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Bila. Jogja. 
sdr. aa Soga 
Pada sidang Balkan ara ang 
lambat tid Hn 

  

tangkan “keorangan tentang Nb aerahnja j 
n air minum jang | 

tidak 
Nan Pa eni La 

SKA mengatasinja dalam Waktu | 
7. ane singkat. Sebaliknja sdr. 

stialjid.akan menjerah kepa- 
danja, bila dia itu sanggup me- 
meriuhi usulnja itu, jakni jang 

. praktis, tidak banjak mengeluar. | 
“Kan beaja, dan mudah serta 
gera dapat dilaksanakannja. 

9000 Lembu mati. 

Dalam keterangannja digam- 
- barkan, betapa besar akibat ke- P3 
kurangan air jang diderita dae-.| Pas : 
rah Gunung Kidul. Menurut 
tjatatan sampai bulan 9 hewan | 
jang mati karenanja ada 9000 
lembu, belum diketahui berapa. 
djiwa manusia jang telah me- 

lajang. Betapa kesukaran rak- 
“jat mentjari : air guna kebutuhan. 

“hidupnja, pembitjara. tidak sang- 
  

   " 

Prsiden £ Sukarno 

jang akan Bang Tn 
Presiden akan tiba Te 

terbang Kemajoran djam 16.00. 

Sebagai diketahui Presiden 
kini sedang MEN an tata 
Bali, — Ant 00 

Keris 40. 10.000 orang 
Di peringati hari ini. | 

Pada tanggal 11 Desember ini | 
digedung Pertemuan Umum di 
Djakarta akan @ilangsungkan 
peringatan ulang tahun keenam, 
korban 40 - ribu orang akibat 
aksi Westerling di Sulawesi. Pe- 
ringatan 'itu diselenggarakan 
oleh sebuah panitia jang terdiri 

dari putera2 Sulawesi . 
menteri Penerangan Arnold Mo- 
nonutu sbg salah Peang: ang) 
gauta penasehatnja. SA 

Dasar peringatan itu jalah 
bahwa korban 40-ribu djiwa jg | 
terdiri atas seluruh lapisan ma- 
sjarakat, Indonesia telah menim- | 

bulkan djiwa kesatyan dan utk 
membuktikan bahwa perdjua- 

ngan mempertahankan kemer- 
dekaan telah dilakukan oleh se- 

Iuruh bangsa Indonesia. — “Ra 

Kolonel Nesutidn : 

  

    
   

  

   

Na 

- Jogja, Uap atas pengalaman2nja. 

  

dengan 

    

        

Karno masih petang : 

g Agan edit air 1 bantai 
dikabupaten Gunung 

ajo, Rawan. S.. Broto- 
oto. Sebagai se- 

. Istiadjid memben- 

- ziekter 1    

   

  

uarkan uang kadang? sampai 
Rp. 2,50 seliternja. Air 20 liter 
seharga Rp. 5,— bukanlah air 
jang lajak diminum manusia, 

(karena, hakekatnja adalah air 
“jang bertjampar dengan tanah | 
dan | binatang, manus 
fan. jang warnanja sudah m 
hijau Gan seakan-akan sudah 

« 2 Nanah kumpulan daa. 

Salak kumpulan air hudjan di- | 
tempat rendah — ,,grote water- 

segan La Pa     

  

ada 260ha. Diantaranja jahg | 
dimusim kemarau airnja ma- 

sih dapat dipergunakan tidak | 
lebih dari 107--nja. : 

| Sebagian besar danau jang su- 
dah tidak. dapat dipergunakan | 
airnja tadi, atau airnja habis ' 
sama sekali, adalah akibat he- | 
'batnja | erosi, karena akibat gun- | 

“| dulnja gunung2 dikanan kiri da | 

“isinja adalah tanah... Dane 
aerah tsb. adalah kepunjaan 

“desa. Djadi kalau kering, maka 
|tanahnja djadi rebutan  rakjat, 
sebab tanah itulah jang mem- 
“beri pengharapan mereka hasil 
jang lebih banjak. Karenanja 
-rakjat tdak  mempunjai fiki- 
ran, 
Kering itu masih dapat mem- 
berikan air guna hidup manusia.   
nau dan tanah tadi adalah mi- 

tinja tanah tadi 
ambilkan' kepada kas desa. 

Aa" . memberi air. 

— Pengusul “tadi jakin, 
danau2 jang sudah kering 

lam tanah. Berapa banjak ai 

     

  

        

Putusan2 Pemerintah harus 
didjundju 

Dosa dalam AD, 

  

jung 
'adalah dosa saja 

D ALAM tanja djawab dengan K : Nasution jang oleh Peme- 

rintah baru dibebaskan dz 
Nasution menerangkan sbb : 
rintah itu, bukanlah soal untuk saja 

Saja hanja perwira, laman 

tahnja. Semendjak pemerintah 
1 sampai sekarang saja hanja 

kan tiap putusan dari pemerin 
Sjahrir, Amir, Natsir, 5 
mengambil sikap sebagai abdi dari 
adalah Pa LANe PAN aa 

Sebagai . 
dapat mengudji . 

    
» 
Sa ata selaku KSAD, Kol. 

  

   

| utk menjatakan pendapat. 
egara jang harus melaku- 

  

    

  

un negara. Peporamenin 
jung. : 

   

   
   
   

   

  
n tentara kita”. : 

tar air minum ag j5 
pula pada adanja . pohon pelin- 

“Dak di G. Kidul hakekatnja 

benak Menur Manna | f 

   

apakah danau jang sudah 

“Sudah mendjadi kebiasaan pu- 
la didaerah tsb., dimana adata- | 

| nah jang baik untuk: dibikin da- 

'lik rakjat, maka tanah tsb. di- 
beli oleh desa dan.sebagai gan- 

biasanja di- 

. Danau kering masih 

bahwa 
itu 

masih dapat memberi air kepada 
manusia. Sifat air itu akan le- 

'bih baik dari pada air danau, 
melainkan SPN air sumur 

jang lebih 
t “Air ds itu djadi kering 

| disebabkan, pertama menguap 
sebab tiada pohon2-an disekitar- | 
inja dan sebagian masuk keda- 

jgada didalam tanah tergantung 
pada dalam dan luasnja danau 
“tadi, Berapa lama air tsb. ta- 
han didalam tanah tergantung 

(atau tidak tindakan Peme- 

kan2 saja untuk menjelamat- 

      

   

  

     dung. Air jang merembes m 

pat digali serta diambil PA ReAA 

air Minum. 
Guna mendjaga awetnja air: 

didalam danau jang sudah ke- 
ring tadi, 
ngusul tsb. "danau? itu dibikin 

tan, begitu pula gunung? di- 
kanan kirinja. . 
' Usaha seperti itu akan sukar 
dilaksanakan, 
belum memaksa. inisiatip rakjat 
belum nampak, Pemerintah -be- 
lum memperhatikan. Sekarang 

: keadaannja-sudah .memaksa. ke- 
pada. rakjat dan Peme ntah 
Usaha itu akan lebih mu .di- 
laksanakannja, bila ada petun- 

las, dan perhatian benar , oleh 
Pemeri. ntah. $   

| ialah ketegasan Pemerintah ter- 
2 nadap tanah danau tersebut, me- 

3 | ngenai keharusan membuat hu- | 

| tan tanah danau tersebut. Ke- 

| bidjaksnaan Pemerintah mengo- 
|nai tanah dikanan kiri danau 
: dengan tanah kas desa untuk di- 
| hutankan, - - bantuan Pemerintah 

| terhadap kelurahan mengenai 

| chusus pembikinan sumur da- 
| lam dandu tersebut dan kontrol 
| daripada Pemerintah. Kalau 
(usaha daripada Pemerintah dan 
| rakjat untuk mengatasi kesuli- 

(tan kekurangan air minum guna 
| kehidupan rakjat tersebut diusa- 
|hakan sungguh2 dan pengawas- 
|an seterusnja dilakukan, - tentu 

akan membawa sekedar .keri- 
| nganan kepada rakjat. Usaha 

| tersebut akan “lebih menambah 
kesukaran daripada rakjat, ka- 

lau hal tersebut tidak lekas? 
dilaksanakan. | 
Didalam pemandangan umum 

Se para pemibitjara. pada dasarnja" 
menjetudjui nota usul saudara 
Istiadjid dengan ' kawan2nja itu. 
Dalam pada itu sdr. Susanto: 

1 menegaskan, bahwa nota usul 

tersebut diatas hendaknja di- 
.djadikan saran untuk Pemerin- 
tah. Pemerintah hendaknja le- 
bih mementingkan soal2 “jang 
primair, jakni soal air. Peme- 
tjahan seperti jang dikemuka- 

paling biasa, jang mudah  di- 
laksanakan. Djustru itulah .pe- 
metjahan jang setjara weten- 
sChappelijk didalam arti kata 
»uitvoerbaar”. 

  
Hal itu belum kongkrit, kalau 

belum dibitjarakan tentang on- 
teigeningnja, sita atau tjara lain 
tanah2 itu. Djtegaskannja pula 

but diatas didjadikan ,,handlei- 
ding” nantinja untuk seksi I, 
II, V dan Panitya Honger- 
oedeem jang dipimpin oleh sdr. 
Mawardi dari DPD. Dan usul 
itu dikembalikan sadja kepada 
Seksi I, III, V dan Panitya Ho- 

njusun suatu 

I | ,daadwerkelijk”. 

Sdr. Labaningrat ikap men-. 

djadi pendjabat didaerah Gu- 

nung Kidul menjatakan persetu- 

djuannja dan ditambahkannja 

| dengan membatjakan peraturan 

Pemerintah serta maklumat Pe- 
merintah tahun 1947 jang belum 
diselenggarakan seintensip2nja. 

Kemudian diharapkannja ontei- 

ana 

jang tepat 
kembali ada 150. Beaja untuk 
menghutankan kembali dan 
pembuatan  sumur2 menurut 

| perhitungannja sebanjaM Rp. 
11.550.000,—, Dan reboisasi  di- 

|usulkannja harus diikuti peratu- 
ran2nja, kalau tidak, tidak akan 
ada gunanja. “ .' 

Achid Masduki jang dalam hal 
kesulitan air tersebut akan me- 

ngadjukan mosinja menurut per- 
njataannja dimuka sidang, be- 
lam membatja nota usul dari 
sdr. Istiadjid cs, maka diapun 
menjetudjui nota usul itu, sebab 

£ 

rintah saja, walaup G saj na 2 Nasution menolak utk hal itu ditudjukan pula bagi se- 
punjai pendapat sendir Saja |. Ba alan luruh lapisan rakjat dan tidak 
dari bermula telah menj 1 “Rol Msuton telah menolak | membeda2kan. 
kepada perwira saja batur 
ja sedia berkorban ka tu 'untuk 
keutuhan dan ebai 
kita, jang dengan 
telah kita kingitk 
selama 7 tahun & 

oleh Panglima Be 
almarhum, 

  

aja “| ertanjaan tentang hal 
m3 | djawabnja, 

7 lega 6 si «ea 

   

    

  

    
   

    
   
    

   

  

    

  

   
   

        
        

            

         

awaran “Pemerintah untuk stu 

dieopdracht keluar 
Ik djabatan lain dan 

bahwa buat 
ooreel tak akan 
eninggalkan 

sd ini, katanja, 

2. disusun, 
' Atas  pertanjaan 
nanda dikerdjakan 

     diker 
| edit ( "umbar", 

negeri dan 

atas: 
ini di- 

saja 

sampai hati 
teman2 djustru 

(dalam suasana kesulitan seperti 

Buku  gerilja rakjat 
“Indonesia akan selesai | 

apa jang 
seterusnja 

idjawab Nasution bahwa kelo- 
Iwongan waktu sekarang akan 

2 | dipergunakannja untuk menje-. 
an bukunja tentang gerilja 
Indonesia jang telah la- | 

djakannja sedikit demi. 

“| Pembitjara2 lain menambah- 
kan, agar nota usul tersebut di- 
laksanakan pula didaerah Ban- 
tul dan Kulon Progo jang pada 
hakekatnja djuga mengalami 

| kesulitan sematjam didaerah 
Gunung Kidul, 

Setelah sidang menerimb nota 
“usul tersebut diatas, kemudian 
diputuskannja, agar nota usul 
itu diserahkan kepada DPD de- 
ngan dibantu oleh Seksi I, III, 
V dan Panitya Hongeroedeem, 
Putusan ini adalah hasil perka- 
winan usul sdr, Susanto jang 
menghendaki diserahkan kepada 
Seksi I, III, V dan 'Panitya Ho- 
ngeroedeem dengan usul sdr. 
Wazir Nuri, jang menghendaki 

. diserahkan kepada an, 
  

. iretamgan OLEH BADA 

suk tanah itulah jang masih da- 

maka menurut pe- 

tanah tutupan dan dibikin “hu. 

Ikalau kesukaran | 

djuk dar: Pemerintah: jang dje-. 

Isi petundjuk Pemerintah jang | 
dimaksudkan oleh sdr. Istiadjid | 

kan oleh sdr. Istiadjid adalah Tek 

achirnja, agar nota usul terse- 

ngeroedeem jang nantinje me- | 

jang 

gening tanah2 danau2. Telaga2 
didjadikan hutan 

pada dasarnja tidak beda dan” 

, r 

. A R IA N 
PENERBIT KE       MN, 

  

Baru . 

N menterian Teng, Negerj dl. 

PM Wilopo 

AHWA tiap langkah dari 

memang masih sulit. Demikian 

den Sukarnos di Bali. 
Tapi, katanja, 

Ia mengharapkan sangat su 
'paja tiap golongan suka mem- 
beri kesempatan kepada peme- 
rintah untuk berangsur-angsur 
menempuh SIN jang sudah 
ditentukan. 

Nasution, Wilopo 
kepertjajaannja 
waktu dekat, 
umunmikan nama perwira jang 
ditundjuk oleh-pemerintan 

Ia pertjaja bahwa Angkatan 
Perang kita suka mengerti akan 
tindakan2 kabinetnja dan bahwa 
tentara mengerti bahwa, kabinet. | 

-nja' dan kita semua menaiNe| 
sungguh2 akan kesatuan. 

Selandjutnja Sep brodin | 
bahwa kabinet telah memutus- 
kan untuk membitjarakan so- 
al2 disekitar 17 Oktober seda- 
lam2-nja dan dalam hubungan 
ini tiap tingkat penjelesaiannja, 
telah dilaporkan kepada kepala 

negara. | 
- Wilopo membenarkan perta | 
njaan bahwa ia telah meremu 
Perwira? T.T. Yul, tapi ditegas- 
kannja bahwa ia tidak tahu me- 

nahu sebelumnja tentang adanja 
konperensi routine perwira? T.T 
VI di Bali itu.“ 

Atas pertanjaan ia menjata- 
kan kejakinannja bahwa kong: 
res partainja ini akan membenar 

kan garis2 besarnja mengenai 
kebidjaksanaan kabinetnja jang 

didjalani, sampai sekarang. 

menjatakar 
bahwa dalam 

bahwa kabinetnja dalam waktu? 

jang akan datang sudah akan. 
berkesempatan mempersoalkan 
dan mengerdjakan paragraf2 
lain dari Pn pemerintah. 

Tn 

Tentang KSAD, pengganti Kol, Kg 

    

   

akan dapat di- | 

(donesia) didapat kabar, bahwa 

! Nopember 

Achirnja Wilopo menjatakan |   
"elit 4 di ek 
Manchaster Guardian 
Duta Besar Indonesia di Lon- 

don Dr. Subandrio Selasa jg lalu 
diundang oleh dewan perniagaan 
Manchaster Guardian untuk 
berpidato. Nu para -anggau- 
tanja.. 

Undangan ini menundjukkan 
perhatian Inggeris bertambah 
besar terhadap Indonesia seba- 
gai pasar barang2 konsumsinja 
terutama textielnja. — Ant. 

 PERWIRA2 TT VII BER- 
  

Bambang Sugeng ke Bali. 

Berita interlokal dari Banju- 
wangi menjatakan, bahwa tg. 
9-12 minta didjemput di Banju- 

wangi kira2 20 perwira terke- 
muka dari TT VII. Dari pihak 
Divisi Brawidjaja didapat kete- 
rangan, bahwa - memang kini 
sedang ditunggu di Malang ti- 
banja perwira2 TT VII itu, Ti- 
dak didapat keterangan apakah 
akan dadakan perundingan ten- 
tang sesuatu soal. 

