
    
   

     

   

      

   

  

    

     

  

   

    

   

   

  

     

   

     

   

  

   

    
   

  

   

   
            

        
      
        
    
    
     

|. mengundjung' 
Ta Harapan di Gedung Tionghoa 

dan 
— ngannja- adalah Incognito, 

membeli 4 buah gambar tjipta- 
| An dua seniman T.onghoa terse- 

. but, ialah "Api nelajan”, 
sim semi diwaktu pagi”, 

13 itu”. 
m 

  

mengetahui 

  

aporan Nana Ta 
sapan umum dipang- 
PN Sugeng ini ra- 
nnja dengan kete- 

2 1 ' Wilopo di Sura- 

berharap dalam, waktu 
| Gapat en BURU oa 

“perwira jang oleh ' peme- 
ndjuk sebagai KSAD 

kan | Kol N Nasution, 
  

| pangran pos 

hwee (Chnese Chamber 
m ) selama lk. 40 

- jang diselenggarakan 
seniman2 Lay King Chn 

|Liauw Sun Ngo. Kundju- 

Dalam pameran 'tu ia telah 

, rtolak ke Djakarta Kol 
panggilan dari pemerintah agar dalam wak. 

| ata gan pertjobaan coup di Dja- 

  ”Mu- 

”Ne- 

ang”, dan Cagbg de- 

pameran “tu, Entus : 
Karno selainnja bertjakap2 de- | 

beberapa pemimpin .ma- 
Skema Tionghoa disini. ' me- 
ngadakan “ pembitjaraan2 de- 
ngan kedua seniman tersebut 
tentang. theorie dan characteris-   “tics teaajan Banana Sih e— Ant 

  

Rakjat dgn giat 
( Oleh: 

Dana dengan keadaan beberapa bulan jl, “maka se- 
mangat rakjat didaerah Salaman, 

  

didapat bb Ha dai kemarin 
Bambang Sugeng. 

  

Haa mengingat keadaan | 
“Angkatan Perang dewasa: ini, 
tidaklah dapat dinjatakan dgn 
pasti sebelumnja, apakah ke- 
angkatan Kol. Bambang Su- 

geng sebagai KSAD itu akan di- 
terima dengan persetudjuan jg 
bulat dikalangan Angkatan Pe- 
rang sendiri, — Ant. $ 

D0 Surat Wilopo ke- 
| pada Sultan. 

Hingga sekarang masih terus 
djuga. Nan kabar2, jang 
muontjoba .menjebutkan, bahwa : 

  

njatakan : bahwa beliau ten- 

tang soal pembubaran  parle- 
men harus membitjarakannja 

| dengan Pemerintah. -Pertemu- 
lan ini dihadiri sdr. sebagai men- 

teri, pertahanan. Setelah saja 

mendjelaskan, bahwa parlemen 
sekarang ini tidak dapat dibu- 

"| barkan begitu sadja, maka se- 
patah katapun tentang politik 
tidak diutjapkan, Djika dim dua 
pertemuan itu, jg mestinja un- 
tuk maksud perebutan kekuasa- 

an sangat penting, sama sekali 
tidak ada tanda untuk memak- 
sakan sesuatu, rasanja kurang 
berguna untuk masih memikir- 
kan adanja pertjobaan coup”. 

Dengan keterangan perdana- 
menteri Wilopo jang amat dje- 
las ini, maka bertambah be- 
sarlah pertanjaan, alasan2 jang 
Gipakai oleh pemerintah untuk   

pada tanggal 17 Oktober. jang 

karta, paksaan pada Presiden, 

dan sebagainja. 
»Kabar2nja bahwa pada per- 

temuan itu dilakukan desakan2 | 
| lain jang bukan2, adalah kabar 

bohong”, demikian antara lain , 
bunji surat jg ditulis dgn tangan | 

menteri | 
Wilopo kepada . menteri perta- | 
sendiri oleh perdana 

hanan Hamengku Buwono, ter- 
tanggal 6 Nopember. Surat Wi- 
lopo itu seterusnja menjebutkan, 
bahwa baik suasana, maupun si- 
fat segala apa jang 
tidak memperlihatkan tanda2 
ada maksud untuk mendesak- 
kan sesuatu kemauan, “apalagi 
untuk merebut kekuasaan. 
Djuga dalam . pertemuan de- 

ngan saja ' esok harinja. Saptu. 

18 Oktober”, demikian bunji su- 
rat itu seterusnja, ,,tanda2 demi. 
-kian sama sekali tidak ada, Pa- 
ra panglima menemui saja, ka- 

rena panglima tertinggi' me- 

turut membasmi 
Wartawan K.R. sendiri KR 

kabupaten Magelang 
dalam turut serta memberi bantuan pada fihak militer | polisi 
untuk memberantas gerombolan 
kali berbeda, demikian menurut 

dari Supadi cs., sudah djauh se- 
wartawan ,K. R.” Magelang 

jang telah mengadakan penindj auan didaerah Salaman. 

Kesan2 jang kita peroleh dari 
penindjauan bersama2 seorang 
Oopsir militer dari B.O.D.M. se- 
tempat melukiskan, betapa me- 

uap semangat rakjat didaeral 
tsb. dalam turut serta dengan 
militer dan polisi membasmi ge- 
rombolan bersengdjata pengikut2 
Supadi cs. dgn setjara totaal. 

