkil (Pati) 
untuk dalam tahun2 jang akan 
datang diperkenankan mena- 
nam tebu dari areal seluas 800 
ha mendjadi 1.100 ha. 

Sampai dimana djauh pertim- 
bangan itu belum diketahui, te- 
tapi menurut kabar jang dipero- 
leh ,,Antara” Semarang, berhu- 

bung permintaan tersebut kini 
jang berwadjib tersebut bertum- 
buk pada 2 prinsip jang berten- 
tangan satu sama lain, Kalau 
idzin itu diberikan, berarti akan 
menghambat tjita2 penanaman 
tebu rakjat jang nampaknja ki 

ni sedang berkembang disitu, se- 
baliknja, kalau idZin itu tidak di 

berikan berarti akan ,,menge- 
kang” kemadjuan produksi pa- 
brik jang besar pula artinja ba- 

gi deviezen negara. 
Menurut tjatatan hingga kini 

tanaman tebu rakjat didaerah 
Pati tertjatat 2.600 ha jang se- 

bagian didjual pada paberfk dan 
sebagian digiling oleh rakjat sen 
diri mendjadi gula ,,tandjung”. 
Paberik Trangkil jang dalam ta 
hun jang lalu menanam tebu se- 
luas 800 ha menghasilkan gula 
Ik 76.800 kwintal. 

Lebih djauh dikabarkan, ber- 

lainan dengan perusahaan perke 
bunan jang menanam tanaman- 
nja diatas tanah erpacht, pabe- 
rik gula menanam tebu diatas 
canah sewaan jang luasnja ter- 
gantung pada pemilik tanah be- 
rapa luas mereka akan sewakan 

tanahnja pada PeNeni IK Ant. 
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t, | djtkalau, 

NA zat? makanan, jang di- 
namakan vitam 
asana biologis 
“djazad kita, 

   
   

Apakah, jang bisa 
upamanja, 

at | diberi terlampau banjak OBAT 

    

   

              

   
   

      

|seperti gemeteran, 

1. (vitamin BI? Seperti hainja ham- 
pir semua obat2 lainnja, vitamin 

jang mendapat terlam 
k ne vitamin BiIla- 

ng mirip gedja! 

kelendjar gondok (schildklier), 

pat, dan irritabilitet saraf. Obat 
vitamin BI atjapkali digunakan 

| e sembarangan guna mengobati 

    

sadaan jang dinamakan saraf- 
(lemah, guna segala 

  

matjam 

— Iperasaan gemetar pada djari ta- 
ngan atau kaki, dan banjak ge- 

ka | djala lain, padahal pemakaian 

   

    

£ 1g 
dalam negeri itu kabarnja dulu- 
@ulunja pernah djadi pengantar 
surat kabar. - 
Kalau2 perlu djuga ada men- 

terj dalam negeri baru, Berabe 
sudah sediakan 100 orang pe- 
ugantar surat kabar K.R. Boleh 

sendiri. Ada jang baru 
18 tahun umurnja, ada jang su- 

dah. 55 tahun. 
»Djangan2 nanti banjak — pe- 

mimpin2 lamar pekerdjaan pe-: 
ngantar aa Rap 

Berabe dengar tierita seain 
tapi salju, begmi. Pada udjian 

1 s6 guru agama baru2 an 

di oo ada seorang tjalon 

jang sudah mahir dalam soa12 
agama, tapi tidak dapat meme- 
tjahkan soal hitung. Ia lalu tu- 

lis : Saja akan djadi guru age- 

ma, bukan guru hitung ! 
Waduh, kalau Imam Mukam- 

madijah almarhum Kijai Hadji 
Ahmad Dahlan masih hidup, 
pasti Imam Besar itu akan ber- 
“kata: ,,/Tidak usah beladjar hi- 

tung 1” Tetapi kemudian almar- 

hum akan tjerita, bahwa Moh. 