Kalangan Brawidjaja menja- 
takan, bahwa benar di Bali te- 

lah diadakan perundingan anta- 
ra perwira2 TT VII, tetapi me- 

agkal berita2" bahwa Div'si 
Brawidjaja telah mengirimkan 
penindjau2 kerapat tersebut. 

Harj Sabtu jang lalu Kolonel 
Bambang Sugeng telah bertolak 
ke Bali langsung dari Djakarta 

d'mana ia antaranja berdjum- 
pa dengan Overste Sukawati 
(Overste Warrow belum tiba), 
tetapi pihak Brawidjaja menja- 
takan, bahwa Kolonel Bambang 
Sugeng bertolak ke Bali itu ti- 
dak selaku perwira dari Brawi- 
djaja. 
Belum didapat kepastian apa- 

kah Warrow sendiri akan me- 

  

  mimpin “rombongan  perwira2 
jang hari ini akan ke Malang 
itu, »— Ant,     

nk pi 1   

TEMU BRAWIDJAJA 

Lembaoh Kabudajaan Indonasis 
| Batsoansch Genootschep 

9 'atangchaponen” 

UMUM 
AAL AA   

   

      

   

  

   

baru ini telah tiba di. Kemajoran Djakarta, Menteri 
Inar Negeri Mukarto dan Mr. 

hadliri sidang PBB, disambut 2 Sekdjen dan Protocol Ke- 
Rasjid, jang baru? ini meng- 

(IPPHOS). 

. Sya kita babapatan untuk 
:. menempuh djalan jang 

“2 sudah ditentukan 
Pengganti Nasution akan diumumkan dalam 

waktu jang pendek 
pemerintah itu, bisa tidak me- 

muaskan sesuatu kalangan, ifu disebabkan karena keadaan | 
djawab P.M. Wilopo atas per- 

tanjaan pers di Surabaja dari perdjalanannja menemui Presi- 

betapapun sulitnja keadaan hal ini tidak 
menggelisahkan. Persoalan kita sekarang ini memang merupa- 
tan pertjobaan bagi kesabaran Pa erahat kita, 

Mt. Sartono tiba kem. 
“bali di Djakarta 

Kemarin telah tiba kembali 

“dari Surabaja di Djakarta ketua 
arlemen Mr. Sartono. Bersama 

dia, telah tiba pula Menteri Pe- 
'rekonomian Mr. Sumanang. Di 

baja mereka telah mengun- | 
gi kongres PNI,. — RD. 

  

Lavarya, PENJELESAIAN | 
Bekas pedjoang ber- 

sendjata Pn 1950, 

1 DP.P PER: 
EPBSI (Persautan Bekas Pe- 

djuang Bersendjata Seluruh In- 

dalam sidang dewan hariannja| 
pada tgi, 8-12-1952 telah diben- | 
tuk ”Panitya PenjeleSaian Pe- 
kas Pedjuang Bersendjata 14 

1950”, . terdiri atas 

Sugandi, Wahab, Supardi, dibat- 
tu oleh Sutan Liat. 

Panitya tersebut bertugas a.I: 
ta. Mempeladjari sampai dima- 

na pelaksanaan isi maklu- 
mat pemerintah He Nopem- 
ber 1950. 

b. Tjara pelaksanaan maklumat 
pemerintah tersebut oleh 
Dewan Bro Rekonstruksi 

- Nasional didalam praktek 
antara lain terhadap. C.P.R.I. 

Cc. Mengambil langkah2 agar 
isi maklumat pemerintah 14 
Nopember 1950 itu benar2 di 

Wudjudkan  d'seluruh Indo- 
: nesia. 

Tugas panitya ini adalah pe- 
laksanaan sebagian dari resolu- 
si kongres Persatuan th 
Pedjuang Bersendjata Selu 
Indonesia. — Ant,   

  

ATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.) 
mangga Nenen aa ana Nana ANA 

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan ........ 
Etjeran ........ 

an Rp. | Esta 
0.60 ..... 

l 
  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

@ 
  

TAHUN VIH — NOMOR 285” 

8 

“Soal Mesir — Inggeris: 
  

Cairo menjatakan, 

|arkan setelah PM Mesir, - Mo- 
hammad Nagu.b, dengan duta 

besar Inggeris di Mesir, Sir 

Ralph Stevenson, mengadakan 

pembitjaraan selama 3 djam. 
Dikatakan, bahwa persetudjuan 

telah tertjapai mengenai beberia- 

pa soal. : 

Pertemuan ini adalah jang ke- 

| 4 kalinja dalam rangkaian per- 
temuan2 jang “diadakan antara 

| Inggeris dan Mesir untuk mem- 

| bitjardkan masalah Sudan. 
Ant. - UP. 

Kabinet Mesir, malam Selasa 

jang laiu telan dirobah susunan- 

nja oleh Perdana Menteri Djen- 
deral Mohammad Naguib, kini 
telah bersumpah setia kepada 
Mangkubumi Abdul Munim. 

  
1 

Dalam kabinet susunan baru 
ini, Naguib ketjuali mendjadi 
perdana menter: djuga merang- 
kap sebagai menteri angkatan 

| darat dan laut, disamping dja- 
batannja sebagai panglimabesar 

| angkatan perang Mesir. — AFP, 

Sidang kabinet - 
Kemarin sore-Dewan Menteri 

akan mengadakan sidang, demi- 
kian didapat kabar dari kala- 

ngan kabinet. Berhubung dengan 
P.M. dan Menteri? dari PNI be- 

rada pada kongres PNI di Sura- 
baja, maka sidang hanja mem- 
bitjarakan soal2 routine sadja. 

Dengan demikian, surat dari 

AD jang telah dikirimkan   
pada Dewan Menteri dan Men- 

| teri Pertahanan baru? ini, ka- 

laupun akan dibitjarakan baru 

akan bersifat pembitjaraan pern- 

Gahuluan sadja dari kabinet, ka- 

ta kalangan tersebut. 
Jang dimaksud dengan surat 

MBAD itu “ialah surat jang 
minta supaja Pemerintah men- 
djelaskan terhadap putusannja 

untuk membebaskan beberapa 

perwira menengah dari djaba- 

tannja pada Angkatan Darat se- 
karang ini, antara lain KSAD 

Kol. A.H. Nasution sebagai lang- 

kah penjelesaian peristiwa 17 
Oktober. . 

Sidang kemarin sore dipimpin 
oleh wakil P.M. Prawoto. Kabi- 

net selandjutnja sidang lagi pa- 

da hari Djum'at besok dimara 

akan dilandjutkan pembitjara- 

an? mengenai penjelesaian pe- 

ristiwa 17 Oktober jang lalu. 

Didalam sidang ini dikirakar 

PM akan memberikan laporan 

dari kundjunganuja kepada ke- 

pala negara di Bali itu dan 
mungkin Menteri LN Mukarto 

pun akan memberikan laporan 

soal MSA - TCA jang akan men- 
djadi pokok pembitjaraan seki- 

ranja mengenai soal? didalam 

negeri tidak timbul soal2 jang 

"baru. Demikian kalangan kabi- 
net itu achirnja. — Ant. 

man menjerahkan mantel, 

ini. : 
Selain dari pada itu diserah- 

kan djuga kain tandu jang di- 
pakai Pak Dirman selama geril- 
ja waktu clash kedua. Kain ini 

adalah kain zeildoek jang ber- 
garis Slop hitam sepasang jg. 
sudah agak rusak, jg. dipakai se- 

djak permulaan 1948 dan dibawa 
bergerilja. Sepasang sepatu war- 
na tjoklat no. 42, jang djuga di- 
pakai waktu itu. 

Lentjana Merah Putih jang 
sedjak permulaan revolusi dipi- 

“kai djenderal Sudirman, serta 
ikat kepala (wulung) disampai- 
kan djuga kepada panitya, 

Tongkat itu terbuat dari pada 
galih asem, berkepala perak. 

Saja agak berat hati mem- 
berikan tongkat ini”, kata ibu 
Sudirman, tapi karena usaha 
ini adalah untuk kepunjaan dan 
kepentingan kita seluruhnja, 
permintaan panitya tidak dapat 
saja tolak. Semula akan saja 
simpan ini untuk kemang2an dan 
untuk dilihat oleh anak2”, sam 
bung ibu Sudirman, 

Selain itu ibu Sudirman akan 
berusaha lagi mendapatkan ba- 
rang2 Pak Dirman jang mem- 
punjai.riwajat dan dipergunakan 

evolusi kita, misalnja   
    

           

  

diserahkan 

perdjuangan 
BMARIN pagi bertempat dirumah kediamannja, ibu Sudir- 

badju dan tjelana hitam, serta 

tongkat, djenderal Sudirman aimarhum kepada Panitya Semen. 
- tara Museum Perdjuangan, Batang? ini akan 
dipelihara dalam museum jang nantinja didirikan di Jogjakarta 

disimpan Gan 

buku tjatatan hariannja, dll. 
Seruan Panitya 

Panitya Sementara Museum 
Perdjuangan menjeriikan kepa- 
da seluruh “ masjarakat umtuk 
turut serta memberi bantuan 
dalam usaha ini, supaja maksud 
mendirikan suatu museum per- 

djuangan bisa tertjapai, tempat 
menjimpan dan memelihara ba- 
rang2, alat2 jang kita perguna- 
kan selama revolusi. Hingga 
anak2 dan tjutju kita dikemudi- 
an hari bisa melihat sendiri dgn. 
alat2 jang sederhana itu. Rakjat 
Indonesia menang dalam perdju. 
angannja unguk  mentjapai ke- 
merdekaan, . 

Bantuan itu dapat berupa : 

1. Uang 

2. Pikiran 
3. Barang2 atau alat2 jang ber. 
.riwajat jg kita pergunakan 
dalam revolusi. Misalnja sus 
rat selebaran, poster, lentja- 
na, uniform jang tempo hari 
bermatjam ragam itu, Ju- 
kisan, gambar (foto), bambu 

| .runtjing, sendjata, dan lain2. 
Sekertariat panitya di Kepa- 

tihan, Jogjakarta dengan se- 
nang menerima bantuan dan 
sumbangan2 itu, 

  

Pengumuman tersebut dikelu- | 

Beberapa A eebidikan 
tertjapai 

Naguib/Stevenson berunding 4 kali 
KE NGUMUMAN bersama Inggeris/Mesir jang dikeluarkan di 

bahwa kedua negeri tersebut akan se- 

lekas mungkin merundingkan masalah Sudan, 

di Sudan dapat selekas mungkindiadakan. 

agar pemilihan? 

  

Gubernur2 akan ada- 
kan konperensi 

Konperensi para gubernur 
akan diadakan di Djakarta tg. 

15 dan 16 Desember ini. Dari pi- 
hak Kementerian Dalam Negeri 

.memperbintjangkan soal? - ke- 
uangan, jaitu anggaran belandja 
daerah? jang berhubungan dgn 
anggaran belandja negara.   

Jang akan hadir dalam konpe- | Sarekat Buruh Kementerian Pe- 
rensi tersebut ialah selain . gu- | 
bernur? djuga ketua? DPR Pro- 
pinsi dan kepala bagian keuang- 
an dari tiap? propinsi. 

Untuk menghormati guber- 
nur? itu, 14 Desember malam 

ditempat "kediaman Walikota 
Djakarta Raya Sjamsuridjal 
akan dilangsungkan malam per. 
kenalan. — Ant. 

Masallah Korsa: 

  

Ike minta pendapat Mac   

Ldikapal pendjeladjah 

  

  

didapai keterangan bahwa kon- | 

perensi gubernur? tersebut akan | 

  

“Diontoal Major 
Simatu pang 

Di Semarang. 

Djam 08.45 kemarin dulu (- 

lah tiba di Semarang dengan 
pesawat terbang KSAP Djendral 
Major Simatupang dengan dii- 

kuti oleh 6 orang pembesar? mi- 
liter lainnja. 

| disambut antara lain oleh Pa- 
“nglima Divisi Diponegoro Bach- 
run dan Gubernur Budiono. 

Tidak diperoleh keterangan 
apa maksud kedatangan KSAP 
itu, ketjuali ,,kundjungan routi- 
ne”, tapi dari sumter lain di- 
peroleh keterangan bahwa rom- 

bongan tsb, akan mengundjungi 
daerah? jang kini dianggap ma- 
sih katjau. — Ant, 

KONGRES S.B. KEMPEN 
SELURUH INDONESIA 
Antara tanggal 28 sampa   30 

| Desember “j.a.d. di Bandung 

lakan dilangsungkan kongres 

nerangan, jang akan dihadiri 
oleh Lk. 300 orang utusan dari 
tjabang2-nja seluruh Indonesia. 

Kongres itu antara lan ak: 
membitjarakan soal penjempur- 
naan organisasi kedalam Atja- 

ra lainnja belum diumumkan. 
Dapat ditambahkan, bahwa 

untuk kongres itu disedakan 
uang sebesar Rp.40.000.— Ant, 

La 

Arthur 
EMBITJARAAN? mengenaistratogi jang pada waktu ini se- 
dang diadakan antara presiden terpilih Amerika Eisenho- 

wer dan anggota? kabinetnja. dikapal pendjeladjah ,,/ Helena” 

membawa rombongan Eisenhower kembali 

membuktikan bahwa Eisenhower 

tidak mempunjai keinginan untuk 

di Korea ataupun mengurangi ketegangan? 

lainnja. Demikian dikatakan oleh pembesar? 

shington. 

Berita2 jang sampai di Wa- 

shington sementara itu menun- 

dajukkan, bahwa 'pembitjaraan2 
Helena” 

ialah bertudjuan “untuk menju- 

sun politik luar negeri jang akan 

didjalankan oleh pemerintah ba- 
Yu Amerika nanti. 

Politik luar negeri itu diduga 
akan mendesak supaja lebih ba- 
njak diberi bantuan kepada 
Asia, dan supaja  didjalankan 
perang psychologis dan propa- 
ganda jang lebih hebat terhadap 
negara2 blok Sovjet. 

Eisenhower akan minta 
pendapat. MacArthur? 

Senator2 Partai Republik pa- 

'a harj Selasa menjatakan. bah- 

wa menurut perhitungan mere- 

za, tjalon presiden Eisenhower 

ikan minta pendanat djenderal 

Douglas MacArthur mengenai 

tjara2 menjelesaikan ' masalah 

Korea. 
MacArthur minggu jang lalu 

menjatakan, bahwa ia mengeta- 

hui tjara jang definitif dan te- 

rang untuk mengachiri perang 
Korea. Ia menjatakan pula, bah- 

wa bila “ pendapatnja diminta, 
maka ia akan memberikannja 

Mantel dan pakaian Pak Dirman 
$ 

Ta panitya sementara museum 
  

Kongres PNI menghu- 
kum petistiwa 17 Okt. 

Kongres PNI kemarin jang 

dilangsungkan di Surabaja, se- 
telah mendengarkan laporan? 

dari menteri2 PNI, mengambil 
keputusan untuk menghukum 
peristiwa 17 Oktober, sebagai 
kedjahatan Gan perkosaan ter- 
hadap demokrasi. 

Djuga kongres mengartikan, 

bahwa tindakan 17 Oktober itu 
melanggar kedaulatan pemerin- 

tah dan presiden sebagai Panglr 
ma Tertinggi. — RD. 

BELA-SUNGKAWA GO- 
LONGAN ISLAM 

Atas terbunuhnjaFerhat 
Hached pemimpin buruh 
Tunisia. 

Berkenaan dengan peristiwa 
pembununhan atas pemimpin 
gabungan sarikat2 buruh Tuni- 
Sia Ferhat Hached baru? ini, 
golongan Islam di Djakarta jg. 
divakili oleh Badan Kontak Or- 
gdmisasy Islam Djakarta Raya, 
dalam kawatnja jang ditudju- 
kan kepada rakjat Tunisia me- 
njatakan - bela-sungkawa dan 
simpati kepada perdjuangan ke- 
merdekaan bangsa Tunisia, 

Dim pada itu djuga ,,Serikat 
Buruh Islam Indonesia” dalam 
siarannja menjatakan simpati- 

nja atas pengorbanan dan per- 
djuangan bangsa Tunisia. . Ant, 

(kepada pihak jang berhak 
(ngetahuinja. 

