
  

    

  

      

    
    
    
      
   

  

    

      

      
   

  

  
AN ROPINSI S 
ATO PI 

. gara tahun '53 kepada Parlemen | 
untuk ditetapkan “sebagai un- | 
dang2. Meskipun anggaran 'be- | 
Jandja itu baru merupakan ran- : 
'tjangan saja rasa mempunjai 
alasan tjukup buat meminta . 
Gubernur2 berkumpul diibu ko- 
ta Djakarta ui tuk membitjara- 
kan apa jang telah diusahakan 
Pemerintah pusat. - Demikian - 
Menteri Moh. Rum. 

Diterangkannja usaha jang 
begitu penting 
'Gjakan ketika - negara menga- 
lami keadaan 
ekonomi jang sangat suram., 
Dan karena itu perlu sekali ki- 
"a Kumpul untuk membitjara- | 3 
kan bagaimana usaha mengata- 
si kesulitan dengan bantuan we 
erah-daerah. 

Selama ini daerah2 otonoom 
selalu berusaha “untuk kerdja 
berdasar pada pemakaian keu- 

“angan jang teratur. NN dapat 
mempertanggung - abkan 

| tapi karena  begroti 
dan daerah2 otonoom satu sa- | 
ma lain ada hubungamnja, ma- | 

ka sebelum ada begroting nega- 

ra belum dapat djuga ditentu- 

| kan anggaran belandja untuk 

daerah. 

Tahun '53 adalah th. 
jang berat, dan harus 

» Y BELANDJA NEGARA : 
13 Desember jang Jalu Peme- 5 

“4 rintah sudah mer : ! 
'tjangan anggaran belandja ne- | $ 

saat ini diker- | 

keuangan dan - 

rak keuangan jang diperl 

  membatasi na 
Menteri “Moh. Rum mengata- 

'kan selandjutnja bahwa tahun 

38 adalah tahun jang akan pa- 

'ling berat dimana kita harus 

'benar2 membatasi keinginan ke- 

pada kemungkinan jang ada. 

Meskipun keadaan sangat su- 

Kar, usaha? dilapangan pemba- 

ngunan djalan “ terus. Untuk | 

menghilangkan salah paham, 

Rum Naa usaha? di- 

  

| kian antara 
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P3 ISTANA, Kana anang PAGI MENTERI DALAM: 
N PERAN RESMI TELAH MEMBUKA: KONPE- 

RE) EBUT HA 
AN DR. SUMITRO Mi Sa DAN GUBERNUR: 

SERTA STAFNJA. 
BUKAAN KONPERENSI 

NEGERI MOH.RUM MENGATAKAN, ANTARA LAIN 
: ING DARI KONPERENSI MEMBITJARAKAN SOAL ANG- 

ITUK TAHUN JANG AKAN DATANG." 

  

1 
| 

Ti 
| 

Menteri D. N. Mr. MOH. RUM ' 

lapangan perbaikan, pembaha- 
ruan jang didjalankan daerah? 
otonoom sendiri berdjumlah 

Rp. 203.000-000,— 5 

Djumlah ini Akan bat 
2 Ta 

belandja pegawai serta belan- 
dja berangka mendjadi Rp. 1,12 
miljard sebagai bantuan jang 
diperlukan oleh daerah2 oto- 
noom dari pemerintah pusat. 

Defisit jang dapat diperiang- 

gung djawabkan oleh negara 
ada 1,8 miljard rupiah dan ber-. ko 
hubung dergan itu bantuan ba-- 
gi daerah otonoom hanja dapat 
diberikan 1,2 miljard dan keku- 
rangannja adalah Rp. 500.000. 
000,—. D 

Pemerintah tidak dapat mem- 
berikan lain dari pada sebagai 
voorschot untuk bekerdja dan 
ini berarti daerah? otonoom ha- 
rus bertambah penghasilannja 
dengan lima ratus djuta. Demi- 

lain keterangan 

Menteri Moh. Rum. 

“Mengapa. belum diberi lisensi 
utk export besi-tua aa 

ENGENAI export besi tua Kejaba negeri, kalangan jg lajak 

dipertjaja mengatakan, bahwa di Sumatera Utara terdapat 

"lebih kurang 306.000 ton besi tua. Kini sadja di Belawan telah 

tersedia untuk Sean 1.500 ton. , 

Kalangan dagang di Medan | 
2 kah sebabnya | 

pertanja-tanja, RP | Tentang export besi tua ke- 
hingga sekarang untuk export 

Lan gam masih belum diberikan 

1isensj bagi Sumatera Utara dan 

menjatakan 

ngapa besi 

export dari Tg. Priok sadja. Hal 

imi kabarnja telah pernah di- 

kemukakan djuga kepada Jaja- 

san Besi Tua jang ada di Dja- 

karta. 
x 

Menurut Kajang Gagang ini, 

ketika pedagang2 Djepang jang 

mendjadi anggota missi dagang 

Djepang kt Indonesia, datang 
baru2 ini ke Sumatera Timur, | 

perhatian mereka djuga tertum- 

pah kepada besi tua jang ter-| 
dapat didaerah ini. 

Kalangan itu ajuga mengha- 5 

u    

     

   

   

        

rapkan, supaja pedagang? In 
nesia jang ada di Sumatera ut 
ra dapat ambil ba, ian jg al 

dalam export besi tua 1 
hubung dengan hai 
kan lagi, bahwa  expor 

      

tua ini akan dapat banjak mem. 
| bantu kepada para 
Indonesia, jang agai 

' Iketahui, kini mengh: 

   

“turan import 407o- 

Karena export 2 
akan dapat 1 2 
bukan sadja € 
ngalaman export tetapi 

Alan era pe- 

Ajuga | 
dapat membantu memperbaiki. | 
EA PA, keuahgan mereka, 
ma an diharapkan supaja kepa- 

1 an a djuga diberikan Da la 
san lebih djauh mengenai 
“port besi tua itu, | 
aa diketahui, bata be | 

: Ai 

  

aduk 
dan 

   

        

keheranannja n:e- 
tua tjuma dapat di: 

(tua mutu 7076 adalah 45 sen | 

| sekilo. 

luar negeri, kalangan dagang 
diatas menjatakan pendapatnja, 

bahwa export ini djanganlah ha- 

njadimestikan dari Tg. Priok 
'sadja, melainkan haruslah di-' 
benarkan djuga dari Belawan, 
karena kedua pelabuhan itu dju- 
ga merupakan ,,oceaan-haven”, 

sedang kalau harus dipusa tkan 
|ke Tg. Priok, maka ini berarti 
menambah “ongkos pengangku- 
tan jg tidak perlu dari daerah2 

ke Tg. Priok. — Ant. 

“Dr. S. TJOKROATMO- 
“DJO KE EROPAH 

: R.S. Bersalin & Anak 
| akan didirikan. 

Dr, S. Tjokroatmodjo dari Ke. 

  

| menter'an .Kesehatan Bagian 
Kesedjahteraan Ibu & Anak2 di 
Jogja setelah 10 bulan mempe- 
ladjar, penjakit anak2 di Dja- 
karta pada tg. 19-12 j.a.d. akan 
meninggalkan Djakarta menu- 
dju ke Eropah, 

Bepergiannja ke Eropah itu 
adapi Si ialah untuk Pe an pela- 
PKn 

“litan2 berhubung Pena, pera: 1 Pena 
tentang penjakit | 

anak2 dan kesedjahteraan ibu, 
| Dr. S, Tjokroatmodjo menuntut 
peladjarannja pertama d: Lon- 
don selama 6 bulan dan di Ne- 
derland 3 bulan. 1 

Sekembalinja di Indonesia 
Dr, S. Tjokroatmodjo akan me-: 
megang pimpinan R.S. Bersalin 
& 'Anak2 jang akan didirikan 
di Jogja, Rumah sakit tersebut 
telah drentjanakan oleh Peme- | 
rintah Pusat, tapi hingga kini 
belum diketahui dengan pasti 
sampai dimana pers'apan2- -nja 
serta pelaksanaannja rentjana   

  

rat Tang Giga tata Na   nak2 di S7 itu, 

| ta monetair dinegeri kita dewa- 

enran | 

1 mentjoba 

| san hingga kita bisa memeliha- | 

Lini, kita harus mendjalankan 

mendirikan R.S. Bersalin & A- | 

       

nja dgn Rp. .500 djuta 
JANG BERAT, PEMBANGUNAN 
RDJALAN TERUS. 

TERSEBUT ME NTERI 
HWA 

Structur perekonomian 
kita, warisan sistim jg 
bekerdja sebelumnja. 

Sementara itu P.M. Wilopo 
menjambut. pembukaan konpe- 
rensi itu dengan menerangkan 

antara lain bahwa soal2 jang 
| perlu diketengahkan, ialah per- 

ama situasi perekonomian ser- 

sa ini dan kedua, 'kenjataan ke- 
aGaan didaerah2. dengan Pe mata | 
otonomi pemerintah. | 

Dalam menguraikan dituaMt 

perekonomian P. M.. Wilopo me- 
njatakan struktur perekonomi- 

  

  
risan dari pada sistim jang be- 
kerdja sebelumnja, sangat ter- 
gantung kepada Kenanan inter- 

nasional. 
Keadaan kebab seka- 

rang tidak banjak berubah dan 
kita akan tetap hidup dalam 
keadaan jang bukan perang dan 
bukan damai. Kita djuga terus 

€ Sai : kekurangan? ka 

51 bergantu: dari 

dunia Ntomnasapai Tan kita 
memantjarkan ba- 

rang? jang diperlukan oleh pa- 
sar dunia itu keberbagai djuru- 

   T 

ra pembelian jang bebas. 
Sebetuinja dalam usaha po- 

ok untuk “mengurangi sifat 
jang bergantung ita dengan ke- 

adaan jang sulit pada wakiu 

beleii. Tidak banjak bisa ditju- 
rahkan bekal kapital kepada 
pertumbuhan benih2 perekono- 
mian untuk industri didaerah 
itu tapi haruslah dipertahankan 
bibit? negara jang sudah ada. 

Tentang soal dalam negeri 

terutama soal otonomi, P.M. Wi- 

lopo menjatakan “antara lain 

soal itu dapat  berhatian jang 
“besar sekali dari Pemerintah. 

Kita datang kepad maksud 
untuk mengisi usah pemerin- 
tah kearah pemberian otonomi 

dan hendaknja kita djangan 

mempersoalkan lebih. dulu soal 
penetapan status, soal penjera- 

han hak, soal financiele verhou- 

dingen, meskipun ketiga soal itu 

tetap harus dipertimbangkan 
terus. 

“Otonomi de facto ha- 
rus kita udjudkan. 

Sebelum selesai soal2 itu kita 
memikirkan mengadakan oto- 
nomi ,,de facto”. Kita tetapkan 
prioriteit2 mengenai pembikin- 

an dan pembetulan2 djalan2 di- 
daerah dan lain-lainnja dan se- 
dapat mungkin dipenuhi dengan 
Leuangan jang ada. 
"Menurut perhitungan kita 

satu- dua tahun ini kita harus 
memikul tugas jang berat dan 
kita minta bantuan jang sebe- 
sar2-nja dari para gubernur? 
untuk bersama dengan pemerin- 
tah pusat mengatasi keadaan 

an kita dewasa ini sebagai wa-. : 

HARIAN 

   

  

Tg 

  

UMUM 

Senigark- ara 

Ni TR DELEGASI K.PPST. 
“Berunding dgn Menteri 19 

i Dalam Negeri. 

Menteri Dalam Neger: telah 

Partai? Politik Sumatera Te- 

Ingah, jang titik-berat pemb'- 
tjaraannja adalah mengenai tun 

/Itutan mengaktiveer D.P.R. Su- 

“kmatera "Tengah jang dibekukan 
'Woleh.P.P, no. 1 tahun 1951. 

|. Sebagai hasil. perundingan, 
Menteri Dalam Negeri akan 

memadjukan tuntutan delegasi 

KPPST kepada Kabinet, dan 

djawaban jang positip akan di- 
berikan Menteri dalam bulan 
Djanuari 1953 kepada KPPST 

| Selandjutnja menurut delega- 
Si, tuntutan . KPPST menit” k- 

beratkan pada hubungannja de- 
ngan akan segera adanja pe- 
milihan. umum,  supaja D.P.R. 
Sumatera ' Tengah jang dibe- 
kiikan dapat diaktipkan setje- 
pat-tjepatnja, — Ant.   

  

Panglima Divisi 

kata pengharapannja “kerdja 

Gambar kiri : 

kanan : Sebagian dari 80 Pera 

sumpah tentara. 

  

Moh. 

- Sama 

ira 

Bahrun  mengutjapkan 
sebaik-baiknja. Gambar 

jang sedang mengutiapkan 

(IPPHOS). 

Overste Moh. Bahrun: 
  

dgn dilantiknja 

satuannja, 

“diharapkannja setandjutnja 

agar kesatuan itu terus dikem- 

bangkan dan disempurnakan 
“untuk mentjapai tingkatan jang 

lebih tinggi “tehnik, taktik ke- 
tentaraan terutama tentang se- 
mangatnja,. -serta - diharapkan 

nja kerdja- sama sebaik2nja 

dalam menunaikan tugas. Di- 
tekankannja pula oleh Panglima 
Dipisi Diponegoro Moh, Bahrun, 
lbahwa Angkatan Perang kita 
masih bertugas mengembalikan 
keamanan. 

: 80 Perwira dilantik. 

Upatjara pelantikan 80 per- 
wira dari Staf Resimen Infan- 
teri 13 disaksikan oleh para 
pembesar2 sipil, tentara dan 

kepolisian baik dari Jogja mau- 

pun dari Solo dan Kedu, Pe- 

njumpahan -para perwira itu 

dilakukan oleh Ds. Wijoto Har- 
djotaruno, Kiyai Affandi peng- 
hulu Kota Pradja, dan seorang 

pendeta. Jang mengutjapkan 

sumpah dimuka Panglima Dipi- 

80 perwira terdapat “ seorang 
Overste, seorang major, kapten 
dan letnan, 

Pelantikannja tadi dilakukan 
terhadap staf Res. Inf. 13, kom- 
pi bantuan, peleton P.H.B, de- 

tasemen subsitansi, “Bat, 412 
djadi Bat. 438, 

Rangkaian pelantikan sema- 
tjam itu jang telah dimulai di- 
beberapa tempat dalam wilajah 

teritorium ' Dipisi 

akan dilandjutkan ditempat2 la- 

in jang kini belum mendapat 
gilirannja. Upaijara pelantikan 
di Solo akan dilakukan pada 
tgl. 25 - 12 jang akan datang. 

Dalam waktu jang singkat di- 
harapkan, akan selesai, 

Setelah, upatjara pelantikan di   jang demikian itu. Demikian 
antara: lain P.M. Wilopo. — 
Ant. 

  

Pengurus semeritara itu akan 

diperkuat dengan mereka jang 

telah memberikan kesanggupan 

untuk  menjokong  berdirinja 

"Lembaga Hak2 Kemanusiaan an- 
tara lain Dr. Sukiman, Mr. As- 

saat, Arudji Kartawinata, H. 

Siradjuddin . Abbas,  Sutardjo 

ae Mane na dl. 

Pendirian lembaga tersebut di 
usahakan sedjak hari peringatan 
tanggal 10 Desember jang lalu. 
Maksud pendirian lembaga 

itu, menurut piagamnja — ialah 
untuk membulatkan tekad mem- 
perdalam pengertian tentang 
memperkuat kejakinan dan kes   

Mena sementara Lembaga 
Hak2 Kemanusiaan 

Pencunus sementara dari pita Lembaga Hak? Kemanu- 

siaan telah disusun kemarin dulu malam terdiri dari : Ketua 

Mr, Sunarjo, wakil ketua Mr. Djody Gondokusumo, Dr. Diapari, 

bendahari Dr. Thung Sin Nio, penulis Siauw Giok Tjhan, pem- 

bantu? Mr. Tambunan, Ir. Liem Koen Seng dan Mr. Moh, Yamin. 

setiaan kepada . hak? manusia, 

deradjat dan harga pribadi ma- 
nusia, persamaan hak2 Inki? dan 

wanita, keluarga2, golongan be- 

sar ketjil dll, dan mentjiptakan 
Sjarat2 agar terpeliharanja ke- 
tertiban dalam menggunakan ke- 
wadjiban2 menurut hukum dan 

peradaban jang sesuai dengan 
perikemanusiaan dengan mengi- 
ngat kewadjiban masing2  ter- 
hadap masjarakat dengan meng- 
ichtiarkan kesedjahteraan sosial 
dan perbaikan nilai? penghidu- 
pan rohani dalam kebebasan se- 

wadjarnja bagi setiap pribadi, 
keluarga golongan dan bangsa.   

Lembaga Kobudajan 

(Kan Batan 

yan Ku “at 

Si dalam upatjara itu diantara" 

Diponegoro . 

