
    
    
       
     

   

  

    
       

        

       
      
     

       

       
          
          

        

      

          
     

      

Mena terletak kepada Ian 
2 Bambang Sugeng. 

dapat dipertjaja, 

00 sampai djam 13.00 

, Kol, Sadikin dan Kol. 
en Kol. Adam dari a tan 

0 dari Angkatan Unas 

  

2 3: 

Kain Sek Saptu “holsdih 
terdapat berita resmi,s Ha 
akan menggantikan Ig 
H. Nasution selaku Kepala 
Angkatan Darat. 2 

Tetapi menurut suara? ' Ng 
terdapat dari kalangan peme- | 

    

rintah serta Angkatan Naa t 
kemungkinan Jang terbes 
tuk mendjadi KSAD ne 

Sa Menurut pihak jang. bias: 

merawat Kolonel Bambang Su- 
geng pun telah menjatakan per- : 

  
timbangannja bahwa kesehatan. 
Kolonel tsb tidak mendjadi ha- 
langan baginja untuk Menang” 
ku djabatan KSAD itu. 

Mengenai Kolonel Simbolon 
tjalon kedua untuk -  djabatan 

| KSAD didapat kabar, bahwa te- 
lah dimufakati jang Simbolon 
akan tetap dalam : djabatannja | 

              

bisa baik. 

sekarang untuk kepentingan 
Angkatan Perang di Sumatera 
hingga pentjalonannja untuk 
djabatan KSAD itu tidak -a- 
persoalkan BAN Ae $ : 

MANA Bh KE- 
SIATAN 

JR Jang “afbotonkan pe: 

5
.
 

“ merintah 
penuaan Studi Pan 

Politik dan Sosial: di Amster- | 
dam mendesak pengurusnja utk 
meminta pembesar2 Belanda 
memberi pendjelasan kepada 
mereka, kegiatan2 apakah jang 
masih terletak dalam batas ke- 
pentingan ta jang dibolehkan 

kamah 
dadkoaia 'kemasin “ut 

    

   

  

Hana 

  

  
Se sendetat pula oleh kabinet soal2 

  

   

  

    

   

dokter Pan : 

“keuangan dan laporan devisen. 

— an soal2 dalam negeri Menteri 

1g 

Horan Tan perwira Kena Mah 
i : Agung tentera 

  

    

Ie Natan" dari djam 
€ Dewan Menteri telah dengar- 

kan laporan dari Menteri LN, aa alan, mei pirane 7 

aa Ka tk bagai 
Tentara Agung Kol. G. 

   
   
   

hakim? perwira pada 
PH. Djatikusumo, Kol. Su- 

Utoyo dari angkatan 
ag dan komodor muda R. Su- 

— pam, laporannja itu Men- 
teri L. N. Mukarto telah mem- 
berikan laporan tentang perdja- 

nja Gan usahanja sepan- 

  

  | djang kundjungannja keluar ne- 
belum | geri umumnja dan sidang PBB 

.chususnja. 
“Dalam hubungan ini telah di- | 

Unie Indonesia Belanda dan Iri- 
an Barat. Tentang hal ini Men- 
teri “Penerangan  menjatakan 
bahwa pemerintah Indonesia te- 

bersedia untuk mengadakan 
Lha perundingan dengan peme- | 

rintah Belanda dan berusaha ke- | 
Gjurusan ini akan segera di- 
adakan. | 

en Subardjo- | 
Cochran , akan diganti. | 

: seluruhnja ? | 
jaan persetudjuan Su- | 

- Cochran pada pokok- | 
nja ria diketemukan persesu- 
'aian dng Amerika Serikat rumu- 
san jg akan menggantikan per- | 

setudjuan tersebut sama sekali. 
“Kabinet selandjutnja juga 

telah memutuskan untuk me- 
njampaikan kemarin kepada 
DPR. rentjana anggaran belan- | 
dja negara tahun '52/'53, nota 

“Keadaan dalam negeri 
s |. segera dapat diredakan. | 
Ditanja mengenai pembitjara- | 1 

Penerangan mengatakan kepa- 
da pers, bahwa kabinet telah 

| mengambil. beberapa putusan 
Jagi mengenai peristiwa 17 Ok- 

  

“itu tidak dapat 
diumumkan. oleh. Pemerintah. 

dengan putusan? ini ia ' jakin 
bahwa keadaan politik « didalam 
negeri dewasa ini akan dapat 

edakan. 
“Menurut dugaan putusan ini 

KSAD jang baru selaku peng-   bagi orang2 asing jang beladjar 
Ginegeri landa. : 

, Dalam rapat anggota perhim- 4 
punan tersebut dari tiga orang 
warga-negara Indonesa jg ha- 
dir 2 mengeluarkan suara tidak 
setudju dengan - usul itu jalah 

Marmusial, seorang anggota pe- 
ngurus jang dem'sioner dan Su- 
tan Asin, gota pengurus jg 
ditundjuk. epertis diketahui 
kedua orang tersebut bekas 'pe- 
nganut B.F.O. — Ant. 1 

Mr. Mr. Sunario: 

ganti Kol. Nasution. Dan se- 
bagaimana diketahui ' tjalon jg 
utama ialah ae Bambang Su- 

geng. 
Achirnja Mete Penerangan 

- memberikan seruan kepada pers 
atas nama Pemerintah agar di 
dalam pemberitaan mengenai: 
soal2 sekitar peristiwa 17 Ok- 

tober jang lalu tapi pada waktu.! : 
“ini putusan? | 

—Hanja dikatakannja bahwa |: 

adalah mengenai pengangkatan | 

  tober diutamakan. kepentingan | 

  

Nag 

  

  
M.M.B. TAK AKAN DI- 
PANGGIL KEMBALI " 

Sebelum tahun 1954 
Dari pihak jang berwadjib 

harian Telegraaf mendapat ka-:. 
bar, banwa pemerintah Belanda 
tidak memikirkan untuk me- 

manggil kembali Misi Militer 
Belanda-dari PADA sebelum 
tahun 1954. s 

Demikian kawat dari warta- 

| tawan Antara Amsterdam, — 
| Ant. 

Ketua Parlaana 

| bebaskan KSAD Kolonel 

  

HARIAN    UMUM 
. DITERBITKAN oueH BADAN PENERBIT ENAM RAKJAT"' Pen » P. 5) 

  

  

lari 
Selai 19 djam lebih Eetnga 

Kolonel Sutoko dari Markas Be- 
sar Angkatan Darat telah me- | 
nemui PM Wilopo. 

Menurut kalangan pemerin- 
“tah didalam pertemuan itu oleh 
PM setjara lisan telah diberi- 

:4 kan pendjelasan?2 mengenai tin- 
dakan pemerintah untuk mem- 

Na- 
sution dan beberapa perwira me- 
nengah Angkatan Darat lainnja 
sebagai langkah pertama untuk 
menjelesaikan peristiwa 17 Ok- 
tober. Pendjelasan setjara ter- 
tulis kabarnja akan disampai- 
kan kemudian kepada Markas 
Besar Angkatan Darat jang 
baru? ini telah memadjukan su- 
ratnja kepada Dewan Menteri 
untuk meminta pendjelasan dari 
pemerintah mengenai tindakan 
membebaskan Kolonel Nasution 
dan beberapa perwira menengah 

dari Angkatan Darat dari tu- 
gasnja Ana ini. — Ant 

# 4 "aa 

Figuur besar supaja mentjalon. 
kan pada pemilihan umum 

Badan Pekerdja dari Konstituante sebagai 
gantinja Parlemen 

APTU jang lalu Parlemen menjampaikan kepada Pemerin- 
tah laporan? dari “keenam bahagian mengenai pembitjara- 

an tentang rentjana undang? pemilihan konstituante dan par- 
lemen, 

Kabarnja laporan itu terdiri “dari lk. 100 pagina. Menilik 
kesibukan Pemerintah diwaktusekarang, diduga djawaban atas 
laporan itu tidak akan dapat diselesaikan oleh Pemerintah se- 
belum 20 Desember s2 ye jang diharapkan Parlemen. 

.. Mr. SARTONO. 
pemilihan “konstituante 

dulu. 

| Dalam pada itu, ketua Parle- 
men Mr. Sartono menerangkan 
bahwa menurut pendapatnja 
majoriteit dalam — Parlemen 
menghendaki didahulukannja pe- 

negara dari.pada sesuatu aliran | milihan konstituante dari pada 

jang ada diwakilinja. — Ant. 

Tak perlu berunding tani 
dengan -Belanda 

  

Mr. Sunarjo dari PNI akil 
ketua II seksi LN hem ga me- 
nerangkan, bahwa Si sikap 

pemerintah Belanda jang hake- 
katnja tidak suka-begitu sadja 
melepaskan Unie serta tidak 
suka melepaskan ann, 
atas Irian Barat, maka rasan 
tidak ada gunanja lagi bag 
donesia untuk mengadakan 

  

       

   

  

rundingan mengenai Unie 
Irian Barat, jang menurut Mr. 
Sunarjo, bagi Ino 

tidak dapat | 

dengan 
kan dua soal jang 
dipisahkan antara satu 
lainnja. Ta 

M3 Sunarjo mengingatkan | 
bahwa Indonesia hingga kini | 
hanja mau gp ane den 
Belanda atas Kn 

    

    

  

   

lak, 7 

Apabila dua ate ita ae 
dipenuhi ia 
mungkinan2 bagaimana Tam 
bungan . PTN 4 

BicebpukgP » Tag Taddocik 
tinggal satu 
melakukan tindakan? dilua 
rubah an ajarin : 

dalam mramamep B Ka 

.. Sunarjo menjesaikan, karton! 
pemerintah Belanda dalam soal | 
Unie dan Irian Barat itu tetap | 

  

melakukan tindakan? model ko- 
Ionial dengan mengundang 
pital asing setjara luas 
deur politik model lama) 
sangat berbahaja 
olah-olah | 

ka- 

  

itu, dan se- 
      

     

        

   

  

a kipun buat sementara 

engan ngatakan, bahwa 
'|supaja Unie dan Irian Batat ini 

  

    
    
     

   “| Djawa, — 

nja djalan, " jaita 
   

  

   
      

      
    

  

   

  

     

    

    

  

Na | 

| ekonominja sendiri jang ada di 
Indonesia. 
   
'segera diangkat seorang Gu- 
'bernur bersama stafnja jang 
lengkap untuk Irian Barat mes- 

1 mereka 
itu berkedudukan didaerah di- 
Juar Irian Barat. 
|. Ia menjetudjui bahwa menu- 
rut rentjana undang? pemilihan, 

“Irian Barat dimasukkan sebagai 
(distrik pemilihan Indonesia. 
| Selandjutnja Mr. Sunarjo me- 

ia berusaha 

-selekas mungkin Lan di 
Parlemen, — Ant. f 

“TIGA TAHUN PEN. 
  

  

me | W. DJARA 
A . Untuk perampok. 

Yairasgan pendjara selama 
tiga tahun, telah  didjatuhkan 

|oleh “Pengadilan Negeri Djakar- 
(ta atas diri Siauw Giok Oen, jg 

  

Penataan beberapa bulan 
jang lali merampok sebuah 
mobil milik L.T.N. didjalan 

Ant. 
  

“Lutus AKADEMI 
PERNIAGAAN 

Djakarta         Tg 
edar celah dilangsung 

- Ikan upatjara penjerahan idja- 
| zah2 kepada para peladjar dari 
Akademi Pern'agaan Indonesia, 
jang “telah mengachiri peladjar- 
annja dengan 'berhasil memper- 

  

| ness KN 

: Kedjuaraan P.S.S.I. 
Ma — Medan 

- (RM). 
  

  

n — Malang 
Surabaja — Surakarta 

4- 
2 

“4 
Megan -— Djawa Tengah 3   0. 

“1. 
“0. 
“09 

  

Ia mengandjurkan supaja kini! 

olek gelar "Bachelor Of Bussi- 

pemilihan parlemen. sehingga 

besar kemungkinan rentjana un- 
Gang2 itu akan,diubah untuk pe- 
milihan konsStituante sadja. ' 

Pun menurut - pendapatnja 
pembitjaraan RUU itu dalam 
Parlemen akan dapat diselesai- 
kan dalam sebulan sehingga 
djika djawaban Pemerintah atas: 
laporan2 bahagian dapat disam- 
paikan kepada Parlemen sebe- 
jum 209 Desember, maka undang2 
pemilihan konstituante “ kepada 
parlemen sebelum 20 Desember, 

stituante akan diselesaikan da- 
lam Djanuari 1953. 

Figuur besar seharusnja 
ikut mentjalonkan dirinja. 

dalam masjarakat pada waktu 
pemilihan, begitu 
mentjegah djangan terlalu ba- 
njak? tjalon? perseorangan jang 
memadjukan diri, maka perlu 

figuur?2 besar di Indonesia turut 
mentjalonkan dirinja, misalnja : 
Sukarno, Moh. Hatta, 
H.A. Salim, St. Sjahrir, Moh. 

| Natsir dll, demikian Sartono. 
Selain memudahkan tehnis 

pemilihan, sedikitnja aliran: da- 
lam" pemilihan itu, menurut Sar- 
tono, terutama akan menghasil- 
kan nilai dan perimbangan jang 
baik dalam konstituante. 

engan begitu pekerdjaan me- 

njusun undang2 dasar baru akan 
lebih mudah dan tidak | terlalu 

minta waktu 
/Mr, Sartono berpendapat bah- 

wa tehnis pemilihan konstituan- 
te, tidak akan dapat dilaksana- 

"kan dengan keras, seperti apa 
jang tertulis dalam  undang2 

(harus ada kelonggaran2 untuk 
jang masih terbelakang. 

Misalnja tjara pemilihan di- 
daerah Minahasa jang sudah ti- 

dak ada buta hurufnja, tidak 
akan dapat disamakan .,,strek- 
heid'nja dengan pemilihan mi- 
salnja didaerah2 pedalaman Ka- 
limantan begitu pula tentang 
ketentuan waktu memilih, ber- 
hubung dengan  djarak2 jang 
berdjauhan. : 

| Badan Pekerdja dari 
konstituante berang- 
gauta 50 orang, 

“Sartono pun mengandjurkan, 
dari mulai sekarang sudah se-   

konstituante 

  

patutnja dipikirkan kebutuhan 
gedung untuk terhimpunnja kon- 
stituante nanti jang beranggau- 
ta Lk. 500 orang. ' 

Diterangkan sesuai 'dengan jg | 

dimaksud oleh undang? dasar | 
sementara maka sesudah kon 
stituante terpilih, Parlemen se- 
mentara sekarang ini lalu di- 

bubarkan. Sebagai gantinja' di- 

adakan Badan Pekerdja dari 

jang mendjalankan tugas Par- 
g 'Jlemen sehari - hari. Diakui Mr. 

Sartono memang gandjil tugas 
8 itu diserahkan kepada Badan 

Pekerdja, jang hanja terdiri dari 
50 orang, meskipun soal2 jang 
besar bisa diserahkan oleh Ba- 

dan Pekerdja kepada konstitu- 
ante. Demikian a.l, Mr, Sartono. 
Ant, 

  

. KANTOR POLISI SEKSI II 
. DIBUKA 

Saptu pagi djam 08.00 ditem- 
pat kantor polisi Seksi II jang     

maka undang2 pemilihan kon- | 

Mr. Sartono berpendapat utk | 
mentjegah terpetjahnja aliran 

pula untuk | 

Alimin, 

bertahun - tahun.- 

baru di Balapan telah dilakukan 

dengan resmi pembukaan kantor 
tersebut “dengan dihadiri oleh 
pembesar2 sipil dan tentara ser- 
ta kepolisian. 