  

ig 
dari Korea, djelas 

menganggap Sovjet Rusia 

memungkinkan perdamaian 

dibagian? dunia 

Amerika di Wa- 

me- 
“ANU UP: 

PLAN 10 TAHUN P.B.H.. 
DIPERTJEPAT 

Dalam pertjakapan Hadisu- 
narto, Inspektur Pendidikan | 
Masjarakat Djawa “Tengah me- 
njatakan bahwa daerah inspek- 
sinja dalam tahun jang akan 
datang akan mengalami keku- 
rangan biaja, sehingga mendja- 
di 42,5Y6 dari biaja tahun ini. 
Belum diketahui berapa djum- 
lah biaja. jang sebenarnja, te- 

tapi ia pertjaja bahwa masja- 
rakat tidak akan: terpengaruh 
oleh adanja penghematan? jang 
Gilakukan oleh negara itu. 

Selandjutnja dikatakan, bah- 
wa dalam konperensi para ke- 
ala Pendidikan Masjarakat se- 

luruh Djawa Tengah baru2 'ini 
telah diputuskan untuk membu- 
at model pemberantasan buta 
huruf didua desa dalam tiap2 

ketjamatan. Dengan hasil jang 
sudah ada didaerah  Banjumas, 
menurut  Hadisunarto, dapat 
diharapkan bahwa plan 10 th 
pemberantasan buta huruf di 
Djawa Tengah akan lebih tjepat 
lagi terlaksananja. 

Dikabarkan, bahwa diachir 
tahun 1951 dalam 6.926 desa 
jang didaftar diwilajah Djawa 
Tengah terdapat penduduk ses 

djumlah Ik. 9.000.000 diantara 
mana 58X masih buta huruf. 
Ser Ant 

MARKAS GEROMBOLAN 
"HARIMAU INDO- 
NESIA" DISERANG - 

Sedjumlah sendjata dis 

rampas, 8 orang dite- 

waskan. 

Baru2 ini sebuah patroli dari 
kompi hataljon 116 telah me- 

njerang markas gerombolan 
"Harimau Indonesia” (HI) jg. 
berada dibawah pimpinan Ab- 
dullah di Montjonglo Maros. 
Dalam penjergapan tersebut 

pihak tentara telah tewaskan 
8 orang dari anggota staf ge- 
rombolan tersebut. Dirampas 3 
putjuk .sendjata, 2 buah mesin- 
tik, sedjumlah pakaian preman 
dan tentara, beberapa huah 
granat tangan serta dokumen2. 

Seterusnja , dikabarkan pula 
bahwa belum selang berapa Ia 
ma Kasager,... komandan - dari 
bataljon persiapan Gorontalo” 

telah menjerahkan diri pada re- 
-— Ant, simen XXIIT, 

    

  

x Seorang wanita datang dis 
sdah satu Rumah Bakir dan 
bertanja kepada seorang Djus . 
ru-rawat, dimana, kamar  Sdtim 

daranja jang sakit, bernama 
Ramli. Djururawat" bertanja, 

apakah orang jang ditjart ttu 
skaml” dari Malaja, Sambil ter 
senjum dan sedikit mengeadjek, 
wanita itu mendjawab, ,Saja 
bukan Diwwita, 

Di Kalibanteng rombongan isb, 

  

  

  

    

   
    

    
        

          
     
     

  
   

  

   

    

      
        

      

  

    
    



     

  

      

    

  

    

   
    

   

    

    

    

   

        

   
    

    

  

   
    
   

  

          

    
    
     
   

  

   
    
      

    

ih lemah 

     
1 karena basa 

lama Kas abad bolu 

  

1 kenegaraan Ph 
3. Ne nga tent 

   

. Djiwa membangun untuk hari 
kemudian harus diba 

gan mempergunakan 
ahir dan djalan kebatinan 
watan - 
dan Djawatan Penerangan dim. 

ini memegang peranan jang 
penting sekali. : 
Pemberantasan buta huruf, ig. 

harus diselesaikan dalam waktu 

    
   

siapan untuk mendidik orang de- | 
wasa, jang berumur 18 tahun | 
keatas. Kalau mereka telah da- 

| pat membatja dan menulis, ma- 
harus disusul dengan pem- 

beri lan batjaaan jang berguna 
' kemadjuan mereka selan- 

utnja. Sebab pen ididikan orang 
kana Bertudgunai sabang “be- 

Naa ak    

lam rumah tangga jang teratur. 
"2. Persiapan untuk seseorang, 
sar dapat bekerdja ng, ber- 

aat. 
3. Persiapan seseorang “dapat 

mempergunakan waktu : jang ter- 
2. 

Cg dapat mengambil ba, 
am pergaulan dilapangan ke- 

jerdasan pikiran. (Ini penting 
Sekali artinja dalam negara ng | 

rdasar demokrasi). 
Buku2, jang harus “disediakan | 

.untuk mereka, harus berisi hal- 
1 jang mudah dimengerti oleh 

mereka dan Naa dorongan 
batin kepadanja, untuk memper, 

tinggi taraf hidupnja dalam se- 
gala lapangan (la arti lahir 
Pe 

    

  

ea 
sjarakat tani. 

— Rakjat 
   

  

   
       

    
     
   
    

   

  

   

   
   
   
   

    
    
    

   
    
   

Perekonomian esangsaan 

tai ran p 

z ena sedjaran, jang menga- 
dung per 

7 setjara risel 

   

     
      

  

    

     
   
    
   
    

    
     
    
     

     

      

            

   

    

   

   
      

    
    

      
     

     

     

    
    
    
   

ya negara, nampak ana. | 

Pendidikan Masja ska 

bulan, hanja merupakan per- k en 

F Persiapan seseorang, 'men- 
tjapai kehidupan jang sehat da- | 

    

       

  

| tuan atan sokongan. sat ai 

4. Persiapan untuk seseorang, Z 

Tn , ialah upamanja berupa ban 

   
   

        
          

     

    
      

    

    
   

       

“5. Penge- 

  
    

     
     

     
     
    

  

    

  

   

          

      

    
    

  

   

   

          

      

    

     

umah jang se- 
tahuan tentang | 
dan kesehatan 

1 etahuan tentang 

tang pergaulan hidup 
. 14. Pengetahuan 

Na tentang 
: (p - 

tepung djagung, tepung 
ela dan dll), 16. Pengetahu- 

pementiana - matjam : 

— ea dritera. 

jara nat ional jang tidak ,meng- 
batang -halangi kemadjuan kita, 

- Hubungan: anusia dalam ke- 
Kep masjarakat dan negara, 

dengan “tjontoh2, 
3 Soal - “abal aa dalam 

   

mian 

“dari kalang 2 an 
Lan kedalam kota Magelang, 
agan bahwa gerombolan M.M. 

  

  

persamaan 
| termasuk M.M. complex tah. 

rakjat didesa2 itu, 

dakan kekatjauan ditempat js. 

dakan serangan, perampokan. 

   chose” jang setelah ada p 
wa demikian itu, meliputi: selu- 

ruh pendyduk ditempat itu, ma- 
lam ataupun siang mereka .me- 
“njebar sedikitjbanjak orang2 - 
nja jang mungkin juga men- 
| djadi ai ta ,Intelligence Ser- 
vice -"nja untuk meminta -ban- 

“Diantara. 
sokongan tertentu. jang telah 

rereka minta pada penduduk 

      

23 uang Rp. 3,--dan 1 liter | 
: bulannja untuk 1 

dengan suatu djamin- 
'an, Na para penjokong tetap 
itu tidak akan terganggu djiwa 
dan Nan Ganja oleh gerombol- | 
an2 13 

. Tentu aa 

  

dalam keadaan | 
e itu sedikit banjak   

hendak mengurangi 
uruhnja sampai 3070 

600 oran, 

.|tang tjeritera - - tjeriter 

desa, kabupaten, | 

     
    

  

     

      

    
   
    

    

  

    

pergunakan dalam waktu achir2 men 
antara satu dan satunja Ta daerah asin jang | 

| Menilik ,,gerakan” grombolan : 
jang sudah2, maka untuk mem- 

| pengaruhi | si alagi- 'mereka terlebih dahulu menga. | Ham” tan agi 

ditudju, -dengan djalan mengu- “kdapat pendjagaan j 

dsb, Dalam suasana ,angstpsy- | 

|aak melaporkan dulu pada KP3, 

  

Tentang pembuatan ae 
3. Tentang wajang kul   

5. Tentang seni tari, 6. Tentang 
seni rupa | dan sen Ikis, 15 Ten- | 
tang seni pentjak. : 

VI. Soal keolah ragaan tidak 
“balet dilupakan. Olah raga asli 
jang masih hidup perlu menda- | 
pat perhatian pula. 

0 (vm. Soal keagamaan. 
| Perlu agaknja disediakan Ka 
ku? jang mengandung peladjar- 
an tentang kesusilaan, sebagai 
“dasar sesuatu agama, Perpusta- 
kaan Rakjat, seperti jang kami 

''bentangkan diatas, perlu bagi: 
bangsa kita, jang telah dapat 

| membatja dan menulis. 
Kami harus ingat, bhw. 

. -sa 'kita selama - 315 abad tidak 
mendapat pendidikan jang ter- 

| pendidikan. masjarakat harus 

mendapat perhatian jang saksa-' 
ma, mendalam dan meluas. Sui 
“dah barang tentu pendidikan di- 
sekolah - sekolah tidak boleh G3 
abaikan. 

Ini akan kami perbintjangkan 
tersendiri. 
dikan masjarakat dapat didja- 
lankan setjara intensief dan ef- 
fectief, maka harus. dipilih hal2 
jang urgent, dulu, jaitu P. B.H., 

| Perpustakaan Rakjat, dan Maan, 
hoogeschool. 

: Dorongan supaja Rakjat 
suka membatja. 

“Agar supaja rakjat mendapat | 
dorongan untuk membatja di 

  

lah pegawai2 Pendidikan Masja- | 
“Irakat dan : Djawatan Penerangan 

kadang - kadang” mengundjungi 
Taman Batjaan tadi, dan menga- | 
dakan pertemuan ramah tamah | 

2 | dgn rakjat desa, tentang penting | : 
nja menambah pengetahuan bagi 

25 perkembangan masjarakat dan 
| negara, .dan djuga “untuk diri ' 

sendiri. 
Sudah barang tentu, Baar 

usaha pendidikan ini memerlu- 
|-kan waktu “dan biaja. Memang 

orang tak dapat menjangkal,   
totaal 

D KRDASARKAN keterangan? jg diperoleh wartawan ,K.R.” | 
dari kalai kaum pengungsi dari desa? baik jang meng- 

maupun kota Muntilan, ternja- 
Complex menilik » Siasat2 jang 

- suatu 

Hai mereka jang menolak ta- 
waran itu, sudah tentu diwaktu 

“diwaktu malam 
tidak tenang berdiam didesanja. 

ketjuali djika ditempat tsb. ter- 
kuat. 

Salah seorang pegawai jang 
setiap hari harus meninggalkan 

| tempatnja untuk mengungsi ke- 1 
dalam kota, atas pertanjaan me 
nerangkan, bahwa rumah tang- 
ganja Kian hari kian kotjar-ka 
tjir, karena uangnja ta' sedikit 

| mengungsi tiap hari, sedang se- 
bagian uangnja dipergunakan 
buat isterijanak2nja jg dengan 
permanent Gdiungsikan didalam 
kota, 4 

“Atas pertanjaan terhadap ka- 
Jangan pengungsi? tsb., perasaan 
apakah jang terkandung pada 
mereka, mereka mengharapkan 

  
Lrah2 luar kota, terutama didae- 
rah M-M.C., tidak sadja terdiri 
atas anggota2 polisi tetapi teris- 
timewa tentara, sedang terhadap 
gerombolan tsb. mereka meng- 
har pengedjaran dan pem- 
mean jang. Hot 

“hal itu telah mendjadi pembitja- | 
raan antara fihak madjikan dan 
buruh utk didapat penjelesaian. 

Perundingan mengenai soal 
»pemetjatan setjara besar2an” 
itu dimulai hari Selasa tgl. 9/12 

ik | dengan disaksikan oleh KP3. Se- 
mentara itu fihak KP3 belum 
bertindak apa2, karena tentang 
masalah tadi oleh fihak pengu- 

| saha sebelumnja tidak diberita- 
hukan, djadi persoalannja masih 
terbatas antara: fihak Nan 

| dan buruh. Se (Kor). $ ah 

#3 | orros. SURAKARTA 
GENAP 2 TAHUN 

Berkenaan dengan usia DPR- 
1 Kotabesar Surakarta akan ' 
enap 2 tahun, pada tanggal 17 
januari jad akan diadakan si- 

: | dang istimewa pada tanggal tsb 
5 ig chus untuk memperingati- | 

a. abarnja akan. diundang: 
djuga Gubernur: 'Djawa Tengah, 

diono beserta anggauta2 D.- 
.D. Propinsi dll. 

| 'Selanajutnja pada tel. 18/1' 
jad. DPRD) DS Surakarta akan   landjutkan sidangnja untuk 
nembitjarakan “aa jg belum: 

X 'dakan, »Sajembara” untuk 

atas. " 

   

    

   

seni bagan 8 

St Bitu sukar, dan tidak tepat bagi 

    

   
    

tentu dan teratur. Dalam suasa- | 
na merdeka dan berdaulat ini | 

Agar supaja pendi- | 

»Taman: Batjaan”, maka perlu- | 

(rbenar pendapat itu, Akan” tetapi | 

“yahya usaha tersebut diatas ha- | 

b orang jang mengungsi 
Mengharspkan pendjagaan kuat-pembas- 

jang dipergunakan buat beaja ! 

pendjagaan jang kuat buat dae- | 

    

      
     

   

   

  

    

   

  

    

    

   
     

1 aja ma meringankan ! 
ra tentang pembelan- 
maka harus dipakai | 

Jang tepat, jaitu menga- 
me- 

ngarang buku - buku Meter Bu di- 

  

(Dengan demikian kita Tapak 
embangkitkan hasrat dan ke- 

1 mengarang. 
-ini telah, memberi 
|. dapat diteruskan 
Laga ti 

  

    

    

  

  
G 2 Lahtindjan klan sna $ 

rogram Djawatan ini dapat di 
» | Daerah - daerah” 

Maan kota “belum perlu diberi 
madjallah - madjallah, jang be- 

   

  

  

  

 batjaan : masjarakat desa, dalam 
maka Ia sekarang 

    

  

— Estagerne MODEL 
BARU 

Estafette jang biasa ja- 
ilah: pelari pertama mem- 
bawa tongkat, jang di sua- 
tu tempat di berikan kepa- 

da pelari kedua. Pelari ke- 
dua memberikan tongkat 

| itu kepada pelari ketiga, 

dan seterusnja pelari keti- 
ga kepada pelari ke empat. 

Disini ada taak-afbake- 
ning atau pembatasan pe- 
“kerdjaan antara pelari per- 
tama, kedua, ketiga dan, ke 
“empat, Masing2 pglari ber- 
“tindak bebas dan merdeka | 
“di wilajahnja sendiri2. Te- : 

“tapi jang diperdjoangkan 
“oleh empat pelari itu ha- | 
njalah satu jaitu tongkat., 
Disamping technik berlari, 
estafette membutuhkan dju 
.ga technik memberikan 

“tongkat kepada pelari be- , 
| rikutnja. : 

Keadaarnja- seperti di. 
i$ Negeri kita: rupa2 peker- 

$ djaan djawatan (taak van 
dienst) dari Pusat di sam- 
paikan kepada Rakjat se- 
tjara estafette dengan am- 
pat pelari djuga. 1 Pusat, 
2 Propinsi, 3 Kabupaten, 
4 Desa. Tidak semua pe- 
kerdjaan dapat di djadikan 
tongkat, didalam hal ini 
Pusat berlomba lari 400 
meter sendirian. 

Di saat peralihan (2?) FK 
ada estafette model baru: 
"Pelari pertama berlari $ 
membawa tongkat. Sampai 

   

    

  

      

   
   

  

tidak diberikan, pelari per- | 
tama berlari terus, pelari ' 
kedua malahan boleh ber- 
lomba dengan pelari pertasrh 
ma dalam wilajah pelari, 
kedua, sampai pelari keti- 
ga terus begitu pula, jang 

. berlomba di wilajah pelari 
ketiga mendjadi 3 orang,: 

| jang pegang tongkat tetap 

pelari pertama begitu se- 
terusnja. Pokoknja tongkat 
terus dilarikan oleh pelari. 
pertama sampai 400 -meter 
pelari kedua, ketiga dan ke 

. empat boleh turut lari bo- 
leh djuga - minta tongkat, 
tetapi tidak diberikan. 

Estafette model baru ini 
rupa-rupanja amat digema- 
ri dan. hendak dipertahan- 
kan, tidak oleh umum, me- 

slainkan oleh pelari2 jang 
bni —W). 