Aloon2 Utara selesai kemudian 
. para perwira jang baru2 dilan- 

| Kembangkan dan sempurnakan 
$ k a - - k k | bih E . 

utk tjapai tingkatan lebih tinggi 
2 “CEsuvAi DENGAN pembangunan Angkatan Perang, maka 

staf Resimen Infanteri 13 dan Bat. 438 
' semoga kesatuan? itu merupakan potensi, sebagai isi dari ke- 

demikian pengharapan Panglima Dipisi Diponegoro 

“terhadap para anggauta Staf Resimen Infanteri 13 dan Bat. 
1438 jang dilantik kemarin pagi di Aloon? Utara Jogja. 

tik “dan para" “tamu undangan 
menudju ke Gedung Negara 

untuk sekedar memberikan se- 
lamat kepada para perwira oleh 

para tamu undangan. Pertemu- 

an tersebut  diramajkan oleh 
staf musik dari Resimen Inf. i3 

dan diadakan hidangan kengduri, 

OVERSTE BAHRUN BERI 
KETERANGAN KILAT 

  

Panglima. Divisi Diponegoro 
Moh. Bahrun dalam pertemuan 
kilat dengan para wartawan di 
Gedung Negara Jogja kemarin 

menerangkan tentang hasil ge- 
rakannja didaerah Semedo baru2 
ini, Gerakan tersebut dilakukan 

jang dilakukan dalam waktu 5 
hari membawa hasil baik, jakni 

berupa sendjata, alat2 tulis-me- 
nulis, mesin tik, bahan makan 

dan surat2 penting, peluru, dll. 

Kemudian disusul dengan ke- 
terangannja Major Sunitioso se- 
kitar gerakan tentara didaerah: 
Babekan, ketjamatan Mungkit 
kl. 15 km. dari Magelang. 

-. mann   
P 

baga Arab di Kairo. 

: Sebagai dikabarkan, Panitya 
Politik PBB telah menerima 
baik sebuah resolusi jang bersi- 
fat netral”, jaitu jang berseru 
kepada Israel dan negara2 
Arab supaja mengadakan pe- 
rundingan2 langsung sesuai dgn 
djiwa-semangat resolusi2 PBB 
mengenai Palestina jang telah 
diambil diwaktu jang lampau. 

Menurut kehendak  negara2 
Arab resolusi2 PBB itu lebih 

dulu harus dilaksanakan sebe- 
lum perundingan2 demikian. di- 
adakan. Sebagai diketahui salah 
satu dari resolusi itu ialah jang 
mengenai pengembalian kaum 
pelarian bangsa Arab Palestina. 

Usaha delegasi? Arab 

Berita AFP dari New York 
sementara itu mewartakan, bah- 
wa para delegasi negara? Arab 
di PBB pada waktu ini sedang 
berusaha keras untuk ,,membu- 
nuh” resolusi Panitya Politik 
PBB jang mengandjurkan pe- 
rundingan?2 langsung antara 
Israel dan negara? Arab, djika 
resolusi itu nanti diadjukan ke- 
pada Sidang Umum PBB, 
Untuk maksud itu negara2 

Arab hanja membutuhkan em- 
pat suara lagi untuk mendapat: 
kan kelebihan suara guna me- 
nolak resolusi tersebut, Menu- 
rut kabar para delegasi nega-   

h Alamin 

anon Keatani agan 

Kepada pers. | 

| menerima delegasi Koord'nasi: 

DITERBITKAN OLEH BA DAN PENERBIT ea LATAN RAKJAT" Ta GAUTA S.P.S.) 

  

Korea. 

Dikatakan, bahwa usul2 India 
tersebut tidak sjah dan tidak 
sempurna karena asas pemula- 

ngan tawanan perang dengan 
sukarela bertentangan dengan 
perdjandjian Geneva. 

Sementara itu PM India, Neh- 
ru hari ini menjatakan hara- 
pannja supaja RRT dan Rusia 
mempertimbangkan sekali lagi 
usul2 India tersebut. Dinjata- 

kan, bahwa usul2 itu adalah 

ajudjur dan adil dan tidak ber- 
tentangan dengan perdjandjian 

Geneva dan undang2 internasio- 

nal. 
Dalam kawat jang dikirimkan 

perdana menteri RRT. Chou En 

Lai itu kepada etua Umum 

PBB, Lester Pearson, dinjata- 

kan, bahwa resolusi tersebut 

adalah menjokong Amerika da- 

lam meneruskan usahanja me- 

nahan para tawanan perang. 

Tindakan itu tidak benar dan 

ditolak oleh semua rakjat Ti- 

ongkok. — BBC. 

PEMBERONTAKAN DI 
KAMP TAWANAN 

KOREA 

82 Orang 

luka2. 

tewas, 120 

Kemarin tentara Komunis te- 
lah memalngkan  serangan2 
mereka- dari sektor bafat ke- 

sektor tengah medan “perang 

dan sungguhpun pertempuran 

terdjadi hanja. setjara ketjil2-an 
tetapi korban kedua fihak besar. 

Sementara itu, kemarin dulu 
malam pesawat2 benteng udara 
PBB mengadakan serangan la- 

tangsi2 mJiter di barat laut Ko- 

rea dan demikian pula atas 
garis depan, 

Lain berita menjatakan, bhw 
82 orang tawanan cipiel Korea 
telah mati dan 120 orang lain- 
nja mendapat luka2 dalam su- 
atu pemberontakan jang terdja- 
di disebuah kamp. tawanan 

dekat udjung selatan Korea. 
Sebuah . pengumuman pimp'- 

nan kaum tawanan perang PBB 
menjatakan, bahwa pradjurit2 
Amerika dan Korea selatan 
berhatsil menghentikan pembe- 

rontakan tersebut jahg katanja 
mungkin merupakan salah sa- 
tu bagian dari rentjana Kominis 
untuk mengadakan  pembrort 
kan diseluruh kamp. — BBC. 

PENANGKAPAN BE- 
SAR2AN DI AMBON 

Tak pernah aX. 

Maluku Mr. Latu- 
harhary sewaktu singgah di 
Makasar dalam  perdjalanan- 
nja ke Djakarta menjatakan, 
bahwa di Ambon tidak pernah 
terdjadi penangkapan setjara 
besar-besaran. 

Keterangan itu diberikan ber- 
hubungan dengan adanja ber:- 
ta2, seakan2 disana telah dila- 

Gubernur 

:kukan penangkapan setjara be- 

sar-besaran. . 

Latuharhary menambahkan, 
bahwa kabar itu sama sekali   

  

tidak benar, 

Lembaga Arab adakan 
sidang darurat 

Bitjarakan resolusi PBB tentang Palestina 

ANITYA Politik Lembaga Arab didalam waktu jang sing- 
kat akan mengadakan sidang darurat berhubung dengan 

adanja putusan jang dianggap berbahaja 
Palestina jang baru? ini diambil oleh Panitya Politik Sidang 
Umum PBB. Demikian menurut keterangan djurubitjara Lem- 

mengenai masalah 

telah mentjoba mejakinkan de- 
legasi2 dari. Philipina, Tiong- 
kok Nasionalis dan Birma supa- 

ja mereka  menindjau kembali 
suara2 mereka. - Selainnja dgn 
ketiga negeri - di Timur Djauh 
itu, negara2 Arab kabarnja te- 
lah mengadakan hubungan pu- 
la dengan delegasi2 Yugoslavia, 
Bolivia, San Salvador dan Libe- 

  

ria. — Ant,-AFP. 

KEMENTERIAN AGAMA 
5 Akan mengadakan 

konperensi dinas, 
. Kementeran ' Agama akan 
mengadakan konperensi d'nas 
bersama2 dengan ketiga djawa- 
tannja, jaitu Djawatan Pene- 
rangan Agama, Djawatan Uru- 

san Agama dan Djawatan Pen- 

didikan Agama, beserta kantor2 
tjabangnja dipropinsi, 

Konperensj dimulai ' tanggal 
28 — 31-12-1952 di Sukabumi 
atau Tjipanas, 

Atjara jang terpenting al.: 
1, Pelaksanaan Anggaran Be- 

landja 1953 bertalian dengan 
reorganisasi Kementerian A- 
gama serta rentjana peng- 
hematan. 

2. Rentjana kerdja, dari semua 
djawatan dalam 1ngkungan 
Kementerian Agama untuk 
tahun 1953 bertalian dengan 

anggaran belandja tsb, Ant, 

  

“RRT tolak resolusi India | 
Tentang tawanan perang Korea 

EMERINTAH RRT dengan resmi telah "mengirimkan ka- 
wat kepada PBB berisi penolakan atas usul? India untuk 

mengachiri djalan buntu tentang penukaran tawanan perang di 

g" atas tempat2 persediaan dan - 

  

Etj€ran . 

TAHUN 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan... ....« « Rp. 11l.— 

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.30 

0.60 su... 33 

  

2 

VIII — NOMOR 239 Jaan 
  

  

(pertemuan jang terachir 10 bu- 

  

  

P. M, CHOU EN LAI 
REG usul India tidak 

djudjur ! 
  

PAKISTAN BELI 25 LOK 
DARI DJEPANG 

Pakistan telah menerima 20 

buah lok jang didjalankan de- 
ngan minjak dari Djepang. 

Lok2 tersebut adalah seba- 
gian dari 25 lok jang dipesan 

oleh Pakistan. S sanja d'harap- 
kan dapat diterima achir ta-   hun ini, — Ant. . AFP. 

Peperangan Korea: 

tjara jang terdekat dan tjepat 

Katanja: ,,Kita berhadapan 
dengan satu musuh jang tidak 
dapat ditundukkan dengan ka-   

  
  
    

ta2, tetapi kita berhadapan dgn 
musuh jang hanja bisa ditun- 

dukkan dengan tindakan2 jang 
tegas”. 

Selandjutnja ia mengatakan, 
bahwa pikiran jang sehat dan 
rentjana jang saksama, negara2 

bebas akan dapat memperta- 
| hankan perdamaian. 

»Perang jang berkobar di Ko- 
tea Katanja, ,,hanja merupa- 
kan sebagian sadja dari agressi 

komunis disegala bagian dunia”. 
BBC. 

Pasukan udara Amerika 
tidak bisa mentjapai ke- 
menangan di Korea. 

Menteri Angkatan - Udara 
USA Finletter menjatakan, bah- 
wa pasukan udara Amerika, de- 
ngan pembatasan2 jang diten- 
tukan baginja, tidak akan bisa 
mentjapai kemenangan di Ko- 
sa selama djumlah pasukan2 

PBB tidak sebanjak pasukan2 
Korea Utara. Tetapi dia menje- 
tudjui pembatasan2 tersebut, 
karena pemboman pangkalan2 
RRT di Manehuria, seperti di- 
andjurkan oleh djenderal Mac 
Arthur, hanja akan melumpuh- 
kan pasukan udara Amerika 

dengan tiada gunanja. 
Selain itu, tindakan demikian 

tentulah dapat menimbulkan pe- 
“rang dunia ketiga, kata Finlet- 

NAK 

BANK GELAP “DISERGAP 
Tauke bank tsb. telah 

ditahan. 
Pol'si telah  sergap sebuah 

bank gelap kepunjaan hartawan 
Tionghoa di Kisaran (Sumate- 

ra Timur). 
Menurut pihak kepolisian, 

bank gelap tersebut adalah jg. 
terbesar jg pernah disergap di 

Sumatera Utara selama ini. Da- 
ri pemeriksaangterhadap buku2 
jang disita, bank gelap terse- 
but 'mempunjai perhubungan 
dengan Hongkong. Dalam ta- 
hun 1951 bank gelap ini telah 
melakukan 2088 kali dan tahun 
1952 947 kali pengiriman uang 
ke Hongkong setjara illegaal. 
Dengan transaksi setjara ille- 
gaal ini, menurut kepolisian, ne- 
gara Indonesia telah dirugikan 
hampir sebasar ' Rp.2.000.000, 
Orang Tionghoa jang ,mendjadi 
tauke "bank” itu kini telah di- 
tahan, — Ant, 

MENJOKONG KEMER- 
DEKAAN MAROKKO 

Usaha blok ArabjAsia 
disetudjui seksi LN 
DPR, 

Seksi Luar Negeri Parlemen 

dalan? sidangnja kemarin telah 
menjetudjui dengan suara bulat 
usaha blok Asia/Arab untuk te- 
rus memperdjoangkan soal Ma- 
rokko dalami sidang Panitia Po- 
litik PBB. 

Keputusan ini diambil mengi- 
ngat soal Marokko dewasa ini 

  

Musuh bisa tunduk dengan 
tindakan2 

Eisenhower tiba di Amerika 
RESIDEN terpilih, djenderal Eisenhower setelah tiba dari 
perdjalanannja ke Korea dilapang terbang New York me- 

njatakan, bahwa semua telah lama tahu, bahwa tidak ada suatu 

maa 

— Nato BERSIDANG 
Tentang anggaran 

belandja. 
Hari ini Dewan Atlantik Uta- 

ra membuka konperensinja se- 
lama 4 hari di Paris. Pertemuan . 

itu akan menindjau kemadjuan2 
jang ditjapai dalam usaha2 per- 

tahanan Barat sedjak diadakan 

lan jang lalu. 
gauta diwakili oleh 

LN dan Keuangan, Eden dan 
Acheson masing2 mewakili Ing- 

geris dan Amerika. 
Para wartawan menja takan, 

bahwa pokok pembitjaraan jang 
penting ialah soal anggaran be- 

landja pertahanan seluruh ' or- 

ganisasi, rentjana konstruksi 
militer dan angkatan laut serta 
pengangkatan seorang panglima 
angkatan laut bagi daerah laut 
Tengah. — BBG. 

14 Negara ang- 

DEKRIT REORGANISASI ' 
PARTAI2 MESIR 

Kabinet - Mesr pada 
Minggu mempeladjari 

undang2 jang akan meng 
kan dekrit mengenai reor 
Sasi partai2 jang  dkeluarkan 
dalam bulan September jl. 

Djika rentjana undang? 
kemudian "benar mendjadi: 
dang2, maka itu berarti, 

semua tindakan jang : 
ini diambil oleh pemer ntah ter er 
hadap partai2, terutama jang 
mengenai soal pembersihan dax 
permintaan pengesjahan, akan 
dibatalkan pula, 2 

Sementara itu haran “AI 
Ahram” mengabarkan, bahwa 
gerakan2 "pembersihan” jang 

dilakukan dikalangan pemerin- 

tahan akan dihentikan pula. 
Ant 3 AKP, 

re 

   

   

  

   

  

untuk mengachiri perang Koren. 

  

Tamiltapan lagi di 
Marokko 

Polisi Perantjis kemarin me- 

nangkapi anggauta2 Partai Na- 

sionalis Marokko lagi. Kabarnja 

diantara mereka terdapat se- 

orang pemimpin setempat jang 

merentjanakan serangan hari 
Senin jang lalu terhadap sebuah 
pes polisi, hingga menjebabkan 

kerusuhan besar?an. Dalam pa- 
da itu Residen Djendera! Peran- " 
tjis di Marokko telah tiba di 
Paris untuk bermusjawarat de- 
ngan pemerintah Perantjis. — 
BBC, 

BARANG2 CYPRUS 
DIBOIKOT 

7 Negara? Timur, 

Dikabarkan di Nicosia, bahwa 

Saudi Arabia telah memberita- 
hukan kepada kaum pe lagang Ka 

Cyprus, bahwa mulai tanggal 7 
Desember barang2 dagangan 
dari Cyprus tidak dibolehkan 
lagi masuk Saudi Arabia. 

Tindakan ini kabarnja adalah 
Sebagian dari usaha2 negara Ti- 
mur Tengah untuk meriboikot 
barang2 Cyprus sebagai protes 
terhadap perhubungan dagang 
jang erat antara pulau tersebut . 
dan Israel. 

Jordania dan Irag  kabarnja 

djuga sedang mempertimbang- 

kan untuk mengambil tindakan 

pemboikotan ini, sedangkan Sy- 

ria dan Libanon pun mungkin 

akan mengikuti djedjak itu. 
Sementara itu pemerintah Cy- 

prus diduga akan menjampai- 

kan protes terhadap pemerintah 

Saudi Arabia melalui London: 
Ant. 4 AFP. 

  

Kekeliruan 
Dalam harian kita kema- 

rin telah terpasang gambar 
Prof. Dr. Sardjito, rector 
magnificus universiteit ne- 

geri Gadjah Mada sedang 
berpidato - pada peresmian 
djurusan ekonomi faculteit 

.H.E.S.P. pada 19 Septem- 

ber dua bulan jg Jalu. Tenta 
sadja pemabtja paham, bhyv 
pemasangan gambar ten- 
tang kedjadian jang telah 
lama berlalu itu telah ter- 

djadi karena kekeliruan.       

  

x Seorang tahanan 
di Nusakambangan jang mena 

wanita 

makan  dirinja Midji Sulastri 
telah kirim wostblad' ke Jogja 
dengan alamat jang bunjinja $ 
Kepada Pahlawanku jang telah.   sedang sibuk dibitjarakan oleh 

sidang umum PBB, 
beristirahat di Taman Bahagia 
Semaki | 

Menteri? | 

Akan ditarik ke "mbali? 
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adaan jangngen- 
| dengan hal-hal 

  

   
   

    
   

  

    

   

  

   

  

   
   

pengethuan da- 
Natan ata selantjar2nja”, 
Suparmo. 

an itu terdapat | 
nesia, Keadaan - 

  

    

  

njakit hidung 
ongan (keel), 

| mengemukakan 1 
| Iia berhubung dgn 

odern tentang 
“parasiet, Dr. 
bil - 'atjara 

end pat Nathan | 
-taksiran, di Indonesia |         

   
       

    
    

  

    

  

   

   
   
   
   

   

  

           

| perang pelba- 
akan untuk 

(DT. 