Pengguntingan pita dilakukan 

oleh nj. Sudjono Hadipranoto, 
sesudah diadakan defile oleh se- 
pasukan polisi. Achirnja peres- 
mian itu ditutup dengan pertun- 
djukan colonne. Pn 

  

POLISI. LALU - LINTAS 
DITANGKAP 
Tersangkut dalam per 
kara pemberian: rij- 

“bewijs. : 

Polisi Bandung telah menang- 

kap 3 orang anggota polisi ba- 
gian lalu-lintas di Bandung. 
Menurut keterangan, ketiga 

orang anggota polisi itu ditang- 

kap karena tersangka tersang- 
kut dalam hal ketjurangan2 
mengenai pemberian rijbewijs. 

Pemeriksaan dan pengusutan 

perkara ini masih diteruskan, 
Ant. 

at 

“Palar wa 
| ngani protokol 

Mengenai tarif / per- 
2 dagangan. 

Duta besar Indonesia pada 
PBB Palar, telah menanda- 
tangani protokol pertama dar: 

| ratifikasi dan modifikasi dari 

tambahan pada persetudjuan 
“umum mengenai tarif dan per- 
dagangan... Protokol “tu akan 
berlaku setelah 34 negara jang 
turut serta dalam persetudjuan 

itu telah - menanda-tanganinja. 
Kebanjakan dari negara2 itu te- 
lah menanda-tangani, ketjuali 
Austria, Brazilia dan Mikara- 
goa. — (R.M). 

SIDANG PARLEMEN 
— JANG TERSINGKAT 

Karena tak ada ang- 

gota jang - minta bi- 
tjara. 

Sidang parlemen pleno ter- 
buka malam Saptu jang lalu 

jang sedianja — untuk me- 
ngadakan pembitjaraan babak 
kedua mengenai rentjana un- 

dang2 perubahan2 dan penam- 
bahan padjak rumah tangga 
1908  hanja berlangsung lima 
mienit,. karena ternjata tidak 
ada anggota jang meminta bi- 

tjara dalam babak kedua. 
Pun penindjauan fatsal demi 

| fatsal dari pada rentjana un- 
ang2 itu hanja dapat mengenai 

beberapa fatsal sadja, karena 
nota- perubahan dari pemerin- 
tah mengenai tarip sepeda - mo- 
tor dan motor - tidak - mewah, 
jang pada prinsipnja sudah di- 
setudjui parlemen, belum di-: 

sampaikan kepada parlemen. 
Dengan ketentuan, bahwa 

pembitjaraan mengenai rentja- 
na undang2 itu diteruskan hari 

Senin malam ini, maka sidang 

pleno tersebut jg dibuka pada   
ita Lk: 50 orang. 

pukul 20.05 ditutup oleh ketua 
Sartono pada pukul 20.10. Si- 
dang dihadiri 115 anggota dan 
Menteri Keuangan, — Ant. 

  

. GURU? PADA PER- 
“'GURUAN TINGGI 

La C.J. Gouwentak guru kelas 
pada S.M.A. / B IV Negeri Djl. 

Batu 3, Djakarta, menurut Su- 

rat putusan Menteri P.P.K. ter- 
hitung mulai tanggal 1 Sep- 

e teriber 1952 disamping - djaba- 
tannja jang tersebut diatas, un- 
tuk sementara diserahi membe- 
ri peladjaran dalam mata. pela- 

djaran Ilmu Fisika pada Fakul- 
tet Kedokteran Universitet In- 
donesia di Djakarta. 

Demikian djuga Nj. Mr. Ch. 

Pieters - Gill ,,Algemeen Parti- 

   

Wellenstein Krause & Co di 
Djakarta, untuk sementara di 

angkat untuk memangku dja- 

batan ps. Hoofdberoepassistente 
pada Fakultet Hukum dan Pe- 

/agetahuan Masjarakat Univer- 

“sitet Indonesia di Djakarta. 
Soemantri, ps. Ahli Tera jang 

dipekerdjakan sebagai asisten 

kl. I pada Fakultet Pengetahu- 

an Tehnik di Bandung,  terhi- 

tung mulai tanggal 1. Agustus 

1952 disamping djabatannja jg 

tersebut diatas untuk sementa- 

ra diangkat sebagai dosen luar 

biasa dalam.mata peladjaran 

Ilmu Alam pada Fakultet Pe- 

ngetahuan Tehnik di Bandung. 

— Ant. 
  

APA KATA LAMPING 
DI NEDERLAND ?   

“Setibanja di Schiphol bekas 
Komisaris Tinggi Belanda di 
Indonesia, Lamping, menerang- 
kan bahwa dalam perdjalanan- 

nja dinegeri2 As'a Tenggara ia 
hanja melihat sedikit perhatian 
orang terhadap soal perhubu- 
ngan Indonesia — Belanda. 

Mengenai situasi di Indonesia 

kan, bahwa hal ini lebih mem- 
persukar kedudukan orang2 Be- 
landa di Indonesia dan dapat 
diduga bahwa Indones'a nanti. 
akan lebih banjak sjarat2 bagi 

Oral z2 Belanda, — Ant.   
  

melawan Perantjis. 

Sheik Abdul Latif Shashai, 

imam mesdjid Al Ahzar di Kai- 
ro, Ketika diadakan sembahjang 
hari Djum'at telah mengandjur- 
kan demikian. Pada sembahjang 
itu hadir pula perdana menteri 
Mesir, djenderal Mohammad 
Naguib dan kepada staf angka- 
tan perang Syria, kol. Shishakli, 
jang kini mengundjungi Mesir. 

Kalangan tadi mengingatkan, 
bahwa andjuran2 sematjam itu 
dari Al Ahzar diwaktu jg lalu 
tak membawa hasil kerdja sama 
diantara pengikut2 agama Is- 
lam diluar negeri untuk mela- 
wan musuh mereka bersama. 
Mereka mengakui, bahwa Uni- 
versitet Al Ahzar adalah salah 
satu tempat pendidikan terting-   gi seluruh dunia, Tapi ditegasa 

p| Lembaga Kahudajaan lndonesia 
Ken. Batavisasch Canootichap 
van Kinsbin an Watenschappen 

,Diihat" melawan Perantjis 
Andju.an dari Kairo 

ALANGAN diplomatik di Washington tak begitu 
'&:kan berhasilnja andjuran untuk melakukan perang sutji 

atau djihat oleh seorang pemimpin agama Islam 
dalam membantu perdjoangan kemerdekaan 

pertjaja 

terkemuka 
bangsa Tunisia 

. 

kan, bahwa dalam dunia Islam 
tak ada ,,kekuasaan tertinggi” 

dan andjuran jang dibuat itu 
membawa hasil jang mengikat | 
bagi pengikut2 agama Islam. 

Perantjis heran. 
Lebih landjut dari Paris ke- 

menterian luar negeri Perantjis 
menjatakan keheranannja jang 
sangat terhadap andjuran untuk 
melakukan perang sutji mela- 
wan Perantjis. 

Dikatakan, bahwa negara 
Arah, masih menghadapi banjak 
soal jang lebih penting jg belum 
lagi diselesaikan.  Diantaranja 
dikemukakannja tentang soal 
Israel dan bantuan kepada kaum 
pengungsi bangsa. Arab Palesti- 
na jang kini tak mempunjai ru-   

  
  

Daniati lw 
di Athena 

Prof. Mr. AG. Pringgodigdo, 
guru besar pada universitit ne- 
geri Gadjah Mada di Jogja, 
Kini sedang menjiapkan sebuah 
buku jang berkepala seperti tsb. 
diatas. Buku itu penting sekali 
bagi mereka jang mempeladjari 
perkembangan? demokrasi di- 
alam Junani kuno, jang pada 
hakekatnja dasar? dari demo- 

krasi kuno itu sekarang pun 
orang masih memakainja. Kira? 
dalam bulan Djanuari jang akan 
datang ini buku itu telah selesai 
ditjetak. $ 

UTJAPAN SELAMAT 
KEKONGRES WIENA 
Berhubung dengan berlang- 

sungnja kongres rakjat2 sedu- 
nia untuk perdamaian jang di- 
mulai tanggal 12 Desember di 
Wiena, Komite Pusat Pembela 
Perdamaian Dunia untuk Indo-   

  

sekarang  Lamping menerang-. 

kulir” Sekretaresse pada Firma | 

nesia mengirimkan kawat utja- 
pan selamat ke Wiena atas 

berlangsungnja kongres itu. 
— Ant. 

SE EKA SUKA DUKA 
Bagi pemeluk agama 
Bali Hindu. 

Dikota Makassar telah ter- 
bentuk suatu organisasi baru 
jg bernama "Se Eka Suka Du- 
ka” jang diketuai oleh Gusti 
Murah Timba, Adapun azas tu- 

djuan organisasi 'tu ialah Ke- 
Tuhanan, Kebangsaan, Kema- 
nusiaan serta mempererat per- 
Saudaraan antara Bangsa Indo- 
nesa umumnja asal darj Bali 
chususnja dan sesama pemeluk 

agama Bali-Hindu, Perlu dibe- 
ritakan, bahwa organisasi ter- 
sebut adalah non-politik. . RM. 

| tan ini untuk memberi   

  

  

  

       

Perantjis - Tunisia: 

  

Dalam dan Luar Kota. 

  

Beta MUI Ra 11. — 

Etjeran ......... ». 0.60 

9 

, ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 
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Usul blok A-A ditolak PBB 
Perantjis-Tunisia langsung berunding 

ANITIA Politik PBB telah mulai merundingkan soal Ma- 

rokko. Dalam perundingan itu wakil Perantjis tidak hadir. 

Alasan PBB tidak berhak tjampur tangan dalam urusan Ma- 

rokko itu. 

Pada pidato pembukaan, wakil 
Libanon mentjela tidak hadirnja 

wakil Perantjis itu dengan me- 

ngatakan mengapa Perantjis ti- 
dak mempergunakan . kesempa- 

ketera- 

ngan tentang apa jang telah 

dilaksanakan di Marokko. 

Selandjutnja ia berkata, bah- 
wa negara2 Arab/Asia . telah 
menjokong resolusi jang berisi- 

kan supaja perundingan antara 
Perantjis dan Marokko. dimulai 
lagi. 

Tunisia. 

PBB tidak menjetudjui tjam- 

pur tangan langsung dari PBB 

di Tunisia, dengan suara 33 la- 
wan 23 dan 4 blanko. Panitia 
tersebut kemarin telah menolak 
usul negara2 Arab/Asia jang 
menghendaki dibentuknja Ko- 

misi djasa2 baik PBB untuk 

mengatur pembitjaraan2 anta- 
ra Perantjis/Tunisia. 

Kemudian, dengan suara 45 

lawan 3 dan 10 suara “blanko, 
Panitia Politik PBB menjetudjui 
resolusi Amerika Selatan jang 
menghendaki, supaja Perantjis 

dan Tunisia langsung berunding 

jang bertudjuan kearah peme- 

rintahan sendiri di Tunisia. 
Sekarang. Panitia tersebut 

akan wmenjampaikan resolusi 

tsb. 'kepada- Madjelis Agung 
PBB. — BBC.   

  

KASHMIR BESOK DI 
DEWAN KEAMANAN 
Hari Selasa j.a.l. D. K. PBB 

akan melandjutkan  perdeba- 
tannja tentang soal Kashmir. 
Dewan tersebut kini telah me- 
nerima resolusi Inggeris —- A- 

merika jang mengusulkan, sl- 
paja wakil2 Ind'a dan Pak stan 

mengadakan perundingan di- 
markas besar PBB dan berusa- 

ha menghapuskan djalan buntu 

jang sekarang ini. 
Dalam D. K. utusan : 

Vyaya Lakshmi Pandhit, 

India, 

me- 

njatakan bahwa India menolax 
andjuran Inggers —- Amerka 

tersebut. 
Dalam pada itu Menteri Luar 

Negeri Pakistan - mengatakan 

bahwa ia akan menunda dja- 
wabannja. atas pernjataan Nj. 
Lakshmi Pandhit. — BBC. 

  

RRT BELUM DJAWAB 
Resolusi India. 

Markas besar PBB sampai 

kini masih belum terima djawa- 

ban dari Korea Utara dan Tong 

kok Komunis atas resolusi Inc 
jang mengusulkan untuk n 
rutkan soal tawanan perang 
Korea. Usul India itu diterima 
sidang umum, dan telah dikirimn- 
kan kepada RRT dan Korea 

Utara. — VOA. 

  

   

    

  

SIDIK : 
  

'ang tersangkut ,,peristiwa 17 October" 

Tindakan 

masalah ini, 

den di Bali. 
djelaskan, 

  

SIDIK DJOJOSUKARTO. 
TA pemimpin peristiwa 
17 Oktober baiknja meng- 

undurkan diri,   
Peristiwa jang oleh PNI  di- 

tjap sebagai anti demokrasi itu 
menurut anggapan PNI tidak- 
lah dapat diselesaikan dengan 
tindakan jang anti demokrasi 
pula. tapi harus diselesaikan de- 
ngan tjara demokratis. 

Sidik selandjutnja menegas- 
kan, bahwa disekitar peristiwa 

17 Oktober itu orang tidak da- 
pat melepaskan kesan, bahwa 
pimpinan Kementerian ' Perta- 

hanan dan Angkatan Perang 
tersangkut, hakekat bahwa me- 
reka itu mestinja dapat meng- 
halaukan kedjadian tersebut, di- 
letakkan tanggung-djawab  ke- 
djadian itu kepada mereka. 

Dan penjelesaiannja sekarang 
ini, demikian Sidik, akan lebih 

lantjar, apabila pembesar? jang 
tersangkut itu sendiri ' segera 
mengundurkan diri dan tidak 
ikut dalam usaha ,,penjelesaian- 
nja” peristiwa tersebut. 

Sidik sama sekali tidak  se- 
endirian dengan ' anggapan 
ahwa kita kekurangan tenaga2 

perwira. Tetapi, demikian Sidik, 
kita harus berani menggunakan 
ukuran2 jang tjotjok ' dengan 
keadaan bahwa revolusi kita 
sekarang ini belum selesai, dja- 

(di tidak dengan sekolahan atau 
akademi jang diperlukan sesu- 
atu djabatan. Ia kemukakan 
tjontoh pada permulaan revolusi 
kita, dimana tiap orang dapat 
mengganti tempat2 jang tadinja 
diduduki Belanda, 

Kongres puas dengan 
Jlaporan Mukarto, 

Atas pertanjaan, Sidik menja- 
takan, bahwa kongres. sangat 
puas akan laporan jang diheri-   

IDIK DJOJOSUKARTO jang telah dipilih kembali 
kongres PNI sebagai ketua umum, telah mengadakan kon- 

perensi pers. Ia antaranja menjatakan, bahwa pada tingkatan 
sekarang ini "titik berat persoalan »peristiwa 17 Oktober” bu: 

kan lagi tentang ada atau tidaknja coup @etat, tetapi 
bagaimana menjelesaikannja. Mengenai perkembangan disekitar 

ia katakan bahwa situasi pada waktu ja berang- 
kat dari Djakarta ke Surabaja sudah sangat 
ngan pada waktu ini sesudah Wilopo bertemu dengan Presi- 

Bagaimana perbedaannja Sidik tidak mau men- 

  

Mukarto dapat 
oleh 

soal 

berlainan de- 

kan oleh Menteri Luar Negeri 
Mukarto. Kongres dapat menje- 

tudjui tindakan Mukarto jang 
didasarkan kepada machtver- 
houdingen internasional. Sedja- 

ian dengan iri, maka tidaklah 

kita akan menoleh ke Barat sa- 

dja, tetapi djuga ke Timur dan 
kemana2 jang bermanfaat bagi 

perdjuangan Indonesia. Dalam 

hubungan ini diusahakan ren- 

tjana jang agak besar jang me- 

ngenai penindjauan susunan per- 
wakilan2 kita diluar negeri de- 
ngan mengurangi jang kurang 
efficient dan menambah jang 

terasa sangat diperlukan uan 
penting, jaitu umpamanja tja- 
bang2 di USA, di Eropa, Eropa 

Timur dan Moskow. Perubahan2 

itu akan dilaksanakan dengan 

tidak menambah belandja " ne- 
gara. Kongres djuga menjetu- 

djui konsepsi Mukarto mengenai 

Uni Indonesia — Belanda, Irian, 

penghapusan rasdiskriminasi 
internasional dan ' mempergiat 

kerdja-sama internasional. 
Overkompensasi berku- 

rang. 
Sifat overkompensasi bangsa 

Indonesia, sesudah  mendjadi 

bangsa merdeka, menurut Sidik, 

sudah berkurang, setelah Indo- 
nesia mengalami banjak kesu- 

karan2. Kini terasa sangat be- 

tapa berat perdjuangan bangsa 
Indonesia itu. P.N.I. beranggap- 
an tidak dapat mengatasi kesu- 

karan2 itu sendiri dan” perlu 
bekerdja bersama dengan se- 
mua golongan. P.N.I. gembira 
akan kegiatan pemerintah me- 
njiapkan - undang2 pemilihan 

umum. Dalam hal “ini djuga di- 
kehendaki segera - ditentukan 
nja undang2 warga-negara In- 
donesia, sebab terasa kurang 

pada tempatnja, apabila golong- 
an warga-negara turunan asing 
ini diadjak ikut pemilihan 
umum, sedangkan status hukum 
mereka belum djuga ditentukan. 