I bunuh pegawai , 

Pitu 
| djung Priok. 

"kuman 18 tahun ditambah men- 

pada pelari kedua, tongkat f 

: Jlainnja, 

4 |, Dami djumlah itu 6105 dianta- 
ranja' terdiri dari ,perkara ke. 
djahatan dan 16:401 perkara 
pelanggaran: Jg dimaksudkan 
dengan perkara2 kedjahatan ia- 
lah pentjurian, perampokan, 
pembunuhan, penjimpanan ser 
Gjata api gelap, dan sebagainja 
sedangkan sifat perkara pelang 
garan, jalah dalam soal pere- 
konomian (menimbun (menaik- 
kan harga barang), pelanggar- 
an? peraturan: lalu- lintas, dan 

lain-lain. 
Semua perkara pelanggaran 

jang masuk sampai achir No- 
pember 1952, sudah diadili dan | 
Giputuskan, sedangkan -dari 
perkara kedjahatan hanja se- 

| bagian ketjil sadja dari djum- 
lah jang masuk itu, kini masih 

| dalam tingkat penjelesaian. 
Diika dibandingkan dengan 

tahun 1951 jang lalu, maka 
djumlah perkara jang masuk 
dalam tahun 1952 ini, djauh le- 
bih besar. Dalam tahun 1951 
jang lalu kira2 16.000 perkara 
kedjahatan dan pelanggaran jg 
masuk dan diadili oleh Pengadi- 
lan Negeri Djakarta. 

Hukuman terberat dalam 
tahun 1952. 

Tentang hukuman terberat jg. 
pernah didjatuhkan oleh Penga. 
dilan Negeri Djakarta selama 
Nopember. 1952 ini, ialah huku- 
man seumur hidup atas diri se- 
orang pekerdja sStanvac”" 
bangsa Indonesia, jang. dipersa- 
lahkan dengan sengadja,.mem- 

,Stanvac” bang 
sa Amerika di Tandjung Priok 
Hukuman terberat lainnja jg « 

pernah didjatuhkan, ialah hu- 
kuman pendjara selama 20 th. 
atas diri Musirin, karena di- 
persalahkan telah merampok 

sepeda pendeta Muller, dan 
kemudian membunuh pastoor 

didekat Tjilintjing, 

Dinjatakan  djuga, 
pertama-tama oleh Pengadilan 
Negeri didjatuhi hukuman pen- 
djara 18 tahun atas diri Musi- 
rin, tetapi terdakwa kemudian 
naik appel, dan achirnja oleh 
Pengadilan Tinggi jang meme- 
riksa perkara ini, putusan hu- 

djadi 20 tahun pendjara. : 
“Hukuman denda terbesar jg 
pernah diputuskan selama ta- 

(hun 1952 ini, ialah sebesar Rp. 
| 20.000,—, atas diri seorang 
Tionghoa jang dipersalahkan 
dengan sengadja telah membe- 
li kertas pemerintah jang tak 

 Giketahui asal-usulnja. 
-Dalam perkara pelanggaran 

oleh Pengadilan Ne- 

geri didjatuhi hukuman den- 

da Rp. 5.000,—, djuga atas diri 
seorang Tiorghoa jang dipersa- - 

Yahkan melakukan penimbunan 
beras. 
Hukuman terberat jang telah 

didjatuhkan dalam peristiwa 
perampokan dan pembunuhan ! 
jang terdjadi didaerah Bekasi, 
ialah 15 tahun pendjara. 

Tenaga2 hakim 

djaksa, 
Pengadilan Negeri Djakarta 

kini telah mempunjai 10 orang 
tenaga hakim dengan 24 tenaga 
djaksa. Penanfbahan tenaga 
hakim jang pada tahun jang 

dan 

lalu berdjumlah 6 orang dan ki- 
ni mendjadi 10 orang itu, dila- 
kukan kira2 pada pertengahan         
tahun 1952. 

  

seorang aiggauta tentera dan 

ngan, ta Taka Satar agak ,, 

  

Ketjelakaan lalu-lintas antara s epeda motor jang dinaiki oleh 

sepeda 
dimuka kantor ,K.R”. Kedua2- nja hanja 

luka berat”. 

telah terdjadi kemarin 
mendapat luka? ri- 

— (ER). 

    

| witagan DJAWA TENGAH |: 
  

serak Bat lain sob aa 
Peraturan padjak andjing, Pa- 
djak kendaraan tak bermotor, 

Laporan -Panitya Perumahan, 
Laporan DPD tentang usul2 jg 
disampaikan kepada Pemerintan 

dan beberapa atjara baru, (Kor) 

.ANGGAUTA2 NON. 
ACTIEF SARBUPRI 

Minta perhatian. 

Serbtipi” tjaban irakarta 
m barkan, bahwa. dalam 
konperensinja, paru? ini jang di- 
'kundjungi oleh ranting2 ,Sar- 
bupri” seluruh wilajah Surakar- 
ta telah membitjarakan sekitar 
nasib buruh ,,Sarbupri” jg non- 

»actief jang sekarang terlantar, 

Sebagai diketahui  anggauta 
»Sarbupri” berdjumlah. 23.500 
orang, diantaranja 20.000 sedang 
non-actief, 

Dalam konperensi tsb. telah 
diputuskan . 

  

  Besar ,,Sarbupri” di Djakarta, 
Mendesak kepada “Pengurus   

agar masalah nasib buruh San 
bupri” jang non-actief jang kini 
terlantar itu ditjantumkan seba. 

gai atjara penting dalam Kong- 
gresnja jang akan datang, ka- 
rena dalam atjara Kongres jang 
sudah disusun, masalah nasib 

|.iburuh tersebut belum ditjantum. 
kan dalam agenda Kongres utk 
dibitjarakan. 

Selain itu konperensi memu- 
tuskan, selain . mengirimkan 

Utusan dari ranting2 sedjumlah. 
3. orang dalam Kongres jad, di- 
tambah seorang lagi jarg chu- 
sus mewakili anggauta?2 ,Sar- 

bupri” jang non-gctief. — (Kor). 

SEMARANG 

LULUS UDJIAN P.G.A. 
Didapat keterangan, bahwa 

udjian terachir P.G.A. th. 51/52 
jang diadakan d'daerah2 baru2 
ini hasilnja memuaskan. Dari 
djumlah 249 orang pengikut, 
ada 200 orang lulus sbb.: Dari 
Surakarta Daerah 36 orang, Su- 

Maa 

| 22506 Perkara di ibu. kali 
Sebagian besar diantaranja sudah 

diputuskan 
EDJAK bulan Djanuari sampai dengan 30 N apember 1952 
jang baru lalu, djumlah perkara jang masuk atau diteri: 

ma oleh Pengadilan Negeri Djakarta, ialah 22.506, jang seba- 
gian besar diansaranja sudah diputuskan oleh hakim. Demiki- 
an menurut He REA Panitera Pengadilan Negeri Djakarta 

  

8 
HALAMAN ? 

    

Walaupun masih terdapat ke- 
tinggalan (achterstand) dalam 
perkara2 kedjahatan jang be- 
lum diselesaikan, tetapi pada 
umumnja pemeriksaan perka- 

ra2 kini sudah djauh lebih lan- 
tjar dari masa2 jang lalu, de- 
mikian  djuga ketinggalan 
djumlah perkara jang kini su- 
dah tak begitu menjolok lagi. 

Beberapa orang hakim dan 
djaksa Pengadilan Negeri Dja- 

karta, disamping pekerdjaannja 
sehari-hari di Pengadilan Ne- 
geri Djakarta, djuga merang- 
kap sebagai hakim dan djaksa 
pada Pengadilan Militer di Dja- 
karta. — Ant. 

MAJAT SIAPA ? 
Pada hari Selasa tg. 9-12 jl. 

disungai Progo sebelah Barat 
desa Ngentak KI. Pontjosari:, 

Kap. Srandakan, Bantul, terda- 
pat majat seorang lelaki jang 
tidak dikenal nama, asal dan 
tempat tinggalnja. Adapun tan- 
da-tandanja : umur 13 th, hi- 
dung pesek, rambut tidak ada, 
berpakaian badju  dril kuning, 
lengen pendek, tjelana pendek 
djuga dari dril kuning dan me- 
makai tjelana dalam hitam me- 
makaj setrip putih kanan-kiri.   Adapun majat tersebut sudah 
kira2 tiga hari terendam air, 

Djembatan feat 
ditutup 

Nanti pada 
December, 

Menurut Pimpinan Djaw. Pe- 
kerdjaan Umum  Djateng dae- 
rah Kedu di Magelang, maka 

pada tgl,.15 menghadap 16 De- 
cember 1952 djembatan Bailley 
diatas Kali Krasak (Tempel) 

tgl. 15/16 

pada km. 24, didjalan antara ' 
Magelang — Jogjakarta, oleh 
jang berwadjib akan ditutup un- 
tuk kendaraan? dsb. 5 
Penutupan itu, Ban dahk 

dari djam 23.00 hingga  djam 
05.00—, sehingga pada waktu 
itu lalu - lintas terpaksa dihenti- 
kan. : 

wartawan Atas pertanjaan - 
K,R.”, maka penutupan itu 
disebabkan, karena  djembatan 
Bailley tsb. akan digeserkan se- 
dikit letaknja, berhubung pem- 
bikinan djembatan permanent 
jang sekarang sedang dikerdja-: 
kan disamping djembatan Bail- 1 
ley itu. 

Pembikinan djembatan baru 
permanent diatas Kali tsb. me- 
nurut rentjana jang sudah ,,gc- 
autoriseerd” akan memakan be- 
aja sebesar Ik. Rp. 200.000.--, de. 
mikian Pimpinan D.P.U. Kedu. 
— (Kor) 

m—nmmg 

VAN BYLANDT 
20 Desember ke Dja- 
karta. 

Keberangkatan Komisaris 
Tinggi Belanda jang baru un- 
tuk Indonesia Van Bylandt ke 
Djakarta ditunda sampai 20 De- 
sember jang akan datang. Van 
Bylandi akan tiha di Djakarta | 
tanggay 23 Desembe,, — Ant. 

  

Tan- 

b ahwa 

  

    

   

            

   

    

   
   

  

    

Gambar rentjana Studio RRI Jo gjakarta jang dibuat oleh Arsi- 
“tek Indonesia Sylaban Bogor 

Pembangunan Studio ini termasuk dalam ' 
ngunan?” 

dgn. rentjana beaja Rp.6.200.000. 
5-jarig plan pemba- 

Studio2 RRI diseluruh Indonesia. Gambar dan rentjana 

beaja telah diadjukan, tapi kapan dapat terselenggara ? ? ? 
(Elise : RRI). 

  

Rentjana azas partai diterima 
Kongres P. N.I. 

ETELAH mendengar preadvies S. Mangunsarkoro tentang 
azas? PNI dan setelah semua wakil tjabang diberi kesem- 

patan untuk memadjukan pemandangan2-nja dengan suara 
bulat kongres PNI telah memutuskan menerima baik rentjana 

azas partai. 

Menurut rentjana selandjutnja 
kongres akan mendengarkan 
preadvies tentang program par 
tai, tentang organisasi dan pe- 
milihan umum. Pada hari Kemis 
akan diadakan pemilihan pim- 

pinan baru. 
Perdana Menteri Wilopo dar 

Menteri2 PNI lainnja djuga 
akan memberikan lapuran ten. 

tang “beleid mereka sebagai 
anggota pemerintah - kepada 
kongres. 

Keterangan azas P.N.I. 
Didalam azas partai P.N.I. di- 

djelaskan, bahwa P.N.I. berdju- 
ang dengan azas Marhaenisme, 
supaja Indonesia mendjadi satu 
negara dimana seluruh rakjat- 
nja bisa hidup bahagia dan mak. 
mur dan merata tidak dengan 
“memandang bulu, agama atau- 

pun darah. Marhaenisme, ialah 

sosialisme jang disesuaikan 
dengan keadaan gotong-rojong 
Indonesia dan jang berdasarkan 
demokrasi dan bertjita2?kan ter- 

bentuknja masjarakat jang sa- 
ma-rata dan sama-bahagia. 
Perdjuangan kaum marhaenis 
berdasarkan sosio-nasionalisme 
dan sosio-demokrasi. Dengan tus 
djuan kearah pergaulan hidup 

sama-rata dan sama-bahagia, 
maka paham marhaenisme me- 

nolakgtiap bentuk diktatur. 
Dalam keterangan azas P.N.I. 

ini antara lain djuga ditegaskan 

pendirian, bahwa dalam masja- 
rakat jang ditjita-tjitakan itu 

tiap industri dan . perusahaan 
besar. dikuasai negara supaja 
keuntungannja bisa dirasakan 
oleh seluruh warga-negara. 

Modal dan perusahaan per- 
seorangan diatur demikian hing- 

ga tidak mungkin " didjadikan 
alat pemeras atas orang lain. 
— Ant, 

  

uIJIAK TEH" DI MEDAN 
Mohamad Djoni bekas ketua 

Kongres Ger'lja di Prambanan 
dulu, menghadap Mahkamah 
Agung guna memintakan ka- 
sasi atas putusan Pengadilan 
Negeri Medan dalam perkara 

pengusiran dua orang anggau- 
ta S.P.LA. dari rumahnja. 

    
Wa usahanja itu terutama d'- 

tudjukan untuk  membanteras 
sistim ,,tjiak teh” (uang kuntji) 
jang menurut M. Djonji mera- 
djalela di Medan, sehingga se- 
waktu2 dapat menggontjang- 

kan kedudukan  penjewa2 ru- 
mah. Seperti di Djakarta, uang 
“tjak teh” di Medan buat ru- 
mah jang baik sampaj Rp.80.000 
atau Rp.100.000.—.  S'stim ini 
menurut M. Djoni lama kela- 
maan menggentjet pedagang2 

ketjil jang umumnja tidak ku- 
at modalnja, — Ant. 

  

rakarta Kota 1. kai 16, 
Jogjakarta bag. laki2 34, Jogja- 
karta, bagian Puteri 28, Ma- 
diun 31, Bodjonegoro 12 dan da- 
1 Malang 29 orang. 

Karena tjukup sjarat2nja, 
ialah diantaranja mempunjai ni- 
Jaj rata2 7, 19 orang melandjut- 
kan peladjarannja ke S.G.HLA. 
Sedang lainnja akan d tempat- 
kan di Sekolah2 Rakjat sebagai 
guru Agama, 

Diantara, mereka minta di-   

    xu Rawat pada R.S.U. tersebut 
   

tempatkan diluar Djawa, 

MAGELANG 

PENDIRIAN ASRAMA : 
R.S.U. 

Untuk Djuru?2 Rawat 

Magelang. 

  

aa 
” 

jang mengikuti pend'dikan Dju- 
ru Rawat sempurna di 'R.S.U, 
itu, 

Djuga. beberapa bagian dari 
R.S.U, tsb akan mendapat per- 
baikan seperti kamar W.C., ka- 

mar mandi dll, 

Untuk keperluan itu, oleh pe- 

merintah disediakan beaja sebe- 

sar Ik. Rp, 602.000,. — (Kor). 

TJILATJAP 
MA AAA LPPM 

RAKJAT MENDIRIKAN 
RUMAH SEK. RAKJAT 
Rakjat desa Karangtalun Tji. 

latjap, dengan dipelopori oleh 
isebuah panitya, akan merdiri- 

kan sebuah perumahan untuk 
S.R. dengan biaja sebesar Rp. 
8000,— Djumlah mana jang se-   

Menurut keterangan fihak res 
mi dari Kotapradja Magelang, 
maka dalam waktu2 jang akan 
datang ini, Rumah Sakit Umum 
Tidar Magelang, akan menda- 
pat tambahan 1 gedung lagi jg 
kemudian akan dipergunakan se 
bagai asrama bagi murid2 Dju- 

paro didapat dari Pemerintah 
sedang sisanja atas usaha sen- 
diri rakjat desa tersebut. 