'setjara 
L nh AN di Indone- 
mulai dipakai. Sebagai 

hasilnja Dr. Suparmo mengam- 
bil tjontoh beberapa kedjadian. 

Di Lampung sebelum diadakan 
rotan D.T.T. ada 2976 baji 

eerd, dan sesudah di- 
tinggal 2,879. “Di 

eng angka2 itu adalah 
4,9” dan sesudah diada- 

at kan rotan hanja 0,54. Dan 
di Pasirhajam (dekat Tjian- 
djur) mula2 djumlah baji jang 
geinfecteerd malaria itu 32,745 

                    
   
     
     
      

persoalkan perlu 
perundingan? didal: masa 
genting seperti sekarang 3 
dangkan Tindakan: akan Ie 

  

      
   

ra djustru “kabin pe “- 
“kan itu sekarang muktamar 
adakan, untuk mempe 

“kan sebaik2nja agar. 
adakan tindakan jang. guna 
sebesar2nja, dalam Mi ekonnan | 
jang seluas2nja. 

. Selandjutnja pembitjara . .me- 
. ngemukakan matjam?2 | (dan sesudahnja 04. 
| ran dan kesulitan jang menim- | Dengan ini Dr. Suparmo hen- 

In- Tag Penataan, bahwa ke- 
sa |a an malahan mem- 

      
       
         

      
      
     

      

   
   

      

an djuga. Dan se- 

5 lihat Panas 

patah jang harus dipes 2 
guh jang berbunji. Orang lu- | 
hur iala orang jang selalu me- 

dalam ke- | 
Seng an jang BAAK ta 

  

 KONPERENSI GU-, 
BERNUR 

Djakarta Raya Samsuridjal ke- 

|kan resepsi perkenalan berhu- 
bung dengan diadakannja kon- 

| perensi Gubernur dari tanggal 
115 hingga 17-12. 

Dalam resepsi tersebut hadir 
'P. M. Wilopo, Wak'l P.M. Pra- 
woto Mangkusasmito dan ham- 
pr segenap Menteri2 lainnja 
para Gubernur jang akan -ber- 
konperensi dan pembesar2 lain- 

(ja beserta isterinja, 
Malam perkenalan tersebut 

jang dilangsungkan dihalaman ' 
belakang tempat kediaman Wa- 
likota diramaikan dengan ga- 
melan dan njanjian pesinden. 

Atjara konperensi Gu- 
bernur. 

Konperensi Gubernur terse- 
but dibuka hari Senin pagi di 
Istana Negara dengan kata 
pembukaan d i Menterj Dalam 
Negeri Mr. um dan pidato 

| sambutan P.M, Wilopo. Dalam 
| rapat tertutup selandjutnja hari 
Senin itu diberikan pendjelasan2 
dari Menterj. Keuangan Dr. Su- 

| mitro mengenai anggaran ne- 
| gara 1953 pada umumnja dan 
anggaran Kementerian Dalam 
Negeri 1953 pada chususnja dan 
selandjutnja dilakukan tanja- 
djawab para pengundjung kon- 

perensi dan Menteri, Keuangan. 
Malam harinja dibitjarakan 

anggaran Kementerian Dalam 
Negerj terutama mengenai ang- 
garan belandja otonomi dae- 
rah2. 
Hari Selasa ini diteruskan 

pembitjaraan2 tersebut dan Re- 
bo dilakukan pembitjaraan ten- 
tang soal pembelian padi dan 
persediaan bahan makanan. Ha- 
Ti itu dilakukan pula konperen- 
si dinas antara Menterj Dalam 
Negeri dengan para Gubernur 
dan kepala dinas keuangan dan 
malam harinja diadakan perte- 

  

  a 
telah On anna supaja 

» 

   

          
     
   “Dr. Suparno men, 1 

“sadaran orang, bal car- 
an2 itu adalah Siber” aa 
dunia j.b.1, jang menimpa djuga 

lainnja. Selain dari 
pada itu diterangkannja djuga, : 
bahwa waktu negara2 di Eropa | 
“dalam 1945 berhenti perang In- 3 
donesia baru. memulai dengan | 
revolusinja. Dan dalam Iapa- 
ngan kesehatan Indonesia sa- 
ingat Kerana Tan 

        

     

   

  

    

   
    
   

     

    
    

    
       

      
    

    

   
     

    

     
    

   
    

         

     

     
   
     

    
    
    
   

   
    

     

    

   
    

    

  

     

     

     
   
       

     
   

     

  

sekolah2 

  

    
   ea “3 

  

NIEUWSGIER : 

| Mengenai kritik Frans Goed| 
hart jang tadjam dan pedas! 
tentang keadaan di Indonesia 
pada masa ini, jang telah ditin. 
djaunja selama tiga bulan se- 
agai tamu pemerintah disini. | | 

“harian ,,/Nieuwsgier” hari Sabtu 

mengatakan dalam induk kara- 
ngannja jang berkepala »Hitam 
“dan Putih”, bahwa kritiknja itu 
»Sselainnja pedas, tetapi djuga 
palsu. 
“Kita tidak menjangsikan ni- 
tnja jang baik, kata ,,Nieuws- 
gier”, tetapi kita sangsikan 
esanggupannja untuk meng- | 
ambarkan keadgan setepat2nja 

Gambarannja tidak lain dari | 
karikatur jang berwarna hitam 

dan putih sadja, bahkan hitam: 
jang lebih banjak dengan tidak 

“ada ijorak jang lain, Ia rupanja 
dak mau melihat jang baik Oi 

samping jang djelek2 itu” 
—... Setelah memberikan tjontoh2 

betapa tidak benarnja pendapat 
oedhart, dan bagaimana pin- 
jan a tjara dia memandang 

Ba “Kicuwaglat: mengata- $ tambahan ruangan kelas, utk 

an, bahwa ,,penulis itu selalu | sementara tidak dapat diberi- 

elebih - lebihkan sesuatu, dan | Kan. Jang hanja mungkin di- 
pa jg dikatakannja itu omong | berikan ialah subsidi untuk 

ko: ong belaka, omong kosong. memperbaiki kerusakan2 da- 
jang tadjam dan beratjun.” j bi hal jang sangat mernde- 

. Tentang utjapan Goedhart $ 
bahwa pegawai pemerintah dari 3 ba Sa Pan lie pen 

idak) pada seko- 
atas sampai kebawah. korrup lah9 bersubsidi “jang dapat 
“Karena gadjihnja buruk, »Nieuws membawa akibat tambahan 

gier” menjatakan, bahwa ,,Goed. | | pengeluaran negara (umpa art tidak melihat beribu2 pe: |: 3 Bata pemindahan dengan 
gawai jang dalam keadaan sus kenaikan tingkat perubahan 
kar bagaimana djuga, malahan — kedudukan atau pemindahan 
tidak djarang dalam keadaan TS jang memerlukan subsidi ong:- 
membahajakan djiwanja, mas 7 kos pindah dan, sebagainja) 
terus mendjalankan kewad 
bannja, semata2 karena mereka 
merasa bertanggung-djawab, 

1 “atau akgembapekan oke! tjita2- 
nja. ee 

? »Betul korrupsi nebak 
dimana-mana kata Nieuwsgier 
lagi tapi tidak hepar Ir 

kan. : 
2. Mengenai sekolah landjutan . 

kedjurusan pemberian subsidi 
atau sokongan masih akan 
dapat dipertimbangkan. 

& #tntehtukan baru kelas se- 
| Gjadjar (parallel) dan sekolah 
tjabang (filiaal) pada umum- 
nja tidak dapat diberi soko- 

: , ketjuali kalau pemben- 
tukan itu sungguh2 mendesak 
sebagai akibat dari pertumbu- 
han jang normaal (normale 

uitgroei). Untuk itu perlu di- 
mintakan persetudjuan lebih 

| ' dahulu dari Kementerian P.P. 
is dengan melalui Inspeksi 

bersangkutan. : 
Untuk pembelian tambahan 

perlengkapan pertama tidak 
| dapat diberi sokongan, ketju- 

- ali djika penambahan itu sa- 

  

   

  

lu telah mendapat persetudju- 
an Kementerian P.P.K. 

5. Subsidi untuk biaja mendiri- 
“ kan gedung sekolah .baru, 

               

     
   

     

   

    

  

      

   
    
   

    

    

      

   
   
   
   

    

   

   
         

    

    

   
      

nudah Mawardi 
anggota Panitya 

Peraturan dan Hu- 
aWinan di Semarang 

enerangkan, bahwa. rentjana 
indang2 perkawinan jang ber- 

umum kini telah selesai 
n Oleh panitya' itu. 

: andjutnja panitya meman- 
perlu untuk mengadakan. | 

hear: Pa aependana la- 

1 Na dan Ta In- 
| sehingga dapat diterima 
asjarakat 

1g itu diadakan 

DARI KARANGAN2 t Manna subsidi untuk se- | 
2 ola. djutan umum baru 

SOEDHART jang diadjukan pertama kali 
Orang bukan mengenal untuk tahun peladjaran 1952/ 
Indonesia. 1953 dan 1953/1954 tidak da- 

pat dikabulkan tetapi bantu-- 
an masih dapat dipertimbang- 

— ngat perlu dan terlebih dahu- 

Pan didata Te aa 

(telah direntjanak 

muan perpisahan dipresidenan. 
—inhah, As 

'Penghematan subsidi utk 
partikulir 

| Motor pengumuman Kementerian P.P.K. berhubung de- 
“ ngan keadaan keuangan negara jang mengharuskan adanja 

2Y atan pengeluaran uang negara, 
partikulir-untuk sementarasampai ada ketentuan lebih lan- 

@jut-perlu diadakan langkah? « bagai berikut: 

-terhadap seko- 

jang sangat mendesak dan 
perlu, dan “untuk keperluan 
ini harus dimintakan persetu- 
djuan lebih dahulu kepada Ke- 
menterian P.P.K. dengan per 
antaraan Inspeksi dengan 
mengemukakan  alasan-ala- 
sannja. — An 

Rp.17.000.000:— 
Untuk kampanje pemilih- 
an jang teratur. 

Atas pertanjaan apakah kira- 
'nja P.N.I. akan dapat merebut 
tjukup banjak kursi dalam pe- 
milihan umum - nanti, Ki Ma- 
ngunsarkoro dari pimpinan 
umum P.N.I. menerangkan bah- 
wa hal itu masih sukar digam- 
barkan, karena belum ada pe- 
ngalaman sama sekali. 

Tetapi bolehlah dipastikan 
bhw Masjumi jg akan mendapat 
kursi  terbanjak. Pemilihan 
umum memang harus selekas 
mungkin didjalankan, akan te- 
tapi masih disangsikan, apakah 
»gehalte” dari Parlemen baru 
nanti akan lebih baik dari pada 
Parlemen jang sekarang. 

Menurut Ki Mangun untuk 
dapat melakukan kampanje pe 
milihan jang teratur (tidak 
masuk ,,omkoperij” diperluka 
kurang lebih beaja 
Rp. 17.000.000. — HU. 

  

  

REDJO RUGI 
Didapat keterangan, bahwa 

pemilik kebun kopi Bodjongre- 
djo Temanggung sedjak dua ta- 
hun jang lalu telah menderita 
rugi Rp. 500.000, Luas ke- 
bun 850 ha. Hasil panenan ko- 
pi tahun jang lalu jang mesti- 

Lnja 350 kwintal, ternjata hanja 
dapat masuk 60 kwintal. Se- 
bab2nja ialah berhubung de- 

Islam, dan peraturan chusus 
| Kristen jang berlaku bagi ma- 

sing2 golongan tsb. jang kim: 
masih dikerdjakan. — Ant. 

Rp. 77 DJUTA TAMBAH 
BESAR 

00. Rentjana — an ggaran 
7 belandja  Djawa Te- 

| ngah tahun 1953. 
Untuk tahun 1953 oleh pemes: 

rintah otonomi Djawa Tengah 
anggaran 

belaridja sebesar Rp.429.000.000 
“atau Rp.77.000.000- bertambah 

rentjana anggaran belandja ta- 
hun 1952 sebesar Rp. 352.000.000. 
"Menurut keterangan bertam: 

bahnja anggaran belandja se- 
banjak itu karena diopernja 
Djawatan2  Kehewanan, Peri- 
kanan Darat, Sekolah Rakjat 
dan Pertanian jang seluruh 
keuangannja mendjadi: tanggu- 
ngan otonomi, 

    

    

   
   
    

ng) Tandai Tn jang 

MALAM 2 

Ditempat kediaman Walikota | 

marin malam dulu dilangsung- 

sebesar 

KEBUN KOPI BODJONG, 

ngan banjaknja tjurian. — Ant. 
Li Pa 3 

banjak dibandingkan dengan | 

Mak ata Kenaeh 
- Nayyar setelah menin, 

ag keadaan pasaran tekst'i 

      

: di, Indonesia selama 10 hari da- 
lam pertjakapan menerangkan, 
“bahwa ia melihat banjak ke- 

Y mungkinan djumlah import 
tekstil dari India dapat d per- 

-angk: Kabin” Lana iter an i an- 
sutama dari sudut djum- 

lah penduduk diantara negara2 
Asia Tenggara, Indonesia ada- 
lah merupakan pasar jang ter- 
baik. 
'Semenitara “import barang 

tekstil India, terutama dari dje- 
n's kasar seperti cambrics dan 
greys, menurut angka2 statistik 
Tag meliputi triwulan pertama 

1952 sebulannja ada 

    

    

ahu 
Ht 40.000 meter, Kebanjakan 

dari tekstil ini tidak langsung 
didatangkan dari India melain- 
kan melalui Singapura, Dengan 

|djalan aa hubungan 
“langsung dkemudian hari, di- 
harapkan harga tekstil India 
'lebih2 dapat bersaingan dengan 
tekstil Djepang, satu2nja kon- 

  

dalam lapangan tekstil murah.: 
Pengharapan ini djuga berda- 
sarkan perhtungan bahwa di- 
:kemudian hari tenaga produksi 
“tekstil dari Djepang mungkin 
dikurangi berhubung dengan 
tertutupnja pasar dilain2 bag'- 
an d'dunia untuk tekstil buatan 

| Djepang. Sementara ini harga 
tekstil India dipasar Indonesia 
ada beberapa persen lebih ting- 

gi dari pada tekstil buatan Dje- 
pang. 

Menurut keterangan S. Nay- 
yar, India mempunjai produksi 
tekstil sebanjak 5.000.000 meter 
setahunnja dengan surplus se- 
banjak 1 000.000.000 meter un- 
tuk keperluan eksport. 

S. Nayyar hari Senin akan 

pulang ke India setelah menga- 
Gakam perdjalanan lebih kurang 
satu bulan lamanja ke Thailand, 
Birma, Malaya, kemudian Indo- 

nesia. — Ant. aa 

KEBAKARAN BESAR 
Kira2 50 rumah hangus, 
Lk. 500 djiwa Menilabgan 

tempat tinggal. 

Kebakaran besar jang me- 
musnakan “1.k, 50 buah rumah 
dan jang mengakibatkan kira2 
500 djiwa kehilangan tempat 
tinggalnja, telah terdjadj pada 
harj Sabtu djam 16.15 dikelu- 
rahan Krukut, jaitu dikampung 
Tanah Sereal dan Krukut Lio 
Dalam, Djakarta. 
Bahaja api jang belum dike- 

tahui pasti sebab2nja itu, ber- 
asal dari sebuah pondok jg di- 

diamj seorang Indonesia dikam- 
pung Tanah Sereal, kemudian 
akibat kentjangnja angin jang 
meniup ketika itu, api mendja- 
lar menjeberangi 'kali dan me- 
njambar rumah2 dikampung 
Krukut Lio Dalam, jang terle- 
tak dibelakang Sekolah Pertu- 
kangan. 

3 Kerugian sebagai akibat ba- 
haja ap: ini, ditaksir lebih ku- 
rang - 400.000.—. Ant. 

RAPAT TAHUNAN 
PLANOLOGI 
Kehutanan 

“Indonesia. 

Pada tgl. 18 dan 19 Desember 
jang akan datang di Bandung 
akan dilangsungkan rapat dinas 
planologi kehutanan seluruh 
Indonesia. Bersamaan dengan 
itu akan d'langsungkan upatja- 
ra pembukaan kantor baru buat 
Brigade I Planologi Kehutanan 
Djawa Barat jang antara lain 
akan dihadiri oleh Ir. Susilo H. 
Prakoso, kepala Djawatan Ke- 
hutangn. At. 

    

selurah 

:Dalam "Negeri 

"ping 10.000 djas hudjan 

kuren jang terkuat bagi India 

  

Tekstil bikinan dalam negeri 
dipesan pemerintah 

/ ESENAN pemerintah sebanjak 2.000.000 yard kain keper 
“bikinan dalam negeri untuk keperluan Polisi Negara baru? 

iny telah selesai pembikinannja, ketjuali 200.000 yard jang di- 
harapkan segera selesai pula. Demikian diterangkan oleh Uru- 
san Tekstil dari Kantor Pusat Pembelian. 
telah dikerdjakan oleh ? pabrik tekstil didaerah Djawa Ti- 
ng esanan selugghnja ada seharga Rp. 8.000.000. 