Tenaga? achli asing. 

P.N.I. menginsafi kurangnja 
tenaga2 achli dalam berbagai 
tjabang pekerdjaan dan penge- 

tahuan, P.N.I. dapat menjetu- 
djui ditempatkan tenaga2 achli 

asing, asal atas dasar »zakelijk”. 

-— Ant, 

DESA2 PERTJOBAAN 
MENERIMA UANG 

Dalam dahun 1952 ini “desaZ 
pertjobaan seluruh Djawa Tis 
mur terima subsidi dari Peme- 
rintah sedjumlah Rp.10.000.—, 
Sedang di Djwa Timur terdapat 
29 buah desa2 pertjobaan, Ada- 
pun ketika th, 1951 untuk ke- 
perluan itu oleh Pemerintah di- 
terimakan subsidi 440.000 rum 
piah, — RSb, 

Sea 
Manek da A5 

  

djangan ikut smenjelesaikannja 
disetudjui 

PEMASUKAN ANGGO-. 
. TA BARU PBB : 

Dalam sidang istimewa Pani- 
tya Politik PBB jang kemarin 

melandjutkan perdebatannja 
tentang pemasukan anggau “ 

baru dalam PBB, wak) Am 

ka menjokong satu resolusi 35. 
diusulkan oleh Amerika Se 

tan dengan isi, supaja dibenti 2 
Panta PBB baru jang bertu- 

gas mempeladjari soal itu. ifa 

mengatakan selandjutnja, bah- 
wa sebenarnja tidak ada kesu: 
ltan mengenai  penerimaa 
anggauta2 baru djika Sovyer 
Rusia tidak menggunakan veto 

dengan sewenang2. 
Dalam pada itu Panitia telah 

menerima 4 usul ialah “dari Po- 
landia, jang mengandjurkan Su- 

paja 5 negara blok Sovjet Unie 
diterima “mendjadi anggauta 
bersama2 dengan 9 negara la- 
innja jang pemasukannja telah 
disetudju:, oleh PBB sekarang. 

— BBC, 

       

GERAKAN EKONOMI 
EROPA 

Menterj Luar Negeri Ingge- 

ris, Eden, jang mengepalai 
dang Dewan Atlantik Utara di 
Paris, sesudah persidangan me- 

ngatakan , bahwa ia gembira 

menerima laporan2 dari Pen 
rin, jang mana akan penting al 
tinja untuk rentjana gera can 

Eropa bersama dengan pers 

makmuran Inggeris dan krna 

rika. 
Dikatakan bahwa sama sekali 

tidak ada perbedaan antara Ke- 

putusan jang baru2 ini diambil 

di Paris dengan keputusan 

muktamar ekonomi persemak- 

muran Inggeris jang diadakan 

di London. 
Laporan itu menundjukkan 

akan adanja suatu kerdjasama 

Gis 

jang hebat antara persemakmu:- : 

ran Inggeris dengan Amerika 

untuk menghindarkan soal ke- 

kurangan dollar, jang mana 

dapat membangun Kana per- 
ekonomian di Eropa. - BBC. 

  

xk Dalam pameran. pakaian 
kedaerahan di Gedung Negara 
malam Achad jd. para warta 
wan potret sibuk mengadakan 

pengambilan dari beberapa Ma- 

mor. pertundjukan. Ferutama 

ketika nomor pakaian Jogja 

dan Solo dimulai, tidak seorang. 
“pum dari para Brtawan potret 

itu tunggal diam, mereka dahua 
lu mendahudWuy mengadakan pes 
ngambilan gambar. Sebaliknja 
ketika pakaian Barat dipertuns 
djukkan tiada seorangpun dari 
wartawan? potret tadi mengama 
bil gambarnjas satu nomor @uri 
pertundjukan pakaiam  Burdt 
pun tidaks ada jang menmik 
Serkan mereka, kontinu lan 
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   dan keamanan. 

   

  

   

lu setjara unilateraal dan 

ngan nasional. 

3g #- Seakan 

tan tenaga. 

jang diketuai 

—  djaan Umum dan Tenaga 

pat menjetudjui susunan 

lah diputuskan 
., pada tgl 22 Nopember 1952. 

tidak sesuai 

rikut pendjelasan 
baik jang bersifat 
"maupun jang minimal. 

akan dinasionalisirnja 

Ne aninakan 

Djawatan Tenaga. ce nat. 

  

Me bi dan penetapan Ten 
dari satu badan itu diserahkan | 

kebidjaksanaan Dewan | 

njatakan sikapnja jang tak da- 

bagi Djawatan Tenaga jang 
oleh Menteri 

kesehatan Tn , pertahanan 

      
tah negara jang ateepulaa peang 
Presiden jang tidak Sa di- | 
   
   

   

          

   

PNI menghendaki Naa 
daan “Bini Nan He 
   
   
   

  

   
     

  

tetangga atas dasar koponti-. 

| Sfuatu panitia jang diketahui | 
oleh Suwirjo telah dibentuk utk 
menjusun.redaksi dari program | 
perdjuangan Sergehuk. — Ant. 

SBLGI anal 1 
Susunan baru Dana 

| Pengurus Besar Serikat pe 
“ruh Listrik dan Gas Indonesia 

Kobarsjih dg 
suratnja kepada Menteri Peker- 

Sununan tersebut dinjatakan 
dengan pendirian 

“dan djiwa dari resolusi S.B.L.- 
G.I. tanggal 27 Djuni 1952, be- 

delegasinja | 
maximal, 

|. #Susunan tersebut tidak mem- 
' berikan kesempatan bagi per- 

“kembangan djawatan tersebut 
terutama jg berhubungan dgn 

perusa- | 
- haan2 Listrik & Gas, dan telah 

kegelisahan pe- 

kerdja2nja dalam lingkungan | 

  

AGAMA HA- 
KEKOK ? 

matan 

dan 
Tjadasari, 

- yrakan agama ,Hakekok”. 

Penerangan 

takan. 

berdekatan 

, Pn an 

  
   

  

    
       

dari Djawatan2 jg 
ngan menjelidiki 

nja, saman “dari Djawatan 

dan | 
f 2 Pradja, maka ke- 

masih belum | 

1 igan jang didapat" 

BARU2 ini telah didengar || 
desas-desus dibagian Ketja 

Bandjar $| 
Ketjamatan Bodjong || 

. Pandegiang) telah ada ge- 

“kl 

: Aanalan rumah, & Rp. 54.- utk 
12 | setiap sepeda motor, d. Rp. 144.- 
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| SURAKARTA 
HI 

1 $ lekasnja memeriksa/membebas- | 
Ti Haa atau mengadili anggota2 | 

s mbahjang 

sa- || disebutkan berapa djumlah me- 
| reka jang ditahan itu dan ka- 

Hi rena , tetapi menurut kete | 

120 orang, Kedu 7 oran 
| ab dan Naa 

Ph Naas 

| , Dongan kep Major 

al ini 0! ang. mudah | 

   “ Djadi mereka itu 

ti k 'mempunjai alat? 
2 g disini itu 

u lain jang dapat di- 
oleh Sunito dan Go 

kalau benar 3 bantaran 
   

   

  

   

  

   

  

    

    

   
    
   

Ole karena itu djika besok 
au lusa pemerintah kita me- 

| tindakan? jang keras 
orang? asing tadi, itu- 

      

   

  

diak mobil- 
    

   

  

X 

      
| takan besarnja padjak sbb.: 

1 n3 570 dari harga-sewa rumah 

b. 279 dari harga pe- 

“untuk tiap oto-mobil jang tidak 
termasuk dalam (ec): e. paling 
Pa Rp. 500.- dan paling 
tinggi Rp. 5000.- untuk tiap 
mobil mewah jang tidak diper- 
untukkan bagi lalu-lintas umum, 

| menurut aturan jang akan di- 
tentukan Menteri Keuangan: — - 

Terhadap tarip2 tsb. diatas 
kemudian Pemerintah memadju- 
kan perubahan sbb.: Untuk se- 

peda motor ketjil (bromfiets) 
ditetapkan padjak Rp.54. se-th. 
“untuk sepeda motor besar (100 | 
cc keatas) Rp. 120,- sedang utk 
mobil biasa jang tidak terma- 
suk mobil mewah Rp. 300,- se- 
tahun. 

enurut rentjana undang2 itu j 

  

| padjak rumah tangga ialah: 
1 jang melulu dipakai untuk 

mengangkut barang2, 2. kepu- 
njaan fabrikan dan pendju a12 

mobil jang ditahan untuk di- 
djualnja, 3. mobil2 kepunjaan | 
tukang mempersewakan (ver- 
|huurders), 4. mobM2 jang di- 
pergunakan oleh badan2 peme- 
rintahan, 5. mobil2 pegawai 
negeri jang dipakai untuk ke- 
pentingan dinas dan mobil2 ang- 

gauta Parlemen jang didapatnja 
karena dia mendjadi anggauta 
Parlemen dan dipakai untuk | 
melaksanakan tugas 
anggauta Parlemen: 6.. mobil2 
jang Gizegel oleh jang  berwa-' 
djib: 7. mobil2 wakil diploma- 

ara asing atas dasar timbal ba 
ik dan asal mereka tidak men- 

LI | djalankan perusahaan di Indo- 

nesia dan 8. mobil2 wakil orga- 
| nisasi internasional jang ditun- 
djuk oleh Menteri Keuangan. 
Dalam babak pertama, berbi- 

ia    
   

"44 ORANG ANGGOTA 
DPR | DPD 
Jang disekap dalam 
Honiap supaja segera 

Na aa jang disam- | 
j aikan pada Presiden, Kabinet, 

|. Agung, dan lain2 in-         
   

   
    
    
    

    

   

  

   

      

   
     

        

   
   

    

  

   
   
      

'diambil oleh sidang DPRDS 
t i Djawa Tengah. tg. 

dengan makgud minta se- 

|DPR- dan DPD Propinsi dan 
Daerah? “jang d'tahan LA 
-4 Sewing waktu jang latu oleh 

jang berwadjib. : 
lam resolusi: tersebut tidak | 

  

   
| lah 44 orang diantaranja dari 
daerah karesidenan Surakarta 

eta rd 

  

NAIK PANGKAT 
tm Major Kusmanto. 
keputusan Presiden | 

Kus- | 

  

  || manto (Solo) diberikan kena- 
| ikan panji 

|| Kolonel 
» mulai tgi, " Desember 195 

mendjadi Letnan | 
BOa bum Lea pa   

ukti2 asal | 

. berhabaja bagi ne- 

tidak ber- | 

— bitjarakan rentjana undang? untuk : 
| ordonnansi padjak rumah tangga 1908 jang pokoknja menen- 

mobil2 jang dibebaskan - dari 

sebagai 

tik, konsol dan lain2 wakil ne- | 

asi jang bersangkutan telah | 

|raan dari Bataljon Genie III 

ih djumlah mereka itu ada- 4 

Gong Sema- I 

Pan dah diketahui karena djalan itu 

“setjara tenaga sukarela jang | 

| tidak kurang dari 200 

nerangkan, | 

ini perlu lekas diambilnja tin 
jang keras 

“orang2 asing itu. Dimanakah | 
ada negara memberi ing Untk | 
'tan kepada bangsa asin 
aktip men tjampuri p ( 
djalan mengeluarkan Li 
bar jang begitu merugikan ne- 
gara Be Tran Ga Ai ini, | 
tanja Suroso. — An 

  

     
  

Tenan 

KE KONPERENSI H.M.I. 
2 apik Djakarta. 

Pada tanggal 26, ag 28-12 

ja. di Djakarta akan diada- | 
“kan konperensi H.M.I. (Himpu- | 
nan Mahasiswa Islam) seat ba 
Indonesia, 

Konperens: ini Ma 

konperensi kerdja. Berhubung 
dengan itu maka dalam rapat- 
nja Pengurus HMI tjabang Jo- 
gja tg. 12-12 jbl., telah memu- 
'tuskan 3 orang utusan untuk 
menghadlirj. konperensi terse- 
but," jaitu : ketua HMI Jogja: 
Hardjo (Fak. Kedokteran). se- 
'kretaris HMI Jogja: Ahmadi 
(Fak. Teknik) dan sdr. Badawi 
(HESP) dari komisariat wila- 

jah Pagelaran. IN   
mobil Nan 

dibitjarakan 
Gmaxa. Parlemen pleno terbuka, dihadliri 128 - | anggauta, 

enteri Keuangan dan dipimpin ketua $ Sartono telah mem- 
dan menambah 

tjara canggauta, jakni Mr. Ju- 
suf Wibisono (Masjumi), Rake 
(PRN) dan Hutomo Supardan 
(P.KI.). Pembitjaraan - pada 
umumnja berkisar pada soal pe- 
netapan padjak bagi mobil jang 
mewah. — Ant. 

PERBEKALAN DJE- 
MAAH HADJI TE 
Dalam rapatnja, jang diada- 

kan oleh Kementerian Agama 
Urusan Hadji tgl. 12 Desember 
1952 bersama dengan 8 instansi: 
PH, Pusat, Kementerian Pe- 
.rekonomian, Kementerian Per- 
hubungan, Djawt. Bea dan Tju- 
kai, LAAPLN, Kem. Kesehatan, 
Kem. Luar Negerj dan Kemen: 

(terian Dalam Negeri, diantara- 
nja telah didapat enakan 
sebagai berikut : 
“Barang2 tersebut Tekbnjakan 

| diangkut dalam kapal dari In- 
donesia ke Djeddah dalam palka 

(barang palka | sahara) jang 
isi dan pembungkusannja sama. 
CN Ra 

1. Pembungkusan pertama 80 
kg. “beras dalam karung. 

| 2. Pembungkusan kedua dida- 
lam peti, jaitu : 5 kg katjang 

( hidjau, 3 kg. gula-pasir, 2 kg. 
teh, 2 kg. tembakau, 2kg kopi, 
1 kg obat2an, 214 kg sabun 
tjutji, 3g kg lada, 1 kg. bawang 
.merah, 1 kg tjabe kering, 2 
botol ketjap “ang kgj, 2 kg. mi- 
njak kelapa, 2 kg dendeng ke- 
ring, 1 kg ikan, 1 kg emping, 

11 kg. kerupuk udang. 
Selain penetapan 

    

tidur, 25 kg. pakaian. 

ja mendapat perbekalan 6814 
kg. — “Ant. 

Sebagai diketahui Major Kus- 
| manto dari Solo gugur bebera- 
pa bulan jang lalu waktu me- 
mimp':n pasukannja menghadapi 

rn di Djawa Tengah itu. “Ant. 