Abdouh jang membaharui dji- 

wa ummat Islam di Mesir ttu 

seoran professor jang utama, 

dan Yao guru agama ini acer 

nja akan beladjar hitung sam- 

menghabiskan semua buku 

beijabar. MESKIPUN (?) :a 

ga akan djadi guru aga- 

“Tobaat, “ni Aan : 

Beeagr 
ge Pn ERP Sae AR 

—byaTun DARI KERE- 
23 TA API - 
“Kemarin pagi seorang murid 

betnanma Sri Sumarti Ik. ber- 

umur .20 tahun telah menderita 

Obat tersebut tidak ada gunanja 
pun sedikit untuk penjakit itu. 

. 3 Obat vitamin A, terkenal an- 

kesehatan mata”, djuga sering- 
kali diberi pada anak2 banjak- 

1 nja jang djauh melampaui ke- 

butuhannja, karena ketjintaan 
para ibu atau karena nasehat 
jang kurang baik. Sebagai aki- 
bat dari ,.overdosering” ini, 

malahan timbul suatu penjakit 
mata, jaitu radang pada tepi ke- 
lopak mata dan selaput mata. 
“Karena ,.0overdosering” vitamin 
(A, djuga bisa timbul perasaan 
mual, sakit kepala, radang pa- 
da selaput lendir mulut, perbe- 
saran hati, kurang darah dil. 

, Vitamin”, suatu faham jang 

mungkin pada tempatnja dalam 
dunia vitaminologi, akan tetapi 
jang mendjadi ., mode - begrip” 
dengan akibat2, jang kita dapat 
saksikan pada masa ini. Guna 

apa kita mentjari kesehatan de- 

ngan menelan obat2 vitamin, pa. 
dahal zat2, jang dinamakan vi- 
tamin2, mudah didapatkan da- 
lam makanan sehari - hari, ma- 

lahan dalam suasana biologis. 
Suatu tanda karakteristik dari 

penjakit deficiensi pada manu- 
sia, jaitu penjakit karena ma- 
kanan tidak berimbang atau 
kurang makan, ialah, penjaki? 
deficiensi itu sifatnja multiple 

(berlipat ganda).  Deficiensi 
tunggal, jaitu kekurangan hanja 
satu zat makanan, boleh dikata' 
djarang sekali terdjadi pada 
manusia, sedang deficiensi ber- 
Tipat ganda, jaittr kekurangan 

beberapa zat makanan biasa. Ini 
bertentangan sekali dengan ke- 
'adaan di laboratorium, dimana 
deficiensi tunggal ada domi- 

mant, karena dengan sengadja 

dibuat tunggal. Pemeriksaan de- 
'Mikian berharga sekali bagi pe- 
ngetahuan, akan tetapi dengan 
dipindahkannja hasil2 laborato-   luka2, karena djatuh dari kere- 

ta. api didekat setasiun Lempu- | 

jangan. 
f Anak tersebut berasat dari 

Kalasan Gan.akan masuk seko- 

lah dengan menumpang kereta 

api sebagai biasa. Seketika itu 

djuga ia diangkut kerumah sa- 

kit Betneeak untuk dirawatnja. 

Sedikit tig. manusia, ke. 

sehatan, vitamin2, 

2. mode dil. 
( Samibungan hal. 2). 5 

|Zat garam adalah perlu sekali 

bagi ketumbuhan dan segala 

proces2 pertukaran zat. Upama- 

nja, zat jodium, dalam banjak- 

nja jang tjukup, ialah perlu ba- 

gi ketumbuhan setjara normal. 

Fikspsrimen2 pada tikus menga- 

djar kita, bahwa kekurangan 

zat timah-sari (Zink) dalam ma- 

  

kanan melambatkan iketumbu- 

hannja. 
1 

Ag tetapi, tidak ada se- 

rang pun, jang makan pil jo- 

aa 2 pil timal-sari, atau 

disuntik dengan pun jodium atau 

timah-sari, untuk me dapat su- 

atu ketumbuhan gilang-gemi- 
lang. 

Pada masa ini, banjak orang 

menelan pil vitamin ini dan itu, 

atau dapat suntikan dengan ber- 

matjam-matjam vitarhin, ber- 

bulan-bulan atau ber-tahun2 Ia- | 

manja: Gunanja? (Memang, ka- j 

dang? ada Kedjadian, dimana | 

pemberian obat vitamin ada 

pada: tempatnja). Kebutuhan 

zad 

Na sebetulnja sedikit sekali. 