Seajan pemer intah mulai me- 
mesan barang tekstil bikinan 
dalam negeri dalam tahun 1952 
ini, kini telah diterima djuga 
'4300 helai bendera merah-pu- 

tih dengan ukuran 3X2 meter 
untuk keperluan Kementerian 

seharga Rp. 4. 

semuanja.  Disam- 

untuk 
keperluan polisi seharga Rp. 
1.000.000.—. jang  seluruhnja 
dibikin oleh suatu pabrik tenun 
di Bandung kepunjaan Borsu- 
my. Sementara ini pemerintah 

djuga telah membeli 15.000 bal 

000.000.— 

benang dgn harga Rp. 1.550.— 
satu bal" semuanja dibikin oleh 
satu2nja paberik pemintal be- 
nang di Indonesia, jaitu ,,Neb- 

ritex” di Bandung. 

Diterangkan lebih landjut, 
bahwa disamping melajani per- 
mintaan dari 'instansi2 sipil, 
industri tekstil dalam negeri 
djuga banjak menerima pesa- 

nan . dari pihak tentara, jang 
merupakan ,,afnimer” jang ter- 
besar didalam negeri. Angka2 
mengenai djumlah keperluan 

  

  tentara akan tekstil tidak da- 
pat diketahui karena semua pe- 
sanan tentara termasuk tekstil 
dilakukan setjara  autonoom 
dengan tidak melalui Kantor 
Pusat Pembelian. Hanja dapat 

diketahui, bahwa djumlah tek- 
stil jang dibutuhkan oleh ten- 
tara ada demikian banjaknja, 
“hingga tidak mungkin semua- 

industri 
Melihat 

nja dilimpahkan pada 
tekstil dalam negeri. 
djumlah pabrik tekstil dalam 
negeri pada dewasa ini, jaitu 
sebanjak I.k. 130 paberik, lebih 
landjut diterangkan, bahwa se- 
benarnja perindustrian ini sang- 
gup memenuhi seluruh kebutu- 
han dalam negeri. Satu?2nja se- 
bab jang tidak memungkinkan 
hal itu, ialah kelemahan mere- 
ka dalam memperoleh persedia- 
an bahan benang, jang semua- 

nja harus diimport. 

Kearah ,,pool” benang? 

Berhubung dengan 

kan - Indonesia dimana nasib 
industri pertenunan seluruhnja 

| sedikit banjak berada didalam 

“tangan kaum importir benang, 
maka beberapa lama oleh jang 
'berwadjib dikandung maksud 
,untuk mengadakan 
“nang. Dengan adanja 
“piling” 
| ditentukan harga 

pool” be- 
,Stock- 

itu, selandjutnja dapat 

bahan benang, sehingga kaum 
pengusaha tenun  mempunjai 
kepastian dalam hal. menghi- 
tung ongkos produksinja dan 
harga pendjualan nanti. Untuk 

keperluan pool” tsb. kini se- 
dang. ditunggu keterangan me- 
ngenai “kebutuhan djawatan2 
masing2 setiap tahunnja. 

Sementara ini “bahan benang 
masih termasuk barang pasa- | 4. Mengadjak 
ran jang tergolong ,,spekula- 
tip”, dengan harganja senantia- 
sa berobah2 karena 
perbandingan antara perminta 

an dan tawaran. Hal ini dalam 
sesuatu ketika pernah menje- 
babkan rentjana pesanan pe- 
merintah untuk - bahan khati- 
twill jang beribu2 yard banjak 
nja, mendjadi gagal, karena 
pengusaha tenun tidak dapat 
memberi kalkulasi harga jang 
tertentu berhubung dengan te- 
rus - menerus naiknja harga be- 
nang, setelah tersiarnja kabar 
mengenai pesanan pemerintah 
tersebut. — Ant. 

kedudu- 

tetap bagi | 

pengaruh | 

  

  

| HALAMAN #" 
    

Pesanan tersebut 

  

PASAR MALAM INTER- 
NASIONAL DI MANILA 

Indonesia akan ikut. 

Tiga orang anggota missi pe- 
nindjau, dengan menumpang 
pesawat, udara dari Djakarta 
telah tiba di Manila, Mereka 

datang dsini untuk membuat 

rantjangan pembangunan pa- 
viljun Indonesia dalam Pasar 
Malam Internasional jang akan 
diadakan dj Manila mulai bu- 

lan Pebruari tahun depan. 
Missi penndjau 'inj terdiri 

dari Suwarto darj Kementerian 
Perekonomian, A. Nasrun dari, 
Kementerian Penerangan . dan 
Chris Broekhuyzen arsitek. Ant. 

ANGGARAN BELAN- 
DJA DJAWA TIMUR 

Tidak tjukup untuk 
membajar pegawai, 

Dalam konperensi Gubernur2 
di Djakarta seperti pernah di- 

  

kabarkan akan dibitjarakan 
soal2 mengenai “anggaran be- 

landja, 
Dalam pada itu dari kalangan 

jang mengetahui di Djawa Ti- 
mur didapat keterangan, bah- 
wa anggaran belandja Djawa 
Timur jang kini sudah d'tentu- 
kan oleh Pemerintah Pusat, ja- 
itu rentjana Djawa Timur sete- 

lah dikurangi oleh Pemerintah 
Pusat, merupakan suatu djum- 

lah jang untuk membajar pe- 

TRUCK TENTERA TU- 
BRUK RUMAH 

Sebagai korban : 2 
baji mati, seorang Wa- 
nita luka berat 

Satu ketjelakaan ngeri telah 
terdjadi kemarin petang djam 
4, disatu tikungan di Gunung 
Batu, sewaktu dua buah rumah 

jang terdiri ditikungan 'itua di- 
tubruk oleh sebuah truck ten- 
tara. 

Dua orang  baji jang sedang 
tidur dirumah tsb mati, dan 

seorang perempuan muda, umur 
18 tahun, bernama Wiwi men- 

dapat luka2 berat. Supirnja 

ajuga luka2 parah. 

Bagian depan dari kedua ru- 

mah tsb rusak sama sekali, 

trucknja terdjungkil - balik dan 
mendapat kerusakan besar, Ka- 

rena truck jang rusak ini harus 
ditarik oleh dua kraan-wagen, 

maka lalu -lintas antara Bogor 
dan Darmaga tertahan sampai 
5 djam lamanja, — Ant. 

  

MUALIM DAN DJURU 
MOTOR BARU” 

Diasrama Djawatan Pelajar- 
an, Gunung Sahari Djakarta, 

telah d'langsungkan penjerah- 
an idjazah2 kepada mereka jg. 

telah lulus dari udjian mualim 
(PLI) Pelajaran Lautan Indo- 
nesia dan Djurumotor Mesin. 

Tampak hadlir antara la'n 
wakil2 dari Kementerian PPK 

dan Kementerian Perhubungan. 
Penjerahan2 idjazah dilaku- 

kan oleh Kepala Djawatan Pe- 

lajaran M. Pardi. 
Adapun hasil darj udj'an ter- 

sebut adalah sebagai berikut : 
a. untuk mualim PLI jang lu- 

lus: 2 untuk udjian biasa 
dan 8 untuk udjian jang di- 
perberat. 

b. untuk djurumotor mesin jg.   gawai2 sadja  ternjata tdak 

tjukup. — Ant.   lulus 17 sedang 8 harus me- 
ngulangi udjian. — (Ant. 

  

Pemuda rakiat : 
    

Mengutuk tindakan Belanda 
ERHUBUNG dengan penolakan pemerintah Belanda ter- 

hadap Aidit dan Njoto untuk menghadiri kongres 

dan penangkapan serta usaha pengusiran dari negeri 
terhadap Sunito dan Go Gien 
Pemuda Rakjat mengelvarkan 

1. Mengutuk tindakan  fasis 
pemerintah Belanda. 

2.. Mendesak pemerintah Indo- 

neSia untuk mengambil tin- 

dakan2 pembalasan jang te- 

gas terhadap kaum imperi- 
alis Belanda, mengusir MMB 
dan orang2 Belanda jang 

bertindak merugikan kepen- 

tingan rakjat Indonesia. 

3. Mendesak pemerintah. Indo- 
nesia untuk bertindak mem- 
bela Sunito dan Go Gien 
Tjwan sebagai warganegara 
Indonesia dan sahabat jang 

baik dari rakjat 

sia dinegeri Belanda. 

Indonesia untuk 

bagian segiat2-nja dalam ! 
setiap aksi rakjat untuk : 
menghukum - dan mengusu : 

tindakan  sewenang?2 dam : 

pendjadjahan imperialis Be- : 

landa. 

5. Menjampaikan saluut per- : 
djuangan dan rasa solider : 
terhadap pemuda dan semua ! 

warganegara Indonesia  di- 
negeri Belanda jang bersa- 
ma2 rakjat dan pemuda Be- 

landa sedang berdjuang un- 
tuk melawan tindakan fasis 

pemerintah Dr: Drees. Ant. 

  

Z   
  

        

  

ka anggaran Kekaja ,Routine” 
tidak dikurangi 25” dari pada 
tahun jang lalu dan pula masih 

ada pembelian mobil, 
Ditambahkan, bahwa dari! 

rentjana anggaran belandja ta- 
hun 1952 sebesar Rp.352.000.000 

itu sampai pertengahan perta- 
ma Desember ini dari Pe- 
merintah Pusat baru diterima 
Rp.227.000.000 berupa uang sub. 
sidL — Ant, "9 

POS POLISI DISERBU 
Malam Djum'at, pos polisi di 

Wonosegoro dekat Salatiga (Se- 
marang) telah diserang gerom- 
bolan. pengatjau  bersendjata. 
Dalam tembak-menembak itu 
diantara rakjat ada jang men- 
djadi korban, Tidak diketahui 
korban kedua belah pihak jang 
bertembak-tembakan itu. 

       

  Dan angka itu kabarnja, akan   
       

  

bertambah besar lagi kalau ang 
“Pada malam itu djuga daerah 

Bedono antara Ambarawa — 

Magelang mendapat serangan 

pengatjau, dimana seorang 'pe- 
gawai negeri, menurut kabar 
tu, dtjulik — Ant. 

| MAGELANG 
  

  

PEREMPUAN MEN- 
-DJADI LAKI2 

Baru sekarang dari se- 
orang jang mengetahui dgn 
mata kepala sendiri mene- 
rangkan bahwa seorang pe- 
rempuan bernama Sogol di- 
daerah Sawangan telah be- 
rubah mendjadi laki2. Ia 
asal dari dukuh 'Tirtasari. 
Pada waktu ia keluar dari 
S.R. II sekira berumur 18 
tahun, maka did beristire- | 
rikan bekas isterinja pak || 

Pawiro hingga sekarang.       (Kor.   

Pada tg. 11-12-1952 bertempat di-Balai Pertemuah Umum Djakarta, 
sungkan peringatan ulang tahun ke-VI korban 40.000 di Sulawesi, 
perhatian antara lain dari Menteri Penerangan Mononutu, Menteri PPK Dr. Bahder 
Djohan, Ketua Parlemen Mr. Sartono, Walikota dan lain2 pembesar. Gambar: Ketika 

PAR BEN GN SIA nun Indon esia Raya, 

| WILAJAH DJAWA TENGAH | 
  

  

telah dilang- 
jang mendapat 

(IPPHOS). 

PEKALONGAN 
MANGUNSARI DISERBU 
Pada malam Djum'at 3 ru- 

mah petanj didaerah Mangun- 

sari, Subah (Pekalongan) telah 
diserbu oleh satu geromboian 
dari 7 orang jang bersendjata 
api dan berpakaian. preman. 
Mereka berhasil '— merampok 
uang kontan Rp.3.000,— dan 50 
butir telur, 1 bungkus rokok 
kretek dll. — Ant. 

TJILATJAP 

GEROMBOLAN MENG- 
GANAS 

Baru2 ini djam 03.30 pos po- 

lisi Dajeuhluhtir  (Madjenang) 
disergap oleh gerombolan ber- 

sendjata jang kekuatannja ti- 
dak dapat diketahui. Mereka 

datang dari arah utara. 'Tem- 
bak-menerribak terdjadi hingga 

    

CPN 
Belanda 

Tjwan, Dewan Pimpinan Pusat 
pernjataan jang isinja a.l. sbb. : 

  

S. HADISISWOJO DI- 
HUKUM 30 HARI 

S. Hadisiswojo darj Komando 
Aksi Pusat SBG oleh Penga- 
dilan Negerj Surabaja telah “di- 
djatuh: hukuman pendjara 30 

hari. 
Ia diberi waktu 8 hari untuk 

berpikir menerima putusan itu 
atau hendak minta perhandi- 
ngan. 

S. Hadisiswojo dianggap   
Belanda, : 

serta melindungi hak2 azasi : 
semua warganegara Indone- | an 

: lam perselisihan antara SBG — 

: ASSI 
semua pemuda : 

ikut ambU : 

i Kepada mereka telah 

! proses-verbal 

: dalam siaran DPP-SBG jang 

  

  beberapa sa'at lamanja, tetapi 

orang jang bertanggung dja- 
wab terhadap terdjadinja pemo- 
gokan jang dianggap melang- 
gar putusan mengikat P4P da- 

Kussuwardi dan Sudojo 

diproses - verbal. 
Dalam pada itu Kussuwardi 

: dan Sudojo telah dipanggil oleh 
i Kedjaksaan Negeri Surabaja. 

dibuat 
tentang tulisan2 

dianggap menghina instansi 
resmi. ' : 

Djuga Hartojo dari DPP- 
SBIM telah diproses-verbal un- 

untuk perbuatan jang sama, ja- 
itu dalam hal putusan Pengad:- 
lan Negeri Semarang terhadap 
anggota2 pengurus SBIM. Ant. 

SJARAT DJENAZAH" 
R. Oto Iskandar Dinata 
akan dimakamkan lagi. 

Pada tgl. 21 Desember jang 
akan datang akan dilangsung- 
kan pula pemakaman kembali 
»Sjarat djenazah” almarhum jg. 
akan dlakukan oleh Dinas Pe- 
meliharaan/Pemakaman Tenta- 
ra. 

Sebelum itu, pada tgl. 18 De- 
sember panitia di Bandung 

akan berangkat ke Tanggerang 
terus ke Mauk, dimana akan 
diambil ,,sjarat djenazah” almar 
hum R. Oto Iskandar Dinata, 
kemudian d'angkut ke Bandung 
menudju rumah keluarganja di 
Djl. Lembong. 

Pada tgl. 19 dimesdjid besar 
Bandung akan dilakukan sem- 
bahjang gaib. Sebelum dima- 
kamkan kembali di Taman Ba- 
hagia Tjkutra, ,,sjarat djena- 
zah” almarhum dipindahkan du- 
lu kegedung Pengurus Besar 
Parki, dari tempat mana pada 
tgl. 21 akan d'bawa ke Taman 
Bahagia. —-Ant. 

  

: sklka , 

korban tidak ada dan sekira 
djam 04.00 mereka meninggal- 

kan tempat tersebut menudju 

Gjurusan utara. Rumah 

polisi tersebut mendapat keru- 

sakan. 

Pada keesokan harinja (12- 

12-1952) gerombolan jang ber- 

sarang didesa Penjarang (dae- 

rah Sidaredja) bergerak menu- 

dju kedukuh Sawah (Tjipari). 

Gerombolan ini jang kekuat- 
annja ditaksir lebih kurang 200 
orang dan 90  bersendjata 
mendjalankan  gedoran2 dan 
pembakaran 2 buah rumah pen- 

duduk, serta membunuh 2 orang, 

masing2 bernama 'Tjitradrana 
dan menantunja nama Sulawi. 

Mereka itu setelah diikat kedua 

tangannja kemudian ditembak 
mati, 

Seorang lagi nama Tjitrajasa 
djuga sudah diikat, tetapi mu- 
djur dapat meloloskan diri hing- 
ga terlepas dari umpan peluru 
pengatjau, — (Kor), 

Aga EA maan en    

| tanggal 

pos ' 

  

ogfakarta 

  

DALHAR MAKSUM & 
WACHID MUHARI 

KE DJAKARTA 
Didapat keterangan, bahwa 

berhubung dengan akan dilang-. 

sungkannja  Konggres G.P.LI, 

ke VI di Djakarta nanti, pada 
23 “sampai tanggal 

26/12-1952 jang akan datang 
maka dari Jogjakarta akan be- 

rangkat sdr.2 Wachid - Muhari 

| dari G.P.L.I. daerah dan Dalhar 

Maksum Bari G.P.LI. Kota- 
pradja. 

Kongres akan menerima Haro. 
ran dari Putjuk Pimpinan “dan 

atjara selandjutnja ialah tafsir 

azas, penindjauan anggaran da- 

sar. program perdjuangan dan 

pemilihan Putjuk Pimpinan. 