MAGELANG 
DJALAN BARU AKAN 

DIBUKA 

“Didapat keterangan, tg. 1 Dja- 
nuari 1953 jang akan “datang 

| djalan antara Sawangan Mage- 
lang sampai daerah ketimatan 

' Solo Bojolal: jang dibuat sedjak 
7 bulan jang lalu, akan dibuka 
dengan resmi. 

Djalan baru tersebut lebarnja 
T meter dan pandjang 16 km., 

|Gikerdjakan oleh pihak ketenta- 

  
Ter: itorium, 21 Djawa Tengah. 
En ja djalan ba- 

berkurang- 
1 la Ma “ala terhadap 

yanasnja gerombolan ber- 
dea ta dari "M.M, Kompleks. 

rang2: “gerombolan akan mu- 

   

  

akan memudahkan alat2 keku- 
asaan negara mendjalankan 
operasinja. 

Perlu ' -ditambahkan, bahwa 
nbikinan djalan baru terse- 

but mendapat bantuan rakjat 

sangat memuaskan. Setiap hari 
orang |   

w Kantor en Perdamaian" di 
“| Surabaja, telah didatang 

: jumtah 

   

  

   
   

| keadaan negara kita sekarang si t 

terhadap | 
  

terdjadinja peristiwa tersebut. 

  

Litu kini didjaga pula oleh” jang 

tsb tiap2 
Djemaah Hadji dapat membawa 
5 kg. makanan kering (mani- 
san2, asam2 dil.) 10 kg. alat2 

Djadi masing2 Djemaah Ha- 

pemberontakan bekas bataljon 

       
    
   

      

    

    
d awa Ma yg 

LN AN Tjia Tik Sing 
an redaktur Oci Koen Siong. 

v siangnja polisi telah da- 
I kedua warta- | 

Na. itu, dan pada saat itu aju- 
meri erserta sedjumlan 
Pa dibawa ke Seksi V | 
watak didengar ke 

ji 

    
   
   

  

   
       

  

   
    

   

          

   
   

   

“sellinpuh Ba itu sudah ai 

  

itu tidak dapat menghalangi | 

-sangat besar. kemungkinan 
bahwa peristiwa itu disebadkan | 

| karena tulisan dalam 

|lu mengenai peristiwa harian 
| Malang Post” di Malang. Ha- 
rian ,de Vrije Pers” jang me- 

ngutip tulisan Perdamaian” 

berwadjib, demikian Kabar jang 
kita dapat ari Kalangan resmi 
di di Djakarta, — Ant, 

  

BUKU? TERLARANG 
: Bagi Sekolah? Tionghoa. 

Dengan surat putusan Men- 
teri P.P. dan K. tertanggal 4 
Desember 1952, telah ditetapkan 
untuk melarang disimpan, atau 
terdapatnja buku2 tulisan2 dan 
alat2 lain diruangan2 atau di- 
tempat2 lain jang mendjadi ba- 
gian dari sesuatu sekolah, kur- 
sus atau balai pendidik untuk 

dipergunakannja baik sebagai 
alat peladjaran bagi murid2 
maupun sebagai penuntun bagi | 

guru atau sebagai alat peladja- 

- |. Desemhber 1952. 
“nja jalah : 

Ka 
(turut bertanggung djawab. 

djaga oleh jang berwadjib, ru- | 

| pendjagaan jang ketjil | 

l 

»sPerda- | 

| |imaian” tg. 1 Desember jang Ia- 

pe 

- 

pelaksanaan Demokratisering 

'Sekolah2 Teknik  dipertjepat 

“agar tidak- mengakibatkan ke- 
kalutan dikalangan Peladjar2 
STP-ST-STM dan diantara 
“Para Guru terus menerus. 

“HTI adalah salah satu dari 
| KONSEPTORnja, maka merasa 

  

b. Supaja STM tetap 3 (tiga) 

Alasan, bahwa STM harus di- 
|tambah 1 (satu) tahun mendjadi 

4 (ampat) tahun itu disebabkan 
harus ditambah Pendidikan 
Chusus Vak, tidak dapat diteri- 
“ma oleh HTI. 

c. Peladjar2 dari SGA adalah 
6 tahun setelah SR dan SMA 
djuga 6 th setelah SR. Maka 

“djika STM 4 (ampat) th akan 
mendjadi 7 (tudjuh). th setelah 
SR, sedang kedudukannja jalah 
IV b adalah tak dapat diterima 
oleh HTI. 

d. Pelaksanaan Demokratise- 
ring bagi Sekolah Umum dan 
Sekolah Guru telah sangat ba- 
gus, tetapi bagi Sekolah2 Tek- 

nik belum sama sekali. 
e. Teknisi disampingnja Se- 

kolah Ekonomi adalah Aparatur 
jg sangat penting, maka. Pem- 
bangunan Negara Muda | akan 
terlambat, djika Sekolah? Tek- 
nik tidak dilaraskan kepada ke- 
butuhan kita. 
STM 3 (tiga) th telah dapat 

dipertanggung-djawabkan jang 
peladjarannja telah sama dgn 
KWS paling sedikit. 

Dari STP ke ST dan dari ST 
ke STM, pula dari STM ke STT 
atau Akademi Teknik harus di- 

"peringan sjarat2nja, djanganlah   iran bersama. 
Dalam putusan itu tertjantum 

23 matjam nama buku2 tulisan2 
dan alat2 lain jang diperguna- 
'Kan pada sekolah2 Tionghoa 
'antara lain terdapat buku2 pe- 
ladjaran bahasa, gambar2 ka- 

"rikatur, peta2 buku2 peladjaran 
ilmu bumi, njanjian dan bebera- 
pa buku2 ilmu pengetahuan 

umum. — Ant. 

DR. IR. SCHOPPHUYS 
DIPINDAHKAN 

. 
“ lohardjodarsono. 

Dr. Ir. Schopphuys, 
kepala Kantor Pertanian pro- 

pinsi Kalimantan, mulai 1 De- 
sember jang.lalu. dipindahkan 
bekerdja pada Kantor Gubernur 
Kalimantan. 

Gantinja, jalah R. Partoio- 
hardjodarsono,. jang kini: men- 
jabat ketua Pertanian di Se- 
marang. 

Patut dikabarkan, bahwa R. 
Partolohardjodarsono, sebelum 

di Semarang, sudah 10 tahun be- 
kerdja di Kalimantan Selatan 
pada Tan aah Agan. 

- Diganti oleh R. Parto- | 

tadinja | 

rata2 harus 7 (tudjuh) nilainja. 
Alasan mutu - peladjarannja 

»harus "dapat dipertanggung- 
djawabkan” adalah dianggap 
suatu alasan ,,mulur-mungkret” 
oleh HTI. 
Negara Muda Indonesia harus 

memberi kesempatan dan me- 

mimpin untuk meningkat jang 
sedjenis menurut bakat pada 
Pemudanja, jika tidak ingin 
dibandjiri Tenaga Asing. 

Peladjar2 jang tidak mampu 

dalam otaknja atau keuangan- 
Inja akan dengan sendirinja ber- 
'henti ditengah djalan (natuur- 
Hjke selektie). 

Ketakutan dari PPK, bahwa 
kita tak akan mendapat Teknisi 
Rendah dan Menengah adalah 
tak mungkin terdjadi. 

Kini telah terbukti, bahwa 
anak2nja para jang mampu ke- 
uangannja banjak jang ke SM, 
sedang di STP anak2 dari me- 
"reka jang melarat. Keadaan ini 
melanggar pada dasar pendidik- 

an kita jang hendak memprak- 
tiskan para Pemuda. 

£. Tjara jang dikerdjakan 
kini mengakibatkan dgn bukti2, 
bahwa anak2 jang " semuanja 
hendak meningkat disebabkan   

  

Jogjakarta oleh Menteri P.P. & 

Gadjah Mada Prof. Dr. Sardjito 
"7-1 aa MERAPI, 

  

Pada tanggal 19 September 1952 

resmikan pembukaan bagian Ekonomi, 
Sosial. Ekonomi dan Politik. Gambar .: 

di Siti- Tinggi bertempat 
K. (Bahder Djohan) telah me- 

- dari Fakultit Hukum, “ 
Presiden  Universitit 

sedang berpidato dalam “pem- 

| WILAJAH DIAWA TENGAA | 
  

' GEROMBOLAN M.M. 
KOMPLEKS AKTIF 

89 Buah rumah penduduk di 
7 desa daerah ketjamatan Gra- 
bag Magelang, selama 2 malam 
baru2 ini mendjadj sasaran ge- 

rombolan bersendjata dari Me- 
rapi-Merbabu kompleks jang 
bersendjatakan  mortir, bren 
dan stengun. Didesa Tirto 28 
pemilik rumah telah menderita 
kerugian Rp.1.863.50,—, desa 

Tlogo 24. pemilik “ rumah 
Rp.2.231.—, desa Grabag 4 pe- 
milk rumah Rp.1.505.-—, desa 
Ngasnan Il pemilik rumah ' 

Rp.4.681.50.—, desa Kleteran 

8 pemilik rumah Rp.3.300.—: 
desa Tlogo 7 pemilik rumah 
Rp.601,50 dan. didesa Sidogede 

5 pemilik rumah kerugian pen- 
“duduk sebesar Rip.2.495:50.—. 
Pan djiwa tidak ada. — tant. 

SEMARANG 
MAA IMA TM » 

GAPPERO PERKUAT 
MAKSUD GABID 

5 Perserikatan Pengusaha Ro- 

kok di Djawa Barat dan 12 di 
Djawa Tengah jang masing2 
tergabung dalam Gabungan 
Persatuan Pengusaha Rokok 
(GAPPERO) Djawa Barat dan 
Djawa Tengah, telah mengirim 

  tir Indonesia Djawa Tengah di 
Semarang jang maksudnja se- 
tudju dan memperkuat ,,perdju- 
angan” GABID jang minta pa- 

Ga pemerintah agar pembelian 
tjengkeh diserahkan kepada imr- 
portir Indonesia dengan melalui 
jajasan jang telah ada, sedang 
penjelenggaraan pembagian di- 
lakukan oleh suatu Pool jang 
keradg dalam pengawasan Dja- 
watan Perindustrian dan Per- 
dagangan. — Ant. 

DJAWATAN KEHU- 
TANAN  BERKEBE- 

RATAN 
Oleh Djawatan Kehutanan In- 

speksi, III Djawa Tengah  te- 
lah dihajukan keberatannja: pa- 
da pemerintah pusat berhubung 
adanja . suatu tindakan jang 
membebaskan pedagang kaju 

dari pembajaran uang .tang- 
gungan 150” atas harga kaju 
jang dikirimkan mereka melalui 

laut. 

Menurut keterangan . beleid 
tersebut diambil sedjak 1 No- 
pember jang lalu oleh Djawatan 

Organisasi Usaha Rakjat Djawa 
Tengah dan jang sudah disjah- 
kan oleh pihak Kementerian dgn 
maksud menolong pedagang2 jg 

umumnja ,lemah” pokok itu te-     serta, menjelesgikan, . ——a - Ant, kawat. kepada Pn Tap 

''a. Dari fihak H.TI. diadju- | 
ikan supaja pengisiannja dari ' 

tahun. 4 

       

jonikatan Himpunan Teknisi In- 
| donesia pada Menteri P.P.&K. 

? Sutardjo dan Mantoro Tirtonegoro dari Pusat Pimpi- 
nan Akar Teknisi Ind onesia - Jogjakarta telah meng- 

.|- hadap Menteri P.P.& K. dari dj. 12.00 — dj. 1.30 pada tgl. 10 
Usul? dan tuntutan? jang diadjukan diantara- 

faktor2 masjarakat jang sedang 
tumbuh membandjiri Sekolah 
Umum daripada STP jg dengans 
njata2 dianggap Sekolah Sam- 
pah jang menerima anak2 tidak 
diudji alias rontokan dari jang 
tidak lulus ke SM. 

Bandjirnja anak2 ke SM jang 

sebagian besar berhenti ditengah 
djalan, karena tidak mampu 
akan sangat merugikan Negara 
Muda Indonesia. 

g. PPK harus tegas tindak- 
annja supaja hanja di ST ada 
Klas2 Parallel dari STP dan 
SM, tetapi tidak sebagai seka- 
rang ini di STM djuga meneri- 
ma dari SM, akibat terlalu be- 
rat kekurangan tenaga Guru 
dan terlalu bertumpang siur di 
ST dan STM ada klas2 Parallel 
dari SM dan STP/ST. 

h. Sekolah2. Masjarakat se- 
bagai pengganti STP2 harus se- 
gera diperhebat supaja Negara 
Muda lekas untung dan Pela- 

djar2 dari desa tidak memban- 
djiri kota2. 

i, Buku2 jang dibeli dari luar 
kini merupakan sifat Umum, 
tetapi tidak semata2 bagi Seko- 
lah2' Keteknikan. 

Pembuatan Buku2 di PP&K 
jang kini sangat terlambat ha- 
rus dirobah. Keketjewaan ter- 
lalu banjak dari orang2 luar jg 
naskahnja terlalu lama diterima 
atau sama sekali tak ada ka- 
barnja. 

Perbaikan ini dapat tertjapai 
dengan perobahan APARATUR- 

NJA: 
j. Buku2 Pedoman bagi Gu- 

ru2 STP-ST-STM harus selu- 
ruhnja disamakan dan diberi 
petundjuk2 jg tegas halaman2- 

nja jang dipeladjarkan. 
k. Penghargaan dari bekas 

peladjar2 STP - ST - STM harus 

diperbaiki untuk menarik para 
peladjar. 

1. Aparatur dalam Inspeksi 

DN 
Teknik, terutama Pimpinannja 
harus diganti, karena tak dapat 
lebih lama lagi dipertanggung 
djawabkan. 

HTI mengusulkan Ir. Tjokro- 
nolo - bekas Kepala ' Pendidikan 
Teknik Pusat Pengadjaran jang 
pada itu waktu indirekt merasa 
dilutjuti, ditempatkan kembali. 
Dia adalah Promotor dari Prak- 
tisering Pendidikan Teknik pada, 
tahun 1943. Beliau sanggup 

kembali asalkan Pemerintah 

membutuhkannja. 
m. Pimpinan2 ST-STM ha- 

rus bangsa Indonesia dan tak 
perlu seorang  Insinjur mengi- 
ngat, bahwa kita hanja mem-. 
punjai 70 (tudjuh puluh) Insi- 
njur. 

TANGKAPAN? DI 
LOMBOK 
Ada hubungannja dgn 
peristiwa pembunuhan 
Saleh Sungkar? 2 

Baru2 ini oleh pihak kepolisi- 
an daerah Lombok telah ditang- 
kap 6 orang terkemuka dianta- 
ranja dari kalangan pemerintah- 

an di Lombok, jaitu: 1. bekas 
kepala daerah Lombok Lalu 
Abdurahman, 2. kepala peme- 
rintah Lombok Barat Lalu Dar- 
wisah alias Hadji Adam, 3. ac- 
ting kepala pemerintah Lombok 
Timur Lalu Ceriata, 4. Mamig 

Fadelah bekas anggauta DPD, 
5. kepala distrik  Batukeliang 
Lalu Miradja dan 6. kepala dis- 
trik Djonggat Lalu Mustiandi. 

Penangkapan ini mungkin se- 
kali ada hubungannja dengan 
peristiwa pembunuhan Saleh 
Sungkar ketua DPR daerah 
Lombok dan ketua Dewan Pim- 
pinan Masjumi wilajah Sunda 
Ketjil. Sebelum dilakukan pe- 

nangkapan diatas lebih dulu 
pada tanggal 24 Nopember j.l. 
telah ditangkap 3 orang jaitu 
Hadji Husin dari Umbe, Hadji 
Zen dari Golongan Lombok Ba- 
rat dan Suroso Ipar oleh sersan 
Erfan dari CPM. Mereka seka- 

lian dengan kapal ,,Attat” telah 
diangkut ke Bali untuk ditahan 
dan diperiksa lebih djauh. Pe- 
nangkapan dilakukan setelah 
pada malam sebelumnja kepala 
kepolisian daerah Lombok dgn 
kapal ,,Attat” tersebut kembali   dari Bali. — Ant. 