Makanan kita jang sederhana, 

asal susunannja tjukup baik, jg 

TR variasi, menghidangkan 

manusia akan obat2 vVi- 

rim ini ke dunia pengobatan, 
Latjapkali ada kesalahan, karena 
kesalahan interpretasi dll. 
membawa kepada” “pemakaian 
obat2 vitamin a dengan La 
tidak kritis. 

Karena penjakit makanan ti- 

Gak berimbang pada manusia 

pada umumnja bersifat: mul- 
tiple, dan. karena  pentingnja 
hubungan satu sama lain antara 
pelbagai zat makanan, maka da- 
ri itu kekurangan zat makanan 

perlu dilengkapi pertama - tama 

dengan bahan makanan berasal 
'alam.. 

Pada permulaan tulisan ini 
telah dikatakan, bahwa menge- 
nai so'al makanan lan keseha- 
tan, manusia seharusnja memi-' 
kir setjara biologis. Manusia 
ialah suatu kesatuan biologis, 
jang didalamnja aspect2 anato- 

rochani berhubungan jang satu 
dengan jang lain. 
Menurut Bergson, 

philosoof hajat (levensphilo- 
soof), budi manusia ditandai 
oleh suatu kenjataan, bahwa 
“manusia itu memang tidak me- 
ngarti apa hajat itu. Ilmu, jaitu 
fundament peradaban bekerdja 
setjara analytis, akan tetapi 
hajat selalu melentjit pada ana- 
Iyse ini. Dunia telah tambah 
pengetahuannja, akan tetapi 
Gunia ini tidak dapat memahari 
kan lagi perkara2 sederhana. 
'Permufakatan Bangsa2 tidak 
| berhasil untuk menerangkan de- 

teliti faham2 seperti ,,pe- 
| rang” dan ,,damai”, ilmu hukum 

tidak dapat menentukan dengan 

teliti artinja ,,ke'adilan”, ilmu 

ketabiban dan manusia sendiri 

tidak mengetahui dengan teliti 
artinja ,.sehat” ?   

£ 

Langganan baru 
Mulai tgl. 26 November 1952 

.menerima langganan baru. 

diperhitungkan mulai 1 Dese u 

Pan (ebeul 30 November ini ps ngiriman ,,K.R.” | 
begitu sampai 
dilakukan dengan pena 

Dapaken nia ss... 

Permintaan mendjadi langganan 

  

    
langganan KR” 

rata gunting « disini 

.KEDAUL ran RAKJAT” 

ber 1952. Dengan 

1d 
Ke ua 4 oo ende 04 sni... 

Kepada fa 

aa. Adm, Harian ,,K.R.” 
Tugu 42 

.& OGJA. 

  

32, harpp saja ditjatat mendjadi : 

Harap : mulai hari ini dikirim koran, sedang uang langganan  : 

diperhitungkan 7 mulai tel. 1 Desember 1952. 

Nama Ka Pl But PN BOP AN mei tee Kak Kasi : 

“ Mlamat Ne ng, Sk 

5 “8 

      

in2, dalam”, su- | 
, bagi kebutuhan | 

1 jukup bagi pro- | 
ces2 pertukaran zat badan kita. |. 

terdjadi | 
seseorang | 

o Fpun toxis (ratjun), djikalau di- | 
beri terlampau  banjak. Telah | 

3 “beberapa ikali terdjadi, dimana | 

£ &. , jg 4 

' Gmn eng oleh hyperactivitet 

jantung tje- | 

mis, physiologis, psychologis dan | 

seorang | 

   

pung dari D.P R Kota Pradja 

Tjode. Jang mendjadi perhatian 

ul. Lae ut TI 

anakan dikampung2 Nge- 
braman, Tukangan, 'Tjakraku- 
suman, Djetisardjo terutama ku. 
rang adanja kebersihan kam- 
pung. Saluran2 air perlu men- 
dapat perhatiannja pula. Tidak 
sedikit rumah2 penduduk jang 
keadaannja djauh dari meme- 
(nuhi sjarat kesehatan. Hal itu 
sebab2nja al. tidak 'mampunja 

tara lain sebagai vitamin guna '| pemilik2 rumah itu untuk me- 
ngadakan perbaikannja, Tidak 

ada salahnja, bila ada jg meng- 
hendaki agar Pemerintah me- 
ngeluarkan bantuan baik “be- 
rupa : finansiil maupun materiil 

dengan pengembalian bantuan 
pindjaman tersebut jang dapat 
Gitjitjil dan ringan, Dengan tja- 
ra demikian akan menambah 

banjaknja perumahan rakjat jg 

sehat disamping mendirikan pe- 

rumahan rakjat sehat 

Tempat2 pembuangan kotoran- 

nja, begitu djuga tempat pem- 

buangan sampah. 