Hampir tiap hari stor 
orang. 1 

Razzia jang dilakukan oleh 
militer dari Bat. 410 dimana2 
didaerah Salaman ternjata mem 
bawa hasil jang gemitang. Ke- 
tjuali dengan bantuan dari fihak 
polisi, maka rakjat jang sudah 
lama tertindas oleh gerombolan, 
spontaan memberikan bantuan. 
Hampir tiap hari, rakjat menje- | 
torkan orang pentolan ataupun 
kaki tangan dari gerombolan 
Supadi cs. Karena. gerakan 
pembersihan demikian itu, ma- 
ka anggota2 gerombolan sudah ! 
tidak aman lagi Sidaerah tsb. 
dan berangsur2 mereka memilih 
djalan, lebih baik menjerahkan | 
diri pada fihak ng 'atau po- 
lisi setempat. Demi 
nurut commando polisi setem- 
pat, djumlah gerombolan: jang 
telah menjerahkan diri hingga 
petang hari Minggu jl. ada 66 
orang, sedang jang te angiap 
oleh rakjat Ta ig ya 
1 orang. 21 

    

   

    

    

    

p 
aingan fihak Pa hp 6 
maupun polisi serta 
Pradja setempat, kita 
kesan, bahwa djika f 

memberi bantu 
minja gerombol: 
mimpinnja Supadi sam     

          

   
    

    

  

    
   
   
   

    
      

      
     
    

  

   

       
      
    

    
     
    

cs, sekarang sud 
pact lagi dan 
Untuk menjelam: 

serombolan tsb. 

anlah me- | 

as- | rombolan Supadi dengan 

i | mungkin ta 

dan Rakjat didaerah tsb. njata 
kelihatan erat. .,,Saja amat 

gembira dengan pendjagaan 
dari Bat. 410, dimana rakjat 
dapat saling bekerdja dengan 
sebaik2-nja,” demikian seorang 
rakjat jang suatu waktu da- 
tang memberi laporan pada .mi- 
lit€r disuatu commando-staf se- 
tempat, waktu bertjakap2 dgn 
wartawan ,,K.R.”. 

Apa effect2-nja dari 
gerombolan tersebut. : 

Dengan adanja gerakan pem- 
bersihan totaal oleh militer, po- 
lisi dan rakjat tsb., maka ke- 
rusuhan2 makin berkurang. 
Terbukti enurut keterangan 
'Commando"kepolisian setempat, 
maka criminaliteit sedjak bulan 
November jl. sangat turun, bah- 

dalam bulan 12 ini sama sekali 
tidak ada. Ketjuali maksud 
pembunuhan terhadap tjarik 
“Ringinanom malam Minggu jl. 

jang gagal. Ini rupa2-nja di- 
djalankan oleh gerombolan jang 
Jangsung ada dibawah pimpin- 
an Supadi sendiri, menilik dja- 
lannja pengedjaran tentara ter- 
hadap Supadi tsb. Beberapa hari 
jl. ia masih sempat ada didae- 

.ma2 kawan2-nja "menanam 30 
sendjata itu, kemudian dikedjar 
lari kedaerah Mungkid, dari 

1 | sini takut, lari kedjurusan Barat 
didaerah  Tempuran/Kadjoran. 

! Adakah hubungan dgn 
gerombolan MMC? 

Adakah hubungan antara ge- 

ge- 
Kalangan2 rombolan MMC? 

i | resmi di Kedu menduga, bahwa. 
antara kedua gerombolan" itu 

ada hubungannja. 
Hanja dengan fihak D.I. agak- 
nja gerombolan Supadi tsb. ada 
'hubungannja. Ini ketjuali me- 
.nilik pada document2 jang telah 
“dapat dirampas, djuga menilik 
cadanja- persamaan  ideologie. 

- Gerombolan MMC dalam gerak- 
annja Pena tendenz 
Lain, Lai 

: Meskipun demikian, kedua2- 
'Inja tidak bdleh dipandang en- 

teng, Baik ada hubungan, mau- 
pun tidak, 'kedua2-nja harus 
dapat dibasmi, demikian suara2 
jang sering  kita' dengar dari 
rakjat didaerah MMC, maupun 
Selatan Magelang. Bahkan dari | 

 daerah2 MMC dalam pertjakap- 
|an dengan wartawan ,,K.R.” se- 
“ring rakjat melahirkan isi ha- 
| , menghendaki adanja mi- 
Jitaire bijstand, 

| Demikian kesan2 wartawan | 

      

| membebaskan 
h-Nasution dari djabatannja, dan 
| Pan aa lain. 

terdjadi | 

Ikan criminaliteit jang berarti | $ 

rah Pabelan, Muntilan, bersa-' 

KSAD Kolonel 

— IR. 

| SUTARDJO MINTA PE- 
- MERINTAH PERIKSA 

Tjara bekerdja kantor 
UPD. 

Anggota Parlemen Sutardjo 
Kartohadikusumo telah mema- 
djukan pertanjaan tertulis ke- 
pada Menterj Sosial jang mak- 
sudnja meminta supaja Peme- 
rniah. memeriksa tjara beker- 
dja kantor U.P.D. Djakarta. — 

Ant. 