  

MODE 

fak, itu sendiri. 
n 

Mode Show pertama itu men- 

dapat perhatian tjukup memuas- 

kan, tetapi sebagian besar jang 
nampak hanja golongan maha- 
siswa sendiri. Ruangan Gedung 
Negara belakang jang demikian 

| Iuasnja itu penuh sesak sehing- 
ga banjak penonton berdiri di- 

pinggir.dan belakang. 
Dalam pertundjukan jang per- 

tama, kepada kita disadjikan 

suatu pameran pakaian ke dae- 
rahan seluruh Indonesia, jaitu   

   

  

   

    

   

   

                

   

   

      

Sumatera Timur, Atjeh, Batak, 
Minangkabau, Djawa Barat, Jo- 

gjakarta, Solo, Bali, Bugis, Me- 
nado, Kalimantan, Maluku dan 

pakaian penganten 

Djawa Tengah. 
Perhatian terhadap pertun- 

djukan ini nampak besar, kare- 

na orang ingin .melihat bagai- 

mana bentuk dan tjorak pakai- 
an daerah2 negara kita itu. Dan 

sambutan ' itu sering2 diikuti 
oleh tepuk tangan, suatu tanda 
bahwa djiwa nasional masih 

tetap melekat. pada tubuh kita. 

Sajangnja dalam melakukan 

djalannja, tjaranja menggerak- 

kan badan atau tangan dll., se- 
hingga penonton dapat lebih ter- 

tarik. Menurut hemat kita bagi 
suatu mode show itu tjara jang 

demikian itu perlu, karena kita 
dapat lebih memperlihatkan po- 
tongan (snit) dari tiap2 bagian 
dari pakaian jang dipertundjuk- 
kan itu. 

Sebaliknja dalam pertundju- 

tanan dianggap merugikan dan 

menjaingi pedagang2 kaju 
kuat”. 

Selama Nopember 1951 dari 
pelabuhan Semarang tertjatat 

95 buah perahu jang mengang- 
kut kaju sebanjak 3.700 m3 se- 
harga Rp. 1.719.000.- sedang 
dalam bulan jang sama tahun 
ini ada 239 perahu jang me- 
ngangkut kaju 9.600 m3? sehar- 
ga Rp. 4.100.000.-, tetapi . oleh   

  tapi jang oleh Djawatan Kehu- 
  

dengan rumah sekolah dan Iapa- 

pihak pedagang? jang mana pe- 
ngangkutan? itu diatur, tidak di- 

peroleh keterangan. — Ant. 

PEMALANG 

SARANG D.I. Di MEDO 
DIBAKAR T.N.I. 

didaerah 

1 

  

Pertempuran 

Pemalang. 

Ketka tanggal 10 Desember 
KSAP Djenieral Major Simatu- 

pang dengan diiringi antara 
lain oleh perwira AURI mengun. 
djungi markas TNI didaerah 
pertempuran Brebes, Overste Ja. 

ni komandan operasi disitu an- 
tara lain telah laporkan pada 
KSAP tentang hasil operasi ki- 
lat 5 harj pada hari Minggu jl. 

Di Medo, demikian Jani, 50 km 
Barat-daja Pemalang didalam 
hutan2 lebat jang tiada tertera 
didalam peta oleh ,,Banteng 
Raiders” didjumpai desa ketjil 
dengan Ik, 250 rumah lengkap 

Jogjakarta tidak mau ketinggalan 
NTUK pertama kalinja sedjak djaman kemerdekaan ini 

malam Minggu jl di bekas 
suatu pameran pakaian. Pemeran ini diadakan atas inisiatip 

. Senaat Mahasiswa fak. HESP Universitit Gadjah Mada, 
djuga dilakukan oleh para mahasiswa putera dan puteri 

SHOW 

ibukota. Jogjakarta diadakan 

dan 

dari 

kan jang kedua, jaitu pameran 

pakaian Barat, penonton agak- 
nja tidak begitu tertarik, entah 
karena mereka sudah mempu- 

njai purbasangka bahwa apa. jg 
akan dipertundjukkan-itu tidak 
akan begitu baik daripada apa 

jang mereka telah sering lihat 

dalam madjallah2 mode luar 
negeri entah apakah bagi pe- 
nonton sudah biasa melihat wa- 

nita2 kita berpakaian setjara 
Barat, tetapi njatanja sekalipun 

tidak terdengar tepuk tangan 
atau matjam sambutan lainnja. 

Sebab ada suara terdengar : 
Apa perlunja kita melihat mode 

show seperti ini, kita lebih baik 

melihat modebladen luar negeri. 
Pun lain dari pada pertundju- 

kan jang pertama tadi, dalam 
pameran pakaian Barat itu, pa- 

ra djuru portret pun tidak ada 
jang mengambil foto, meskipun 

dalam pertundjukan ini tjara 
mempertontonkan oleh para 
,manneguins” lebih menarik 

daripada dalam  pertundjukan 

pakaian kedaerahan tadi. 
Dalam pameran pakaian Ba- 

rat dipertundjukkan tidak ku- 
rang dari 30 matjam pakaian 
wanita, jang sebagian besar jang 

praktis2 dan sederhana2 sesuai 

dengan pekerdjaan jang sedang 
dilakukan oleh sipemakai. Mak- 

'suk pameran ini jalah untuk 
mengandjurkan kepada wanita, 

terutama mahasiswi2 kita, Supa- 
ja dalam mempergunakan pa- 
keian Barat djangan setjara 

srampangan sadja, tetapi surig- 
guh2 disesuaikan dengan waktu, 
pekerdjaan dan  kepentingan2   

tuk menjusun sebuah ',Eineyelo- 

lainnja jang dilakukan. 

  

ngan sepakbola jang d djad'kan 
'sarang gerombolan D.I, Dalam 
operasinja disitu jang disambut 
oleh kira2 1 bataljon D.I. diba- 
wah pimpinan Juslam dan Eddy 
“bekas komandan2 kompi batal- 

jon 426, pasukan D.I. tsb. dapat 
di-,,overwalds” dengan 44 orang 

jang ternjata mati kena tembak 

tepat mengenai bagian djantung, 
kepala dan anggauta2 badan 
lain jang menjebabkan mereka 
meninggal seketika. 

250 Rumah tersebut seluruh- 

nja dibakar habis sedang ba- 
rang2 penting seperti rad' or m- 
bu dapat dirampas. Selama per- 
tempuran pihak ,,Banteng Rai- 
ders” kehilangan 4 Men ang- 

gauta., — U.N. 

PURWODADI 
PANITIA SEDJARAH 

DI PURWODADI 
Di Purwodadi - Grobogan ba- 

ru2 ini telah dibentuk Panitya 

Sedjarah diketuai oleh dokter 
Sudjati Sumodihardjo jang kini 
sedang . berusaha mengumpul- 
kan bahan2 jang mengandung 
sedjarah dari perseorangan, pe- 
mimpin2 djawatan2 dan orga- 
nisasi2 didaerah tersebut. 

Hal itu dilakukan berhubung 
maksud pemerintah pusat un- 

  

paedie Sedjarah” 'jang terdjadi 
diantara 17 Agustus 1945 sam- 

  

  

PERKAWINAN ZON- 
DER PENGULU 

Beberapa ratus tamu ke- 

marin malam  mengundju- 

ngi suatu peralatan perka- 
| winan antara seorang ma- 

hasiswa putera dengan se- 
orang mahasiswa puteri. 

Perkawinan ini selain tidak 
diadakan undangan, djuga 

dilakukan tanpa seorang ' 
naib atau seorang pengulu. 

Pun gedungnja jang diper- 
gunakan untuk peralatan 
itu tidak dihias dengan dja- 

nur kuning dan lain2 sadji 
| jang lazim diadakan dim 
peralatan perkawinan. Te- 
tapi malah nampak bebe- 

| rapa karangan bunga sum- 
bangan dari instansi2 res- 

mi dan harian2 di Jogja- 
karta. 

Demikianlah “perkawinan 
tanpa pengulu dan tanpa 
ulem2 jang merupakan sa- 

— lah satu atjara dalam p&- 
meran pakaian kedaerahan 

pada malam  Achad jang 
lalu di Gedung Negara.       

PRODJOPRAMUDJO 
KE DJAKARTA 

Harj ini akan berangkat ke 
Djakarta, sdr. Prodjopramudjo 

untuk mengurus biaja pemilih- 
an tahun anggaran 1952/1953 
dan pelaksanaan pendaftaran 
Pemilih, 

Bersama sdr. Prodjopramudjo 
itu akan ikut serta sdr. K.R.T. 
Prawirod'redjo, sekretaris. K.P3 

baru, jang akan diperkenalkan 
dengan fihak Pemerintah Pusat, 

KAMBING G.I:A. 
Djatuh pada sdr, Zae- 
tun Jogja 

Saptu malam jang lalu, ber-” 
tempat d'ruangan toko Oen Jo- 
gja, telah dilakukan penarikan 
undian hadiah darj pada pener- 
bangan keliling GIA diatas ko- 

ta Jogjakarta, jang hasilnja 
sbb: Hadiah kehormatan dari 
GIA berupa seekor kambing, 
djatuh pada sdr, Zaetun Kaum- 
an 51 Jogja no. 10945, sedang 

hadiah lainnja djatuh pada 
nomor: 10752, 1011, 10132, 
10791, 10800, 10815, 10816, 
10836, 10841, 10855,. 10863, 
10873, 10874, 10899, - 10916, 
10930, 10936, 10949. 10943, 
10964, 11000, 11003, ' 11034, 
AT AO6 LL ANRG SS IRR, 
NOS “ii Itet5:  Iao0On- (dan 
11238. 

Perlu diterangkan, bahwa 

djumlah pendjualan kartjis pe- 

nerbangan keliling itu, seluruh- 
nja ada 470 dan jang mendapat 
hadiah ada 32 buah, Ta ter- 
sebut diatas itu. 

BALAI  ISTIRAHAT 
BURUH DIBUKA 

Tanggal 21 jang akan da- 
tang, Balai Istirahat Buruh di 
Kaliurang akan dibuka dengan 
resmi. 
Pembukaan tersebut, akan 

dilakukan oleh kepala djawatan 
Perburuhan Jogja, dan peng- 

guntingan pita dilakukan oleh 
Nj. Notojudo. 

Selain itu, dalam pembukaan 
tersebut, sdr. Abdulgani “akan 
memberikan sekedar penerang- 
an tentang r'wajat dan tudjuan 
Balaj Istirahat Buruh tersebut. 

MALAM , PENUTUPAN 
Pekan Pertandingan Bu- 
Iutangkis/pingpong. 

Senaat Mahasiswa Universitit 
Gadjah Mada Fac. HES.P., 
akan mengadakan malam penu- 
tupan "pekan pertandingan bu- 
lu tangk's dan pingpong”, pada 
tanggal 15 Desember dimulai 
djam 19.00 d: Siti-Hinggil. 

Dalam . penutupan tersebut 
akan dibagikan piala2 dan me- 
dal2. kepada para pemenang 
jang telah mentjapaj kedjuara- 
an.antara Fac, H.E.S.P. 

KONPERENSI DINAS 
DJAW. PENGAWA- 
SAN KESLAMATAN 

KERDJA 
Dari tg. 17 sampai dengan 

tg. 24 Desember ini Kementeri- 
an “Perburuhan Djawatan Pe- 
ngawasan Keselamatan Kerdja 
(Veiligheids Toezicht) seluruh 
Indonesia akan berkonperensi di 
Jogjakarta jang akan dikundju- 
ngi djuga oleh Menteri Perbu- 
ruhan Tedjasukmana dan Se- 
kretaris Djenderalnja Mr, Su- 
marno, Pula diundang : ' Wk. 
Kepala Daerah Istimewa Jogja- 
karta, Kepala Terr. IV. Kepala 
Polisi, Komandan C.P.M. Wali- 
kota. Ketua DPD. Ketua DPRD. 
Gerwis, Partai Wanita Rakjat. 
P.W.I Serekat2 Buruh H.TI. 

' Resepsi diadakan di Gedung 
Negara, sedang rapat konpe- 
rensi seterusnja dikantor PK.K. 
Tugu 54. Para konperensis d!- 

minta berhubungan dengan Se- 
kretariat Panitya Konperensi di 
kantor P.K.K. 
  

Tontonan malam ini : 
RAHAJU, »Hit Parade of 1951”, 

John Carroll, Marie Me- 
Donald. , 

INDRA: Bright Victory”, Ar- 
thur Kennedy, Pe Dow. 

SOBOHARSONO : Kh Pitak 
mer Night's Dream "James 
Cagney, Joe B. Brown, Diek 
Powell, Anita Louise, 

SENI SONO: : »White Ponge” 
Richard Fraser, Maris Wri- 
xon, 

REX: Ivory Hunter”, Anthony 
Steel, Dinah Sheridan, 

LUXOR : » Pembalasan”, Dju-             pai 17 Agustus tahun ini. Ant, naidy, BH, Zainah, 
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jandjian pembaj 
telah | 

    

    

  

        
      

      

    

  

| peroleh wartawan ,,K.R.” dari 
«skalangan resmi, maka dalam 

         

  

   
  : gerakan pembersihan ang di- | lakukan setjara totaal di daerah | 

“Salaman, selatan Magelang, 
5 “- sedjak bulan November jang 

“4 Jalu hingga berita ini ditulis. 
: pada tanggal 14-12 kemarin, 

sulah ada Lk. 50 orang jang 

“ Dari djumlah tersebut, maka 
ada Ik, 18 orang termasuk hasil 

| razzia bulan November jg lalu 
.- sedang lain2nja adalah hasil 
.., Galam bulan ini, sedang dianta- 
(ra djumlah tersebut, maka 32 »1 orang telah menjerahkan diri 

Ge 

   

( ranja terdapat 2 orang perem- 
'... Puan dan dua orang laki2 jang 

. Nmurnja masih muda, 
. Mereka hingga kini masih da- 

« Jam pemeriksaan jang berwa- 
».Gjib, karena dituduh/ditjurigai 

.mempunjai hubungan langsung 
. dengan fihak gerombolan jang 
Gipimpin oleh Supadi c.s, seo- 
.rang anggota dari bekas Bat. | 
426 jang memberontak. - 

: Siapa2 jang telah 
La @ditewaskan, 
Mengenai tertembaknja 4 

benggol gerombolan didaerah 
Salaman tanggal 11-12 jg lalu, | 

“lebih landjut didapat keterang- 
“san, bahwa Kj. Somad jang ter: 

' tembak itu, adalah berasal dari ' 
desa Sukawungu, Bener Purwo- 
redjo, se Anwar jang djuga 
TA Hati Kah bera 
dari daerah Grabag. Menurut ke- 
terangan2, maka Anwar itu 
telah diangkat oleh Supadi cs. 
sebagai pengganti Muhro dalam 

et 3s kedudukannja sebagai Komman- 
dan sektor 32056 D.I. Adapun 

»2 orang lainnja jang tertembak, 
jakni Kambali dan Muchidin 

: berasal dari daerah Salaman. 
: Pelbagai dokumen 

Da : 1 . telah dirampas. 
£ : Mengenai pemimpin gerombo- 

lan Abu Umar jang djuga pada 
tanggal 11-12 tertembak mati 

» didaerah  Bandongan 
3 pendjelasan, bahwa Abu Umar 
| ini adalah pemuda liar, jg pada 

waktu petjahnja pemberontak- 
an ex. Bat. 426 turut mengga- 
bungkan dirinja pada ex. Bat. 
tersebut. ta 

Atas pertanjaan sekitar surat2 
dokumen jang telah dirampas 
dalam gerakan tersebut bersama 
beberapa pistol, kalangan mili- 
ter belum bersedia memberikan 
keterangan isi surat2 dokumen 

itu. Hanja ditegaskan, bahwa 
dalam pergaulan maupun surat2 
keterangan jang diberikan, Su- 
padi cs. sering mempergunakan 
nama samaran ACHSON,. — 
(Kor.). : 

Dai 2 
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| menjjari pasaran 

| hargz 

ps | tua 
| (check-price) FOB US $ 45 per 

“telah liwat jajasan mendjual | 
“besi itu dengan harga CIF Dje- 

| pang US $ 60, adalah didasar- 

(dan lain2nja tertangkap. Dianta- | 

didapat | 

    

    — 

-djawab hendaknja memper- 
terhadap tiap-tiap probleem 

demikian keterangan jang di- 
Indonesia, berkenaan dengan 

Djepang pada hari bela- 

n, d@iikian kalangan terse- 
Sebagai akibat dari itu, 
englaksanaan perdagangan 
ten 1G oleh karena 

1 “dan. tidak 
2, untuk menaik- 

'itu. Sebagai akibat 
Jah tidak terlaksana- 

: it2 batu-bara jg telah 
bagi2kan oleh ne (Kemen- 
ian Perdagangan Internasio- 

al dan Industri) di Djepang. 

alangan tersebut mengharap- 
n kebidjaksanaan pemerintah 

n halitu. 