. Dalam pembitjaraan dengan 
Panitya Perbaikan Kampung di- 
peroleh keterangan, bahwa be- 

keperluan perbaikan kampung 
serta “djalan2, disbnja belum da- 
pat diterangkan, Jang sudah da-| 
pat dikemukakan, menurut Pa- 
nitya tersebut ialah akan me- 
ngadjukan permintaan anggaran 
belandja jang sebanjak?nja. 

Djembatan Ngebraman 

Ss akan dibuat. 
Penindjauan dikampung Nge- 

braman, M.P.P, Danuredjan, di- 
tudjukan kepada kemungkinan2 
membuat djembatan jang dapat 
menghubungkan djalan Dja- 

galan, Paku Alaman, dengan dja 
lan Ngebraman, belakang pabrik 
Perbedi (Watson). Djalan baru 

iu akan merupakan Gjalan lurus 
-dari djalan Djuminahan dengan 

djalan sebelah Utara paberik 
Perbedi. S. 

Untuk membuat djalan baru 
tersebut, maka rumah2 didjalan 

kampung Ngebraman harus di- 
bongkar. Sebagai gantinja ru- 
mah jang harus dipindah pemi- 

lik2nja akan mendapat kerugi- 
annja. Sebaliknja rumah disebe- 

harus dibongkar x 

Djalan serta djembatan ter- 

sebut bila djadi akan memper- 

mudah keperluan orang2 jang 

akan berdagang atau berbelan- 

dja kepasar. Selain daripada itu 

mempermudah djuga para pe- 

ladjar jang pulang dan pergi ke- 

'sekolahnja,. 
buruh merasakan hasilnja, 

“Djadi bagi mereka jang se- 
karang ini terpaksa melalui 

djembatan Saidan dengan ada- 

nja djembatan baru dikampung 
Ngebraman itu akan menjingkat 

, perdjalanannja dan membagi ra- 
mainja Intu lintas. didjembatan 

Saidan, 

Tatu u diperbaiki 
f KEMARIN telah diadakan penindjauan dibeberapa ' kampung 
didalam kota Jogja oleh ang gauta? Panitya Perbaikan Kam- | 

Kesan? jang diperoleh. dalam $ 

pun perlu mendapat perhatian- - 

aja jang akan dikeluarkan untuk. 

rang kali Tjode itupun ada jang 

dan para pegawai-- 

    

   

jang diketuai oleh sdr. Jomo dan 
diikuti oleh sdr, Prodjohandoko. Dalam penindjauan itu jang | 
baru dapat : dilihat ialah sementara kampung disepandjang kali 

terutama kemungkinan? diada- 
kannja djalan Perohempay Pe na Tn Teen riolerlng, 

  

AN TANAH. 
“Utk. perumahan Rakjat 

Kotabesar Bogor kini sedang 
menjelesaikan pembelian tanah 
luasnja Ik. 400 ha di Kedungha- 
lang jang akan dipakai untuk 
pendirian perumahan rakjat. Jg. 

telah diselesaikan Djawatan Pe- 
kerdjaan Umum Bogor beberapa 
waktu jang lalu ada 20 perumah- 
an rakjat di Sempur — Complex 
dan rumah2 tersebut telah di- 
bagi2kan kepada penduduk. Me- 

nurut rentjana- di Sempur -— 
Complex akan dibikin 107 buah 
rumah. — Ant. 

PERTANDINGAN BOLA 
BASKET 

Untuk merajakan hari ulang 
tahun ke V S.G.A. Negeri Jogja 
karta, pada hari Senen 24-11 di 
lapangan basket S.G.A. Tjemoro 

djadjar, 1 telah diadakan per- 

tandingan basketball antara re 
gu Sekolah Tionghoa II mela- 
wan regu basket SGA. 