S.B.I.M. JOSJA-3 TAHUN 

Pada hari Saptu tg. 13- 12 jl 

djam 19. 00 sampai djam 23. 15 

bertempat di pendopo Sono- 

Budojo, telah dilangsungkan 

malam peringatan hari ulang 

tahun ke-3 SB.I.-M. Tjabang 

eringatan tersebut antara 

an Pn 2 masa  perobahan, 

jang penting, pertama Serikat 

Buruh jang mulanja lokal. me- 

ningkat mendjadi vertikal dan 

nama dirobah S.B. Constraksi 

mendjadi S.B.1.M. Kedua pera- 

lihan modal perusahaan pada -1 

April 1951 dari modal asing 

(CAN) ke - modal - nasional 

(Perbedij) Dan kini S.B.ILM,, te- 

rus giat dalam usahanja' me- 

nudju kesempurnaan dan: kese- 

djahteraan buruh ,PERBEDI 

dan buruh umumnja. 

Memberi sambutan selain di- 

reksi N.V. Perbedij K.R.T,.Hong- 

gowongso jang pokoknja .men- 

djelaskan status Perbedij seka- 

rang, djuga dari Djawatan Per- 

buruhan, SOBSI dan 

SBIM, jang maksudnja. meng- 
lebih harap, agar SBIM Jogja 

sempurna dalam segala tinda- 

kannja dan perdjoangannja da- 

lam memasuki tahun keampat. 

Malam peringatan tersebut 

ketjuali dihadiri oleh anggauta2 

SBIM djuga wakil2 Serikat Bu- 

ruh dan instansi2 Pemerintah, 

dan di-meriahkan dengan dage- 
lan studio RRI Jogja dan bek- 

san petilan wajang orang jang 

dimainkan oleh anak2 Krido- 

Darmo. 

LULUS UDJIAN S.G.K.P. 
Bagian Praktik. 

Pada tanggal 13/12 - 1952 

S.G.K.P. Jogjakarta mengachiri 

udjian bahagian Peraktik,: dgn 

hasil sbb. : 
Bahagian A, telah lulus: 13 

orang" ialah» 1. Suprihatinj 2. 

S. Kushartati, 3. Satiti, 4. Ma- 

rjam, 5. Juswani, ' 6: Titi: 7. 

Mirati, 8. Partini, 9. Mariasih, 
10. D. Mursjanti, 11, Evie Zu- 

baidah, 12. Sudarmani dan 13. 

Mijati. 

Bahagian B, 16 orang ialah: 
1 S. Andisah, 2. Da'wah, “3. 

Amin Kapsah, 4. S. Rahaju, 5. 

S. Lestari, 6. Kamarjati. 7. Su- 
djirah, 8. Hilderia, 9. Suhartini, 

10. Hindun, 11, Amartini, 12. 

Sri Harti, 13. S, Sunartijah, 14. 
Halimah, 15. Sri Gati dan 16. 

Njoo Bertha. 

MENJONGSONG .. 
HARI IBU 

Untuk memperingati 2 tahun 
berdirinja Persatuan Wanita 
Keluarga » Universitit. Gadjah 
Mada dan pula menjongsong 
Harj Ibu j.a.d., maka Oleh orga- 

nisasi tsb. diatas pada harj Ke- 

m's tgl. 18 Desember j.a.d, ber- 
tempat d, Gedung Negara mulai 
djam 17.00 sore akan diseleng- 

garakan pameran dan pendjua- 
lan (verkoop tentoonstelling) 
pekerdjaan tangan, masakan 
dan asrama mahasiswa G.M. 
Pendapatan 50X dari uang ma- 
suk akan diserahkan kpd Jaja- 

san Seri Derma (Jajasan Ke- 
madjuan Wanita Jogja) dan 

5005 dari laba pendjualan masa- 
kan dan ' pekerdjaan tangan 
akan d'serahkan kepada Jajasan 
Soedirman (jajasan pemberan- 

tasan penjakit paru2). 

STUDIE REIS P.T.A.LN. 

Didapat Kabar, bahwa untuk 

memperluas dan memperdalam 
pengetahuan, pada tanggal 21/12 
1952 jang akan datang dan buat 

seminggu lamanja, P.TAILN. 
Jogjakarta akan mengadakan 
studie- reis ke Bali. Lebih dari 
70 orang mahasiswa akan mem- 
perhatikan object2 keagamaan 

dan kebudajaan. 
Rombongan ini akan dipimpin 

oleh guru2 besar Prof. Drs. Tan 
Tjun Sien dan R.M. Hertog Djo- 
jonegoro. 

Ada kemungkinan sebelum 

mereka kembali ke Jogjakarta 
akan singgah lebih dulu di Ma- 
lang dan Surabaja buat bebera- 
pa hari lamanja. 
  

5 n.. 

Tontonan malam ini : 
RAHAJIU, ,,Hit Parade of 1951”, 

John Carroll, Marie Mc- 
, Donald. : 

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

SOBOHARSONO : ,,A Midsum- 

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, 

LUXOR : »Pembalasan”, Dju-     naidy, EH. Zainah, 

g 

      ai sak ag IA 

Jogja. Keterangan S.B.LM, ..da-o . 

DpPp- 

Dinah Sheridan, , 

 



    

    
      

    

  

    

   

    

     

    

  

    
     

  

       

   
   

     
        

       

          

  

   
    
   

  

   

     
    
    

   

  

   
   

    

   

    

   

|. kan ini bukan 

$ ... pny para tjalon sad wak- 

  

  

dik atau tjukup. 
5 jadalah sedang. 
ah Sta dari Hu 

ji Aaolan kelor 
rngka nilai pa- 

, meski dalam niat- 
takan berbuat Jadi. 

1 nilai bukan ba- 
g. pasti, djadinja 

| engaruhi oleh pe- 
Orang dapat mem- 

in angka 3 jang MUng- 
mestinja 6, atau bagi 

lain 6, hal ini perasa-. 
an engans yang peranan pen- 

Kedjadian “atau tinda- 

soal tidak 
emang begitu itu ke- 

annja, bagi para Juru 
(menuai tentu dapat me- 

L 

| tu terudji  djiwanja sangat 

' terpengaruh, sehingga Sse- 

gala kekuatannja mendjadi 

2 urang, “terkadang lenjap 

' sama sekali. Tiap orang jang 

telah mengalami udjian hal 

ini tidak asing lagi, 

4 Para pengudii (pemberi ni- 

lai) biasanja mengukur ke- 
“5 'jakapannja para 

Ketjakapan sendiri, sebaga | 

para guru jang hanja me- 

egang salah suatu mata 

ladjaran, 
- maher, dalam dan ha- 

| fat akan segala-galanja. Se- 

- mikw bermatjam .- 5 Sala 
mata peladjaran: 

- Ha ara tidak boleh kita 
3 tetapi ajuga 

  

  

  

Ae 
tuk Tana itu telah dia- 

tjalon dan. 1 

tentu mereka || 

| dang para tjalon harus me- | 

  

dakan oleh pemerint 
Tae. belum naa s 

NAN 

pasak 'kesen' an kuno ea 

dibuka “dj Brussel, 
A.LEP. dari Brussel. 

kan terdapat artja2, 
dan tenunan dari seluruh kepu- 
lauan Indonesia, 
mulai dari zaman 
pai kemasa anp 
Lukisan jang banjak diper- 

tundjukkan ialah dari pelukis 
modern Affandi, jang  djuga 

indu sam- 

| menghadliri pembukaan. pame- | 
ran ini. 

gi, 

et rangan dari. kaia- | 
ntah, bahwa kese- | 

Di Brussel. Si 

demikian i 

: 22, 15 Hiburan malam oleh ORJ 
: Diantara jang dipertundjuk. Ea 

lukisan | 

ipa dibuat i 

Duta Besar Magna di Bet- | 
Anak Agung Gde Agung | 

   “kabinet | mi 
Sabtu | 

  

  

     
i 1 17.00 Taman Harapan Bangsa 

1745 Santapan djiwa Angkatan 

: Ka 10 Irama Ketimuran. Kan 
118. 30 Seni. Suara Djawa oleh 

isa KESENIAN 5 

r | modern Indonesia telah mulai | 

  djuga datang menghadlirnja. — ' 

Detaan dengan segera: 

Satu verpleegster 

119.15 Mimbar Kebudajaan. 

| 20. 19: Malam Varia, 
21.1D. Obrolan Pak Besut. 

14.00 Penang ta Hawaii.    
naa 

IPPI Jogjakarta. 

"Perang. 

Siswo - Budojo. 

19.40 'Piano Recital oleh Jos 
'Bodmer. , 

hipotek kesatu, 

Pemegang kuasa Mr. T, Hornstra 
22-12 

1 

  

dan 8645 M2, 

30/9/32 No. 196 dan 19/2/30 no. 44 terdiri atas nama- 
nja &. Leipoldt terletak di Kota Pradja Jogjakarta Dja- 
ilan Malioboro no. 20. ' 
Jang tawar lebih tinggi harus dibajar djaminan 25 599 djum- 

| lah tawaran di Javashe Bank, 

Pendjualan umum, 
pada hari Djum'at tgl. 19-12-1952 djam 10 pagi di kantor 
Lelang Negeri di Jogjakarta, 
Kas Negeri, menurut kekuatan kuasa 'tetap oleh pemegang 

Cari persil2 eigendom perp, 
216 restant. Sectie A no's 125 dan 
S/7/11 no. li dan 4/6/09 no. 9, berhubung dengan surat ukur 

pemisahan tgl. 25-1-30 No. 8, 
luasnja 419 M2 
gibet,s 

Djl. Reksobajan, ' dimuka 

no's 7795 dan 
2738,  surat2 ukur 

dipotong 290 M2, menurut 

. 

Djalan Braga 55B 

Ban & Uung. 

— 

TELAH MENERIMA 4 SAKRAMEN IDJAB DIGREDJA 
KEMETIRAN 

R. S. SOETIDJO 
Rr. 

dengan 

A. SOEKATI 
  

Izxa0 Gujon Parikeno oleh (Il Jogjakarta, 12 Des, 1952. —— Kel. R. SOETARDJO. 
Djadi cs. dgn kawan2nja | Ve an esa Sa 2 SN Neta at 

langsung dari gedung Ne- | g , 

  

| R r 1 “Berwarna 'Teks INDONESIA 
MALAM PENGHABISAN: 

| PAGI djam: 10,60. PETANG djam 5-49. 

IVORY HUNTER : 
(Segala Umur) 

  

Film MALAYA jang terbaru: 

ANDJURAN NASIB / 
E — D. HARRIS. 

Mulai besok: 

MARIAM — P. RAMLE 209-12. 

  

PENGUMUMAN 
Hasil penarikan hadiah utk nomer sobekan kartjis dari film 

»Antara Senjum dan Tangis” 
jang telah dilakukan pada nari kemarin tgl. 15/12-'52 di- 
gedung REX Jogjakarta, setelah diundi maka djatuh pada 

nomor? seperti tsb. dibawah ini: 

Hadiah T— No. 01216 G, kartjis kl. I (Kuning). 
Hadiah II — No, 01011G, kartjis kl. II (hidjau). 
Hadiah III — No. 04897 G, kartjis kl. III (biru). 
Pengambilan hadiah dapat dilakukan mulai tgl. 18/12-”52 
dikantor PERBARA, Tugu Kidul 26, Jogjakarta pada wak- 
tu djam bekerdja. 
Hadiah? jang tidak diambil dalam waktu 1 BULAN terhi- 

tung mulai tanggal dikeluarkannja' pengumuman sa akan 
mendjadi hak perusahaan (R EX). 

1 Jogjakarta, 16 Des 

REX. THEAT 
210-12. Direksi. 

“Si   
    

  

3 Be EA AE nan & 5 

  

  

gara. 

II dbp. Sukimin. 

  

2 SINAR SA. 
'PRAU - ITIK. Kalibajem, 
ngik Tjandi-Borobudur, naik 
“Oto, dll. semuanja dapat di- 
Foto didalam Studio : 

, BROTHO" 
| 207-12. Menduran 19 - Dk. 

  

  

Kursus-kursus Gengan surat 
eneg Marak udjian 
OND:   

    

  

  

Buku? karangan: A. E. HA- 
RAHAP: MEMEGANG BU- 

  

  

  
Isinja: 

KISSAH 
PENDUDUKAN 

JOGJA. 
,Kissah Pendudukan Jogja” adalah sebuah buku jang men- 

tjeritakan pendudukan bekas Ibu Kota Jogjakarta oleh Ten- 
tara Belanda. Tjeritanja dilukiskan dengan gambar? jang 
seolah-olah berbitjara sendiri dengan para pembatja. Gam- 
bar?-nja ditjivtakan oleh pelukis terkenal Abdul Salam. 

Pemboman jang dahsjat di Meguwo serta tu- 
runnja Tentara Pajung Belanda. — Sidang Kabinet tanggal 
19 Desember 1948 pagi. — Menjingkirnja Djenderal Soedir- 
man kegunung - gunung memimpin Gerilja. 

nja Bung Karno, Bung Hatta dan pembesar? lainnja— Pe- 
ngosongan kota Jogja oleh Tentara, Peladjar dan Rakjat jg. 

— Ditangkap- 

(Djururawat prempuan) : berdjuang. — Kekedjaman Tentara Belanda dalam kota. — 
-Bumi hangus jang ta' putus - putusnja. — Kegiatan dan ke- 

TIDAK “PANDENG BANGSA. beranian Gerilja jang membingungkan Belanda. — Perdju- 
E 5 ti $ angan diluar negeri. — Keberanian dan siasat para Pela- 

| Keterangan : Pabrik Tegel MIDDEN JAVA 4 an — Ketabahan hati Menteri Soepeno Ma neandpi maut. 
203-12. ' Patuk No. 95 — Jogjakarta. — Penjerbuan umum dalam kota Jogja. — Rol penting jg 

" 5 gn dimainkan Sultan Jogja. — Mundurnja Tentara Belanda 
dan kembalinja Djenderal Soedirman dalam kota. 

E F FEN Di kB A R A HAP Buku jang mengandung riwajat perdjuangan ini perlu di- 
INSTITUTE & BOOKSTORE miliki tiap-tiap orang Indonesia, tua dan muda. Baik sekali 
Pontjol 1533 ' — Semarang untuk penghias lemari buku agar diketahui anak tjutju ki- 

A3 Jang terbesar sedjak 1942. ta dikemudian hari. Tiap Taman Pembatjaan dan Perpusta- 
2 7 kaan Sekolah? sangat perlu mempunjainja. 

5 INSTITUTE: BOOKSTORE: Terbit tepat pada tanggal 19 Desember 1952, tanggal pe- 
“njerbuan Tentara Belanda di Jogjakarta. 

  

Atas sdr.2 sobat? famili? punja bantuan sumbangan be- 

rupa barang, uang dan tenaga | pikiran. 'Kami sekeluarga 

mengaturkan beribu2 trima kasih, dan sambutan kami dji- 

ka ada kekliruan dan kesalahan kami, dengan ini adverten- 

tie, kami mohon beribu ma'af dari sdr.2 sobat2 familie2. 

ONG HOEN DJIE 

dengan sekeluarga 

205-12. 

TAN TJIAUW HWAT. 

dengan sekeluarga.   
MENGHATURKAN BANJAK TRIMA KASIH 
Pada sekalian Pamili, Sobat andai dan Pengurus B.P.P.C.H. 
Jogja, jang sudah undjuk budi ketjintaan dalam rupa apa 
djuga, kiriman bunga, sumbangan dan turut mengantar, di- 
waktu meninggal dan dikuburnja kita punja Suami, Papah, 

. Papah-Mertua, Engkong jang tertjinta : 

LIE TJIEN HIANG 
Jang berterima kasih, 

Nj. Dj. LIE TJIEN HIANG (To Soe Nio). 
Keluarga Lie Siauw Miang. 

Nie, 

Liep 
Hing 
Hong 

Pa 

” 

», 

7 

7 

» 

Membilang banjak trima kasih . 