3.400.000 LEMBAR KAR- 
TU PEMILIHAN 
Untuk provinsi Sulawesi. 

|. Kantor Gubernur Sulawesi 
| bagian Pemilihan Umum mene- 
|rangkan, bahwa atas perintah 
Kementerian Dalam Negeri di 

Djakarta, Kantor Pertjetakan 
Negara telah mulai mengirim- 

kan kekabupaten2 kartu pemi- 
lihan sebagai persiapan , untuk 
pendaftaran pemilihan seluruh 
Indonesia. Kartu pemilihan jang 
“dikirim 'keprovinsi Sulawesi. 

  

  

(12:100:000- lean — Ant, 
  

LULUS DOKT ER II DAN 
KEACHLIAN II 

Fakultit Kedokteran Djakar- 
ta mengabarkan, telah lulus 

“udjian pada fakult't tersebut : 
“sebagai Dokter II (Arts) Njo 

| Soen Hien, dan sebagai Ke- 
achlian Il (D. II) Tjoa Beng 
'Tjien, Tjioe Swie Bie, Oei Jong 

King, An Soediono dan Dra- 
djat Nitidiningrat. — Ant. 

"CRAMS'" KELUAR 
Dari ,,Bond van Oud- 
strijders”. 

"Antara” mengabarkan dari 
Amsterdam, bahwa perkumpu- 

lan orang2 suku Ambon di- 
negerj Beianda "CRAMS" telah 

mengadjukan permintaan kelu- 
ar sebagai anggota dari per- 
kumpulan Belanda "Bond van 
Oudstrijders”. 1 

Permintaan keluar tersebut 

telah diluluskan. — Ant. 

TENTANG BEKAS 
KL DAN KNIL 
Ditanjakan anggauta?2 

Eerste Kamer. 

Ruys de Beerenbouck, ang- 
gauta Berste Kamer dari Ka- 
tholiek Kanan, telah memadju- 

“kan pertanjaan tertulis kepada 
Menteri LN Belanda, urusan U- 
nie dan daerah Seberang La- 
utan, angkatan laut dan darat 
Belanda, menanjakan benar ti- 
daknja berita2 bekas serdadu 

  

    
luar darj Indonesia, 

Ruys bertanja apakah kete- 

  

Inganggap kalau 

KNIL dan KL akan disuruh ke- 

HARIAN UMUM 
ea PENERBIT u KEDAU LATAN PARA: (ANG GAUTA SPS) 
  

ti PLAKAT2 ANTI BELANDA | 
MEMBANDJIR 

8 Orang Indonesia jang ditu- 
duh bertanggung djawab atau 
tersangkut dalam soal penempe- - 

lan plakat? anti Belanda, telah 
diperiksa oleh polisi, tapi tidak 
ditahan, Sementara itu oleh po- 
lisi telah dibeslah pula 1090 
lembar plakat jang kedapatan 
ditempel disepandjang djalan 
Toapekong Djakarta dan kira? 
15 plakat lainnja jang terdapat 
didekat stasion kereta api Sa 
wah Besar. 

Plakat? jang dibeslah itu, an- 
taranja berisi matjam? ketja- 
man terhadap Missie Militer 
Belanda, kata2 seperti ,,Awas: 
mata? imperialis Belanda”, dil. 
Sampai hari Senin pagi ini, di- 
beberapa bagian kota Djakarta, 
masih terlihat anggota? kepoli- 
Sian membersihkan plakat? se- 
matjam itu jang. terdapat di- 
tempeli  dipohon-pohon, - di- 
tiang - tiang  listerik, 

pan? toko, kantor? atau peru- 
sahaan? Belanda serta. tempat? 
lainnja. Menurut keterangan, 
djuga disementara rumah? jang 
didiami orang2 Belanda, terda- 
pat plakat2 sematjam diatas. 

    

dide- | 

Tentang hal ini, pihak polisi | 

menganga 

se DJAKSA 
AGUNG 

Sekitar peristiwa 17 Okt. 
Djaksa Agung telah menge- 

luarkan pengumuman sbb.: 

: Berhubung dengan pengumu- 
man?, pendapat2, baik dari per- 

seorangan, maupun “dari golo- 
ngan? tentang peristiwa 1Y Ok- 
tober 1952, mengenai sebah2 
dan | atau penjelesaiannja, ma- 
ka dgn iri diberitahukan bah- 
wa pengumuman? dan penda- 
pat? tersebut sebagai kenjata- 

an telah menimbulkan reaksi 

dari beberapa pihak. 
Besar kemungkinan bahwa 

Oleh karena ini dapat timbul ke- 
salah pahaman dan  mung- 

n 

|kin djuga kesulitan? buat peme- 

|rintah untuk menjelesaikan soal 

17 Oktober 195? tersebut, 

Oleh karena semuanja ini erat 

sangkut- pautnja dengan kea- 

'manan ' dan ketertiban umum 
jang mungkin dapat terganggu, 
maka dengan ini diandjurkan 

kepada siapapun  djuga buat 
menghindarkan pengumuman? 

Gan pendapat? jang dimaksud- 

kan diatas, meskipun maksud- 

(nja baik, supaja pemerintah da- 

pat menjelesaikan selekas?2nja   tidak bersedia memberikan ke- 
terangan lebih djauh : Dena 

dikan masih terus dilakukan, — 
Ant. «. 

soal 17 Oktober 1952 tsb. dan 
dapat terdjamin keamanan dan 

ketertiban umum seperti jang 

'kKita ingini semuanja. — Ant. 