Pertandingan berachir dgn: 
1. Boys team : S.G.LA, — Seko- 

lah Tionghoa II : 28-44, 
2. Girls team : 

lah Tionghoa II : 

8 

Radio 
RABU 26 NOVEMBER 195?. 

Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
12.15 Ujon2 Madyo oleh Game- 

- Ian studio Jogjakarta 
17.00 Taman Kepanduan oleh - 

KB. £ 
17.45 Muljono dgn, pianonja 
18.00 Warna-warni dikala sendja 
18.30 Peladjaran lagu2 Djawa 
19.15 Tindjauan Mingguan Eko- 

nomie 
19.40 Taptu diteruskan hidangan 

Aneka warna 
20.15 Langgam /Krontijong 

O.K, Mustika warna. 

2115 Sarasehan oleh Djapega 

Jogjakarta. 

2-32, 

  

oleh 

Jogjakarta. 

AHLI NUDJUM (GWAMIA) 
Astroioog Occultist, 

PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG, OC- 
CULTIST: Lebih 20 . tahun 
berpraktek di INDOCHINA, 
MALAYA,. BURMA, NEW 
DELHI. Mendjawab setiap 
pertanjaan: dari. hati sanu- 
bari Tuan/Nona/Njonja. Ke- 
sehatan, kekajaan, perusa- 

haan, bepergian promosi, 
pengadilan, perkawinan, per 
tjintaan dan sebagainja. 
Consul Rp. 10.—, Djuga ada 
sedia spesial obatnja kurang 
tenaga en linu (Rahasia 

disimpan). 

Tidak mengadakan surat 

menjurat (correspondentie). 

Pjam bitjara 8—1, 4— 17 

Hotel ,GARUDA”" 

“SOBOHARSONO 
MALA AM- PERTAMA —. Li Yahun — Yeks IN DUKE SIA. 

  

85 

  

,HANJA DENGAN MENEMUKAN KEDJAHATAN, 
ORANG DAPAT MEMENANGINJA" |... demikianlah 
bunji tulisan GRIKA jang terdavat pada TOKO EMAS jang 
mendjadi sendi dari film ROMAN AVONTUUR ini. 

  

  

S.G.A. — Seko-'   

21.30 Ketoprak Mataram studio $ 

    
  

SENI . 013 
  

  

MALAM 

PERTAMA 

17 Tahun 

      
  

i 

Benar Benar 
Berbukti. 

Untuk sembuhkan sakit2 ping- 

dan lekas tjapei, tangan dingir 

dan sering semutan, bergerak 
sangat malas dan lain2 sakit tu- 
lang pegal, 

| .. DJAMU 
NGERES LINU 

(20) 
telah membuktikan kemandjur- 

annja. Satu bungkus “Rp. 0,50. 

Mintalah Daftar Harga 1952 ua: 

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

Aa ra Bas PU 

SEMARANG 

  

Agen Djokja : Petjinan 78, 
Tugu kidul 7, Ketandan 4, Lem- 

pujangan Wangi 80, Kemetiran 
kidul 18A, Kintelan 94, 

Agen Magelang: Dj- Tidar, 
Patjinan 96 -- 13. 
Agen Solo: Tjojudan 141, 

Ngapeman 15, Dj, Slamet Ryadi | 
394, Dj. Pasar Nusukan 4, Dj. 
Pasar Kliwon 142, Widuran 67, 
Dj. Mesen 177 dan Dj. Gading | 
ka, 170, « | 

  

sni dn AAA Mbah sak buka   gang pegal, kaki kurang kuat |h 

tuk segala keperluan djamu. ek 

ALA 

  

Teks 

INDONESIA. 

Sereenginy by STANLEY ROSERIS « 'Peotutit by LECNARD GROSTE N 

ta by ALEXANDER HALL « A UNIVIRSAL-INTERNATIONAL Pj. CTUAL P3 

313-1t, 

  
  

Kamar No. 17 — Jogja. 
Ba 

SEREM dan SUKAR, DITJARI BANDINGANNJA !!!! 
312-11. $ ' 

“ 

sLUXOR MALAM PENGHABISAN: 

African Treasure" 
Starring : BOMBA of The JUNGLE. 