    

    
      

  

    

   

imo untuk mengexport besi 
''Djepang pada waktu ini 

ada kurang, dan ini bukan dise- 
ibkan tidak adanja pendjual 

mbeli, tetapi disebabkan 
dak tjotjok. 

“Sebagaimana diketahui, Jaja- 
san Logam Tuai didalam sys- 
teem baru mengenai export besi 

itu, menetapkan harga 

    dan 

ton. Kalau dalam alokasi2 jang 

kan kepada hasil jang bisa di- 
tjapai dari pendjualan barang 
pertukarannja, jaitu barang2 
industri pembangunan jang kini 
sedang dalam perdjalanan seba- 
njak 2000 ton. . 

Tetapi dengan adanja Systeem 
baru dalam export itu dimana 
jajasan hanja mendjual sadja, 
maka dengan mendjual FOB US 
$ 45, jajasan ingin mentjapai 
hasil jang sama. Selain dari itu 

Tp, sebanjak 10 

BED. : 

Sebaliknja. di Djepang para 
pengusaha pelebur (smelterijen) 
berpendapat, bahwa dengan pe- 
netapan harga FOB 45 dollar, 

maka CIF Djepang djatuh US 
$ 61,50, jang berarti bahwa har- 

ga ini ada berlainan dengan dgn 
kontrak jang sudah2, jaitu CIF 
US $ 60. 

selain memiliki 

  

   

ekitar .export dari! 

“didalam djumlah US $ 45 itu ls 
telah termasuk retribusi jajasan 

  

“kata sepakat untuk berpegang 
teguh kepada CIF 60. - 

“Ketegangan ini membawa aki- 

bat, bhw tidak sedikit djumlah 
stockholders di Indonesia men- 

  

  

demikian export ke 
tidak mungkin. : 

. Kalangan tersebut 'pertjaja, 
bahwa jajasan. telah memikir- 

alan itu, dan mengharapkan tin- 
dakan jang tjepat dan tegas, 

pihak. Tan 2S 

Diharapkan pula, bahwa mak. 

perhubungan ke Australia itu 

tapi perlu segera dibuktikan. 
Demikian keterangan jang di- 

soal2 tersebut. — Ant. 

  

  

   4 . 

embali pasukan2nja 
Harian ,,New Bedford Stand- 

ard Times” pada hari Djum'at 
jl menjiarkan surat djenderal 
Dwight Eisenhower jang menja- 
takan, bahwa Amerika Serikat 
tidak akan menarik kembali pa- 
sukan2nja dari Korea, selama 
serdadu2 Amerika masih me- 
ringkuk dikamp2 tawanan Dje- 
pang. . 
/Hisenhower telah# menjampai- 

kan. surat tersebut kepada pe- 
milik harian itu selama kampa- 
nje pemilihan, sebagai djawaban 
terhadap kawat jang dikirimkan 
kepadanja, minta pendjelasan 
tentang penjelesaian masaalah 
Korea. 

Dalam surat tersebut Eisen- 
hower mengatakan, bahwa tak 
ada penjelesaian jang mudah 

  
bagi soal Korea. — Ant. 

4 ANGGOTA KUO 
MINTANG 

Chiu Han Ping, Lee Yu, Lim 

King Chung dan Lim Ping Hong 
semuanja anggota2 -dari Dewan 
Legislative Tiongkok Nasiona- 
lis telah berangkat dari Formo- 
sa menudju negara2 Asia Teng: 

gara untuk mengadakan hubu- 
ngan perdagangan dan persa- 
habatan. i 

dari Hengkong. 
Mereka ini antara lain akan 

mengundjungi Pilipina dan Indo-   Sebagai reaksi dari penetapan 
harga itu, dalam konperensi pa- , 

|ra pengusaha di Djepang pada ! 

James Van Fleet : 

Pasukan2 P BB 

  

panje musim dingin. Ia menega 

Mendjawab pertanjaan2. me- 
ngenai pentingnja pasukan2 
Tionghoa dalam tentara Korea | 
Utara, Van Fleet mengatakan, 
bahwa dari pasukan jg djumlah- 

-nja sedikit lebih dari sedjuta, 
:300.000 orang terdiri.dari pasu- 
kan2 Korea Utara. 4 
Van Fieet selandjutnja me- 

ngatakan, bahwa tentara PBB 
mempunjai sperlengkapan jang 
tjukup dan dapat memimpin 
suatu peperangan dimusim, di- 
ngin. Dinjatakannja, bahwa pa- 
sukan2 Tionghoa tidak begitu 
siap seperti pasukan2 PBB. 

Dengan menegaskan adanja 
perbedaan perlengkapan antara 
pasukan2 Utara dan pasukan2 
PBB, Van Fleet mengatakan, 
bahwa lebih tjepat pasukan2 
Utara melakukan gerakan, lebih 
baik bagi pasukan2 PBB dan 
lebih banjak mereka akan men- 
derita kerugian. Dalam hubung- 
an ini Van Fleet mengatakan :   “(Saja tidak mengatakan, bahwa   

TKA 
DIA, 

& 

perensi pers jang pertama jang diadakan 
Eisenhower mengundjungi Korea baru? ini. 

nesia dan meninggalkan Hong- 
kong pada hari Minggu kemarin 
menudju Bangkok — Ant. 

« 

siap utk hadapi 
. kampanje musim dingin 

Daku keterangannja' pada bari Djun'at jl, panglima ten- 
tara ke-3 di Korea, djenderal James Van Fleet, menjata- 

kan, bahwa pasukan? Utara kini sudah melebihi djumlah se- 
djuta dan pasukan? PBB telah siap untuk menghadapi kam- 

skan pendapatnja itu dim kon- 
setelah djenderal 

kami akan mengadakan offen- 
sif dimusim dingin”: Dalam pa- 
Ga itu dikatakan, bahwa seba- 
gian besar dari pasukan2 PBB 
jang kini berada di Korea akan 
mengalami musim dingin jang 
pertama didjazirah itu. — Ant. 
5 ep 

. PERTEMUAN. BEY DE 
HAUTECLODUE 

DITUNDA 
Menurut sumber2 jang me- 

ngetahuj di Tun's pertemuan an- 
tara Bey Tunisia dan res'den- 
djenderal Jean de Hauteclogue 
jang sedianja akan diadakan 
pada achir m'nggu ini mung- 
kn sekali akan ditunda hingga 
hari Senin atau Selasa j.a.d, 
Penundaan in: menurut. sum- 

ber2 tersebut ialah karena Bey 

kini belum lagi. sembuh benar 
dar: sakitnja baru2 ini, — Ant, 
KEP. 

LB 
ARTA 
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minggu jang lalu, telah didapat 

djadi pusing, oleh sebab dengan | 
Djepang | 

kan djalan keluar dari perso- | 

agar tidak merugikan berbagai 

sud2 jajasan untuk mentjari | 

tidak hanja rentjana sadja, te- 

peroleh dari kalangan pengusa- | 
ha Indonesia berkenaan dengan | 

AS tak akan tarik 

Akan kundjungi Indonesia | 

Demikian dikabarkan Reuter 

, bang ,,laki2” 

  
  

KEDAULATAN WAKJAT 

     
   

      

    

         
   

  

   

      

    

  

    

      

Baru? ini telah tiba di 

Kemajoran Djakarta, 

# Mr, Mudabbir Husain 

houdry Duta Pakistan 

ang baru beserta kelu- 

targa dan disambut an- 

“tara lain oleh Protokol 

' Kemlu Mr. Utojo, Duta 
' Ceylon' Goonesinha dan 

'pembesar2 dari Keduta- 

'an2 Pakistan, 

Gambar : Mr, Mudabpir 
(pakai. kalung bunga) 
bergambar bersama? de 

gan para penjambut. 

(IPPHOS). 

   

  

   

   

      

  

kembalikan ke 

ma dengan Belanda. 

  

Naguib pudji Shishakly | 
Perdana menteri merangkap 

panglima tertinggi Mesir djen- 
deral Mohammad Naguib baru2 
ini menjatakan, bahwa kepala 

staf kolonel Shishakly dari Sy- 
ria “ialah ,,/orang jang pertama 
kalinja memberontak terhadap 
korrupsi dan tyrani di Timur 
Tengah.” , j 

Kata2 penghormatan itu di- 
utjapkan oleh djenderal Naguib 
dalam perdjamuan jang diada- 
kan pada malam Djum'at di 
Kairo untuk menjambut kun- 

djungan kolonel Shishakly ke 
Mesir. Shishakly jang tiba-di 
Kairo pada hari Kemis kemarin 
selama berada di Kairo akan 
mendjadi tamu resmi pemerin- 
tah Mesir. ia 

Djenderal Naguib menekan- 
kan, bahwa tjita2 jang sama 
telah mendjadi pegangan untuk 

gerakan2 jang dilakukan oleh 
tentara di Mesir dan- Syria. 
Dalam djawabannja, kolone! 

Shishakly menjatakan, bahwa 
“bangsa2 Arab harus menambah 
kekuatan mereka dan mengada- 
kan seruan untuk persatuan, — 
Ant: -AFP: 

NJ. SHAFIK KETUA 
nBINTI AL NIL" LAGI 

Partai Wanita Mesir ,,Binti al 
NIP? baru2 ini telah mengada-' 
Kan rapat umumnja jang per- 
tama di Kairo semendjak men- 
dapat pengakuan sebagai suatu 
organisasi "politik oleh kemen- 
terian dalam negeri Mesir Se- 
bagai ketua partai “dipilih kem- 
bali Nj. Doria Shafik. 

Parta' tersebut untuk seterus. 
nja akan mempunjai suatu tja- 

jang akan tetap 
“berada dibawah pimpinan ketua 
Las Nj. Shafik. — Ant.-AFP. 

  
  

NEHRU KETUA PARTAI 
KONGRES 

Untuk ke-6 kalinja. 

Perdana menteri India Nehru 
telah menerima baik pengang- 
katannja sebagai ketua Partai 
Kongres India, untuk djabatan 
mana ja telah dipilih untuk ke- 
enam - kalinja, demikian di- 
umumkan dengan resmi dj New 
Delhi. 
Diumumkan selandjutnja bah- 

wa Nehru akan mengetuai si- 
Gang jang ke-58 dari Kongres 
Nasional India jang akan. dimu- 
lai di Hyderabad pada pertenga- 

“han bulan Djanuari jang akan 
datang, — Ant.-AFP,   

"Perdebatan: dalam Tweede Kamer: 

De Groot tuntut Irian Barat di- 
pada Indonesia 

ALAM perdebatan dalam Tweede Kamer baru? ini, ber- 
bitjara tentang keadaan Indonesia,  Mefiteri- Luar. Negeri 

Belanda, Mr, Beyen, mengatakan bahwa kemerdekaan ternjata 
tidak membawa surga jang diharap?kan, dan- menurut penda- 
pat setengah orang hal ini adalah karena kesalahan Belanda. 
Tetapi sebaliknja tampak bahwa Indonesia suka kerdja bersa- 

Mr. Luns, djuga Menteri Luar 
Negeri Belanda, berpendapat 
bahwa perhubungan: Indonesia - 
Belanda sifatnja tidak seperti 
perhubungan dengan negeri2 
merdeka lainnja, dan selandjut- 
nja ia menjatakan, bahwa Indo: 
nesia menghargakan kerdja-sa- 
ma jang istimewa dengan Be- 
landa, jang bentuknja harus di- 
tjari selama perundingan Uni jg 
bakal diadakan. Soal Irian ada- 
lah terlepas sama sekali dari 
ini, kata Menteri Luns. 

Indonesia masih selalu 
didjadjah. 

De Groot (Kommunis) dalam 
pada itu berpendapat, bahwa 
Indonesia masih selalu didja- 
djah, dan ia menuntut Supaja 
Irian Barat dikembalikan ke- 
pada Indonesia, 

Mengenai soal orang2 Ambon, 
Menteri Luns tidak menjetudjui 
buah pikiran, bahwa harus di- 
adakan pemungutan suara rak- 
jat di Ambon, dan orang2 Am- 
bon, katanja, harus menjiapkan 
zaman depannja di Indonesia, 
misalnja dengan bentuk auto- 
nomi jang lebih luas. 

Menteri Kernkamp memban- 
tah pengaduan2 orang2 Ambon 
di Irian jang mengatakan hak 
mereka tidak dipenuhi sebagai- 
mana harusnja, dengan adanja 
pembatasan atas kegiatan me- 
reka disana. Dan kini sedang 
dipertimbangkan pemindahan 

. mereka kenegeri Belanda. 
Selandjutnja ia menjatakan, 

bahwa pendirian. pemerintah 
Belanda dalam soal-Irian adalah 
seperti jamg termaktub dalam 
pidato Ratu Juliana. Pemerin- 
tah merasa tidak akan menje- 
tudjui internasionalisasi, mela- 
inkan setudju kerdja-sama dim 
hubungan internasional, perta- 
ma-tama dengan negeri2 diseki- 
tarnja, dan dengan negeri2 jg 
berkepentingan dibagian dunia 

RRT MENAWARKAN RE- 
PATRIASI 30.000 ORANG 

DJEPANG 

RRT telah menawarkan re- 

patriasi sedjumlah 30.000 orang 
Djepang berdasarkan rentjana 

jang telah dibuat oleh Palang 
Merah RRT dan Palang Merah 
Djepang. Demikian diumumkan 

di Djenewa., 2 

Pengumuman tersebut dikelu- 
arkan oleh B. De Rouge, sek- 

djen lembaga ' Perhimpunan2 
Palang Merah, Pada waktu ini 
panitia eksekutif darj lembaga 
tersebut sedang mengadakan si- 
dangnja di Djenewa, Ant. UP. 

  

KEPALA STAF TENTARA 

MESIR JANG BARU 

Perdana menteri Mesir djen- 
deral Mohammad Naguib pada 

hari Djum'at jl. telah mengang- 
kat djenderal Mohammad Ibra- 

him sebagai kepala staf tentara 
Mesir. f 

Djenderal Naguib akan tetap 

mendjabat panglima tertinggi 
semua pasukan2 bersendjata 
Mesir, disamping  djabatannja 
sebagai perdana menteri. — Ant, 
AFP. 

0 

    

  

. Istimewa 

ha-usaha Nasional itu. 

  

' MENDJELANG KONG- 
RES PERDAMAIAN 

Dj Wina. 
4 

Dikabarkan, bahwa wakil2 
dari hampir 100 negara akan 

menghad!iri Kongres Perdamai- 

an jang tak lama lagi akan di- 
buka di Wina. Pembitjaraan2 
akan diterdjemahkan dalam 7 

bahasa, termasuk untuk perta- 

ma kalinja bahasa Arab. 
Diantara orang2 terkemuka 

jang akan menghadlirj kongres 
itu terdapat seorang pentjipta 

| lagu Sovjet Dimitrj Shoutako- 

vitch, djuara olympiade Tje- 
koslowak'a Emil Zatopek dan 
Dr. Sun Yat Sen dari RRT. 