Panitya itu terdiri dari: Ke- 
tua: Sdr. Sukardi, Wk, Ketua: 
Sdr. Gunawan Ngadijo, Penulis: 

Sdr. Kalam. dan Bendahari: 
Sdr. Irsad, sedang pembantu2- 
nja ialah Pamong desa dengan   pegawai2nja, — (Kor), 

   

M. Djoni menerangkan, bah- 

ogjakanta. 
SEKDJEN K.P.U, 

TENAGA TEKINIK KITA 
TIDAK TJAKAP 

PB S.BP.U, tersiar Djawa 
Tengah di Jogja mengabarkan, 

| bahwa dalam rapat pleno P.B. 
|S.B.P.U, jang berlangsung pada 
“tanggal 6 sampai dengan 7 De- 

'sember 1952 di Bandung, ha- 
dlr dalam pleno tersebut wa- 

| k12 dari : Djawa Timur, Djawa 
Tengah, Djawa Barat, Sumatra, 

Kalimantan dan Sulawesi. 
Dalam "rapat tersebut hangat 

dipitjarakan masalah dalam 
Ingkungan Kem. Pekerdjaan 
Umum, “dan tindakan Sekdjen 
Kem. Pekerdjaan Umum Ir, Pu- 
tuhena. 

Perlu didjelaskan disini, bah- 
wa baru2 ini Sekdjen Kem, Pe- 
kerdjaan Umum (Ir, Putuhena) 

mengutus seorang tenaga teh- 
nik Belanda ke Negeri Belanda 
untuk mengusahakan tenaga2 

| tehnik bangsa Belanda. 
Jang sangat menjolok mata 

ialah pernjataan sdr. Ir. Putu- 
hena dalam suratnja, jang me- 
njatakan bahwa : tenaga2 teh- 

nik bangsa Indonesia tidak tja- 
kap. Dengan pernjataan ini, 

bahwa Ir. Putuhena telah te- 
rang-terangan pesamjuna tena- 
ga2 kita. 

Berhubung dengan itu, dalam 
rapat pleno S.B.P.U. menentu- 
kan sikap terhadap  tindakan2 

tersebut diatas. 
Dalam rapat tersebut. djuga 

diputuskan beberapa putusan 
penting antara lain : 
1. Memprotes tindakan peme- 

rintah Belanda terhadap pe- 
nangkapan2 sdr2 Sun:to dan 
Go Gien Tjwan, serta peno- 

lakan terhadap dir.nja sdr.2 

  

  
Ts Aidit dan Sunjoto. 

“132. Pentjabutan P. P. 8 dan 

Pelan 
3. Memprotes tindakan2 Ke- 

pala2 Djawatan jang menge 
gunakan gezag Djawatan 

untuk tudjuan jang tidak 

: djudjur. 
4. Menuntut ganti kerugian 

untuk buruh Pekerdjaan U- 
mum (Kementerian Peker- 

djaan Umum) jang men:ng- 
gal dunia dalam dinas, aki- 

bat terror anti Rakjat. 
Dalam pada itu djuga dipu- 

akan diadakan pada 
ulan Maret 1953 di Surabaja. 

PADI & UANG BAGI 
PETANI KORBAN 

BANDJIR : 
Dari Djawatan Pertan'an Ra'. 

jat Daerah Istimewa Jogjakarta 

didapat keterangan, bahwa aki- 

bat korban bandjir baru2 ini 
didaerah Kabupaten Kulon-Pro- 

go jang mengakibatkan barjak- 

nja kerusakan2 tanaman padi, 
kimi sehaga, . langkah pertama 
kepada para petani jang men- 

derita korban tersebut, telah di- 
| berikan pertolongan berupa pin- 
djaman padislan uang. 
Adapun jang mendapat pin- 

Gjaman berupa uang, jakni di- 
kapanewon Galur dan Pandja- 
tan sebanjak Rp.2.000.—,  de- 
ngan maksud, supaja dibelikan 
bibit (benih padi) kepada rak- 
jat ditempat2 tad'. Dan jang 

lainnja lagi pindjaman berupa 
Ipadi (gabah) diberikan kepada 

| para petanj di kapanewon Te- 
mon, sebanjak 15 kwintal. 

Selandjutnja dapat dikabar- 
kan pula, bahwa untuk mengu- 
rangi timbulnja “bahaja ban- 
djir, kini oleh 'Djawatan Perta- 

nian sedang diadakan pemberan. 
tasan tanah2 larut (tandus) un- 
tuk didjadikan hutan pertani- 

an, dengan ditanamj kaju2 jang 
bermanfaa, bagi rakjat, misal- 

nja karet, sengon, dan lain2nja. 
Tanaman2 kaju jang Kini se- 
dag didjalankan itu, diharapkan 

supaja dalam tahun ini mentja- 
pai djumlah sebesar 600 H.a., 

dan antaranja jang terbanjak 
ialah jang terdapat dikabupaten 
Gunung-Kidul, jakni terdiri da- 
ri 350 H.a. tanah2 larut. 

S.M.A.JA JOGJA DE- 
NGAN HUMAN 
RIGHT DAY 

Berhubung dengan peringatan 
tahun ke IV darj Human-Right 
Day (hari hak2 manusia), ke- 

marin tanggal 10 Desember 
oleh para peladjar S.M.A./A di 
Jogja beserta para guru2nja, te- 

lah diadakan peringatan seder- 
hana dilapangan S.M.A./A Jog- 
ja. 

Oleh salah seorang guru sedja. 
rah diterangkan dan dibentang- 

kali dari harj tersebut. Antara 

lain dibentangkannja perkemba- 
ngan manusia dewasa ini dalam 
menuntut hak2 hidupnja jang 
mengalami banjak kesulitan dan 
“berbagai rintangan, 'karena ke- 
'lobaan manusia sendiri. 

Ach:rnja ditekankannja, agar 
para peladjar jang sekarang ini 

jang masih duduk dibangku se- 
kolah, dihari nanti dapat dan 

sanggup meneruskan tjita2 jg 

sutji dan luhur ini, dengan sa- 

ling berbimbingan tangan djauh 

dari rasa bentji membentj: dan 
Kehendak durhaka. 
    . . Tontonan malam ini : 
'RAHAJU: , Till The Clouds Roll 

By”, June Allyson, Juddy 

Garland. 
INDRA, ,.Deporte@', Marta To- 

ren, Jeff Chandler. 
SOBOHARSONO: Mr, 

rium”, Lana Turner, 
Penza. 

SENI SONO: White Pongo” 
Richard Fraser, Maris Wri- 
xon. 

REX. ,Spawn of the North”, 
George Raft, Henry Fonda. 

LUXOR: ,/The Story of G.T. 

Joe”, Robert Mitchum, Dur- 

Impe- 
Ezio   gess Meredith, 

kan tentang arti jang besar se- 
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. Kotonei ionkal Ha 1 

militer karena Ke kesehatan 

Alasan penolajany Ap 
Sang Sugeng, 

Penolakan Bambang Sug 
untuk. mendjabat KSAD 

.jang dinjatakannja kepada 
.merintah adalah karena 

pemerintah jang telah mengam- | 
bil putusan utk memin 
wakil KSAD letnan kol. Sutoko | 
dari Djakarta - kedaerah jang 
masih belum ditentukan tempat- 
nja. Bambang “Sugeng berang- 
gapan, bahwa menurut pe 
patnja, penjempurnaan ANgKE 

an darat baru berhasil, manaka 
la ia dibantu oleh let. kol. 
toko, sedangkan dengan ti 
bantuan Sutoko mustahil usaha 
itu berhasil. : 

Sewaktu Bambang Sugeng di. | 
minta. Oleh pemerintah untuk 

mendjadi KSAD ia telah. menga 
dakan perundingan dgn Sutoko 
diluar pengetahuar pemerintah, 

" dan diantara keduanja ham- 
pir didapat persesuaian. "3 

     

  

  

  

   
   

  

  

tetapi perundingan antara kedua 
G-ang itu tidak dapat: dilandjut- 

lagi, karena Sutoko telah 
diputuskan akan dipindahkan 
dari Djakarta, Dalam pada itu 
dari kalangan jg berkuasa di- 
dapat kabar, bahwa oleh karena | 
penolakan Bambang Sugeng utk 
mendjadi KSAD, masih belum 
lagi didapatkan .. suatu tokoh 
untuk djabatan tadi, sedangkan 

Iya : Dia- | , 

: dilaksanakan terutama 

   

  

    
   

  

   

  

   

   

   
   

da | 

Kerdjasama , Ekonomi 

2 Ng Son Ka lalu telah me- | 

nolak. 
Sementara 

lain Pedoman” mendapat ke- 
t bahwa. 

djadi KSAD djuga disebabkan 
oleh karena beberapa sjarat jg 
dimadjukannja sebahagian be- 

telah ditolak oleh menteri. 
tahanan karena tidak .dapat 

sekali 
keadaan sekarang dan | 

mengingat djumlah perwira2 | 
jang memang sedikit'itu. 
rat jang dimadjukan oleh 

Bambang Sugeng tadi antara 

ah perwira jang ada “distaf 
Pa darat sekarang ' se- 

-kurangnja harus dipin- 

ini kemudian lalu »bertumbuk- 
1” lagi dengan usul2 penjelesai- 

jan dari menteri pertahanan ke- 
pada kabinet. — SM. 

PENGURUS PANDU 
"EU YISLAM 

Baru? ini dihalaman gedung 
PGA. Magelang telah diadakan 
pelantikan pengurus Pandu 
Islam jang dilakukan oleh ko- 

  

t | misaris Pandu Islam daerah Ke- 
du Puspohadisujitno. Sdr.2 jang 
dilantik ialah “Imam Rachmad 
sebagai ketua, Hatmini komisa- 
ris tjabang, Rekan Abdullah pe- 
nulis, Ismail bendahara dan Su- 
m'tro pembantu klompok an 
sertai pembAngu — (Kor). 

EDEN AKAN KE PARIS 
Harian "The Times” warta- 

kan bahwa menteri LN Ingge- 

  

sris Anthony Eden, akan mem- 
berj keterangan tentang konpe- 
rensj ekonomi Commonwealth 
dalam pertemuan Organisasi 

Eropa 
(O.E.E.C.) jang akan dimulai d!   kolonel pensiun Hidajat bebera- | 

  

   

   

  

   

      

   

  

    

      

   

    

   

  

   

        

Baru2 ini telah tiba dengan pe- 
sawat KLM dari Negeri Belan- 
da di Kemajoran Daan abu 
djenazah dari Surachman 
almarhum, bekas Tan perdaga- 
ngan di Nederland. Gambar: 
Tampak Duta Keliling Mr. Ich- 
san ketika menurunkan peti abu 
djenazah dari pesawat jang te- 
rus diserahkan kepada keluarga 
almarhum. — (IPPHOSI). 3g 

daoklk ton 

  

Melihat penuh sesklenja hala- 
man muka gedung bioscoop, di- 
mana tempat loker pendjualan 
kartjis sedang ramai orang ujei- 
ujelan dan songkolkan mau 
membeli kartjis, tertarik djuga 

hati saja ingin ikut menonton, 
meskipun tadinja tidak termiat 
oleh saja akan 
coop malam ini, saja pergi ke- 
luar rumah hanja mau djalan? 
makan angin sadja. Bahwa pa- 

datnja muka gedung bioscoop 
itu mendjadi bukti bahawa film- 
nja bagus. Kalau tidak bagus, 
tentu tak banjak publik berke- 
rumun disitu. Tjara menentu- 
kan kesimpulan tentang sesuatu 
film jang bagus dan tidak bagus 
paling gampang 

coop tempat film itu akan dipu- 
tar. Terlintas dihati saja, wmpa- 
ma jg akan diputar ialah. ”8 
son and Dalilah” tapi dimuka ge 
dung bioscoop itu ta? ada seglin- 

"tirpun manusia. datang, dan lo- 
ket pendjualan kartjis ternganga 
sadja tak ada orang membeli, 
apakah. hal 
bahwa filmnja tidak, bagus tak 
ada harganja untuk" dilihat? 

    

    
Pikiran sematjam. .melin- 

tas dihati saja sekilat sadja, ke- 
tika saja “ mendekati “gedung 
bioscoop jang sedang dikerumu- 
ni beratus-ratus orang. Saja bu- 
kan. ahli film, tidak tahu jang 
mana film bagus dan jang md- 

na tidak bagus. Tahu saja bah- 

wa filmnja bagus hanja kare- 
na banjak orang ujel-ujelan di- 
muka loket. pendjualan kartjis, | 
lain tidak. Kalau didalam bios- 
coop jang penuh sesak itu ba: 

njak orang memudji lakon. film 

bersorak-sorak atau berkagume 
kagum, orang lain ikut-ikutan | 

-temuan 

japakah harus menghimpunkan 
atu konperensi antara wak 12 ' 

| tahun jang lalu. — Ant. 

nonton bios- 

ialah melihat 
suasana” dimuka gedung bios- 

itu suatu bukti 

memudji, sean dalam se 

Paris harj Djum'at j.a.d. 

— Menurut "Times” dalam per- 
itu akan ditentukan, 

Sommonwealth, Amerika Seri- 

dingkan defisit dollar dan soal 

memperkembangkan 
ngan dunia. — Ant, - AFP. 

perdaga- 

  

4 HARI LIBUR HADIAH 
TRUMAN 

Presiden Truman,.harj Selasa 

jang lafu mengumumkan, bah- 
Wa untuk merajakan Hari Na- 

#tal jang akan datang pegawai2 
egeri Amerika Serikat akan 

Giberj libur selama 4 hari, jaitu 

dari harj Rabu tanggal 23-12 
ampai hari Senjn berikutnja. — 

Ant. 2 AFP. 

EKSPEDISI INGGERIS 
KE MOUNT EVEREST 
Ekspedisi Inggeris kepuntjak 

Mount Everest -dipegunungan 
Himalaya akan berangkat ke 

India pada pertengahan bulan 

  

“ Eebruarij jang akan datang, de- 
mikian diumumkan di London 

pada hari Selasa. » 
Ekspedisi tersebut akan di- 

pimpin oleh kolonel John Hunt, 
dan semuanja  terdirj dari 10 
orang. Tiga orang diantaranja 
ialah T.D. Bourdillon, E.P. Hil- 
lary dan Dr. M. Ward, jang 
ikut dengan. 
taian kepuntjak tersebut pada 

- AFP. 

ketjilnja kurang kotak dja- 

lan tjerita. Seperti orang kam- 

pung hadir dirapat raissasa Ikut 

berteput tangan mendengar- 
kan wedjangan seoratg pemim 

pin, sekalipun tidak sapi aga 

apa jang dipidatokamnja. 

Kiranja film jang aisan ups 

tar ialah film ,Babud Terbang” 

“(The Magic Carpet”), gambar 
reklamenja melukiskara wanita 
gojang pantat. Meskipun dalam 

hati ketjil saja sudah tiwnbul re- 

aksi, bahwa itu film tjabul, hi- 

kajat 1001 malam jang di »Ame 
|rikanisme”-kan oleh Hollywood 

untuk tjari uang, tapi ' karena 

sudah didahului oleh Ieenjata- 

an “bahwa 
ujelan antri dimuka loket, dja- 

dinja saja ingin menonton dju- 

9G, mengikuti arus spubbik opi- 

'nion” jang memandang Jalm itu 
bagus, buktinja penonton ba- 
njak membandjir. 

Antri pandjang membeli kar- 
tis diloket tidak mungkin, ka- 

rena barisan antri itu sudith di- 
penuhi oleh tukang2 tjatut, baik 

“loket kelas I, II dan III. Maka 

saja terpaksa rogoh saku, mem 

“beli kartjis tjatutan klas 

ga resmi Rp. 2—, diluar dapat 

laku Rp. 3—., Tiga rupiah: saja 
keluarkan! 

Kiwranja benar prasangka sa- 

ja tadi bahwa film itu tjabul 

dan penuh sensasi . doang.  Ge- 

dung bioscoop jang padat dan 
| panas hawanja itu menggema 

suara orang ketawa melihat 
»Sultan Arab” sebagai Don Nuan 
main gila dengan wanita2 ' ha- 
ram. Disebelahku 
Arab, dia memaki-maki dan me. 
ngutuk, tapi terus terpaku d Wotur 
sinja tidak mau keluar selaku 
“protes. 

  

  
  

itu dari sumber 

penolakan | 

| an2 infanteri, cavaleri dan artil- 

Aa jalah minta supaja sedju- 

hkan, sedangkan dibeberapa 
: |territorium harus diadakan mu- 
|iasi. Sjarat2 Bambang Sugeng 

| djak tanggal 1 Djanuari jang la- 
|lu Yugoslavia telah menerima 

Yugoslavia 
'Djuruwarta “United Press di 

Yugolsavia 

'450.000 orang, jang berarti 2 

kali lebih besar dari anpantap se- 

belum perang. 