  

sama, maka setiap tahun haru 

 Djika dalam tahun 1962 hen- 
dak ditjapai perbandingan ses 
orang dokter untuk tiap 30.000 
penduduk, mulai sekarang harus 
dididik 200 orang dokter se 
tahun. Untuk mengisi kek 
an ini, Ikatan dokter Indon 
sependapat dengan pemerint i 

“untuk mendatangkan sebanjak2e 
Lnja. tenaga dokter dari lugr : 
geri. , 

Djuga me- 

tenaga asing 
itu mendapat gadji jang tinggi. 

Akan tetapi perbedaan dalam | 

Ikatan dokter 

lampau besar, karena hal mem- 

punjai pengaruh jang kurang 
baik bagi perasaan dokter In- 
donesia, jang bekerdja pada pe- 
apa, 

Fakultit teknik meng- 
hasilkan ahli2. 

“Sementara itu diperoleh kete- 
rangan, bahwa dalam tahun 

pengadjaran 1951/1952 jang lalu 
oleh fakulteit techniek di Ban- 
dung dihasilkan 6 orang insinjur 

sipil. Empat diantaranja adalah 
Ir. Kimia, jang untuk pertama 

(dihasilkan oleh fakulteit tsb, 

Dalam tahun ini dan untuk 
pertama kalinja beberapa pela- 

djar dari bagian mesin dan elec- 

tro-techniek akan menjelesaikan 
peladjarannja. Menurut taksiran 

“dalam tahun 1953 fakulteit tech- 
niek di Bandung akan dapat 

menghasilkan 25 orang insinjur, 

dalam tahun 1954 40 orang, 1955 
60 orang, 1956 100 orang dan 
pada tahun 1957: 200 orang in- 
Tegur, — Sh 
  

ganpari belum “sampai dipun- 
tjaknja dan apakah perhubung- 
an d'lapangan militer tidak le- 
bih baik. diputuskan, jaitu de- 

jngan menarik kembali missi 
mil ter Belanda dan dihapuskan 

fasiliteit latihan bagi anggauta 
“Angkatan Perang Indonesia ?   — Ant. 

  

jang telah disampaikan Menteri 

Pemerintahan Agung : 

Kementerian Luar Negeri 
Kementerian Dalam Negeri 
Kementerian Keuangan. 
Urusan penjelenggaraan keu- 
angan dan perhitungan2nja me- 

ngenai perusahaan2 dan dja- 
watan2 (pemerintah) " jang 
'mempunjai pengurus sendiri 

Kementerian Pertanian 
Kementerian Perekonomian 

Kementerian Pertahanan 
Kementerian Kehakiman 
Kementerian Perhubungan 

| Djawatan Pelajaran 
Kementerian Penerangan 
Kementerian P.P.K. 
Kementerian Kesehatan 
Kementerian Sosial 

| Kementerian Perburuhan 
Kementerian Agama 
Kementerian Urusan Pegawai 

| Kementerian Pek. Umum   

Anggaran Belanda Negara 
1952 —1953 

Rentjana Undang2 Anggaran  Belandja 1952 - 1953 sebagai 
Keuangan kepada Dewan Men. 

teri dan Parlemen meliputi rentjana pengeluaran2 jang perin- 
tjiannja dapat diringkaskan sebagai berikut: : 

   

     

     

   

penghargaan dengan dokter In- 

| donesia seharusnja djangan ter- 

1400 Dakkr melajani 
70 djuta orang 

LD. setudju mendatangkan dokter 
TN asing sebanjak 2nja 
ARI Ikatan Dokter Indonesia diperoleh keterangan, bahwva 
'djumlah dokter diseluruh Indonesia dewasa ini ada 

orang, diantaranja 2576 terdiri dari 
5072 Dari djumlah dokter itu bekerdja pada pemerintah. Dgn 
demikian, maka untuk setiap 50 hingga 60.000 penduduk hanja 

ada seorang dokter. Untuk mendjaga agar perimbangan tetap 

1400 
dokter2 bangsa asing. 

s dididik 110 orang dokter. 

Tak   

DIREKTUR JAVASE BANK ' 
Meninggalkan London. 

Direktur Javase Bank Mr. In- 

drakusuma meninggalkan Lon- 
|don hari Senin jang lalu ke 
Amsterdam, setelah mengada- 

kan pembitjaraan2 dengan pem- 
hesar2 dari Lloyds Bank dan 

2 jank pf Engeland. 
'Selandjutnja diberitakan pula, 

bahwa dimuseum Bristol telah 

| dibuka. pameran barang2 kese- 

| nian Indonesia, terutama dari 

(Bali. Pameran tersebut diada- 
kan setjara ketjil2an. — Ant. 