Teks : INDONESIA - Belanda. Untuk 13   th. keatas. 
  

     

  

BESOK DAN LUSA MALAM (27 dan 28 NOVEMBER) 

Film TIONGKOK terbaru, terbaik : 

Pai Hua Chi Fang" 
(DIKALA BUNGA BERKEMBANG), Melilu 17 th. keatas. 

AEEBAA AN 

  

TERIMA KASIH. 
Kepada sdr2 “dari Seksi I R.I. 13, Bat. 410, R.R.I., 

Kantor2, organisasi2, Rukun Kampung Margojasan dan 

Surokarsan, dan sdr2 perseorangan2, kami utjapkan sa- 
ngat terima kasih atas sum bangan / bantuan / pertolong- 
annja pada Waktu meninggalnja : 

Nj. SUPIJATI S. SUGIARTO 
23-11-1952 di pada tgi. Padureso (Temanggung) hingga 

menguburnja dari Margojasan pada tg. 24-11-1952 ke 
Taunan (Semaki) Jogjakarta. 

Jogjakarta, 25:11-1952. 

D.D, Susanto, Jogja (ajah). 

  

Sudirdjo, Femanggimg (mertua). 

S8. Sugiarto, Semarang (suami). 

308-11 : , 
  

  

La 

mem aa aa 

HALAMAN 4 

  

  

NOMOR SOBEKAN KARTJIS BERHADIAH 
Untuk. Eilm: 

“ANTARA SENJUM DAN TANGIS” 
Dimulai dari tg. 26 November 1952 — berlaku semua kelas. 

Hadiah ke-I | satu sepeda perempuan merk PHILIPS , 
compleet, dapat dilihat ditoko Sepeda | 
BAN TJHING LIONG. 

1 ke-IL : satu stel Badminton-set, dapat dilihat di $ 

. Sportinghouse BLIMA, Tugu Kidul, Jogja. | 

» ke-III : satu swulpen PARKER, dapat dilihat di 
toko KIM SIN. 

SIMPANLAH BAIK? SOBEKANKARTJIS, SIAPA TAHU 1 
SDR. BERUNTUNG MENGGONDOL SATU DIANTARA 
HADIAH? DIATAS 
Penarikan dilakukan 10 hari sesudah pertundjukan selesai, 
dengan disaksikan oleh jang berwadjib. 

Jogja, 26 November 1952, 

3811-11, REX THEATRE. 
SN EA AN aa 

  
  

on2 . 

itjari: 2 
TENAGA WANITA jang mengarti pembukuan untuk 

mendjabat Kassier, lebih disukai jang sudah ber- 

pengalaman, Condities dan keterangan lebih landjut, di- 

harap date lh: : larap datang di Dg “ZBINAL" 

Demen ak 

209-411. Tugu 41 — Jogjakarta. 
  

  

  
  

MENJEDIAKAN KITAB - KITAB. 
Sunarno (ec): ILMU UKUR RU: ANG djl I, telah disahkan 

Oleh Kementeriaa P- PP, & K Rp. 780 
Sunarno (ceiy ILMU UKUR -unakik dil II, 

telah disankan cleh Kementerian P.P. & K. 9,— 
Sai & Sufaat: ILMU UKUR MELUKIS djl. I 4,50 
Moh. Sahlan: PERMULAAN PELADJARAN U- 

MU UKUR MELUKIS Penerbitan Kemen- 
beran Pp Ren Ann PE Ul Ob Pena Al 6 

Pak. Katno: BUKU TEMBANG MATJAPAT .... Ld 

  

     M, M. -Hadiprabowo: ALA EKONOMI ag sang 
8. Mangunsarkoro: POKOK? ILMU KEMASJA- 

AA PAN ae EN On ana S5 2 14,50 
S. Mangunsarkoro: DASAR? SOSIOLOGI DAN 

3 KEBUDAJAAN UNTUK PENDIDIKAN 
INDONTOSTA MERDEKA ek Sh 2,50 

S8. Mangunsarkoro: PENDID IBAN NASIONAL 2,59 

Pesanan harus disertai wang U.P.P, PRAPANCHA   harganja, “ditambah ongkcs 5 
10x sedikitnja Rp. A95 Bansasran Taman 9 

299-11. F JOGJAKARTA 

SE 23 

  

    Kalender ,,K. R.” dan ,,M.P.” tahun 1953 sudah selesai. 
Ditjetak dengan tinta.3 warna diatas kertas halus ukur- 
an 29 X 41 cm. 