  

  

  

  

  

  

    

        

   
   

   

       
     

  

     

  

  

    
  

  

    

   

    

   

  

   

   

   

      

   

   

    

   

  

   

   
    

    
      

      
    

1g Kn as Bh “ KU ,,A”, untuk udjian Bond k HARGA HANJA Rp. 3,50 sebuah, e i, dala , 2 
an as masing - ma- 2 Tengah Ekonomi: Pembelian: 10 — 50-6x: korting 1. 10K end timen dil pudh @. Bahasa Takiaa Benua an Rp. 6,90 51 — 100. ex. 1504 

Haa Par jakan, jang | | 8 Bahasa Inggeris BAR aa Gbu » 12,15 101 — keatas 2 Sena 2544 An ur kuat d | 24 d b b kt djaman pendjadjahan, 3079 "| & Bahasa Belanda mn se / KA pat Ban "8 9g aiam jam berbukti satu sama in & Ss Pesat " @e Bahasa Arab djawab djilid IL. 3. 610 Ongkos kirim 104. » ngat tidak ada harg g @ Stenografia Hitung Dagang As : : 1 3 « ” . . . Kargai, bahkan hina-menghi- K - Ta : » Beli banjak potongan bagus. A t B t - Iri hati 5 mesti telah : Ben EA dea BeAT na O.oa ma WA kain oa Jap in ang . : La, Ti : emegang Uu. Ai aa DNA UR SA 9 Xx AN banjak “kurangnja. Dengan e Ilmu Hitung @ilia TER U Iai TA 15,— Diterbitkan oleh : KT sehingga timbul perasaan 0 KAEIA WAS ) - ant mn. 0 : Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung ak rela, bila ada persama- 2 an T ananda Ban gan merah » 5,35 , & B. P. ,,KEDAULATAN RAKJAT” pegal, kurang darah, muka putjat, badan ku- 
x 2 P 1 h, 1 Lan idjazah dari golongan gu: @ Kursus? Ulangan dan Pengetahuan Pusat pendjual: San era AN PAN 3 Hantaran Menurut Herlina ig kita Aeon | Hal ini tentu Dalan ea berulang-ulang kentjing, kepala sering pusing, JP peh NAN NS naa SN RR 2 Katak Oa AG ie kena ajh 0 2 mata berkunang2, kaki tangan tidak bertena- gerombolan tersebut mei, sia PN ane anon membe: 'PROSPEKTOS dan DAFTAR HARGA BUKU dgn. tjuma2. | Toko Buku nk. R. (Ea ga, seluruh badan berasa tjapai, penjakit gin- t kaki - tangan dari Na PT naa II Ongkos kirim buku 1075. Untuk TOKO BUKU Rabat 304. ! TUGU 42 TELP. 901 # : | djal, kurang tenaga lelaki dan laen2.penjakit. bekas mata 426. oman- | N dengan au maka Ditjari Agen? Pendjual Buku?tersebut diseluruh Indonesia. 7 JoG JA : e ita Baik orang tua maupun muda, sudah beristri ja bekas sersan major Su- | Berhubung n Ik: (BAPINDO aran MEA 1 Il atau belum menikah, djika sering” minum i telah melarikan diri diseki- | sedikit atau  banjak Haa SANAKARN) | Zaen, | ANGGUR ,,PAX" TJAP BINTANG 7, akan tjalon. Kami 5 : 3 Ae BEE Sena Tae Pa : 2 , etjamatan Mertoji dan dgn kerugian bagi para. . Pa AN Me z 2 SEKEn | NA kumbali semangat bergelora, tubuhnja tetap membawa semua alat? sendja- tidak akan Pan terpenting Pen S5 23 BI kuat r | matiam protes, jang ter mr Ma cdi Naat ampe 10 at tes | 2 ma Hp mektetan | DIDJUAL PENGUMUMAN BL Sa xr FU (asaaoR wasea: 

z :1 | sematjam pengganti kerugian 3» ne) Sepecial mengobatin: 
Bae ma ar Ba mereka jang telah -beladjar aa Man Rp et El /3 Mag tulis Ban tjotjok, waktu datang bu- pe & lebih baik menjerahikan | aa susah. “pajah an - KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2 /A lan perut sakit, kurang darah, muka putjat, : jat, to masa dan pemerinta GE. 4 ft. 41 Rp. 4250— an 3 kepala selalu pusing, mata kabur, pinggang 2 aaaA ntara. — Sena 2 Tebihslebih bagi jang beladjar 2 - : Ih Para pemuda warga- Pa aa Indonesia jang berhasrat mendjadi PEGAWAI PEME- Is berasa pegal, kaki tangan kurang tenaga, se- 

: sendiri i karena tempatnja dipelo- Tugu Kulon No. 114. RINTAH DAN ADMIN ISTRASI MENENGAH dalam lingkungan Kimenterian Da- k 3 mangat kurang, rambut rontok, dan laen2 pe- 12 "PANTJOLENG" | sok. . Pemberian mana dengan 202-12. Ping : lam Negeri diseluruh Indonesia diberi kesempatan mengikuti peladjaran pada Kur- PA IN njakit. Silahkan minum ANGGUR WANITA 
BERAKSI $ jalan : -- : a sus - Dinas Bagian C di Malang untuk angkatan Kke- HI, jang akan dimulai dalam bu- ea 5 NJAT NJAT FUNG TJAP BINTANG 7. tentu 

i 4, Menurunkan jatah Ta 3 2 Pebruari 2 Ia 2 Ba akan mendapat kekuatan, dari kekuatan akan , Dalam kereta api. | para tjalon dari rata2 sedi- : - Banjaknja jang akan diterima: orang. 5 « mendapat kesertosaan, kegembiraan, serta ke- ade 12 ,pantjoleng” bersen- | .kitnja 5Y9 mendjadi 5 Sta : ,KuRsus 1 RADIO IM. Sjarat? penerimaan: ' pk”  beruntungan dalam rumah tangga, 
djata tadjam, kira2 djam 13.00, 5 lebih. : TEORI a. Beridjazah S.M.A, (bagian A, B atau C jang lulus dalam udjian Negeri) dan BUKTI SESUDAH MINUM 

mendjalankan rol kedja- | 8. Setelah habis udjian, djum- 3 BraKmak dalam udjian-penghabisan mendapat angka pukul-rata 6 (enam) untuk semua NJAT NJAT FUNG 
| hatan didalam kereta api antara |” Iah milai udjian itu ditambah | at en aa Dea ka .. Mata - peladjaranj A. Untuk perempuan tua: 5 ne an Djakarta 107, sebagai ganti kerugi- | Keterangan:  ,KURATE b. berumur antara 18 dan 23 tahun dan belum kawin: 2 2 Ae mann an Letak 

Aap See Baba gai cona BE Pama Erni oa g terdjadi pada wak- Djalan Kauman 12 — Jogja. - C. berbadan sehat dan berkelakuan baik. Nenen Se NO Ra bua am enati- Kota. Haa 2 dara aa ana jang ba- £ ? : 206-412. Re Panah kawan "1 tahuri An Sani tjahaja muka mendjadi terang, badan mendja 
aum pantjoleng itu meram 

Ka 

ang kontan Rp. 320— milikpe- | seng ga meru- 2 Ta V. Pa Kementerian Dalam Negeri Djalan Se- B. Untuk NT Tn atau jang sudah kawin: 2 Kai $ Ba" : : 
a selalu eilo d aa Zn 3 Na Ina g ni supaja dtuntukkan dag PER ag a. turunan idjazah serta daftar angka -udjian penghabisan jang disjahkan oleh aer Dakar Men aspat Bean dana Ai 

Tg udjian jang telah lalu. : TA ti ea Kepala Sekolah jang bersangkutan dan/atau oleh Instansi Pengadjaran jang ber- kebahagia eperti biasa, s atik djalan- $ Seklantah bean bkan Di B ANTULAH PAL ANG Maa ntb ku: bah kesenangan SidAan dalam rumah tangga. 
en Pena en TA PA g  berwadjib memikir- : 5 b. “surat? pernjataan kesediaan pelamar untuk ditempatkan dikantor - kantor peme- Dapat beli diantero Toko2 at keluar sewaktu ere! Na anna - 4 # 5 - 4 tah dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri diseluruh Indonesiz dan : 

ambil tindakan. IN rintahan dala s 2 uru sia 
berdjalan agak Penata Hn 2” 23 : MERAH INDONESIA untuk mengadakan ikatan- dinas selama sedikit - di ikitnja 3 (tiga) tahun: N. V. BINTANG TUDJUH. 

at stasion. — Ant. SISWOJO. 5 2 |.€ siirat keterangan dokter - Negeri mengenai kesehatan badarhja: (Chemicalien Industri 4 1 d. surat keterangan Polisi dan/atau Kepala pemerintahan setempat, perihal kelaku- Aa C3 annja. 56-11, Krekot, No. 11, Djakarta. 
VI. Udjian penjaringan, Mereka jang memenuhi sjarat tersebut pada III dan V akan Ma Aa ee na aa GE 

menerima surat panggilan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menempuh: 
a. Udjian-penjaringan pertama (bagian tertulis) jang akan diadakan  di-kantor2? 

Ae adatnan untuk ka dari DIAN 25 aan sedang untuk pelamar? DITJARI /DIMINTA PERTOLONGAN UNTUK 
ari Sulawesi, Maluku alimantan dan Sunda-Ketjil diadakan dikantor-kantor 1 : r Kabupaten / Kepala Daerah: buat pelamar? dari Djakarta di-kantor KEMENTE- i BAHAN DOKUMENTASI: | kami buka Tanaka pan anta RIAN DALAM NEGERI, : : : $ Hae » KEDAULATAN RAKJAT: ks b. mereka jang lulus dalam udjian dimaksud pada a dengan angka baik, segera Sampul? (envelope) dengan PERANGKO DARURAT di 

Ka. Pe akan diterima mendjadi pegawai peladjar, sedang jang laine-nja jang dianggap masgy guerilla (clash ke 2), 
sbb. - kurang akan mendapat panggilan untuk diudji setjara lisan (udjian-penjaringan " 

, ke-II) di Malang, Lukisan? ,Api nan ta' kundjung padam diapit pohon 
ng » , C.: bilamana dinjatakan lulus dan dapat diterima mendjadi pegawai-peladjar di- kelapa kanan-kiri. 

2 kolom X 20 mM, |. Kursus Bagian C tersebut, biaja perdjalanan dari tempat-tinggalnja. ke-Malang 3 5 : PAN akan diganti menurut Peraturan Pemerintah jang berlaku mengenai perdjalanan- Kata-kata. , Republik Indonesia, Pemerintah Militer i » : Sena dinas pegawai Negeri sipil, daerah Surakarta, 1949 —- 15 sen (atau Rp. ?). 
E: Rp, 20.— d. selama waktu menempuh udjian di-Malang bagi para pelarhar disediakan pengi- ON pa napan dan makan dengan tjuma? diasrama Kursus-dinas Bagian C Djalan Kawi Surat? atau kiriman tentang hal tsb. dialamatkan pada: 

41 Malang. 
N $ e Tb, Kedudukan selama dan sesudah tamat beladjar: snosetanannnnakenenae na naek ena anna na akan an tenunan ana nanaa anna yan aana nasa sa) 5 -5 3 sa : a. Selama menuntut Ea diberi kedudukan ERABAY, Pegawai Negeri dalam dengan tjatatan: mau disumbangkan, mau ditukar (dengan 

$ 2 “Ea | Folongan TVja P. G. P. 1948: apa?) atau mau didjual (berapa ?) b: Sesudah tamat dan lulus dalam udjian-penghabisan Kursus-dinas Bagian C., di- 1 TAN 
beri kedudukan dalam golongan IV/b P.G.P. 1948: GI uk 

Hai C. Mereka jang telah menjelesaikan ikatan-dinasnja dengan Kementerian Dalam Pan 2. 2 Tn Pean ng |... Negeri dan selama bekerdja menundjukkan ketjakapan dan ketjerdasannja, dapat 2 ob ia tatap dipertimbangkan untuk diberi tugas-beladjar untuk melandjutkan peladjarannja KEL DAU MNUALerNNMaMNN MesUu BENMBNan Ha Ri : dalam djurusan pemerintahan sampai tingkat Baccaleaureat pada Fakulteit Hu- : Ig : TEKAN kum, Ekonomi,“Sosial dan Politik dari Universiteit ,,Gadjah Mada” Pon gaharia, 
2 “Rp &— f menurut ketentuan? jang akan ditetapkan lebih landjut. MASIH SEDIA: Aa ds VI Pengasramaan. Mereka jang diterima mendjadi pegawai-peladjar, diharuskan ber- : £ (tempat tinggal diasrama Kursus - Ginas Bagian C, dengan dipungut pembajaran 

aa : Rp. 125,— sebulan jang akan dipotong dari gadjinja sebagai pegawai - peladjar, 

          

  

5 aan .Tata- Usaha 

49 — Telp, 901 
rlakarta 

  

antor pusat Kena bena tgi, 3 12 - 1952. 
Sa juga Ginga NAA. Pn agen atau tjabang kami 

ian ,Kedaulatan Rakiat' 

IX. 
Xx 

b. 

201-12, 
        Kesempatan melamar 

. Tambahan: a. Mereka jang pernah turut dalam udjian- -penjaringan j 
rakan dalam bulan September 1952 di-Malang tetapi tidak lulus, 

- ngulangi udjian dimaksud VI setelah mendapat panggilan dari K. D. N.: 
Mereka jang dahulu pernah dipanggil untuk menemsuh 
maksud sub a ajat X diatas tapi berhalangan menghadap, 
kesediaannja untuk dipanggil lagi oleh K. D 

ditutup pada tanggal 15 Djanuari 1953. 

ang. diselengga- 
diper kenankan me- 

udjian - penjaringan di- 
diharap menjatakan 

D.N, dengan menjebutkan alamatnja. 

ME Djakarta, 10 Desember 1952, 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 

  
    
  

TIFA PENJAIR dan DAERAHNJA - | 
Oleh: H. B. JASSIN 5 

harga Rp. 38,— | 

Pesanan tambah 1074 ongkos kirim, sedikitnja Rp. 1,— 

Toko Buku “K.R.” 
Tugu 42, telp, 901 
Jogjakarta   
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(tan Inggeris di M esir Sir Ralph Biabistin pada 
i-Selasa ini akan mengadakan pertemuannja jg kelima 
. dan jang dipandang sebagai pertemuan jang menentu- 

“dengan perdana menteri Oa Mohammad Naguib me- 
na) Ba Sudan, Segera setelah pertemuan ini utusan? 

| intah Kena akan MEA 2 Mehartoran untuk IK memberi- 

  

  

ui “soal ang Tebuitamd 
Pena ana untuk per- 

achir dalam masalah # 

Lu ii perang 
| Selatan, pemeNakan Mesir tidak Uhtuk Brazilia, 

u membeda2?kan antara rak-   

Na bikin 22 tua 

dan Selatan, sedangkan Ingge- 
» Iris berpendapat bahwa pendu- 

    

   

  

dalam tasnta bahwa Su- 
preme Court Hongkong tadi tadi ti- 
dak berhak mengadili penen 
Na an 

“iules orng er Dataran 
Hongkong dan Ana 

| bih djauh masih dinantikan. — 

“Sepakbola : 2 

    

ar Rea Saga    
Dai 

Kedjuaraan PSSI 9g diadakan 
& Karta. 2 

x 

| Pertandingan sore » itu men- 
| dapat rekord kundjungan pe- 

nonton. Dipanggung kehorma- 
tan tampak al. PM. Wilopo, 
Menteri Pertahanan“ S.P. Ha- 
mengku Buwono, Dr. A. Halim 

. Wakil Ketua Kot, St. Sjahrir 
dan lain-lain. 

3 Pertandingan jang bernilai 

tinggi itu dipimpin oleh wasit 
Yan Boukom dari Bandung. 

- Dalam pertandingan itu kes. 
. Djakarta memperlihatkan teh- 
nik permainan jang tinggi. Se- 
mua barisan kompak, ditambah 

dengan keunggulan menembak 
dari barisan penjerangnja. Dim 
menghadapi kes. Djakarta jg 

,homogeen” itu, kes. Medan 
kewalahan, dan karenanja ba- 

njak membuat freekiek. 2 
1'Goal pertama terdjadi kira2 1 
menit sesudah pertandingan 
'berdjalan, jang ditjetak oleh 

“ MuskKita dari ,,trekbaP) kiri-luar 
Sugiono. “Serangan2 pembala- 
san dari Medan digagalkan oleh 
backstel Chris Ong - Chaerudin, 
jang dibantu oleh pendjaga ga- 
wang v gd Vin. Beberapa kali 
V/d Vin membuat safe jang di- 

sambut. oleh tepukan riuh diri 
» para penonton. : 

Kira2- 5 menit sesudah gol 

pertama, kes. Djakarta kembali 

: dapat memperbesar kemena- 
« ngannja. 
antara Sugiono, Muskita dan 

- Pieterzen, menghasilkan gol 
kedua jang dibuat oleh Pieter- 
zen. Permainan 

» tertahan lagi... Serangan demi 

serangan dilakukannja, dengan 

sekali2 terlihat, serangan pem- 
balasan dari pihak Medan. Ha- 
nja disebabkan kerdja keras 
Garj berisan belakang Medan, 
bahaja2 dari-serangan2 Djakar- 
ta dapat dihindarkan. Tapi sebe- 
Jum turun minum benteng Me- 

dan dapat ditembus lagi. Gol 
ketiga itu terdjadi dari tenda- 

. NXgan corner jang diambil oleh 

“kanan luar Wim Pie dan dite- 
ruskan dengan kepala oleh kiri 

. Juar Sugiono. 5 
Baru sadja permainan babak. 

kedua dimulai, kes. Djakarta 
hampir2 . dapat ' memperbesar 
kemenangannja, ketika Muski- 

ta membuat ,,rush” kearah ga- |" 

wang Medan. Dalam daerah 

gawang  Muskita ,,diambil” se- 
tjara . kasar, sehingga ' Me- 
dan terhukum penalty. Ten- | 
dangan 12 langkah jang di- 
ambil oleh Chaerudin mela- 
jang keudara. Rupa2nja itu ciu. | 
ma suatu penundaan sadja dari 
usaha. memperbesar kemena- 

ngan. Djakarta, karena tidak 
lama kemudian dari hasil per- 
mainan bersama antara. Djami- 
at dan Pieterzen, oleh jang be- 
|lakangan itu 
“tembakan jang dengan melalui 
» tangan pendjaga gawang Me- | 
«dan, Huala masuk kedalam dja- ' 

la, 4 — 0 untuk Djakarta, 
Walaupun kes. 

nja. Keras 

, Djakarta tak dapat dit. 
djuga, sehingga  pertan 

    T Btn 

berachir diluar dugaan perbnbak 
dengan kemena. 
'kes. Djakarta, 

Hasil pertandingan se @ 
di Djakarta itu ngan Pi» «ig 

Djum'at kes. Djakarta" 
Malang 2 — 0 Sabtu | 

| Jang — kes. Medan 1,— 2 Ming- 
Nu kes. Medan — kes, . Djakarta 

— 4 

.. Pekan' ini pertaruhan 
bak pendahuluan : akan dilan- 

, Yutkan di Bandung. — Ant, ' 

Dengan 4 “ TA 

      
   

( — kes. 