  

PEMIMPIN REDAKSI 
POLITIK ,,VOLKS- 

-KRANT" 
Romme akan berhenti 

Pemimpm redaksi politik dari 
Suratkabar. Katholik Belanda 
»De Volkskrant”. Profc. P.M. 
Romme, mulai tanggal 1 Januari 
Jak akan meletakkan djabat- 
annja dan tidak akan da ganti. 
Romme adalah ketua traksi 

Katholik (KVP, Katholik Volks- 
partij) dalam madjlis rendah 

dan dianggap sebagai orang ter- 
kuat daiam partai tadi. Ia ter- 
kenal sebaga: orang jang telah 
menghiasi” persetudjuan Ling- 

gardjati. Ant, 
  

SYRIA PROTES 
INGGERIS 

Kementerian LN Syria, hari 
Senin ji. telah menjampaikan 

ngta protes kepada kedutaan 
Inggeris d' Damascus, terhadap 
sikap Inggeris di panitia politik 

PBB sewaktu panitia 'n, mem- 
bitjarakan soal Palestina. 

Nota protes itu diserahkan 
setelah sidang Lembaga Arab 
di Kairo. mengambil putusan 
Ant, AFP. 

ACH ESON — EDEN 
Bitjarakan soal minjak 

Monteri LN A.5. Dear Ache- 
son, dan menteri LN Inggeris 

Anthuny Eden, hari Senen jl. 
telah mengadakan pembitjara- 
an di Paris, guna . menjusun 
rentjana bersama untuk me- 
nembus djalan buntu dalam pe- 
rundingan mengenai Soal  mi- 
njak Iran. 

Pemb tjaraan ini diadakan 

ditempat kediaman duta besar 
AS, untuk Perantjis James 

Dunn setelah selesai sidang 
rembukaan dari Dewan Men- 

teri2 negara2 anggota NA'TO. 
“Ant, UP. 

VISHINSKY SAMPAI 
- DI LONDON 

Dim perdjalanan kem- 
bali ke Moskou, 

Menteri LN. Sovjet  Andrei 
Vishinsky, jang” telah sampai 
di London dari New York de- 
ngan kapal Perantjis ,,Liperte” 
pada har, Senen, menolak utk. 
memberikan kesempatan tanja 
djawab kepada, para Wartawan, 
jang telah datang di kapal tsb. 

Vishynsky, jang ditunggu ke- 
datangannja dengan kapal tsb. 
di Le Havre pada hari Senen 
sore, telah menghadliri Sidang 
Umum PBB. dan ada dalam 
perdjalanan kembali ke Moskou, 

  

  
1953 1952 

1.094.724.200 1.272.718.680 
|. 96.892.000”, 105.326.000 
1.692.489.100 - 2.444.047.800 
871.888.500 - 1.099.148.200 

:1.945.595:400- 2.670.129.500 
514.893.100 690.425.000 

. 1.445.340.800 1.739.926.700 
2.879.850.000 3.930.390.000 

178.055.100 238.707.000 
324.901.100 " 520.914.009 
113.842.000 123.672.200 
133.418.000 188.209.000 
752.032.100 912.489.300 
297.118.350 351.013.900 
134.178.000 170.000.000 

60.651.500 65.417.000 
142.187.000 138.190.000 
23.693.400 23.660.400 
514.346.900 878.510.300 

3 Ant, Ant. AFP, 
  

aKen. Bataviaasch Gnneotscha 

  

Lembaga Kebudajaan Indonesia 

ya@Kunsten en Wetenschanpen 
tb 

  
  

  

aga aa — 

      

  

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan , ....... Rp. 1l— 
Etjeran . ......i.. "0.60 

  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN VIII — NOMOR 290 4 

Persengketaan Marokko di PBB: 
  

Marokko — Perantjis 
berunding sendiri 
Amerika sokong blok A — A 

PALAR 
statement 

Sultan Marokko 18 Nop '53...... 

TN, 
BTA pergunakan 

  

PEMUDA BELANDA 
MENTJULIK 
Anak jang ditjulik di- 
masukkan dalam ka- 

" rung, 
Dua pemuda Belanda, B. dan 

Ch. Stalder, baru2 ini telah di- 
krojok dan d'pukuli oleh se- 
djumlah  rakjat, pengendara2 
betjak dll., sewaktu rakjat me- 

Aa ae bahwa pemuda2 Belan- 

da itu sedang mendjalankan per 

buatan kedjam, jakni mentju- 

lik seorang anak ketjil berumur 
13 bulan, bernd#ima Susmini. 
Pengrojokan oleh rakjat dila- 

kukan diudjung  Djl. Lombok, 

  

| 

Sea RnaIA, sedangkan anak jang - 

Etjulk, djuga berasal dar: dja- 

Jari itu dan dari keluar ga Sutiah. 

Perlu diketahui, bahwa anak 

umur 13 bulan jang ditjulik itu, 
sudah dimasukkan kedalarn se- 

buah karung. Maksud pentjulik-. 

an belum diketahui. Pentjulik2- 

nja kini ditahan polisi. 
-- Ant 

3 PENDUDUK BANGSA 
SOVJET 

Diusir dari Marokko. 

Pembesar2 Perantjs har Se- 

nen jl. telah mengusir 8 orang 

kesemuanja anggota partaj Ko- 

munis Marokko, diantaranya 2 

orang penduduk bangsa Sovjet. 

Diantara mereka, jang -diusir 

dari Marokko itu, terdapat sx 

orang pembantu harian nasiona- 

lis ,,Al Istillah”, seorang guru, 

seorang pengatjara wanita dari 

seorang guru wanita, Ant. AFP. 

KONSU LAT-DJENDERAL 

INGGRIS DI TIENTSIN 
TUTUP 

Kementerian LN Inggris me- 

ngumumkan, bahwa pemerintah 

Inggris telah ambil keputusan 

untuk menutup konsulat - djen- 

deralnja di Tientsin (RRT). 