Dari Mexico diwartakan, bah- 
wa seorang: pelukis ternama 
Diego Rivera pada hari Djum'at: 

tslah terbang ke. Hropa untuk 
hadlir dalam: Kongres Perda- 

maian jang. dadakan dj Wina. 
Kembalinja dari kongres Rive- 
ra akan singgah beberapa wak- 
tu di Paris dan ibukota2 Eropa 

lainnja, untuk  mempeladjari 
tehn'k lukisan jang baru, 

Tentang Kongres Perdamaian 
di Wina itu, radio Moskow da- 
lam siarannja pada hari Djum'at 
mengatakan, bahwa karena 

djumlah- delegasi jang akan 
menghadi'ri kongres itu . meie- 

dalam ruangan konperensi, ma- 
ka banjak darj utusan2 itu ha- 
rus mengikutj kongres itu dgn 

pengeras suara diruangan jang 
berdampingan “dengan ruang 
sidang tersebut. 

D katakan selandjutnja, bah-   wa delegas'2 darj 50 negara te- 

lah tiba di Wina, — Ant. - AFP. 

  

Kedjuaraan PSSI : 

dalam babak pertama 

Kes. Malang jang djuga ba- 
njak mendapat kesempatan utk 
mentjetak gol tak produktif, 
terutama disebabkan kurang 
pandainja barisan penjerang- 
nja dalam hal menembak. 

Djuga kes. Djakarta tidak 
memperlihatkan keistimewaan, 

tapi karena tehnik permainan 
mereka lebih tinggi, hal itu da- 
pat membuat mereka memper- 
oleh kemenangan djuga. 

Serangan2 pertama dilakukan   
Persetudjuan 

rika & 

Dikatakan, kementerian luar 
negeri Amerika telah mengada- 
Kan konperensi dengan kongsi2 
minjak besar dari Amerika se- 
Kitar pembentukan suatu ,,poo1” 
"pembelian hasil2 minjak dari 
(Iran. Kedua pemerintah serta 
kongsi2 tsb merasa, kongsi2 
minjak Amerika hendaknja dja-   

  

MINTA DIRI 
Berhubung dengan sempitnja 

waktu, maka dengan ini kami 
sekeluarga minta diri kepada 
segenap kenalan untuk kebe- 
rangkatan kami ke Luar.Negeri. 

Harap dipermaafkan dari se- 
mua kechilafan dan minta "pa- 
hgestu. 

Dr. R. SOEWANDI & 

  

  

  

Keluarga. 
— Magelang. — 

(Mitra), 198-12 

| AHLI NUDJUM (GWAMIA)| 
Asiroloog Occultist. 

PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG, OC- 
CULTIST. Lebih 20 tahun 
berpraktek di INDOCHINA, 

   

   
   

  

| DELHI, Mendjawab setiap 
- pertanjaan dari. hati sanu- 
“bari Tuan/Nona/Njonja. Ke- 
sehatan, kekajaan, perusa- 
haan, bepergian promosi, 
pengadilan, perkawinan, per 
tjintaan dan sebagainja. 
Consul Rp. 10.—, Djuga ada 
sedia spesial obatnja kurang 
tenaga en linu (Rahasia 
disimpan). 
Tidak mengadakan surat 
menjurat (correspondentie) 

Djam bitjara 8—1, 4—7 

MALAYA, BURMA, NEW | 

ngan mentjoba untuk membeli 
minjak dari Iran, sebelum Ing- 

geris dan Iran mentjapai perse- 
tudjuan mengenai pembajaran 

kerugian serta harga minjak. 
Demikian kalangan tadi. s 

Sedikit 

dituntut. 

Sementara itu Dutabesar Iran 
di Washington dalam  konpe- 
rensi pers katakan, bahwa di- 

pandang dari sudut juridis pa- 
ra pembeli minjak Iran akan 
hanja menghadapi sedikit re- 
Siko minjak jang telah dibeli 

itu akan dapat disita. 

resiko untuk 

oleh pihak Malang jang hampir   
antara Ame- 
Inggris ? 

Sekitar soal pembelian minjak dari Iran 
EMBESAR? Amerika katakan, bahwa Inggeris akan me- 
njetudjui pemerintah Amerika mengenai.soal pembelian mi- 

njak Iran, bila soal? harga dan pembajaran ganti kerugian da- 
pat dipetjahkan, demikian didapat kabar hari Djum'at j3. 

Duta besar Iran tsb. dalam 
pada itu mengemukakan tjon- 
toh pendjualan minjak oleh pe- 

merintah Mexico, setelah peme- 
rintah tsb. menasionalisasi in- 
dustri minjak kepunjaan kong- 

Ysi2 asing disana bulan Maret 
1938. Kongsi2 minjak asing itu 

hendak mensita minjak jang di- 
djual. Soal tsb. diadjukan ke- 
pada pengadilan. . Dewan2  pe- 
ngadilan di Holland, Belgia dan 

Perantjis memutuskan membe- 
narkan pemerintah Mexico, se- 

ten untuk membitjarakan soal 

tsb. 
Duta Iran tsb. menjatakan 

demikian sebagai komentar ter- 
hadap statement kementerian 
luar negeri Amerika minggu jl., 
bahwa Amerika tak akan meng- 
halang2-i pembelian minjak Iran 

oleh kongsi2 minjak Amerika, 
tapi kongsi2 tsb. berbuat demi-   

  

KING OF THE R 

kian atas resiko-nja sendiri. 
:— Ant - UP. 

Djakarta - Malang 2— O 
ENTANG pertandingan kedjuaraan PSSI di Djakarta da- 
pat kita kabarkan sbb.: Kes. Persidja 

berhasil memperoleh kemenangan 2-0 dari kes. Malang dalam 
landjutan pertandingan? babak pendahuluan dari kedjuaraan 
P.S.SH. jang diadakan kemarin sore dilapangan Ikada. Pertan- 
Gingan tsb. jang mendapat perhatian penonton tjukup besar 
berdjalan kurang seru, dan tak bernilai tinggi. 

Kedua gol dari Djakarta ditjetak masing2 oleh Him Tjiang 

dan lek Mahrum dibabak kedua. 

bab mereka merisa tak kompe- 

juga melepaskan tembakan ke- 

(Djakarta) - telah 

sadja menelorkan gol, tapi wa- 
laupun dalam kedudukan bebas, 
kanan dalam Malang masih 

samping. 

Pihak Djakarta ternjata lebih 
berhasil. Suatu ketika Pieter- 

zen terlepas dari pendjagaan 
dan melakukan ,,rush” kemuka 

gawang Malang. Ketika ia di- 
serang oleh seorang pemain be- 
lakang Malang, Pieterzen ada 
menggunakan tangannja, se- 

| Jajasan Kredit 

bihi 2:000 kursi jang disediakan | 

      

Daerah : 11 

Jogjakarta 
RHUBUNG dengan usaha? Nasional banjak jang keku- 

rangan modal jang dibutuhkan untuk memad jukan perusa- 

haan2nja, maka oleh Kementerian Perekonomian telah dibentuk 

Jajasan Kredit Pusat, guna memberikan bantuan kepada usa- 

BIN 0 

Untuk mempermudah permin- 
taan dan pemberian Kredit ke- 

pada usaha? Nasional jang ada 
dalam Daerah masing2, maka 
ditiap-tiap Daerah Prapinsi di- 
rentjanakan dibentuk. Jajasan 
Kredit Daerah jang dapat mem- 
beri keputusan kepada permin- 

taan Kredit (pindjaman) paling 
banjak : Rp: 100.000,— (Seratus 
ribu rupiah) dengan tidak usah 

minta persetudjuan dari Pusat. 
Sedangkan permintaan pindjam.- 
an lebih dari djumlah tersebut 

diatas harus mendapat keputus- 
an dari Pusat. 
Berhubung. dengan rentjana 

tersebut, maka pada tgl. 12/No- 
vember - 1952 jl oleh Dewan Pe- 
merintah. Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta telah dibentuk Pengu- 
rus Jajasan Kredit Daerah Isti.. 

mewa. Jogjakarta jg. anggautas 
anggautanja terdiri dari : 5 
a. Sebagai anggauta merang- 

kap Ketua: 
Mr. H. Kasmat, anggauta 
Dewan Pemerintah Daerah ' 

Istimewa Jogjakarta. 
Sebagai anggauta merang- 
kap Wakil - Ketua : 
K.R.T, Tirtodiningrat, Kepala 
Djawatan Keradjinan, Per- 
dagangan Dalam Negeri, 
Perindustrian dan Koperasi 

Daerah Istimewa Jogjakarta, 
(Djawatan K.P.P.K.). 
Sebagai anggauta2 : 

R. Sukarjo : Kepala Kantor “ 
Organisasi Usaha Rakjat Jo- 

gjakarta. 
R:M. Notokusumo : Kepala 
Kantor Koperasi Jogjakarta. 
K.R.T. Taniprodjo 1 Kepala 
Djawatan Pertanian Daerah 

Istimewa Jogjakarta, 
R. Tjiptoadinugroho : Pemim 
pin Bank Rakjat Indonesia 
Tjabang Jogjakarta, 
R. Sastrodigdo: Pemimpin 
Bank Negara Indonesia Jo- 1 

. 
3 
£ 
x 
F 

        

gjakarta. 
Oleh karena Saudara jang di- 

serahi mendjabat Kepdla Kantor ' 
Jajasan Kredit Daerah Istimewa 
Jogjakarta, R. Prodjolalito, pa- 
da dewasa ini baru mengikuti 
peladjaran jang mengenai per- 
kreditan di Djakarta, maka bu- 
at sementara waktu surat per- 
mintaan pindjaman dari pengu- 
saha2 Nasional jang sungguh2 
membutuhkan kredit dapat di- 
alamatkan kepada Djawatan 
K.P.P.K. Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta. (Djetis 41). : 

12 PEMAIN SINGLE 
  

  

PUTERA— - 
Untuk kedjuaraan 

Bulutangkis 1952. 

Oleh PBSI Pusat telah dite- 
tapkan, bahwa djumlah pemain 

single putera dalam kedjuaraan 
bulutangkis seluruh Indonesia ' 

jang akan datang tak boleh me- :   hingga bola jang dioperkannja 
kepada Him Tjiang dan kemu- 

dian diteruskan kedalam ga- 
wang Malang, terpaksa dinjata. 
kan tidak sjah, Hal itu adalah 

tjuma merupakan penundaan 
sadja, karena tak lama kemu- 
dian dari suatu operan Mah- 
rum, Him Tjiang kembali dapat 
menggetarkan djala Malang. 

Gol kedua dari Djakarta di- 
tjetak kira2 10 menit dibabak 
kedua. Dari suatu serangan 
dimuka gawang Malang, Pieter- 
zen memberikan operan tinggi, 

dan bola diteruskan dengan ke- 
pala oleh Mahrim kedalam ga- 
wang Malang, 

  

KESEBELASAN MEDAN 

Akan bertanding me- 

lawan BBSA dan UMS 
sebelum berangkat ke 
Bandung. 

Kes. Medan wakil Sumatera 
dalam. pertandingan2 kedjuara- 
an PSSI jang dalam pertanding- 
an2 pendahuluan melawan Ma- 

lang dan Djakarta, pada Se- 
lasa dan Kemis tgl. 16 dan 19 
Desember sebelum berangkat 
ke Bandung akan mengadakan 
dua pertandingan “latihan di- 
kota Djakarta, 
Dalam pertagdingan pertama 

wakil2 Sumatera itu akan ber- 

hadapan dengan kes. B.B.S.A., 
dan pada tgl: 19 Desember de- 
ngan kes. U.M.S. Kedua per- 
tandingan tsb. akan diadakan   dilapangan Petak Sinkian. Ant. 

lebihi 12 orang. Kepada daerah2 

peserta diandjurkan supaja me- 
madjukan masing2 pemain 
single-nja jang representatip. 
Bila nanti terdapat lebih dari 
12 pemain, maka PBSI Pusat 
jang akan menentukan dalam 
.pemilihan  keduabelas pemain 
terkuat itu. 

Selandjutnja “diperoleh ka- 
bar, bahwa animo dari kaum 
wanita untuk turut serta dalam 

kedjuaraan bulutangkis jang 
akan datang ternjata lebih be- 

sar dari pada tahun jang lalu. 
—' Ant. 

HASIL SELEKSI 
PING-PONG : 
P.O.R.K.S.L.A, Tjabang 
Jogjakarta. 

SINGLE: 
Puteri: 1. Enny Maswan (S. 

G.P.D.), 2. Rumarti (S.M.A. Na- 

tional Indonesia Raja), 3. Dju- 
masri (Farmachie). 3 

Putera: 1. Darmawan (SMA 8 
AINI), 2. Supangat S. (P.P.T.S) : 

3. Sambodjo (S.M.A./B 1)" 4. : 
Mudjirahono (S.M.A. St. Tho-s 
mas). 
DOUBLE: “1 

Putera: 1. Darmawan/Kusnang 
dar (SM.A. ATI/S.M.A. BI), 
2, Njo Sik Ing/Tan Tjin Liang 
(S.M.A.K.), 3.  Mudjirahono'/ 
Surtihadi (S.M.A. St. Thomas): 
4. Supangkat S./Sukartono (P, 
PTSSMA, Bj. 

Mixed: 1. Rumarti / Sukardi 
(S.M.A: National Indonesia Ra- 

    

          “8 

  

  ja): 2. Darsini/Partowo Gn ? 

C.): 3. Harsi Sanjoto/Supanga 
(PPT), 

    

      

OYA!HIIMO'UNTED (4) 
  

T CANT TURN YOLi 
DOMAI, KINE...I LL jep— 
MAKE ROOM Spa 
SOMEHOW£ 

NEED     

  

  
  

  H t 1 .. R Ke 

Kamus 1g 1 "3 ha 
195.12. 

        
  

engkan, King 

ME WAY THINGS ARE COINS 
AT BLEAK MOLINTAIN, THEY 

A MOUNTIE THEREL, 
GET ABOARD « g    

— Saja tidak sampai hati untuk menolak 
tjoba nanti saja usa.. 

hakam tempat, Keadaan di Bleak Moun,. 
tain memang memerlukan polisi, Naiklah ! 

    

  

YITS LIKE THE STORIES WE HEAR ABOUT 
THE GOLD RUSH ,.. ONLY WORSES THESE, 
"OPERATORS “ARE SMARTER THAN. 

THOSE OLDTIMERS 4 

         
    Copyi Wotld rights reserved 

TMERE THEY CO, SPEEDY P YOL AN KILL TO, 
TI B1RDS KITH ONE STONE? Ty” “ENGINEER 

       

    

KILL LIKE TAS 4 

  

— Kita dengar kabarz tentang 
adanja penjerbuan emas 

kabar2 jang djelek sa- 
dja! "Pekerdjaan” ini lebih 
hebat daripada - jamg 

— Itu 

pat 

dau, 

2 NM Mor UN Vas MBR 
z « 

is 

njeur akan senang manti 
    

     

dia, mereka berangkat. Kam d 
membunuh dua2tnja, Tuan ing



     

  
  
  
  

  

    
   
   
    

  

    

   

    

     
   

  

  

    

         

  

     
    
   

mn 'baik 
(ACHLI BIKIN 1G   

.190- 12. 
      

  

tidak ada pintunja, t 
pun    

  

          « bukamnja karena ang- 

ti. Djlagran No. 33, Jogja. | 

Terima segala pekerjaan 

: pembangunan. 

  

        

  

       

       

“Balai baku , 
Pembangunan: 

Tpane” | 
| Jogja Rp. 