Pembelian: 10-—- 50 ex. dapat potongan 1904 

51-— 109 ex. 3 154 

100 keatas 25 Yo 

Potongan diatas berlaku djuga bagi para agen ,,K, R.” dan 
SM Pu 

Pendjualan dimulai tgl. 1 Desember 1952, 

PENTING BAGI PARA LANGGANAN 

para lang ganan KR” dan , M.P 

ialah Rp. 1x— sebuah. 
dan ,,M.P? Tea hanja dapat 

Kalender ini bagi 
tur sanyat “murah, 

Tiap langganan »K.R” 
membeli 1 buah, 
Ongkos kirim tambah 10”. 

ddid-   

  

  

Adm. nK, Rm" dan »M. Pp. 

TUGU 42 — JOGJA. 

     
ERS2-1-135 

Kalender ,K.R.” 4m ,,M.P.” 1 

  
“tidak akan tertjapai,   

Pernjataan Pengurus Badan 

Pendidikan CHUNG HUA 

JOGJAKARTA. 
naa beneran an ENG Up 1 AD SANYN OANNBAN EL c on 

Pada achir bulan Djuni 1952, Pengurus Badan Pendi- 
dikan Chung Hua telah tersusun lengkap, maka masjara- 
kat Tiong Hua pada umumnja menaroh penuh perhatian dan 

pengharapan, supaja mereka dapat melaksanakan tjita?2 
pendidikan jang tidak berpolitik. 

Menilik adanja Pengurus tersebut mendjalankan kewa- 

djibannja belum lagi 3 bulan Jamanja, telah timbul matjam2 
persgpigketaan sebagai berikut : 

A. Didalam Sekolah Menengah telah terdjadi peristiwa 

pengusiran Guru Kepala, Pengurus jang seharusnja setje- 

pat mungkin mengambil tindakan jang tepat dan bidjak- 

-Sana untuk membereskannja, tetapi tindakan mereka ada- 
lah sebaliknja. 

B, Pengurus lama ini telah memberi prentah pada se- 
kolahan melarang berlangganan Harian / Madjalah jang di- 
katakannja beratjun (Tze Yu Pao: 'Thian Sung Yit Pao) 

dsb. 

C. Pada awal bulan Oktober, 
beri surat antjaman pada Sekola 

Pengurus ini teldh mem- 
bermakSud untuk 

    mengantjam para Guru dan Jmurid jang telah/berani ikut 

serta, merajahkan Hari Nasional “jang dikatakan palsu 
Oleh mereka (Wuchangday 10-10): bila Guru akan diber- 
hentikan d 
dari Sekolat 

1 djabatannja, 
an, 

bila murid 

  

akan dikeluarkan    

D, Pada athir bulan Oktober, “di Sekolah Menengah 
TiongHua terdjadi pula peristiwa mnivid  menukal Guru, 

Pengurus sekolahan jang berwadjib tidak berani ambil tin- 

dakan hanja menjerahkan soal ini pada bagian Pendidikan, 
apakah selandjntnja tindakan mereka tet hadap murid jang 

bersalah tadi, tidak dapat diketahui oleh umum, jang ma- 

na-menjebabkan diantara Guru2 ada jang ambil tindakan 
mogok sebagai protes terhadap Pengurus bagian Pendidikan | 
Gan pernjataan solider kepada kawan mereka. 