Diterangkan, bahwa terbatas- 
nja djumlah warganegara Ing- 
gris di Tienstin dan berkurang- 

nja djangka kepentingan2 Ing- 
gris dikota tadi, tidak lagi da- 

pat membenarkan dipeliharanja 
konsulat - djenderal tadi: dim 

keadaan sekarang ini, hanja 

dengan susah - pajah 'sadja kon- 
sulat - djenderal ini dapat di- 

pertahankan. — Ant AFP. 

  
  

TUSAN INDONESIA di PBB LN, Palar mengusut kan dim 
debat mengenai masalah Marokko disidang panitya politik 

Sidang Umum PBB hari Senin jang lalu, supaja panitya mem- 
per gunakan statement Sultan Marokko tertanggal 18 Nopember 
tahun ini, sebagai dasar dari usaha?nja untuk mendapatkan 
penjelesaian jang tjepat dan adil bagi masalah tersebut. 

Ia mengingatkan, bahwa Sul- 
tan Marokko dalam statement- 
nja tersebut. menghendaki per- 
baikan keleluasaan politik, ke- 
bebasan perseorangan dan 
umum, terutama  kebebasan2 
untuk berserikat bagi kaum bu- 
ruh, dan konstitusi bagi suatu 
pemerintahan sementara Ma- 
rokko, jang akan berunding de- 
ngan Perantjis untuk mentjapai 
persetudjuan lebih landjut. 

Peraniojis langgar djandji. 
Dengan menekankan sifat 

internasional dari masalah Ma- 

rokko sebagai suatu kelandju- 
tan darj perdjandjian Algericas, 

Palar menjatakan, bahwa Pe- 
rantjis telah melanggar djandji- 
djandjinja sendiri jang. didasar- 
kan kepada perdjandjian Fez 
dengan perlakuan Marokko se- 
bagai daerah djadjahan. 

Belgia tak akan sokong 
tiap tjampur tangan 
PBB. 

Utusan Belgia Fernand Lan- 
genhove.. menerangkan, bahwa 
Belgia tidak akan menjokong 
tiap2 pertjampuran tangan P 
BB di Marokko. Dikatakan ti- 
dak mungkin perdjandjian2 jg 
dibuat sebelum piagam PBB 
lahir seperti perdjandjian- Alge- 
ricas dan perdjandjian Fez ter- 
sebut dinjatakan bertentangan 
dengan piagam PBB sekedar 
untuk membenarkan PBB me- 

ngadakan tjampur tangan. 

Djadi masalah sulit. 
Utusan Amerika Serikat Jes- 

sup menjatakan, bahwa Ameri- 
ka Serikat mengharap supaja 
Perantjis dan Marokko menje- 
lesaikan pertikaiannja setjara 
damai dan rasionil. Ditegaskan- 
nja, bahwa masalah tersebut te- 
lah mendjadi suatu - masalah 
sangat sulit sehingga penjele- 
sajannja memerlukan kesabaran 
dan sikap jang tidak ekstrim, 
karena tindakan jang tergesa 
dalam hal ini hanja akan me- 

nimbulkan lebih banjak keburu. 
kan daripada perbaikan. 

Tuduhan Sovjet, 

meruduh Perantjis dan kaum 
monopolis Amerika berusaha 
untuk. merobah Marokko men- 

djadi pangkalan militer sebagai 
persiapan bagi perang dunia 
ketiga. 

Resolusi blok A.A, 

Sebagai telah dikabark 

lam sidang pada hari Senin jg 
Ialu 13 negara Asia — 

limenurut rentjana, men 
1 Kengua jang men 

  

    
   

    

    

ra “ihek berantjis ca n 
Marokko untuk meli:     

dari rakjat M3rokko, : 
Resolusi 

    

  

tersebut ter uta ama 
menghendaki  tertjap 
setudjuan damai ant 
tjis — Marokko atas d 

daulatan Marokko dan azas pi is 
agam PBB. 

Djuga Amerika 
adjukan resolusi, 

Sementara itu, Amerik: 
tin dibawah pimpinan B 

djuga bermaksud akan me 
djukan suatu resolusi jg meng: 
hendaki“dimulainja perundingan 
kembali antara Perantjis dgn 
Marokko. 

Djurubitjara untuk Amerika 
Latin menjerahkan kopy 1 
na resolusinja itu kep 
ted Press segera setelah 

Latin 

   

  

   

    

  

   
nega- 

ra2 blok Asia — Arab menge- 
mukakan resolusinja tersebut. 

Menurut UP resolusi blok 
Asia — Arab ini lebih ringan 

daripada jang diharapkan se- 
mula. Kesan ini didasarkan pa- 
da kenjataan bahwa resolusi 
blok-Asia — Arab tidak meng 
hendaki dibentuknja komisi 
djasa2 baik PBB seperti Da3 

  

     diusulkan dalam masalah Tuni- 
sia. — Ant.-AFP. UP. 