$ 

  

  

      

"BULUTANGKIS : 

WAKIL2 DJAKARTA UTK 
PERTANDINGAN2 KE 
DJUARAAN BULU. 
TANGKIS TERPILIH 

Sabtu malam jang lalu dig 
“Janggang Sin Min H 

  

  

| gap sikap 

| bagi2 Sudan. 

  

Permainan bersama | 

kes, Djakarta : 

dapat dilepaskan 

edan beker- 
untuk memperketjil 

kekalahannja, garis pertahanan | 

, tpnja sbb: 

ba- Kk 

  

'duk Sudan Selatan jang keba- 
e (njakan terdiri dari suku2 bang- 

ter- | sa ika jang primitif masih 

ingin tetap dilindungi, dan bah- 
wa dalam hubungan ini Inggeris 

x | telah mengadjukan saran2 su- 
paja pemimpin2 Sudan sendiri 
mengadakan penjelidikan me- 
ngenai keinginan penduduk dae- 

rah itu 
- Pemerintah Mesir mengang- 

ini sebagai suatu 
siasat Inggeris sadja jang di- 
maksudkan untuk tetap mem- 

—/.Ant.-Afp.   
Djakarta co Medan -. -0 

- pertandingan jang berdjalan sangat serunja dan 
Achad sore jang lalu dilapangan Ikada, kes. 

berhasil menggulingkan kes. akan, 
“Dengan itu beraehirlah pertandingan? babak 

dengan 4 — 0. 
pendahuluan dari 

sedjak Djum'at sore di Dja- 

  

kan pertandingan2 seleksi bu- 
Tutangkis untuk memilih wakil2 

Djakarta jang akan dimadjukan 
dalam pertandingan2 kedjuara- 
an Indonesia di Djakarta pada 

hari2 Natal j.a.d. ag 
Sebagai hasil pertarMingan 

-pertandingan Sabtu malam 
itu terpilih pemain2 : 
Ferny Sonnevile dan Eday 

Jusuf masing2 sebagai pemain 

single kesatu dan kedua, Pasa- 
ngan double akan dipilih antara 
pemain2 
Ong Boen Kouw dan Tan 
Kwie. 

Sebagai pemain single puteri 
terpilih Tjoa  Hon Nio. Kesu- 
dahan pertandingan? seleksi itu 

Sonnevile, E. Jusuf, 

Tik 

Iseluruhnja sbb : : 
EF Sonneville — E. Jusuf 15 

—G 1.15 — 13 HE, Jusuf 

—.Tan Tik Kwie 15 — 8, 15   

Kate 15. 73 5 (permai- 
nan tidak diteruskan). 

F. Sonnevile — Ong Boen 
Kouw bs 6G, 8 — 9. Tjoa Hon 
Nio — Kam Sioe Nio 11 — 2, 
11 — 1, — Ant. 

  

PINGPONG : 

REGU PINGPONG INDIA 
-TIBA DI PEKING 

Reuter | mengabarkan 
Hongkong, bahwa 8 orang. pe- 
main anggota regu pingpong 

India jang dipilih olen T.B.R. 
Ramanujan felah tiba di Pe- 
king pada tgi. 13/12 j.bl. dgn 
menumpang kereta - api. 

'. Dikabarkan selandjutnja, 
bahwa dalam rombongan India 

itu terdapat pula pemenang 
kedjuaraan single Asia jang di- 
adakan baru2 ini di Singapura, 
jaitu nj. G.B: Nasikwala. Dju- 
ara Asia itu akan menantang 

pemain2 pingpong Tiongkok 

“dalam beberapa pertandingan. 
Achirnja dinjatakan bahwa ke- 

“India tsb telah didjemput oleh 
Yung Kao , Tang, sekretaris- 
djenderal dari Persatuan Atle- 

tik Seluruh Tiongkok. — Ant. 

Png Barat 

tuhannja. 

Laporan itu antara Tiri me- 
njatakan, bahwa dilapangan 
“ekonomi Eropa harus membe- 
“baskan diri dengan djalan mem- 
perbesar produksi dan tenaga 
ahli, Untuk melaksanakan tjita2 | 
|itu laporan tersebut mengharap- 

'|kan bantuan Amerika Serikat 
| dan Canada, terutama jang be- 

| rupa penghapusan rintangan? 
 Iperdagangan dan penurunan 

bea-tjukai guna membuka dja- 
kearah pasar bebas. Pun la- 

    

  
  

terbelakang, dan menjaran- 
'kan diadakannja usaha bersama ' 
utk memperbesar produksi di- 

: daerah-daerah seberang lautan, 
| terutama produksi hasil2 jang | 

. IL merupakan kuntji bagi usaha 
Kk ' memperoleh dollar, jaitu bahan2 
| mentah jang sangat dibutuhkan 
oleh Amerika Serikat. 

William Draper, wakil Ame- 

  
  

| penindjan dalam konperensi itu, 
memudji program O.K.E.C. itu 

| sebagai peristiwa bersedjarah   
    eh PBSI 

tjabang Dj: La Pe 

e- | jang menundjukkan hasrat Ero- | 
|.pa untuk: meniadakan bantuan 

@”, — Ant. - UP. 

jat Sudan Utara dan rakjat Su- | 

19 Ong Boen Kouw — Tan Tik | Sara. 

dari 

datangan rombongan pingpong 

Djepang akan membuat 22 

ikatan laut - 
menurut . wartawan mingguan 

Inggris ,,Sunday Times”. 
Menurut mingguan tsb kapal2 

perang jang dipesan itu ialah 
6 kapal perusak dari 3000 ton, 
6 kapal selam dari 1000 ton, 2 

kapal pengangkut tentara dari 
4000 ton dan 7 kapal perleng- 

kapan angkatan laut masing2 
dari 4000 ton. — Ant. AFP. 

POLANDIA TOLAK 
— DJEPANG, KOREA 

SELATAN CS. 
Masuk PBB. 

Delegasi Polandia, J. Meche- 
lowski, dalam sidang Panitia 

Politik ad hoc jang sedang 
membitjarakan tentang peneri- 
maan anggota2 baru di PBB, 
menentang masuknja Djepang, 
Korea Selatan, Vietnam. (Bao 
Dai), Kambodja dan Laos. se- 

bagai anggota: PBB. 
Dikatakannja, bahwa Djepang 

telah menanda tangani jang 

disebut perdjandjian perdamai- 
an tersendiri dengan hanja se- 
bagian dari negeri2 jg menang | 
dalam perang dunia ke-2 jl. 

Djepang adalah kapal induk 

Amerika dan gudang persedia- 

an2nja serta laboratorium bagi 
kedjahatan2 perang kuman ba- 
gi Amerika. 

Korea Selatan adalah suatu 
negara jang diduduki dan tak 
mempunjai sifat2 status negara 
(statehood)  sedikitnja  djuga 
Soal hari kemudian bagi Korea 
kini masih dalam atjara PBB | 
dan akan mendjadi soal dalam 

konperensi politik. Karenanja 

soal keanggotaan Korea Selatan 
dalam PBB sama sekali tak da- 
pat dipertimbangkan: 
Dan negeri2 boneka seperti, 

Vietnam Bao Dai, Kambodja 
dan Laos sedikitpun tak mem- 
punjai sifat2 pokok dari suatu 

2 Ana APP, 

LEGASI HONGARIA DI 
WINA TERBAKAR 

Tindakan jang tjepat oleh ba- 
risan pemadam kebakaran di 
W.ma telah menolong legas: Ho- 
ngaria mendjadi abu seluruh- 
nja. Walaupun demikian, bahaja 
api itu telah menimbulkan ke- 
rusakan besar. 

Duta Hongar:e menolak poli- 
Si memeriksa gedung jang ter- 
bakar itu untuk mengetahui se- 
bahnja kebakaran. 

Diduga Kebakaran itu mulai 
diwaktu malam, tetapj' staf le- 
gasi itu berusaha memadam- 
kannja sendiri dan tidak mem- 
beri tahu kepada barisan pe- 
madam kebakaran. Ant. AFP. 

PAKISTAN  MEMBOM 
PENGATJAU2 : 

Dengan resmi dberitakan di 
Karacn: hari Minggu, bahwa 
angkatan udara Pakistan teiah 

membom gerombolan suku bang 
sa jang katanja mengatjau la- 
Iu-lintas disela gunung Khyber 
.dan Kohat antara Afgnamstan 
dan Pakistan, 

  

  

    
— 

“poran itu mengandjurkan pena- 
. |Inaman modal setjara besar-be- 
| saran, terutama didaerah-dae- | 

- Pemboman itu mengambil se- 
djumlah korban. — Ant. . AFP. 

ingin bebas 
dari Amerika 

| Nzearaz Eropa Barat achir minggu jang lalu mengambil 
ketentuan akan berusaha sekuat tenaga 

kan kebutuhan akan bantlan ekonomi 
hari. Tudjuhbelas negara jang tergabung dalam Organisasi 
Kerdja - sama Ekonomi Eropa (O.E.E.C.) dalam rapatnja pada 
hari Saptu telah dengan suara bulat menerima baik laporan 
tahunan jang mengandung ketentuan? untuk membuat Eropa 
tidak tergantung lagi dan dapat memenuhi sendiri i new kebu- 

untuk melenjap- 
Amerika dikemudian 

  

INGGERIS MASUK 
PAKT PASIFIK 

Menurut kominike jang dike- 
Juarkan dj London kemarin du- 

“lu menjatakan, bahwa, perdana- 
menteri2 Inggris, Australia dan 
New Zealand telah mentjapai 
persetudjuan bulat mengenas 
segala sesuatu jang bertalian 
dengan masalah Pasifik, 
Mereka telah mempergunakan 

kesempatan jang diberikan oleh 
konperensj ekonomi Common- 

wealth untuk membitjarakan 
keadaan di Pasifik dan masalah2 
di Asia Tenggara. 
bungan ini mereka telah men- 
tjapai kata sepakat mengenai 
beberapa soal pokok, jang akan 
dibitjarakan dengan sekutu me- 
reka, jaitu Amerika Serikat. 

| Demikian kominike itu, 
Seperti diketahut, Inggris pa- 

| rika Serikat jang hadlir sebagai da waktu jang achir2 ini telah 
menempuh segala djalan unttik 
dapat duduk dalam Dewan 
Anzus, jaitu persekutuan perta- 
hanan antara Amerika Serikat, 
Australia dan New Zealand di   Pasifik, —Arit, AFP, 

buah kapal perang untuk ang- | 
Brazilia, demikian ! 

KEDAULATAN RAKJAT 
  

  

| Amerika sedjumlah 

Dalam hu- 

perlombaan tersebut. Gamb ar 
AAA tudjuan Be riombadn tersebut. 

   
      

Haa dengan “perlom baan foto jang akan diusahakan oleh IPPHOS COY LTD, 
-maka pada tg. 11-12-1952 bertempat direstoran Capitol D jakarta tefth dilangsungkan 
pertemuan jang dihadliri oleh “para. wakil surat kabar un tuk 

: Tn. Umbas, salah satu dire ktur dari IPPHOS, ketika 
merundingkan  tjara 

(IPPHOS). 

  

Pinay, 'orang kuat Perantjis 
1 : 

Hi 

Karena akal bulus Amerika 
(OLEH : I. HUTAURUK). 

jIATAs djembatan sungai Seine meluntjur. cadillac duta- 
besar Amerika di Paris, Ja mes C. Dunn, membawa sebuah 

“nota dari State Department Kekanter perdana menteri Antoine 
| Pinay digedong Matignon. Nota itu sudah agak lama dinanti, 
sebab bergantung kepadanja nanti apakah ja akan tetap me- 
mimpin pemerjiotahan Perantjis. 

Nota jang ditunggu2 ini be- 
risikan djawaban dari pemerin- 
tah Amerika akan permintaan 
Pinay, berapa banjak dollar bisa 
dipindjam' lagi kepadanja buat 

anggaran belandja buat perta- 
hanan tahun 1953. Dan ini se- 

bagian besar dimaksudkan utk 

peperangannja di Indo China 
melawan pedjuang2 kemerdeka- 

“an nasional disana. 

Dumn tiba, Pinay tidak ada. 

Terpaksa orang Amerika itu 
bitjara dengan menteri negara 

Gaillard. Uncle Sam tjuma bisa 

kasi 525 djuta dollar, ,,ini tentu 

tjukup, kalau tuan2 memakai- 

nja sangat hati2. Tapi kalau 

perlu, ada kemungkinan ditam- 
bah lagi”. Sedang semula. An- 
toine Pinay mengharap betul 
akan mendapat bantuan dani 

650 djuta 

dollar buat anggaran belandja 
| pertahanan itu. 

Duta |Amerika kembali me- 
masuki cadillacnja dan melalui 
Seine jang tenang itu untuk 

kedua kalinja dalam tempo se- 
tengah djam. Nota tadi diting- 
galkannja buat perdana mente- 
ri Perantjis itu, entah disenga- 
dja dengan sadar, entah. Kalau- 
pun ia dikatakan seorang duta- 
esar jang kurang taktis, dgn 
meninggalkan nota itu, jang se- 

"'betulnja hanja untuk dia sendi- 
ri dimaksudkan Washington, 
tapi njatanja ,,ketololan'-nja 
itu mendjadikan segalanja be- 

res. 

Pinay datang. Gaillard menjo- 
dorkan nota itu kemukanja. 
»Terlalu betul”, kata perdana 
menteri itu. ,,Panggil itu orang 
Amerika”, katanja kepada se- 

kretarisnja. 

Djembatan Seine itu buat 
ketiga kalinja dalam 2 hari di- 
lintasi -cadillac James Dunn. Se- 
kali ini ja tahu apa jang akan 
diperbintjangkan: tentang uang 
bantuan Amerika itu. Tapi ti- 
dak. Pinay sama sekali tidak 
bilang apa2 mengenai uang 525 
djuta dollar itu. 

Katanja: ,,Dengan nota ini te- 
rang pemerintah tuan mau tu- 
rut tjampur akip dalam urusan 

. negeri kami. Saja tidak bisa te- 

rima ini. Saja tolak”. 

Tjuma 7 menit. Dunn pulang 

kekantornja: ,,Dia boleh meno- 

lak atau menerima. Itu urusan- 

'nja sendiri. Saja sudah-lakukan 

kewadjiban saja”. . : 

Surat2 kabar pagi di Paris 

memuat berita2 penolakan Pi 

nay akan nota" "Amerika 'itu dgn 

huruf2 besar. Djuga koran2 jg 

berhaluan komunis dihalaman 

muka. 

Pinay, orang kuat kita, satu- 
satunja orang Perantjis jang 
berani mengatakan ,,tidak” ke- 
“pada Amerika”, komentar Su- 
rat2 kabar itu. Semua partai 
politik mengatakan begitu. Dan 
tiap orang Peranjis TER de- 

mikian. 

Pinay ketawa. Dunn terse- 
njum, ,,ketololan”nja itu bisa 
memperkuat kedudukan Antoi- 
ne Pinay, jang berarti memper- 
kuat tenaga Amerika di Eropa 
Barat,.State Department dan 
Pentagon (kementerian 

tahanan Amerika) gembira. 

Dengan begitu kedudukan Pi- 
Pinay makin kuat. Pemerintah- 
annja sudah berlangsung lebih 
sembilan bulan. Suatu hal jang 
djarang bagi Perantjis, teruta- 
ma sehabis perang dunia kedua 
jong lalu. Tidak sedikit kabinet 

negeri itu hanja berumur beke- 
rapa bulan, bahkan ada jang 

| tjuma beberapa hari,. 
Pinay sesungguhnja tidak be- 

rapa pintar, tapi litjik. Dia bisa 

sadja bikin manouvre diantara | 
partai2 politik jang banjak di 
Peran itu, hingga sampai se- 
karang ia selamat. 

Jang « digantinja, Edgar Fau- | 
re, seorang jang diakui Kepin- 

|tarannja sebagai ,seorang pel- 
dana menteri Perantjis jang 
pintar dan termuda sesudah ta- 
hun 1875”, kalah kelitjikannja 

| terhadap Pinay. 
Baru Pinay inilah jang bisa 

petjahkan kekuatan pengikut2 | 
djenderal de Gaulle, hingga par- 
tainja "kurang bergaja, meski- 
pun sama sekali tidak petjah. 