Ei. Setelah ada aksi mogok ini, Pengurus sedikitpun ti- 
dak ambil tindakan suatu apa, sementara tentang kea- 
daan jang timbul selandjutnja, kita mengetahui semuanja. 
Kemudian, Ketua Pengurus lama ini jalah Tn. Tjan Ging 

Tjan oleh karena melihat adanja kekatjauan tersebut ma- 
Ka ia tidak dapat tahan lagi, dari itu pada tgl. 16 Nov. 52 
telah diadakan Rapat Hak Hu bertempat di Sekolah Rakjat 

' Tionghoa I Pontjowinatan 18, dalam mana para Ang- 
gauta Hak ta jang hadlir berpendapat, apabila didalam 
Pendidikan TiongHua ini terus-menerus timbul kekatjau- 
an, sudah barang tentu akan mendjadi berantakan, berke- 
naan Tengan ini maka Rapat mengambil keputusan menju- 
Sun Pengurus baru dari Badan Pendidikan Chung Hua un- 
tuk memperbaiki dan meneruskan kewadjibannja. 

Azus tudjuhan-dan pendirian kita — jalah “ meresapkan 

adanja Kebudajaan Tiong Hoa, mendidik anak supaja da- 
pat hidup jang lajak dan berguna bagi masjarakar umum 
serla memupuk budhi-pe kertijang Iuhur, tar kepada Un- 
dang2 Pemerintah Negara Republik Indonesia jang ber- 
dasar Pantja - Sila. 

Dari itu kami sekali lagi min ta dengan hormat 
kalian Guru2 jang masih men djalankan kewadjibannja di- 
daiam masing2 Sekolahan, su kalah sekiranja. tetap mpe 
naikan kew adjibannja sebagai hlasa -— memberi peladjara 

jang berdasarkan pendidikan — dan djanganlah.. sekali- 
kali dapat dipengaruhi oleh segala anasir2 jang sama 
sekali tidak bertanggung dja wab, sehingga mudah me- 
lakukan perbuatan /tindakan? jang bertentangan dengan 
pribudhi setiap orang. Kita mengetahui 'benar2 keada- 
an para Guru serta menarok penuh sympathi . pada me- 
reka, maka itu kita bertindak setjara terus terang dan 
bertanggung djawab, dengan tidak nanti akan member- 
hentikan Guru dengan tidak beralasan serta sesuka-suka, 

pada se- 
  

    

  

   

        

Pada achirnja, kami Pengurus barn dari Badan Pendidikan 
Chung Hua, berseru pada anak? murid jig bidjaksana, kamu 

sekalian selaku anak murid. kami mengharap dgn. sangat, 
kamu harus memperhatikan benar? peladjaranmu, karena ini- 

dan ibundamu de- lah kewadjibanmu “jang muilak, ajah 
ngan susahj/pajah menftjari nafkah, ini semua adalah untuk- 

mu, Maka itu kamu sekalian harus benar? memperhatikan 

lan mendjundjung tinggi kehendak ajah dan ibumu jg sutji 
dan murni: diwaktu beladjarhendaklah kamupun mengin- 
dahkan petundjuk dan pimpinan para Gurumu, dirumah 
kamu harus mengindahkan Ajabh dan Ibumu. 

Kiaopao jang terhormat, 
rang dan djelas, 
akan tetapi kami 
dapat diatasi : 
ngandelkan 

kami 

bahwa keadaan kami ada serba sukar, 
penuh kejakinan bahwa keadaan ini 

sebaliknja Ng sekalian Kiao Pao hanja me- 
kami sadja, segala tjita2 jang Tubur tentu 

Oka itu kami minta dengan hors 

mat lagi sangat, bantuan ja ng berharga dari Kiao Pao 
sekalian ! & 

Demikianlah adanja pernjataan bersama dari kami Pes 
ngurus baru sekalian. 

Hormat kami : 

Pengurus : : 
k Njoo. Siem Thiam $ 

“lauw Ting Hwie , 

Ong Gee Tjoa : 

Tjan Kiem Sing : 

Njoo Tiang Djun 

Tan Oe Ting 

Kwik A Tjoei 

Tjan Tianw Tjong: 

Goci Kiem Giok 

Ong Tiong Tjoci, 

Yian Ging Tjan: 

Go Thian Kang, 

Lie Khoen Gie: 

Tan Kok Poo, 

Go Thjing Siong: 

Pek Kok Bik : 

Yjhoa Djing Kiat: 

Jogjakarta, 24 Nopember 1952, 

mengetahui dengan te- 
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