  

Eisenhower gunakan ien- 
tara Kuomintang 

ORESPONDEN harian Perantjis ,,Le Figaro” jang berke- 

dudukan di Washington, Nicolas Chatelain, jang mengutip 

,para ahli Amerika”, hari Seain jang lalu menulis, bahwa pre- 

siden - terpilih Amerika Dwight Eisenhower dan penasehat?2nja, 
mungkin dapat menggunakan pasukan? Tiongkok Nasionalis 

untuk mengadakan gerakan raembelokkan perhatian, didaratan 

Tiongkok. 

Dalam tulisannja jang dimuat 

oleh ,,Le Figaro” Chatelain me- 

njatakan, bahwa politik peme- 
rintahan Republik dengan sa- 
ngat saksama telah ditindjau 

dan ditentukan dikapal pendje- 
ladjah ,,Helena” jang baru2 ini 
membawa Hisenhower dan rom- 

bongannja kembali dari Korea. 
Dikatakan, bahwa titik - berat 

telah diletakkan pada soal mem- 

persatukan perdjuangan mela- 
wan komunis dj Asia, dan dlm 
hubungan ini, menurut pendapat 

para ahli, pasukan2 Tiongkok 

Nasionalis mungkin akan ,,di- 

denetralisir” dan diberi hak utk 
memulai suatu penjerbuan ter- 

hadap pantai daratan Tiongkok. 

  

Nehru harap RRT ubah 
sikap 

Tindjau kembali usul India 
M. India Jawaharlal Nehru, menjatakan penjesalannja, bah- 
Wa RRT telah menolak usul India untuk menjelesaikan pe- 

rang Korea, tetapi ia masih mengharap bahwa Peking dan 

Moskow mungkin akan menindjau kembali sikap mereka jang 
menentang rentjana kompromi India itu. 

Nehru mengatakan, bahwa pe- 
merintah India jg sangat meng- 
hargai bantuan Juas terhadap 
resolusinja jang didapatnja dari 
sebagian besar anggota2 PBB, 

kini sangat menjesal bahwa So- 
vjet Uni dan sekarang, djuga 
RRT tidak dapat menerima re- 
solusi itu. Walaupun demikian, 

pemerintah India masih meng- 
harap, bahwa kedua negara ini 
akan menghargai 'usul2 jang 

telah diadjukan, karena usul2 

itu adalah adil dan lajak dan 

sedikitpun tidak bertentangan 
dengan azas82 pokok jang pernah 
dikemukakan oleh Sovjet dan 
RRT sendiri dib€berapa saat di- 
waktu jang lampau. 

Sebagai diketahui usul India 
itu telah. diterima dengan 54 a- 
wan 5 suara, oleh Sidang Umum 
PBB dan merupakan suatu pe- 
rumusan jg. berusaha menghi- 
langkan kemungkinan mengem- 
halikan atau menahan pengem- 

  

balian tawanan2 perang setjara 
paksaan, — Ant. UP. 

KALANGAN2 PBB SA- 
NGAT KETJEWA 
Tentang penolakan Chou 

Penolakan resolusi India, me- 

  

ngenai “Korea oleh P.M.. RRT 
Chou En Lai, telah diterima 

dengan sangat menjesal oleh 
kalangan2 PBB di New York, 

karena usul2 India itu menurut 
pendapat sebagian besar dari 

para delegasi dalam PBB  me- 
ngandung suatu kompromi jg 
iungkin sekali dapat diker- 

djakan untuk ' memetjahkan 
masalah pertukaran tawanan 
perang, 

Sementara itu. pembesar2 
PBB di New York menduga 
bahwa didalam waktu jang 
singkat. ini suatu . statement 
penolakan jang serupa djuga 
akan diterima dari pembesar2 
Korea Utara, — Ap. 

  
Eikenhower dj: n dje- 

rumuskan Amerika. 

Sementara itu, madjalah Dje- 

pang, jang terkemuka, The 

Oriental Hconomist” memberi 

peringatan kepada presiden-ter- 

pilih A.S, Eisenhower,  supaja 

dia djangan sampai mendjeru- 
muskan A.S. dalam avontur2 mi- 
liter didaratan Tiongkok. 

Madjalah tersebut memperi- 
ngatkan kedjadian2, jang telah 
dialami oleh Djepang, dan me- 

ngatakan supaja A.S. djangan 

sampai membuat kesalahan2 sex 

perti Djepang. Dikatakan bahwa 
sudah mendjadi pendapat umum 
bahwa Eisenhower tak akan da- 
pat memetjahkan soal ' Korea 
dengan usaha2 damai dan bah- 
wa Bisenhower mungkin 
mempertimbangkan melakukan 
tindakan2 militer baru di Korea, 
Bee UP3 

  

      

  

    

    

  

      
          

      

      

     

x Pada suatu pertundjukan 
sandiwara di CHTH  dipertuna 
djukkan suatu telmik bamu, jaa 
itu pada tiap2 pergantian babak 
lajar tidak ditutup, tetapi mes 
matikan seluruh lampu. Karena 
agak kelamaan, maka para pes   nonton mendjadi diemu dan. saa 
ban2 menjalakan korek apinja, 

Utusan Sovjet Unie Sobolev - 

    

bad
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A kan, ca 

    

   



        

    

   

  

         

Sifat jang kedua 
sekali ialah, 
“itu hanja m 

   

jang disusun 

an 1 masjarakat 

  

   

  

      

     
    

  

   
   

  

    

    

    
    
   
    
     
   
     

  

       

   
     
    
    

    

     
     

    
     

    

  

    

    
     

      

   
   
   
   

antuk memimpin dgn memberi 
suatu pedoman j 
arah mana masjarakat Kita da- 

ngadjaran harus umbuh, te- 
at seperti nama jang dipakai | 
tuk U-U. ini ialah U-U., Po-: 

kok Pendidikan dan Pengadja- 
ran, 

Dipandang dari sudut 

sociologis. 