Djenderal itu sampai kini tidak 

berapa banjak omong lagi, ka- 
rena, memang tulang punggung-   nja sudah kendor, 

Chill mengadakan 

per- 

  

CHURCHILL KE 
—.. AMERIKA 

“Permulaan 1953. 

P.M. Commonwealth akan me- 
ngadakan konperensi di London 

sewaktu pelantikan Ratu Eliza- 

beth II pertengahan tahun de- 
pan, demikian sumber jang lajak 

dipertjaja. 
Kabarnja P.M. Churchill akan 

mengumumkan maksud diada- 

kannja konperensi itu dalam ma- 

djelis rendah sebelum madjelis 

itu mengadakan reses lihuran 

Natal. 
Kalangan jang mengetahui 

mengatakan bahwa  konperensi 

itu akan diadakan setelah Chur- 

kundjungan 

ke Amerika Serikat pada per- 

mulaan tahun depan. 

Diduga dalam perdjalanannja 

itu Menteri Keuangan R.A. 

Butler dan Menteri LN Antio- 

ni Eden akan ikut serta. — Ant. 

PESAWAT2 B-29 SE- 
RANG YALU 

Markasbesar angkatan udara 
Amerika di Timur Djauh me- 

  

ngumumkan di Tokio pada hari 
Minggu, bahwa 14 buah pesa- 
wat pembom B-29 jang ber- 

pangkalan di Okinawa pada 
Sabtu malam jang lalu telah 
menjerang hngga kesungai Ya- 
lu dan mendjatuhkan bom2 di- 
atas pusat perhubungan Utara 

di Uiju jang letaknja 8 mil di- 
sebelah barat-laut Sinuiju, 

Menurut- pengumuman terse- 

but sasaran itu meliputi 950 bu- 

ah gedung perlengkapan, sebu- 

ah paberik tekstil, sebuah pabe- 
rik untuk memperbaiki kenda- 

raan2, dan sebuah sekolah un- 
tuk anggota2 kesatuan2 meri- 
am penangkis serangan udara. 
—— Ant. . AFP. 

UNDANG2 ORANG 
ASING BELANDA 

Tak dapat dilakukan 

terhadap orang? Indo- 
nesia, 

Darj Amsterdam dikabarkan 

bahwa sebuah berita A.F.P. me- 

ngenai Go Gien Tjwan dan Su- 
nito jang disiarkan pada tang- 

gal & Desember jang lalu, me- 
ngandung kekeliruan jang bisa 

menimbulkan saiah paham. 
AFP, mengabarkan sbb.: 

,Pengusiran kedua orang ter- 

sebut masih belum dilakukan 

atas nasehat pengadilan tinggi 
berhubung dengan perminta- 

an kedua korban itu jang me- 

njatakan bahwa mereka adalah 
warga negara dapat dianggap 
tanda tanja. Red) Belanda”. 

Berita tersebut salah. Apa jg 

dikemukakan Oleh kedua orang 

itu sbb : ,,Undang2 orang asing 
“Belanda menurut peraturan2 

hukum Belanda, tidak dapat di- 
lakukan terhadap orang2 Indo- 

nesia : disamping itu tuduhan2 

tentang dilakukannja kegiatan2 

politik adalah mengenai waktu 
ketika mereka tidak dianggap 

sebagai orang asing di Neder- 
land.” — Ant. 

  

    

  

Kundjungan Shishakly 
ke Mesir 

Langkah penting kearah 
,Uni Arab”? 

Menurut kalangan? Mesir jg 

mengetahui, kundjungan kepala 
staf Syria kolonel Shishakly ke 
Kairo sekarang ini akan meru- 

pakan langkah jang penting 

kearah pembentukan suatu Uni 

antara negara2 Arab. 
Shishakly jang pada hari Ka- 

mis jang lalu tiba di Kairo un- 

tuk kundjungannja resmi ke 

Mesir, sedjak waktu itu hampir 

senantiasa kelihatan bersama2 
dengan djenderal Mohammad 

Naguib, mula2 pada pertemuan2 

resmi dan kemudian pada per- 
temuan2 prive pula, Dalam se- 

buah statement dimuka umum 
pada hari Sabtu kolonel Shisha- 
kly menjatakan, bahwa ia dan 

djenderal Naguib ialah ,,laksana 

dua tubuh jang terikat 
satu djiwa”, 

Selama beberapa heri 

lalu ini Shishakly antara 

telah mengundjungi Akademi 
Militer Mesir dan menghadiri 
beberapa latihan untuk opsir2 

jang 
lain 

  

Mesir, — Ant. - AFP, 

KONGRES PERDAMAIAN 
WINA 

Harj ke-3 Kongres Perdamai- 
an dj Wina hari, Minggu telah 
dibuka oleh pidato delegasj Ko- 
rea Utara, njonja Kun Ying 
Song, jang mengkritik pedas 
pasukan2 Amer'ka di Korea. 

D-katakan oleh njonja terse- 
but, bahwa kaum wanita Ame- 
rika haruslah mengetahui, su- 

“ami2 dan putera2 mereka telah 
dikirim ke Korea didjadikan 
pembunuh2. Kongres ini, patut 
lah menjerukan kaum wanita 
Amerika supaja memptt di- 
achirinja perang Korea itu, de- 
mikian njonja Kun. — Ant. UP. 

Seluruh kebun karet Atjeh di- 
| kuasai modal asing 
Sistim ekonomi sekarang perlu dirombak 

AHLAN NUR, ketua umum Persatuan Perkebunan Karet 

Rakjat Indonesia, jang baru kembali dari Atjeh untuk me- 

nindjau perkembangan karet rakjat disana, menjatakan bahwa 

seluruh perekonomian karet didaerah Atjeh adalah dibawah pe- 

aruh modal asing. Produksinja djuga export dan pengang- 

kutannja serta import alat2 jang, diperlukan oleh para produsen 

adalah dalam tangan modal asing. 
ea 

samping itu perkembangan per- 
kebunan besar asing .banjak 
mempengaruhi perkembangan 
kebun karet rakjat, banjak te- 
naga buruh ditarik oleh kebun2 
asing jang memberikan upah 
lebih tinggi, sehingga kebun2 

Perekonomian karet rakjat 
didaerah itu sebagai didaerah2 
lain hanja dapat dibangkitkan 
selaras dengan kepentingan na- 

sional dengan merombak sistim 
perekonomian sekarang akihat 
KMB, demikian Dahlan Nur 

oleh ! 

selandjutnja. 
Kebun2 karet rakjat di Atjeh 

jang seluas Ik. 30.000 ha itu se- 
bagian besar didapati di Atjeh 
Timur dan Atjeh Barat... Di 
Atjeh Utara tidak begitu banjak 
kebun2 karet rakjat. 

Hasil2 karet rakjat di Atjeh 
Timur disalurkan . ke Sibolga 
dan via Kota Tjane ke Medan. 
Harga karet rakjat jang seba- 
gian besar terdiri dari slab.dan 
sheet-angin djauh lebih rendah 
dari pada jang didapati di Su- 
matera Timur dan Tapanuli. 
Sistim pandjar jang dilakukan 
oleh modal “Tionghoa didaeran 
itu menjebabkan produsen2 ka- 
ret rakjat disana hanja bisa 
membikin karet mutu djelek. 
Sistim pandjar ini dilakukan 
untuk mendapat banjak karet 
jang diperlukan buat remillers 
asing. Sampai sekargng kredit 
untuk. karet rakjat belum ada 
diberikan kepada produsen2 ka- 
ret. rakjat di Atjeh Timur. 

Djuga produksi karet. rakjat 
di Atjeh . Barat dikuasai oleh 
modal asing, jang djuga men- 
djalankan sistim pandjar. Di- 
  

DJEPANG BERTINDAK 
Terhadap pemogokan. 

Pemerintah Djepang “akan 

mengambil .tindakan2- untuk 
menghadapi krisis ekonomi jang 
menghebat sebagai akibat pe- 
mogokan buruh tambang batu- 
bara dan buruh setasiun2 listrik. 

Diduga, bahwa pasukan poli- 
si nasional Djepang akan dike- 

rahkan untuk mengoper.tam- 
bang2 dan setasiun2 listrik tsb. 

— Ant, - UP. 

DARI PENGADILAN 
TENTERA 

Pengadilan Tentara dj .Ma- 
kasar telah mengadakan sidang 
nja dibawah pimpinan Let. Kol. 
Tituler Mursidi dan telah me- 
ngadili “Letnan I- H.I. Suroto 

jang dituduh telah mengan'aja 
seorang gadis dikota ini, untuk 
mana didjatuhkan hukuman 2 

bulan, sedangkan pangkatnja di 
turunkan mendjadj Letnan II. 

Sidang pengadilan tentara :ni 
dilandjutkan hari Selasa untuk 

mengadili beberapa orang per-   kara perampokan. — (RM). 

  

Sengketa minjak “Iran: 

Amerika sokong Inggeris 
NGGOTA parlemen Iran Hussein Makki, jang djuga men- 
djadi kepala kongsi nasional minjak Iran, menjerang pre- 

siden Truman, menteri luar. Negeri Amerika Dean Acheson, 
perdana menteri Inggeris Winston Churchill, dan pemerintah 

Perantjis berhubung dengan sikap mereka jang dituduhnja 
bermusuhan dengan Iran dan masalah? minjaknja. 

Makki jang baru kembali di 
Teheran setelah mengadakan 
penindjauan selama 4 bulan ke 
Eropa dan Amerika Serikat, 
mengatakan 
statement-nja dimuka parlemen, 
bahwa para pemimpin Bank In- 
ternasional jang telah mengun- 
dang ia ke Amerika Serikat 
telah menjatakan .kepadanja, 
bahwa penjelesaian masalah mi- 

njak Iran adalah tergantung 
kepada Inggeris. 

Makki memperingatkan para 
anggota parlemen supaja mere- 4 
ka djangan mempunjai angan2 
bahwa suatu perobahan dalam 

pemerintahan di Amerika djuga 
akan membawa suatu perobah- 
an politik. Kata Makki, Iran 
harus mendjalankan politik jg 
sungguh2 netral, dan terus mem 
beri bantuannja kepada bangsa2 

di Asia jang masih didjadjah. 
Makki dengan pedas menge- 

ritik politik Perantjis di Afrika 
Utara dan berseru kepada par- 
lemen supaja mengheningkan 
tjipta selama satu menit untuk 
memperingati mereka jg tewas 
dalam kerusuhan? di Casablanca 
pada minggu jang lalu. — Ant. 
— Afp. 

  

  
  

seterusnja dalam | 

  

  

KATA2 TJABUL 
Dalam siaran? sedang 

diselidiki. 

Disamping . melarang dipere- 
darkannja buku2 tjabul, kepoli- 
sian di Medan kini sedang me- 
njelidiki pula kata2 dalam ber- 

bagaj surat2 selebaran dari to- 
ko2 obat dan djamu jang ba- 
njak PN aga an d:kota 
ini: 

Menurut kalangan jang ber- 

wadjib, hal ini disebabkan ka- 
rena banjak kata2 dalam surat2 
selebaran seperti ini jg diluar 
batas2 kesusilaan, sehingga me- 

nurut pandangan kepolisian ka- 
ta2 itu njata2 melanggar ke- 
sopanan. 

Dalam pada itu terdengar 
pula kabar, bahwa Inspeksi Ke- 

sehatan Rakjat Sumatera Uta- 
ra, akan mengandjurkan kepa- 
da Djawatan Sosial supaja Dja- 
.watan Sosial membeli "obat2 
kuat” jang banjak diperdjual- 

kan didaerah ini, untuk d'pe- 
riksa dilaboratorium, apakah 
Obat2. seperti ini benar2 'ber- 
manfa'at atau tidak bagi rak- 
2 — Ant.« 

  

karet rakjat disana kekurangan 

tenaga. 
Dalam - hubungan  kehun2 

asing di Atjeh dikatakannya, 
bahwa pachter-systeem jang di- 
djalankan oleh  kebun2 asing 
hanja menguntungkan maska- 
pai2 jang djadi pemilik kebun2 
itu, dengan pachter-systeem 
mereka: menerima keuntungan 
bersih sadja, sedang hasil2 dari 
kebun2 tersebut achirnja dibeli 

djuga oleh modal. asing untuk 

diexport. 
Untuk menudju perbaikan da- 

lam produksi karet rakjat di 
Atjeh direntjanakan mendirikan 
15 koperasi karet rakjat. Hing- 
ga sekarang belum ada terda- 
pat satupun koperasi karet 
rakjat disana. Kini produksi 

karet rakjat di Atjeh berdjum- 

lah 500 ton sebulan... Produksi 

ini, kata Dahlan Nur, akan da- 
pat diperbesar. apabila sistim 

perekonomian jang sekarang 
dimana modal asing masih ber- 

kuasa, dirobah seluruhnja. Ant. 

HARGA PASAR 
Beringhardjo Jogja. 

Pada tgl. 15 Desember 1952. 
Barang perhiasan : 

  

Emas 22 karat 1 gr: Rp: 33,— 
Perak 1 Jatak 3 Ora 
Beras: 
Berasgil.no.1- 1 kg. ,,. 2,60 
Beras gil.no.2 1 ,, Bab 
Beras cik no. EK, 0G 
Berasttn.no.1 1 |, al Ig 
Beran tan “DOLA Ui aus » 212 
Djenis ubi dan katjang : 
Kentang AKP ag 20 
Gaplek Ni 3 Ne 
Ubi kaju bai RE 48 
Ubi manis" BN st Ga 
Katjang hidjau 1 ,, 3 22an 
Katjang 

tanah wose 1 ,, Ia CP 
merahjtolo Th sa kan 

Kedele putih Nag Nan 
Kedele hitam IA Gee Lg 
Djagung 

pipitan “pain Te Ge 
Telur dan ternak : 
Telur ajam Ebi OKE 
Telur itik. aa Se EA 
Daging sapi IK ng G5 

Dagirigkerbau 1, 0 8 
Daging 

kamb./domba 1 ,, 3 O— 
Daging babi di aa 
Daging ajam Kek an oai 
Djenis bidji : 
Kemiri kupas IL ke Sa SAN 
Kopi 

W.L.B. Pa oa 
Kopi bubuk Ah ng lau, 
Rempah - rempah : 
Lb. mr. basah IE En 
Lb. rawit Ab aa 
Lada putih sar » 26,— 

Tjk. ambon Ten an Ie 
Asam kupas en an 
Brambang Aga gta ENY UR 
Bawang Bana, at 

Tumbar Ne I a enraka 
Trasi Ii ah 5 13,5 
Mn. djangan MA Oa 
Kelapa ADE An saban 
Gr. kristal degan IBU 

Gr. tampar PA an kan 
Gr. briket Sa ar 
Lain - lain : 

Gula pasir MR Ni IA 
Gula batu Ie ne ba 
Gula kelapa Betting 
Teh B.O.P. Pn Ta Ona 
Teh rakjat Tbk. 5 050 
Minjak tanah 1. Se Rou 

Minjakt kelapa Aa aa 
Ikan asin KEKE Uk 

Kentjur Nah 
Djae : Ae Pl) 

Klembak Ie 313 3 
Temb. rakjat Ih » 

hTemb: Virginia 1, 
“Gb. kembang en 
Gb. pesagi Ap S9 
Areng IA in 
Ktj. kulit . Nag » 

Bahan pakaian : 

Sarung no.1 Sie ta 
Sarung no.2 Ia 
Kain bt.no.1 eka 
Kain bt. no.2 Tej TI 

Blatjo Seru ” 

Blatjo TE ga ” 

Popelin pl. SPA Lung 
Pike t ” ” 

Kain piama IN 
Poplin kb. an 1 1 

Kastup Ii NG 

    

KING OF THE ROYA'L N MOUNTED 9 
    

  

lar sebuah,   
  

— King, Anotulah sampai kau dapat me- 
ngetahui bagaimana keddaan 
Mountain ! — Terlahu, harga telor satu 
butir satu dollar, accu harganja 100 dol- 

   

  

TTS AWEULT IFA PROSPK TOR SGUAWKS, 
THINGS HAPPEN TO HMI YOULL BEA 
MARKED MAN. THEY DON'T, 

LAW UP THERE 1 
ANT Na 

£     

      

di Bleak njelidik 
akan 

— Terlalu itu! Kalam ada pe- 
berteriak2, 

terdjadi seswatu atas 
dirinja, Dia bisa ditjap seba- 
gai orang djahat......... orang 

maka 

disana tidak perduli terhas 
dap peraturan, 

Dean Na Aan Te NA Ten ha hat 

AH! CLOWD5 AHEADP THAT 5 IM COVER I MEED) 
an TO KNOCK TAIL KIND PN 2 IHAT MOLINTIE 

- Ka TA? SKY M6 D ONELL. KNOKY, 
RI MAAT HAPPENED,P 

Ky. World rights reserved, 

(ciluwed by Stephen Skcsingcr, Ine, 

ne, data mega dimuka saja! Itulah ng 5 
saja butuhkan untuk memberi pukulan, 
kepada “Tailwind” dan polisi itu! Tiam 
da seorangpun akan tahu, apa jang 
akan terdjadi, 

  

Ba
ta
 

  

     

Copunght HAHA Bi Ta Ato 
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