39-12. |   5 P1:   

        

  

2 seksi tersebut tidak pan- 
ae 

Bisa Me dimana-mana 
toko 

— Ditjari Agen2 di seluruh 
INDONESIA. , 

KA Pal onan ce O. T. SIEN 
Botton 38 — Makdang 

Agent: 
| “Toko TIONG - Kulon Pung 1lA 

Jogja 
1 Ongkos 'stem PIANO Magelang- 

15—. Tentu datang 
“Solo dan Semarang, ongkos stem 

H PIANO Rp. 100,- diluar Kota 
tambah segala ongkos?. Djuga te- 
rima ne '1Idin? Kota. 

, 

     

    

    

   
   

    

   

  

    

  

   

    

  

    

   

  

   
    

Ketan 
dinas jang sudah di- | 

leh pegawai negeri se- 
ewa-belj atau dengan 

ot-gadji pindjaman 
uang tak berbunga. — KP. 

PENDEK L 
  

(angan 27 dan 28 Desember 
8 akan datang di Semarang |' 

1 ggkan konperensi 
Indonesia (Par- 
Djawa Tengah. 

1 Dr. Leimena 

    

  

     pa hiburan. Demikian 
kongres ke-VII SBN. 

APA DJUARA NJA- 
S.R.- JOSJA : 7 

mbaan - menjanji anak? 
jang terachir, untuk . me- 

an “djuara "Daerah Isti- 

Jogjakarta, akan dilang- | 
hari, Selasa malam be- 

d: Pendopo Sono Budojo, | 
u djam 19.00. Pengikut- : 

Kenduri dari Tenan ng 

   

    

    
        

     
   ban petani dlm | 

memperbaiki pe 
| desa, Diantara itu daerah 

So man gi dan 500.000.—. "3G 

    

    

      

    
    

     

     

    

      

  

   

   

    
     

terdiri dari orang2 
- pamong desa 

    

jat dan 1 ora 
“biasanja me gi peladja- 

| seni suara. 
2 | setjara sew: 

— 

  

GANTILAH Susumu 
TEUEAN SUSU aris 

TDAP BEN Para 

' susu 

  

2-51/g-521 j 
-. 

     

     

  

MANIS 

p BENDERA 

    
MULAI MALAM INI: 

“Film INDONESIA jang bermutu 

"PEMBALASA 
engan: T. DJUNAIDY — E. ZAINAH dll. 

2 Djunaidi disini memegang dua peranan (double role) 
adalah suatu kemadjuan tehnik film kita. 

  

Penuh aksi... | romance... ...... terseling njanji?an. 

MELULU UNTUK 17 TAHUN KEATAS. : 
Perhatikan: Film ini hanja kami hidangkan untuk . 

tiga malam, Djangan sampai ketinggalan. 
Voorverkoop : Tiap pagi dari djam 9 sampai 12. 

Pergunakanlah kesempatan ini untuk mentjegah 

    

  

urut pandjang. 200-12. 1 
Maa Mamaku 

RAHAJU , 
PREMIERE: Li 13 Tahun. 

  

John CARROLL — - Marie Mc DONALD — 
, Estelita RODRIGUEZ. 

Main djam 55: Y: 9. Teks Bhs, INDONESIA ! 
Tambahan: ,,PIRING TERBANG !” 199-12. 

Dengan: 

  

  

NAN MO WN IRA AE AAN (ROE RAMAN TAK GRAN SELASA 
4 2 

INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJYUN. 

Menghaturkan banjak2 terima kasih kepada sekalian 
sauidara2 dari penduduk R.K. Gunungketur, Kantor Padjak 

Jogjakarta, para Guru/Peladjar S.M.P. ,Pantja-Sila” dll. 

saudara jang telah dengan ichlas, memberikan bantuan/sum- 

bangan berupa tenaga, fikiran, karangan-bunga Ill. serta 

mengantarkan kemakam .GOLO” atas djinazah anak kami: 

'SJAMSUDIN 
jang meninggal dunia dengan tenang pada hari Djum'at 
Kliwon tg. 12/12-1952 jl. 

- Mudah2an sih saudara2 itu mendjadi amal dan semoga 
arwah anak kami itu mendapat tempat jang lajak dihari- 

baan Tuhan jang Maha Mura/Asih dengan semestinja. 
" Amin. 

Kami jg. berduka-tfjita. 

i HARDJOPRAWIRO 
Notowinatan 15-12-1952. se-keluarga. 

Firma ,,YUNG AN” 

  

  

    

Patjinan No. 103, Telp. 690, Jogjakarta, 

Be aa anna, SEMAAS 
“ah -ALAT? TULIS DAN KANTOR, 

: Agen : 

Mesin tulis Hermes Baby 
: HARGA &.Z. Rp. 1000.— 

Hermes xo. 20 Mesin BEA 

| HARGA EZ. Rp. 1550.-—. 

  

  

  
      

  

  

   
        
   

  

   

    

  

   

pada | t 
. 

Ak 
2 

NATA PA Pe 
mahannja, oleh Djawatan Sosi- | 

|. Jal dengan biaja ig sudah disah-: 
asar Derma Kanak2 jang di- kan sebesar Rp. 200.000.— akan | 
kan oleh Jajasan Kesedjah- adpkan asrama jang dapat 
n Keluarga pada tgl. 6-12 

, mendapatkan keuntungan 
1.000 orang. “Asrama se- | 

Mebanjak- Rp. 559,45. " zupa adalah jang pertama dil 

dapun usaha jang didjalan- | 
TDjawa MeNen Ang, Sa 

bersama2 Pe EOAnEAN 

djualan lotre barang ta 

an organisasi2 wanita) ,ker IP 

49,— jang di 

hkan kepada 'Panitya Tag Et 

ingatan Hari Ibu Rp. 94,50. 

Pendjualan bunga (dengan 

jasan Sudirman),- penda- | 

'patan Rp. 124.50, diserahkan | 

“dapa Panitya Hari. Ibu. 

| 12,45, untuk Jajasan Su- 
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Tixpgu : 
“RAY ROBINSON PER- s1 

— TAHANKAN KEDJU- 

    

  

    
    
   

     
      

    

am kedjuaraan tindju 
kelas menengah, Dalam | 

dingan tersebut ia akan || 
pan 1 dengan ia toni 

   

        

a Panitya Hari Ibu, se-: 

jak pendapatan pasar derma : 
39,45 dan 507c adpertensi | 

rerbitan Rp. 40,—, seluruh- 

en Rp. 19,45. 

         

    

Djan jang akan 

an antara lain | 
promotor Jack Solo- 
jutrja ia berkata 
a- Komisi Atletik 

telah memberi ke-| 
sempatan kepada Sugar Ray 

! "Tg Dean 

    

    

    

   

  

     
  

a Toska 11 "Sada 

& “POLISI NEGARA 

1 : 

13 Tana 

-. 

— KANTOR BESAR DAERAH ISTIMEWA 
PENA 

. PENGUMUMAN 

  

o. 10 | KB fPOL | 1952. 

Diatan ini Napi ia bahwa mulai hari Senin 
' tanggal 15 “Desember 1952, Kantor Polisi Seksi II. Jogja- 
'karta (Gondolaju An Tea | menempati Gedungnja ' 

Ki jang baru jaitu di 

  

2. BALAPAN JOGIAKARTA, 

t Kepala polisi Daerah Istimewa 

, NG SOEDJONO HADIPRANOTO). 

' Sesuai dengan aselinja. 

An. Kepala Polisi Daerah Istimewa 
Jogjakarta 5 

Na Ya Komisaris Polisi kl. NA 

MR. SENO KARTANEGARA). 

dengan memakai pesawat tilpun No. 73, 

Harap kepada Chalajak ramai (umum) mengetahui 

2 ' Jogjakarta, Ha Desember 1952. 

Jogjakarta 

Kou 1 Pembantu Komisaris Besar Polisi, 
ttd. 

Hai 0) 

19712 

  

     

  

aru2 ini .rombonga 

u dari Kemente 
e a P 

  

   
   

  

      

om'si akan diakui 
itu. Demikian di   

£ — 

59,2 dan 1224 m.. 
an Ha hole a50 

Tak       
  

Ta Tuba Ts. RZAD Kotakpos 139 BANDUNG. 
Menerangkan segala hal penghidupan” rumah: tangga, per- 
tjintaan, perdjodohan,-pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan ber- 
ikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop dengan pos- 
wesel Rp. 10,—. Tuan/Njonja akan 'dapa 
ana dan berbukti. ik Naa 
122: 2 KA ta 

2 

djawaban 
- dipegang teguh. . 

DITJARI IDIMINTA PERTOLONGAN UNTUK 

MO BAAN DOKUMENTASI : 

Sampul? (envelope) dengan ' PERANGKO DARURAT di 
"1 yaaa. TEBan ke 2). 

Lu Hk 1 sa n: 

KAN kanan-kiri, & 

“Kata-kata, Repukuk Indonesia, 

Api nan ta Pa padam dapa poto 

p x 

Pemerintah Militer 
daerah Surakarta, 1949 —— 15 sen (atati, Rp: 1). 

Laka atau kiriman tentang hal tsb. 

ee punpenaaaa #esarngenananan basananar seruan gahaan nan 

dialamatkan pada : 

") uni aaawanan tanaka kanan 

. dengan tjatatan: mau disumbangkan, mau ditukar (dengan 

TPPR atau mau didjual (berapa .?). 

Sa Solo 

» Alamat: Kmd, 'Det. Udara Panasan. 
180-12 

jang . ||   

194-12 

"Ngesti ain ai HN 

KISSAH 
— PENDUDUKAN 

. JOGJA. 
.Kissah AN dubaea Jogja” adalah sebuah 

buku jang mentjeritakan pendudukan bekas Ibu 

Kota Jogjakarta oleh Tentara Belanda. Tjerita- 

nja dilukiskan dengan gambar? jahg seolah-olah 

berbitjara sendiri dengan. para pembatja. Gam- 

bar?nja ditjiptakan oleh pelukis terkenal Abdul- 

salam. 

r 

. 

ma
da
 

KKA
KEK

AN 
na.

 
co
m 
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i
 

Isinja : Pemboman jang dahsjat di Meguwo 

serta turunnja Tentara Pajung Belanda. — Si- 

dang Kabinet tanggal 19 Des. 1948 pagi. — Me- 

njingkirnja Djenderal Soedirman kegunung - gu- 

nung memimpin Gerilja. — Ditangkapnja. Bung 

Karno, Bung Hatta dan pembesar2 lainnja. — 

Pengosongan kota Jogja oleh Tentara, Peladjar 

dan Rakjat jang berdjuang. Kekedjaman 

Tentara Belanda dalam kota. —' Bumi hangus 

jang ta' putus- putusnja — Kegiatan dan Ke- 

beranian Gerilja jang membingungkan Belanda. 

— Perdjuangan:- diluar negeri. —- Keberanian dan 

siasat para Peladjar. — Ketabahan hati Mente- 

ri Soepeno menghadapi maut. Penjerbuan 

“umum dalam kota Jogja. — Rok penting jang 

dimainkan Sultan Jogja. — Mundurnja Tentara 

Belanda dan kembalinja Djenderal  Soedirnaan 

dalam kota. 

Buku jang mengandung . riwajat perdju- 

angan ini perlu dimiliki tiap2 orang Indonesia, 

tua atau muda. Baik sekali untuk penghias 

lemari buku agar diketahui anak tjutju kita di- 

kemudian hari, Tiap Taman Pembatjaan dan 

Per pustakaan Sekolah2 sangat perlu mayang 

nja. 
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Terbit tepat pada Aan 19 Desi 1052, 

tanggal penjerbuan Tentara Belanda di Jogja- 

karta. 

HARGA. HANJA Rp. 3,50 sebuah. 

pembelian: 10 — 50 ex korting ' 1074 

51 — 100 ex F3 15 Ye 
101 — keatas 3 25 Yo 

Ongkos kirim 1074.   
  

  Beli banjak potongan bagus. 

PESANLAH MULAI HARI INI. 

Diferbitkah oleh : 

B.P, ,KEDAULATAN RAKJAT”, 

z sin Pusat ' pendjual : 

TOKO BUKU ,,K.R.” 
Tugu 42 — Telp. 901 

Jogja. 
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“ GOODYEAR 
SURE GRIP 

— 
GSOOI 

28-6y-520D 

     

GOODYEAR ' : 
HARD ROCK LUG 

GOODYEAR 
ALL WEATHER 
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dengan sjarat? jang seburuk-buruknja! Itu 3 2 
lah hasil jang besar dari ban tractor GOOD- 3 
YEAR jang istimewa kuat-liatnja. jang 
dengan sendirinja dibuat sedemikian rupa. 
untuk dapat memenuhi semua tiap? sjarat 

uruk-menguruk tanah nan luar biasa. 

— 

banjak muatan berat? diangkut 
dengan memakai ban-ban 

GOODYEAR dari pada ' lain 
merek 

S#VEAR 

    

  

  

109-12 

SANGGUP : 
Mengerdjakan kerusakan dan 

menerima pesenan segala Radiator. 

  

ALAMAT : Djl. Undain Kulon no. 88 
SURABAJA. 
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: KEMENTERIAN PERTAHANAN 
MARKAS BESAR 

Markas Besar 

Indonesia untuk dididik mendjadi 
Angkatan Darat. 

Tempat pendidikan di Bogor, 
1 tahun. 

Mereka jang lulus dari pendidikan, 
sebagai Pradjurit I Cenie Angkatan 

akan ditempatkan diseluruh Indonesia, dengan me- 
nanda tangani Ikatan Dinas sedikit- dikitnja 8 (tiga) 
tahun. 

Sjarat2 masuk : 

. Berkelakuan baik 

Tjara melamar : 

Para pelamar harus mengadjukan permohonan jang 

ditulis sendiri : 

Dengan disertai : 

Bagi kisbaka "jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil 

untuk mengikuti udjian kesehatan dan " pengetahuan 

sekolah / umum, 4 

Pendaftaran 

an an 
Typ »KEDAULATAN RAKJAT” 1522/52/8.0.14, , 

ANGKATAN DARAT 

PENGUMUMAN 
No, 1783 /Peng/A. Djen/52. 

Angkatan Darat memanggil pemuda2 

Pradjurit  Cenie 

dan lama pendidikan 

akan diangkat 
Darat, serta 

Warga Negara Indonesia. 
Umur antara 18 — 22 tahun. 
Telah lulus (beridjazah) sekolah Ra'jat. 
Belum kawin. 

Tinggi sekurang-kurangnja 158 cm. 

dan berbadan:sehat, 

Untuk daerah Territorium IT Sumatra Utara dan 
Tengah) kepada Bataljon Cenie Terr. I Medan, 
Untuk daerah Territorium II (Sumatra Selatan) 

kepada Bataljon Cenie Terr, II Palembang. 
Untuk daerah Territorium IL (Djawa Barat) ke- 

pada Bataljon Cenie Terr.. YII Bandung. 
Untuk daerah Territorium IV (Djawa Tengah) 

kepada Bataljon Cenie Terr. IV Magelang. 
Untuk daerah Territorium V (Djawa Timur) ke- 

pada Bataljon Cenie Terr. V Malang/Lawang. 

Untuk daerah Territorium VI (Kalimantan) 
pada Bataljon Cenie Terr. VI Bandjarmasin. 
Untuk daerah. Territorium VI (Sulawesi - Sunda 
Ketjil dan Maluku) kepada Bataljon Cenie Terr. 
VII Makassar. 

ke- 

Salinan idjazah beserta daftar nilai dari kelas 1 

jang tertinggi Sekolah Ra'jat. 

Surat keterangan berbadan sehat dari dokter. 

Surat keterangan berkelakuan baik “dari Pa- 

mong Pradja / Polisi, 
Surat idzin dari orang tua / wali atau madjikan 
bagi RAR 3 jang masih -bekerdja. 

ditutup pada tanggal 31-12-1952. a 

"BANDUNG, 21 Nopember 1952. 

STAF ANGKATAN DARAT 

u. b, 

APJUDAN DJENDERAL, 

KEPALA   
o
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