  

Lana terdiri dari kader2 te- 

tap, 2 golongan mobilisan jang 

berkewadjiban 

dan ahli2 tehnik serta ahli2 lain 

jang berkewadjiban . menjum- 

'bangkan tenaganja selama 8 ta- 

hun diangkatan2 laut dan udara. 
F “Angkatan Daratnja terdiri 
dari 35 divisi, masing2 dari 12.- 
000 orang dan meliputi kesatu- 

  

leri. Djumlah ini belum meliputi 
kesatuan2 tank dan kesatuan2 

angkatan udara dan angkatan 
laut, jang makin hari makin 
mendjadi sempurna. 
Angkatan laut Yugoslavia de- 

wasa ini sebagian besar terdiri 
dari kapal2 untuk keperluan per- 
tahanan pantai jang tidak lebih 

Ibesar dari kapal2 perusak. - 
Angkatan. udaranja sedang 

mengalami pertumbuhan, . Se- 

| 47 buah pesawat Thunderbolt da- 
Yi Amerika Serikat, sehingga 
djumlah pesawat 'Thunderbolt, 
jang dimiliki Yugoslavia seka- 

rang seluruhnja kira2 ada 100 
buah. — Ant.-UP. 

UMUM PBB TAK 
MEMUASKAN 

Kata Vishinsky 

Menteri LN Sovjet Uni, An- 
dre' Vishinsky, harj Selasa j7. 
menjatakan pendapatnja, bahwa | 
pekerdjaan Sidang Umum PBB 
sebagai alat perdamaian adalah 
tidak memuaskan. 
Vishinsky mengemukakan pen 

dapatnja itu atas pertanjaan 
para wartawan beberapa menit 
sebelum ia bertolak kembal' ke 

Sovjet dengan ,menumpang ka- 
pal Perantjis "Liberte”, setelah 

Belgrado menulis, - .bahwa pasu- | 

| |kan2 bersendjata : 

dewasa ini kira2 adalah sebesar | 

katakan, bahwa tentara Yus 

mendjalankan |. 

dinas militer selama 2 tahun | 

nganggur, Inggris 350.000 orang 

ifranc ketika bulan Oktober, dji- 

. tober, 

PEKERDJAAN SIDANG |-n9y mengatakan bhw ia .meng” 
ihukum kedjahatan2 jang telah 

'terdjadi di Tunisia dan Morok- 

1ko": 

untuk mendjatuhi hukuman ke- 

  menghadlirj sidang2 Sidang U- 
mum PBB. — Ant. - AFP. 

  

di 
  

Dat: Antoine Pinay dimuka 
lalu, untuk membela rentjana   
Pinay menerangkan, bahwa ' 

pemerintah berhasil menarik ke- 
untungan dari merosotnja har- 
ga2 pada umumnja diseluruh 
dunia, 
Mengenai djumlah pengang- 

gur, diterangkannja bahwa Pe- 
rantjis pada waktu ini hanja 
mempunjai 40.000 kaum pe- 

dan di Djerman 
orang. 

ada 1.100.000 

Perdagangan luar ne- 
geri memuaskan. 

Tentang keadaan perdagangan 

luar negeri Perantjis, Pinay me- 
ngatakan bahwa itu djauh dari 
memuaskan. Akan tetapi export 
meningkat dengan 8 miljard 

ka dibandingkan dengan bulan 
September, dan bulan November 
jang lalu meningkat 10 miljard 
djika dibandingkan dengan Ok- 

Soal Atrika Utara. 

Tentang insiden2 jang achir2 
ini terdjadi di Afrika Utara, Pi- 

'Dikatakannja bahwa pe- 
merintah akan berusaha keras 

pada mereka jang bersalah. ,,Pe- 

rantjis mempunjai tugas jang 
wadjib dilakukan dan tak ada 

sesuatupun jang akan dapat 

mendjauhkannja dari kewadjib- 
an ini”. 

5 Tugas pemerintah tje- 
gah inflasi seterusnja. 

Kesulitan2 keuangan jang di- 
alami Perantjis sekarang pada 
dasar2nja disebabkan oleh Pe- 

rang Dunia II, didudukinja Pe- 
Mana oleh Djerman dan djuga 

  

  

Kekuatan Komunis 

dingkan dengan tahun jang lalu. 

nja adalah tetap berbahaja . 
dari jang sudah - sudah. 

Dikatakan: bahwa kegiatan2 
,spengatjauan” di Birma, Filip- 
pina dan Malaya adalah agak 

berkurang, akan tetapi kekuatan   
ekspedisi 'pengin- 

komunis adalah tetap besar, se- 
dangkan kemungkinan dirobah- 

nja taktik2 »Kemunis” jang se- 

| karang ini mendjadi perdjuang- 

an dengan mempergunakan alat2 

bahajakan keadaan. 

Selandjutnja dikemukakan, 

bahwa menurut tindjauan dari 

segi militer, | keadaan di Indo 

China merupakan bahaja jang 

terbesar. 

Pokok perbintjangan jang pa- 
ling hangat ialah keadaan di In- 

 matjam itu dapat lolos dari sen- 
| sor? Mungkin Mr, Maria Ulfah 
dari panitia Sensor berpikir bah- 
wa karena film itu bisa masuk 
djuga di Mesir tempat tanah air 

Radja Farouk, atau mungkin 

panitia sensor berpendapat bah- 

Tinjauan pit din Mae Basi 

do China merupakan ba- 
haja terbesar || 

Kosusanas djenderal Inggris untuk Asia “Tenggara, Mal- 
colm Macdonald, menerangkan kepada pers. bahwa ke 

an di Asia Tenggara dewasa ini adalah Ta sae kalau 

. Kalau. dipandang dari segi. keningetinan, Daan keadaan- 

.sekali, bahkan 

Inggris 

Gamai bahkan akan lebih mem- : 

Baja heran mengapa film se: ' 

banjak oraug ujel- 

Tt, har" 

ada Orang | 

wa tokoh ,Kalif Ali” dalam fim 
itu mirip dengan tokoh. Radja 
Farouk jang suka main ugal- 

ugalan dengan wanita, maka In- 
donesia tidak keberatan meneri- 
ma film itu untuk disadjikan ke- 

pada pemuda2 kita, sebagaima- 
na saja lihat dalam gedung bios. 
coop itu penuh padat penonton 
pemuda! Hidup Amerikanisme! 

Dua djam kemudian pertun- 
djukan selesai. Saja keluar 

| Waktu melintas dimuka gedung 
itu, terlihat penonton baru ber- 
desak-desakan maw masuk, se- 
perti sepasukan g bala tentara 
mau Na esebuah ben- 

teng. 

Bersua saja dengan imi Dju- 
| ki, orang kampung kami, buruh 
nglinting rokok kretek tjap Ma- 
ikuto. Badjunja sobek2 napasnja 
krenggosan, kringetnja gemro- 
bjos, baru selesai djual kartjis 
tjatutan, dan kartjisnja baru sa- 
dja terdjual habis. Tidak saja 
sangka dia sudah djadi tukang 
tjatut kartiis bioscuop. Kutegor 
dia. Dia menoleh, malu kepada 
saja. Kemudian katanja : 

»Begini: sukarnja tjari uang, 
mas! Isteri saja sakit, penda- 
patan saja nglinting rokok  ti- 
dak tjukup dimakan. Terpaksa 
tjari tambah. penghasilan men- 
tiatut kartjis. Kan ini lebih ha- 
lal dari dari pada djadi maling, 

ja? F 

»sMari pulang bersama saja 
bung?” Saja panggil betjak. Ka 
mi berdua duduk dalam betjak. 
Rasa sosial saja masih tebal, dia 
kuadjak pulang bersama. 
»Berapa . pendapatanmu ma- 

lam ini, bung?” tanja saja. Be- 
tjak lari kentjang. 
»Empat belas rupiah kurang 

setali”,' sahutnja. Kemarin ma-   lam Rp, 15—, Waktu  fim 
3 ,sDarna”? dulu saja dapat Rp. 

di Asia tetap beta 

Ai ng 
“ia 18 F3, 

lebih berbahaja 

e PM. Peranti's Pinay : 

lanja 40. 000 penganggur 
Perantjis 

Kesulitan keuangan karena perang dunia II 
ALAM pidato jang diutjap kan oleh perdana menteri Peran- 

parlemen pada hari Selasa jang 
undang? mengenai keuangan, al. 

diberikan keterangan? Ne keadaan? dalam, negeri. 

  

oleh kedjadian2 sebelum perang. 

Beleid keuangan pemerintah 

terutama dikritik, karena hasil2- 
nja tidak segera tampak, kata 

Pinay. Pemerintah terutama sa- 

ngat berhati2 supaja djangan 

timbul panik, suatu hal jang 
pasti menimbulkan inflasi 

kenaikan harga2. 

Tugas pemerintah jang perta- 
ma ialah menimbulkan keseim- 

bangan dalam keuangan negara 

si seterusnja : tetapi dalam pa- 

da itu harus ditindjau kembali 
sistim padjak. — Ant. - AFP. 

Perang di Indo China 

memeras dompet Fej 

rantjis. 

Usaha pemerintah untuk me- 

lindungi keamanan negeri Pe- 

rantjis itu bukannja berarti bah- 

wa pertahanan di Timur Djauh 

kurang diperhatikan. Ia mene- 
gaskan: bahwa perang di Indo 

China itu sungguh2 merupakan 
,shandicap” atas anggaran be- 

landja Perantjis. 
Diterangkannja, walaupun ti- 

ap2 orang Perantjis sangat me- 

ngingini berachirnja perang Indo 
China jang memakan biaja Ge- 

mikian banjaknja ini, ,,namun 

tak ada seorangpun djuga jang 

tidak setudju dengan pengelu- 

aran2 bagi pasukan2, jang mem- 
pertahankan kemerdekaan di- 

dunia”. 
Adalah kewadjiban pemerin- 

tah, kata Pinay, untuk melaku- 

kan perundingan2. dengan  ne- 

gara2 Sekutu, guna - meringan- 

kan beban jang sangat berat 

ini. — Ant. - AFP. 

Nehru dan perang 
kuman 

P.M. India Shri Nehru, menga- 

takan, bahwa masalah perang 

kuman di Korea itu adalah soal 
jang sangat penting dan sebaik- 

nja disusun sebuah laporan jang 

disokong oleh segala pihak jang 

bersangkutan. 

Atas pertanjaan beberapa ang 
gota Komunis dalam parlemen 

India, Nehru menerangkan bhw, 

pemerintah India sudah meneri- 

ma laporan «dari komisi ilmu 

pengetahuan internasional, jang 
telah menjelidiki perang kuman 
di Korea. 

»Dapatlah dikatakan, kata     
do China dan soal kemungkinan 

memberikan bantuan 

langsung kepada negeri terse- 
but djika diminta. Pembitjara- 
an2 lain adalah mengenai tin- 

dakan2 jang akan diambil apa- 

bila pihak RRT mengadakan pe- 
njerbuan kedaerah Tonkin atau- 

pun daerah2 lainnja. 
Seperti diketahui, konperensi 

tsb berlangsung selama 5 hari, 
dimana semua segi dari keadaan 
diseluruh Asia boleh dikatakan 
telah dipeladjari dgn seksama. 
Disamping wakil2 diplomatik, te- 
Jah pula mengambil bagian dim 

konperensi ini para gubernur 

dan komandan2 militer Inggris 
di Timur Djauh. — Ant. - AFP. 

17,50. Film Tarzan diputar de- 
lapan malam, saja untung Rp. 
35— Film ,Superman versus 

Film ,Prince who was thief” sa- 

ja dapat Rp. 27,509. Kalau ti- 

ap2 malam ada film hebat sener 

gung saja akan lekas belikan ba 

dju dan kain untuk isteri saja”. 

Dia ketawa girang. 

Sesampai , dikampung, saja 
akuti-bung Djuki pulang keru- 
imahnja, rumah gubuk ketjil la- 

i gi gelap, sinar lampu sentir ber 

kelip-kelip menerangi tubuh bi- 
ninja. jang tidur diambin meng- 

gigi kedinginan, ditunggui oleh 

adiknja. anak laki2 umur 12 ta- 

hun, Perempuan itu mengang- 

kat kepalanja ketika suaminja 
datang,  ditanjakannja berapa 
diperolehannja malam “ni. Tergo 
poh-gopoh bung Djuki menje- 

Disuruhnja adiknja membeli pil 
kenini dan sebungkus bakmi go- 
dog. Puntuk suaminja telah dise 
diakan nasi sambal trasi dan 
tempe goreng. Segeralah tukamg 
tjatut kartjis bioscoop itu ma- 
kan dengan  lahapnja. Malam 
“ini dia harus mengasoh, karena 
besok pagi, pagi2 benar pukul 6 
dia harus sudah siap antri dimu- 

ika loket bioscoop untuk men- 
tjatut kartjis pertundjukan ma- 

|| tine hari Minggu. 
. Hatiku terharu. Manusia ini 
harus ulet bekerdja, supaja dja- 

ngan mati kelaparan. Sajang 

bung Djuki setengah. butahuruf 
karena dulu tidak sempat ma- 
suk Sekolah Rakjat, Dia tidak 
usah tahu bahwa mentjatut kar 
tjis itu dilarang undang? nega- 
ra. Jang diketahuinja bahawa po- 
lisi dikota ini kurang keras, dan 
bahwa panitia sensor film ba- 
njak kasih kelonggaran pemasu 
kan film2 sensasi dan film 

dahnja untuk pendidikan rakjat 
Indonesia, hingga bung Djuki 
dan. bininja jang sakit malaria 
itu. mendapat berkahnja sikap   longgar dari polisi dan panitia 
sensor film i 

Atomman” saja untung Rp. 25,- 

ti »,Babud Terbang” itu, tang- 

rahkan uangnja, Bininja girang. 

ugal-ugalan jang tak ada fae- | 

Nehru, bahwa laporan tadi me- 
narik kesimpulan, bahwa dibebe- 
rapa daerah jang tertentu telah 
terdjadi perang kuman”. 

Atas pertanjaan, apakah India 
akan mengadjukan masalah tadi 

dan 

dan mentjegah timbulnja infla- 

     

   
   
   
   

Residen - djenderal  Perantjis 
di Morokko, Augustin Guillau- 
me, telah tiba di Casablanca 
untuk memegang tampuk pim- 

pinan' atas pasukan2 Perantjis 
jang bersendjata lengkap, jang 

bertugas 
ban dikota jang berpenduduk 
700.000 djiwa itu, 
Menurut keterangan2 tidak 

resmi tetapi , dapat dipertjaja, 
sekurang2nja 57 orang telah 'te- 
was dalam ' kerusuhan2, 20 

| orang mendapat luka2 dan 300 

orang lagi ditangkap. 
Kira2 5.000 anggota kepolisian 

dan tentara mengepung kedua 
perkampungan bumiputera di 
Casablanca, jaitu Madinatul Dja. 
did & M. Yaman. 

Sultan . Marokko abaikan 

keinginan Perantjis. 

Sumber2 Perantjis sementara 

itu menerangkan, bahwa usaha2 

Perantjis supaja Sultan Sidi 
Muhammad V dari Marokko me- 
ngutuk kaum nasionalis, hingga 
kini tidak berhasil. 

Sultan telah meninggalkan 
istananja di Casablanca menu- 

dju ke Rabat, tetapi ia tidak 
mengeluarkan sesuatu stete- 

ment. Sedjak achir Perang Du- 
nia II ia tak henti?nja men- 
djudjung tinggi tjita2 kebangsa- 
an Marokko. 

Pemogokan umum masih dju- 
ga berlangsung, sebagai protes 
terhadap pembunuhan atas diri 
sek-djen. gabungan serekat bu- 
ruh Tunisia, Hached. — Ant. UP. 

  

69 ORANG KORBAN 
ANGIN PUJUH DI.INDIA 

169 Orang “telah tewas dan 
banjak lagi mendapat luka2 se- 

jang menimpa distrik2 Tanjore 
dan Tiruchirappaly dinegara 
bagian Madras. Demik'an  di- 
umumkan dalam parlemen di 
New Delhi. : 
Menurut pengumuman itu ta- 

naman2 padi sepandjang 5 mi: 

telah rusak sama-sekali, hubu- 
ngan djalan dan kereta-api pu- 
tus, sedangkan beberapa kereta 

      

  

   

300 “Rano “alis 
di Casablanca 

memulihkan keterti- | 

    

APBN TENAU 

    Menteri LN Bliosna 
NN NT Miantiaka dengan Mo- 

2 Si tidak pertjaja. 

nan Djepang, Inewiro Asanuma, 

hari Selasa jang lalu mengan- 
tjam akan mengadjukan mosi 
tidak pertjaja terhadap menteri 
LN Katsuo Okazaki karena te- 
lah mengadakan persetudjuan 
pindjam - sewa dengan Ame- 
rika Serikat. 
Berdasarkan per. setudjuan ter- 

sebut, Amerika Serikat telah 
memindjamkan 18 “buah fregat 
dan 50 buah kapal pendarat ke- 
pada pasukan2 keamanan laut 
Djepang. 

Asanuma selaku djurubitjara 
dari golongan sosialis sajap ka- 
nan menjatakan, bahwa persetu- 

djuan tersebut merupakan per- 

kosaan terhadap pasal2 anti - 
persendjataan kembali jang ter- 
dapat dalam Undang2 Dasar 
Djepang. — Ant. UP. 

HARAPAN PERDAMAI- 
AN MAKIN BAIK 

Kata Marsekal Tito. 

Harapan untuk perdamaian 

kini lebih baik darj pada seta- 
hun jang lalu, demik:an dikata- 
kan oleh Marsekal Tito dari Yu- 

bagai ak.bat dari angin pujuh | oma. Mer B06sa. dalam pe sannja jang dibatjakan dalam 
konvensi ke-3 darj Federasi ka- 
um Veteran Sedun'a di London. 

Pesan itu dibatjakan oleh ko- 
lonel Jiloje vic, wakil pribadi 

Tito, 

Semendjak tahun 1951 keku- 

atan jang menentang agressi 
telah djadi.makin kuat dan ka- 

rena itu kemungkinan agressi 
telah berkurang, demikian dika-   api sampai keluar Garj rel-nja. 

: "Ant. - UP. takan dalam pesan.itu. Ant. UP. 

  

Sepak - bola : 

ia hanja menggunakan kakinja 

Akibatnja teknik permainannja 

Pimpinan pertandingan wasit 

Suwito kurang bisa memelihara 
ketenteraman permainan. Per- 
mainan2 jang agak "al te fors” 
dibiarkan lalu begitu sadja,. Un- 
tung tidak terdjadi sesuatu jang   

kemuka PBB, Nehru mendjawab 
bahwa dalam hal ini tidak ada 
Ten. — Ant. AFP. 

  

MESIN SANTIKAN TE- 
NAGA MANUSIA 

Di Sovjet Uni 

Mesin? modern di Sovjet Uni 
kini digunakan untuk meringan- 
kan pekerdjaan manusia. Lebih 
kurang 905 dari setasiun2 pem. 
bangkit tenaga listrik telah di- 
djaiankan setjara otomatis, Be- 
berapa setasiun telah didjalan- 

| kan dari kantor2 jang terpisah 
belasan Kilometer dari setasiun2 
tersebut. 

'Harian ”Krasnaya Zvezda” 
jang terbit hari Selasa jl. telah 
memberitakan tentang setasiun 
Iistrik jang didjalankan setjara 
otomatis. Gedung setasiun 1in1 
'ditutup dan tidak ada orang, 
walaupun demikian dapat mem- 
beri aliran listrik kepada indus- 
tri di Moskow. Semua bagian di 
“urus dan didjalankan oleh me- 
Sin2 modern, Ant, - Puss. 

  

PELURU ATOM 
Kalangan2 jang mengetahui 

di Washington menjatakan, bah. 
wa pada waktu ini sedang di- 
adakan persiapan2 untuk men- 

tjoba penembakan sebuah pelu- 
ru meriam atom. 
Menurut sumber2 itu, peluru, 

akan ditembakkan dari sebuah 
meriam atom, jaitu sebuah ke- 

satuan artilleri jang beratnja 
85 ton tetapi sangat mudah di- 
gerakkan, dan jang dapat me- 
lepaskan sebuah peluru dari 
11 "iich” sedjauh 20 mil dengan 
sangat tepatnja. — Ant, - UP. 

tidak diharapkan dalam lapang- 
an "olah-raga”. Sedikit banjak 
tentu mempengaruhj “”spelpeil” 

pertandingan. 

BANDUNG : 

Djudju 
Sule Jajak 

Wagiman Achmad Bakarbessy 
Muharram Adang Van Bommel 
Witarsa Amung 

Hirlan o Mardjuki 
'Rabikin Djawadh Amir 

Sumarmo Burusman Sardjiman 
Suwardi Gadir 

Khiem Han   JOGJAKARTA : 

Pada mulanja pertandingan 

berdjalan tjukup seru. Tapi lam- 
bat laun mulai kendor dikedua 
belah pihak. Bantuan belakang 
kedua tengah-samping Sardji- 

man dan Sumarmo penuh dan 
kuat, tapi Sardjiman sekali di- 
lalui, dengan “berat” ia kem- 
bali, hingga lawannja dengan 

leluasa dapat menerobos perta- 
hanannja. Demikian djuga back 
kanan Gadir tjara menjerangnja 
dengan ragu2. Tendangan2-nja | 

mengembalikan serangan "ka- 
bur” tidak keruan “arah tudju- 

annja. Barisan belakang Ban- 
dung tjukup bersemangat tapi 
kurang rapat” hingga tidak 
terlalu sukar dilalui penjerang 
lawannja. Sebelum  mengaso 
Jogja dapat. mentjetak goal. 
jang pertama : 1 —0-untuk ke- 

menangan Jogja. Dalam babak- 
an kedua kemenangan Jogja 
bertambah : 2— 0, tapi dapat 
dibalas oleh Muharram dengan 
bola melengkung melewati kee- 
per Khiem Han : 2— 1, Seben-   tar sebelum achir Marmo me- 
njerang Te dari belakang 

  

Bandung -Jogjakarta 2 — 2 
Spirit permainan Bandung hanja kira2 
Jogjakarta. kurang menggunakan ,,otak"nja 

PERTANDINGAN berdjalan kurang bersemangat. Mungkin 
karena hanja merupakan pertandingan - persahabatan sa- 

dja. Bandung disatu pihak hanja dengan kekuatan 
dengan pemain? tjadangan. Dipihak Jogja Kurang menggunakan 

fikirannja. Sangat rugi bagi seorang pemain sepakbola,. kalau 

setengah2, 

sadja, tidak dengan 

kurang tinggi. 

»Otak”nja. 

jang menjebabhkan "free kick” 
disudut garis back Jogja. Ten- 
dangan bebas dilakukan de- 
ngan melengkung kearah ga- 
wang Jogja. Bola memental 
kembali dari gawang atas dite- 
ruskan masuk oleh Muharram : 
2—2 Perlu diketahui, Sesudah 

mengaso pergantian pemain ba- 
njak terdjadi : dipihak Bandung 

keeper Djudju diganti oleh 
Semith, dan senterpor Adang di- 

ganti Masdulhak, dipihak Jogja 
Sardjiman diganti Siswadi. Nam 
pak sebentar baik permainan di 
barisan muka Jogja, Amir jang 

tidak segan2 berkeliaran kian- 
kemari mengatjau lawan2-nja. 

Wasit Suwito mengachirj per- 
tandingan jang kurang bermutu 
ini dan dengan angka 2—2. 

Di Djkarta. 

  

  

sarat bagi gerakan of 
— #ensif terbatas di Korea 

Mesut Hintaneaa jang dapat dipertjaja di London, Inggris 

dan negara? Commonwealth jang mempunjai pasukan? di 

Korea, dalam azasnja telah. memutuskan untuk menjetudjui su- 

atu gerakan offensif PBB di Korea, 

Pemimpin sosialis sajap - ka- | 

“ perensj 

KAN AAN .NT 3 

La 

  

@ Sa 

Dikatakan, bahwa keputusan . 

tersebut diambil pada achir ming 
gu jang lalu di Cheguers, tempat 

kediaman PM. Inggris diluar 

kota, dan didasarkan atas 2 sja- 

rat 5 
1. Gerakan offensif itu hanja 

akan dilakukan, apabila usaha? 

India dengan pihak RRT untuk '' 
menjelesaikan masalah Korea jg 
sedang dilakukan sekarang ini 
gagal : 
"2. Gerakan offensif ita akan 

mempunjai tudjuan jang terba- 
tas dan sekali - kali tidak akan 
dilakukan diluar daerah Korea. 5 

Sesuai dengan rentja- 
na A.S Uk im 

Selandjutnja' kalangan terse- 
but menjatakan, bahwa dengan 

didasarkan sjarat2 tadi, maka 

gerakan offensif itu, djika ter- 
djadi, akan sesuai dengan jang 
Girentjanakan oleh pihak Ameri- 4 : 

ka Serikat. 
Tudjuan strategis dari rentja- 

na gerakan 'ini, kabarnja ialah 
menggeserkan gar is-garis per- 
tahanan kearah bagian jang 
paling sempit dari semenan- 
djung Korea, sehingga ga- 
ris pertempuran dapat diperpen- 
dek, sedangkan tudjuan politis- 
nja diantaranja ialah ,,membe- 
baskan” ibu-kota Korea Utara 
dan menginsjafkan RRT dan Ko- 
rea Utara akan kekuatan PRB. 
FALS APP: 

  

  

KONP. EKONOMI COM- 
MONWEALTH SELESAI 
Kalangan jang mengetahui 

malam Rebo ji. menjatakan, 
bahwa konperensj ekonomi Com 
monwealth sudah selesai, 
Menurut kalangan tadi, akan 

diumumkan pembentukan 
kretariat djenderal  Common- 
wealth jang bermaksud mem- 
perkuat ikatan antara negara2 Commonwealth dan bahwa kon. 

itu menjetudjuj suatu 
perdjandjian bagi stabilisasi 
harga bahan2 mentah. Ant. Atp. 

  

    BAJI MENINGGAL 
Karena ,,ketindihan” 
ibunja. 

Baru? ini seorang ibu jg 
baru berusia 17 tahun dgn 
sangat terkedjut waktu me- 
ngetahui, bahwa anaknja jg 
baru berumur 4 bulan telah 
meninggal. Menurut kete- 
rangan baji tersebut sema- 
lam ,dikeloni” oleh ibunja, 
sewaktu ajahnja mengun- 

djungi suatu peralatan dite- 
tangganja dan baru hampir 
subuh pulang kerumahnja. 

Menurut bekas? jang ter- 
dapat pada baji tsb, diduga 
bahwa semalam ia ,,ketin- 
dihan” oleh ibunja dengan 
tidak dirasakan oleh ibunja 
itu, Mungkin djuga ibunja 

itu dalam keadaan sangat 
lelah sewaktu tidur bersama 
anaknja itu, karena sampai 
suaminja datang, pintu ru- 
mah belum djuga dikan- 
tjing. Perlu ditambahkan 
bahwa baji jang meninggal 
itu adalah anak jang per- 
tama dan satu?nja dari ke- 

luarga jang malang tsb, jg 
bertempat tinggal  dikam- 
pung Turisari, Solo (Kor.).       
  

  

Atjara pertandingan dan kong- 
PSSI | : 
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12 Desember 1952 DJAKARTA —.- MALANG. 

13 Desember 1952 MEDAN —- MALANG. 
14 Desember 1952 MEDAN — DJAKARTA. 

Di Solo. $ #73 
13 Desember 1952 SURABAJA — SOLO. - 
14 Desember 1952 SURABAJA — JOGJA. 

Di Bandung. 
16 Desember 1952 BANDUNG — MALANG, 
19 Desember 1952 BANDUNG — SOLO. 
20 Desember 1952 MEDAN — SOLO. S 
21 Desember 1952 MEDAN — BANDUNG. 1 

Pertandingan penghabisan dan kongres di SURABAJA. 

  

24 Des. 63 Dj. 8.— —- 14.— Rapat Pengurus Besar PSSI dgn 2 
para Komisaris2 Daerah. 3 

Dj. 15.30 — 18.— Pert. PROBOLINGGO -— MEDAN 
25 Des. '52 Dj. 15.30 — 18.— Fert. SURABAJA — MEDAN. 3 

Dj. 19.30 —.22.— Receptie utk seluruh tetamu dsb. $ 
26 Des. '52 (Dj. .8.— — 14.— Rapat Kongres ke I. : 

Dj. 15.30 — 18.— Pert. MALANG — SOLO. 
27 Des. '52.Dj. 8.— — 14.— Rapat Kongres ke II. 4 

«Di: 15,30 — 18.— FEert. SURABAJA — BANDUNG. « 
28 Des. '52"Dj. 8.— — 14.— Rapat Kongres ke III (djika perlu) - 

Dj. 15.30 — 18.— Pert, DJAKARTA — BANDUNG. 
29 Des. '52 Dj. 15.30 — 18.— Pert. DJAKARTA— SURABAJA. 

Dj. 19.30 — 22.30 Malam perpisahan dan pembagian 
piala dan hadiah. 

  

Tue TREAD- 
MiLL OF 
TIME 15 
.BASILY 
REVERSED 
INTERRI - 

NTORIES "BEYOND 
THE LAW! THE 
URANIUM 
RUSH 1S ON! 
ONE HUNDRED 
YEARS OF / 
PROGRESS — 
Is ypaT IN 

cOnkusion 1 

    
kapnja Puffy HA sr ragan   »Sersan Eng, men gutjapkan selamat atas ditang- 

    

  

   

  

     

/" PROCEED WITH HASTE TO BLEAK 
MOUNTAIN BISTRICT STOP TERRI 

: de OPENED FOR PROSPECTING 
: — PM GEETORNENAE 5 

sDatanglah 
distrik Bleak Mountain titik 
daerahnja terbuka 
njelidiki. 

      

    
setjepat kilat ke- 

untuk me- 

Inspektur. Mc Kenszie”. 

2 Be YOUR PARDON, OFFICER ,BUT CAN. ara 
DIRECT ME TD THE CHARTER PLANE FO |» 

uwafkuntan, Opsir, tapi dinar ah Tua 
mengirim aku langsung ke Bleak Moun 
tain dengan pesawut terbang te na 

   

| BLEAK MOLNTAIN $ 2 
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“Di Batjiro sana    

    

  

  

    

empatan . 
gadakan sidang jang. 

a Nan 

  

   

     
   

      

    

   
       

      

  

  

UDJIAN PENGHABISAN 
: Sekolah . . sekolah 

Partikelir, € 
nnja menjatakan tic ak 

  

     
    

  

   
   

    

     

  

   
   
   

  

n P.P.K. untuk .mengadakan 
an penghabisan bagi: seko- 
La Aa pada bulan April 
Mei jang akan datang. 

Menurut pendapatnja, keten- 
uan waktu itu terlampau sem- 

A., karena pada umumnja 
ekolahan2 S.M.LA. pada tahun 

adjaran ini Baru dapat me- 
i  peladjaran2nja dibulan 

   alam waktu lk. 8 bulan. 
Lagi pula mentirut Moh. mi 

  

kin tidak tepat, djika 

    

lulusan udjian S. M. a jan 

    

   

  

        

  

   

     

  

     
    

  

   

4 ditentukan mutir janggal 

M.P. dan S.M.A. 
Pendapat iniia ana 
lasan, bahwa tiap 

    

    
  

  

nja atas rentjana Kemente- : 

terutama bagi peladjar2 || 

stus jang lalu, maka. “ini be-| 
, bahwa para tjalon - “dari 

1.A. hanja dapat menjiapkan akn 
ji untuk udjian penghabisan | jae 

ak meneruskan sena) I 

ija kesekolah tinggi terpaksa || 

» enganggur dulu Lk. Me iBA 

ijian penghabisan sekolah2 Ian- | 
itan hendaknja diadakan se- || 

h bulan ana ia hendak- Tn 

I Puasa Ma Aan hari, s ehing. 
3 itu $ 

Tr Hana 11 DESEMBER 2957 

Gimb. . 
109.00 'Ujon2 dari 

112.00 Atjara siang hari Pe- 

13.45 Pemuda dan Putri Maluku 

ro !4745 Pengadjaran Algur'an oleh 
Sa, 
18.00 Ruangan Pendidikan 
119. 15 Soal2 "tehnik oleh sdr. 

  

p-. 1940 Dua puluh menit: Binanh, 

| 20.30 Siapa: Tahu? 
12145 Sena Wana 

30 Hi 

     

     

    

  

  

       

     
   

    
    

       

  

     
     

ana waktu “udjian itu se-. K3 

   
    
      

   

  

Warta! naa tapi en 1   
   
    

    

      

   

    
    
        

    

   

    

   

na — No. 116, Semarang. 

Pep 
3. RANDUBLATUNG 
4 

E 10. INSPEKSI BAG. Ke II: HW. 13, di Semarang. 

Manna Na Kehutanan Bagian ke I, di Bandung. 

| bagian Pendjuatan Hasil Daun bi "3 

Mena aa : im sa    
     
   

      
   

  

   

ajaan berikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop de- | 
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Perkelahian Sakendiatan bikaki 
Gorila hitam dan Gorila putih. 

HEBAT! TN |. NGERI ! 
(3 ain     

  

at Kekalahan zet. “dalam : 

mengenai pembukaan Se- $ SIGA 

.Minus Mertojudan, ja' | Tanggung “baik dan kyat. 
Mentjabut - tanggung 
tidak - merasa sakit. Dengan , 
harga pantas. , Bap Popka "Bapa 

“Alamat : Mean 
GANDEKAN No. 2. 

. JOGJA. 
(tangan tak £ En : 2 

Ta ato 

    

1. 42,25 59,2 dan 122, 4 
Puro-Paku-   

alaman 

.ngumuman   
. Gending “kanak2 oleh 

Wilosoprodjo 

Muslimat J Jogjakarta. z 

. Stambul 

Kusbini 

  

| Gambus | 
TRIPARS Pa DUCTS: 

menghias Ko! sa 197 — mangan:   Kena 1 140-1: $ 

  

| Pada. hari KEMIS, Hnegat 18 DESEMBER 1952, akan 

| diadakan lelang besar untuk umum, . 5 : 

| Lelangan Ne pada djam $ 9 pan, dan bertempat di: 

getas, 6. R An Tato. 

  

Ta Klip anelangian ialah tumpukan2 Peni djati ( 

| pertukangan dan kaju bakar jang terletak. di PEN 

| dari "Daerah Hutan sebagai berikut : 

DAERAH HUTAN : — 
SR 0g JB PO“: Ae 

|MANTINGAN 

# 

PENIMBUNAN? 
Batokan, Tjabak. 

Medang, Mantingan, Landoh. 

(Randublatung, Dopiang. 

Tanggung, Kedungdjati SIA 

Ag Lp ae DARA. 

. Pa Gambilangu, Katiboiri. 

6. PATI A3 D3 Pati, Taju, Djuana. 

23 PURWODADI “| Wirosari, Sambiredijo, 

Yen "3 Majahan, Getas. 5 

“BLO R A : Kunduran, Bandjarwaru. 

KEBONHARDJO 1 Djatirogo, Terongan, Sale. 

KENDAL 

  

aftar kapling dapat diperoleh di-: da 

Kantor2 Daerah Hutan jang serena SE . 1. Ps 

Kantor Besar Djawatan Kehutanan di Djakarta. 

  

2 : Tin. di Surabaia dan . 

£ Sen , MI, & Ngapak, 
1 17 1, 

sa 

   

aa is ACHLI ILMU TELak (Oceuitist). 

| Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan 

1 Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang “tjotjok dan 

Ikti. Rahasia tanggung dipegang teguh. Kirim 4 perta- 

poswesel Rp. 10,— kepada : 

an, » M.A. G. RAWAL Mer 170 - — Bandung. 

1 

Almi nak | MAHA - -DEW 2 taun “1953, berupa buku, 

bahasa Djawa huruf Latin, harga dan ongKos kirim Rp 14,30 

j Almenak komplit: 'Djawa, Arab, Masehi, Tiong-Hwa, 

windu, mangsa, Wuku, paringkelan dan hari besar. 

n oleh R, Brotokesowo, ahli Falsafah dan Falakijah. 

tanggung, belum ada Almenak jang komplit sedemi- 

i, melainkan hanja Almenak ,,MAHA - DEWA” sadja. 

mu i “jang perlu - perlu, 2, Karaton 

o, 4. Babad Momana, 5. Tje- 

: ae 7 Kapudjanggan, 
5 Le lain?. Semi 1 me- 

  

, 

  

   akarta, 3. Babad Dis 
wajang purwa, 6.' 
ad Madjapait Dn 

gambar-gambar. 

nerbit ,,MAHA-D yE V 

  

   
sorMODIDJOJO 

0 90, : Da 

    

    

    

       

    

   

     
      

: van JOHNSON —— 

     

          
        

     

   
      

      

P | meninggal dunia dirumah dengan tenang, kami punja su- 

     

         
         

      
       

      

   
       
      

      
     

   
    
    
     
    

        
        

        
     
     
     
    

          

: # nbnes. sangat sedih kami mewartakan bahwa pada hari 

“MINGGU tgl. 7 DESEMBER 1952 djam 10 malam telah 

   

    

   

    

Beta an PNP “Duturthi 

fonok LL 
25 

  

- MIAP) PAGI LAN 7 10. 
151-12. 

  
  

sman 

Sekarang PREMIERE P 
Film INDONESIA aseli: |   4159412, | 

    

 RAHAJU 

3 "Hiburan se sehat Chat penggemar MUSIC & & SONG: 

THE CLOUDS ROLL BY” 

Diramaikan oleh bintang? terkenal : 

, "ah ALLYSON —— Judy GARLAND — Kathryn GRAYSON 

Tony MART IN — Dinah SHORE — Frank 

En | SINATRA -— Robert WALKER. 

Mg jai KU RIP Teks Bhs Unlonesia 
Nan dalam / TECHNICOLOR. 

  

13 Tahun. 
149-12. 

    

    

  

  

“ BERDUK AI JITA. 

. ami, papa, papa mertua dan engkong jang ter tjinta : 

0 091 DE TJIEN . FUANG. : 
: BA Ta Ati dalam usia 71 “tahun. 

— Hari kuburnja telah ditetapkan pada hari MINGGU tgl. 14 

DESEMBER. 1952 djam 8 PAGI berangkat dari rumah       | Lor Pasar No. 5. (Toko Besi. ,HOO HAP”) Jogjakarta ke 

angen. Sagan. 
Jang Berduka Tjika: 

“NK pjanda LIE TJIEN HIANG | TOO Tn N1O. 
£ Tjutju lelaki : 
ME TJUN KIAT, ( 

SIA. 
MIN, 
LIANG. 
SIOE. 
OEI. 
THING. 
SIANG. 

ta HIB. 
i Anak perempuan : 2 5 ia GIAUW. 
“LIKE PIEN NIO. e Hy 

» SIAUW GIOK. 5 
Menantu'perempuan : ' 

Nu lelaki. 
j UE SIAUW MEANG. 

LIB SIAUW xib Tata 
  

      
LIB SIAUW LIEP. & g, 

« 57 HING. ” 1 1» 

3 2 12 HONG. ” an 

: PA. : ” ”, apa 1 

Frjutj ju perempuan : 

OEY SIOK HWA NIO. LIKE LIE TJU, 
' TOO UNG SHE. Petog BIANG. 
.TJOA TJE JONG. Eta se 3 ENG. 8 ' 

Oa aa “EWIE. . 
Menantu lelaki: Te DJUN., 

TAN PANG DJING. Se 3 KANG, 4 
TOO TZE DJIN. PENA NIAT 
NA TIO THIAUW. 3 Setan SENG. 

Ti EEINGI 
N.b. Sumbangang harap did ermakan beruna uang, kami 

, dermakan kepada BAD AN PENGURUS PENDI- 

DIKAN CHUNG HUA JOGJAKARTA. 445-12 
ma 

1 3 £ 2 
  

   
| KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I. 

. STAF ANGKATAN UDARA. 

2 peaOg x 

PENGUMUMAN 
Ia No.. 016 JIKL | SU/52. 

rt Pemanenan Pertahanan Staf Angkatan Udara yiem- 

aa kesempatan kepada Pemuda2 Indonesia untuk 

dididik Aa : 

“Perwira Penerbang 
TE Sjarat2 Penerimaan : 

Warga negara Ind onesid, 

Umur 18 — 25 tahun, 
Belum kawin. z 

Berkelakuan baik. 

Berbadan sehat dan tidak berkatja mato, 

Tinggi badan sekurang-kurangnja 160 cM 

Sekurang - kurangnja beridjazah S.M.A.|B Ne- 

“geri atau djazah Sekolah jg. sederadjat dgn itu. 

Bersedia mendjadi Tentara dengan ikatan dinas 

sekurang - : kurangn. ja selama 5 tahun : 

Ae
 

AN
 

aa
 

ja
 

HP 
Dp
 

Fa 

7m. Atjara Pendidikan : 

Lamanja “pendidikan 1 Adg tahun, 

Tempat pendidikan ': P.U. Husein 

(Andir). | 

“Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata- 

tertib tentara, dan diharuskan tinggal ditempat jang 

disediakan oleh dinas. 
Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai: 

“LETNAN MUDA UDARA I | PENERBANG KL. IE. 

Sastranegara 

3 1 
/ IV, Tjara Melamar : 

Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepa- 

da Kepala Djawatan Adm. Personil M.B.A.U. Medan 

Merdeka Barat No. 8 Djakarta, dengan disertai: 

1. Daftar Riwajat hidup"jang ditulis sendiri. 

2. Salinan idjasah dan daftar angka? hasil udjian. 

3. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pd- 

. mong Pradja dan Polisi. 

t. Surat per setudjuan gang Ita atau wali bagi me- 

reka. jang belum ' mentjapai. umar 21 tahun 

Surat keterangan persetudjuan dari Kepala 

Djawatan bagi mereka jg sedang bekerdja pada. 

“salah suatu instansi. 

Ti
 

V. Pelamar2 jang memenuhj sjarat2 jang tersebut di- 

| atas akan dipilih dan diudji. 

| Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa 

“ aslinja 'surat2 idjazah dan daftar angka2 hasil udji- 

'an S.MLA, serta surat2 keterangan lainnja. . 

tidak memenuhi sjarat2 terse- Surat2 lamaran jan 
n diperhatikan, but diatas tidak 

g ya 

VIL. Pendaftaran ditutup pda tanggal 31 Desember 152. 

Djakarta, 1 Desember 1952. i 

Le KEPALA STAF ANGKATAN UDARA R.I. 
120 - 12:         

Film perang jang maha hebat 

dan dahsjat di ITALIA antara 

AMERIKA dan DJERMAN. 

  

  

  

    

  

Hari-hari bersepeda pulang 
pergi ke kantor... ruksak ba- 
danku: Aduh, 
letih benar 
rasanja. $ 

    

    

    
     
    

     

            

     

  

   

  

th 

mel bih-lebihi. 

  

Dira $ 

Z9 

i Barangkali Makanan 

nja dikantor kurang | 

tjukup. Tjoba, taruk 

Palmboom dirotinja, 

pertjajalah, kalau naf- 

su makannja akan 

  

    

      

makan: 
    

Apa jang mesti ku- 
buat? Suamiku kalau |. 

ja selalu mengeluh 
badannja lemas... 

enggan?an: 

   
   

  

      

        
    

  

  
  

        

   
       

  

Pak! Mulai sekarang kukasik bekal roti dengan 

Palmboom untuk dikantor Kata Marni, bukan 

main enaknja: lagi pula badan 
tambah kuat. 

   

  

    
2 1 

Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan iss 

timewa. . Margarine.. tulen berwarna kuning: emas ini 

2 Kuba rasa : sai dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta. .......« 0. 

ketjuali Jari itu Ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin? A dan D.. 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH 

  

Dengan ini kami mengabarkan, pada hari MINGGU tanggal 

malam telah meninggal Dunia : 

Papanja Saudara LIE SIAUW MIANG Pengurus B. ppi Ch 

Hari kuburnja telah ditetapkan pada hari MINGGU tgl. 

berangkat dari Rumah Lor Pasar No. 5 ke Kuburan 

Untuk menjempurnakan pendi dikanh masjara 

uang sokongan sebanjak Rp. 29000.— dan semua 

kepada Badan kami untuk di pergunakan di 

Bahwa mengingat kepentingan pendidikan P 

terhadap pendi 

atas usaha? kami dan memberikan sumbangan jang berup 

BADAN PENGURUS Nan 

Wk, Ketua. 

ANG PWEE GWAN 

Petjinan 38e, Jogja 

Toko BESI TIO SENG Petjinan 29, Jogja 

Toko BESI SING HAP Pekodjan 49, Semarang 

Toko BESI THONG DJIANG Kembang Djepun 117, Surabaja 

Toko BESI SOEN DJHIANG Pasar Besar 53, Solo. : 

BANDJIRILAH ! 
PAMERAN PAKAIAN (MODE SHOW). 

Diselenggarakan oleh para mahasiswa |Universitit Negeri 

GADJAH MADA Fak HE Sei ! 

Ajn. 

Tempat trima Sumbangan 

Toko GIE SOEN 

Tempa Gedung Negara, Jogja 

Tangga Ha 13 Desember 195? (Saptu) 

Djam 19.00 (“ sore). 

Sur4dt undangan (kartjis dapat diambil di: 

—4,. Redaksi GADJAH MADA, Djl. Merapi 16. 

2. Djalan Gondokusuman 6. 
3. Toko Buku Menara, Tugu Kidul 19. 

4. N. V. Karya: Malioboro 85a. 

PANITYA 
ut)   i 150-12. 

Jajasan Pembangunan Sosial TRI - H uUSODO" 

Darunegaran 54 — Telp. 498 — Jogj jakarta, 

Bg. KLINIK - BERSALIN 
PENJELENGGARAAN DIPERTANGGUNG DJAWABKAN 

Oleh: 
Dr. Soekonto dan bidan R. Ngt. Susmanijah Wirjoatmodjo. 

MENERIMA PONDOKAN BERSALIN. 

  

  

  
No NN ARA Rp. 200— II Klas II. Rp3 150:— 
Kas Gun op (easy. Una PD — 

Djuga menerima panggilan diluar. 
5 Direksi. 
  

bersepeda. Rasa 

hingga nafsu makanku dan kekua- 

tanku kembali tag 

Aduh Bu, alangkah njamannja djika sekarang Ta 

Palmboom. demikian enaknja 

7 Desember 

TUAN LIE TJIEN HIANG 
Jogja. 

14 Dese 
Sagan. 

kat umumnja, maka Sdr. 

lapangan pendidikan. 

ada masa sekaran?, at 

dikan Tionghoa di Jogjakarta, maka kami mengharap 
3 uang sadja, 

   
       

   

        

   

  

   

    

“PEMBERIAN TAHU. 
1952 djam 2 3 

mber 1952, djam 8 pagi 

LIE telahfmemberikan 

KAN CHUNG HUA JOGJA. 

  

  

Per vulis. 

HO LING TJING 

sumbangan - sumbangan djuga diserahkan 

as kemurahan Sdr. LIE 

sekalian Sdr.? bantulah 

Jogjakarta, tanggal 7 Desember 1952. 

146-12 

    

         
        

   

DA bni 

    
    

  

1 tube Rp. 7—. 

i $ : 

Nor pnp aan 
NIM AT 

Dharmamon 
(ANTi' HOOGEBLOEDDRUK): 

PON NG KN NIAS 
MESTI. SEMBUH ! 

6 HE) er Nata Den 

TEKANAN “DARAH-TINGGI, 

  

K 
1 blik Rp. 

16 ongkos kirim Rp. 1,—. 
Pusat Pendjual Toko 

»SASTAGINA" 
Kawatan 

141-12 

146 D, Surabaia, 

  

Lulut Muka 
Face Massage 

Trima baru: 

Salon Elis 
Poeders, Cream, 

Lipstift, Lotions, Parfums, Mas- 

kers,-dan lain-lain. 
PRIMA PERAWATAN MUKA. 
Djam bitjara Pagi 9 — 1 
HOTEL 

144-12, 
GARUDA KE. 2. 

  

  

Ditjetak: dengan 3 warna diatas kertas bagus. 

Pembelian, 10— 50 ex korting 1076 

51 LL100 8 MAN 159 
101 keatas bi 2564, 

ats kirim ditambah 1007. 
ntuk lang 

dan Madjallah ,,MINGGU PAGI" Nat Te 

  

» HARGA Rp 2: — 

Kalender 1953 
nKEDAULATAN RAKJAT" dan ,,MINGGU PAGI" 

SKEDAULA TAN RAKJAT" 
      an 

ME STORY of 6. |. IOE 
# SEREM... 

H GEMPAR (Uu 
4 MENGPRIKAN 

Adm. ,K. R", dan ,, 
TUGU 42 — JOGJA. 

MBLULU UNTUK 17 TH, KEATAS 

DIHARAP DJANGAN MEMBAWA ANAK KMI, 

—4 Teks BELANDA. 

Pa 
Typ MEDAN RAKJAT" Jan 0, 

Mpu   
         

   
      

  

dana. £ iki 

   

    

        

   

      

  

“ 
“ 

" 
“3
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