  

a adalah sudah tepat. 

religie, 

bangsa kita mempunjai rasa re- 
sieus jang tebal peka, “Dida- 

alam surat-menjurat bangsa 
kita tidak pernah melupakan 
kalimat, jang berisi meluhurkan 
nama Tuhan. Dan kalau dalam 
U.U.D. Negara tidak dimaktub- 
kan pergataan ”agama”, ini 
berartti, bahwa U.U.D. Negara 
tadi tjotjok dengan keadaan ma- | 

sjarakat jang senjata2nja. 
Kita semua harus berani me- 

aa ada bermatjam-matjam aga 
, jang dianut oleh bangsa ki- 

ta Maka Sila Ketuhanan adalah 

ran agama. Dan sedjarah ke- 
bangsaan kita mmeberi bukti, 

“bahwa aliran2 agama tadi da- 

       
    

   

   
        

    
   

  

   

   

  

   
      

  

   
    
     

     

  

   
    

      

      

    
     

    
   

    

      
     

  

   

        

   

  

   
    
   
    

   

  

      
      

      
   

     
   
   

   
   

    

   

   

  

   

    

    
   

    

     

   

    
    
    
      
     

    

    

saudaraan/damai. . 

adalah akibat dari sifat djiwa 
bangsa kita jang umumnja di- 
sebut ”momot”. Bangsa kita da- | 
at menghargai dan menghor- 
ati semua aliran agama. Ne- 

a. 
Sila perikemanusiaan agaknja | 
dak perlu diperbintjangkan 

lebar. Pendidikan 

Sain jang berpikir dan be 
buad tidak ditudjukan k 
a chewan, atau 

instinkt-nja atau hidup jg. 
'hanja bersifat makan dan 1 

k pada pikiran dan buddhinja, ' 
jang. dapat mengerti akan di- 

sendiri dan chodrat alam | 
natuur), jang mengelilinginja, 

Dengan pikiran dan buddhinja | 
manusia dapat menguasai dan 
mengatur napsu2 dan keingin- 

annja. 
Manusia adalah machluk ke- 
asjarakatan (sociaal 1 yesen) 

Meaagkan m 
ngadjaran, agar 
Kat dari chodrat maan 

    in dalam kebodohati dan 

miskinan. Keadaan ini ha 

tetap: satio 

ikan. Ini tidak berarti, bahwa 

|jaan kebudajaan kita oleh pe- 
Be ngaruh kebudajaan asing: Setija 

: “en nan Gta 

Hp - sempit itu tidak akan ter- 

| bersandarkan kebudajaan sendi- 

“2. |hadap bahaja ,,Cultural bonda- 

# tewadjiban Salon: ialah | 

tegas ke- | 

lapangan pendidikan dan | 

. Dipandang dari sudut sociolo- | 
“gis dasar2 "Pantja-Sila” Nega- | 

Dasar | 
etuhanan IM.E., atau dasar | 

memang sudah semes- | 
ja. Sebab pada “umumnja 

| dibuka kira2 a 

Fruan 

ngakui ,bahwa dinegara kita Shan 

berkedudukan diatas segala ali- 

pat'hidup bersama setjara per- 

Menurut pendapat kami, ini i 

gara kita ada diatas segala aga- | 

   

tumbuhan dan perkembangan 

tumbuh-tum- Tengah berdjalan pesat, baik | 
uhan, jang hidup hanja en 

num- Keluhuran manusia diatas PG 

| chewan dan tumbuh2-an terle- |: 

kara 

— putusan kongres 
jang mengenai 

kan dan pengapja- 
tu, 

eni Pa Saga 
api mengenai 

ate dan isi pendidi- 

kita 'a priori menolak perka- 

men 

djadi djaminan, bahwa pendirian 

“Tetapi sebaliknja pendidi- 
kan jang bersifat national. dan 

Ti itu, harus dengan keinsjafan 
bermaksud mendjadi perisai ter- 

| Dalam pendidikan jang demiki- 

Ikan betul sifat national pendi- 

|iknja, dengan mempergunakan 

| soal ekonomi adalah soal kema: 

       jang tak kita 1 kembali 
lagi. 

Karena itu dalam henatdikan 
dan pengadjaran di ra kital 
diutamakan sifat national, da- 
lam arti bahwa pendidikan dan | 

| pengadjaran itu didasarkan | 
atas kebudajaan kita sendiri. 

    

  

   
   
     
   
   
   

   
   
    
   

  

   

   

    

   
    

     

    

      
       

        

           

    
   

      

   

    

   
   
   
   
   

  

   
   

    

    
     
    
   
   

  

   
    

  

   
    
    

  

   

    

     
   

     

an pengadjaran sedjarah akan | 
mendjadi  pengadjaran jang | 
penting sekali. Dan hal jang le- 

| bih penting lagi, jang menjata- 

dikan dinegara kita ialah men- 
djadinja bahasa Indonesia ba- 
hasa pengantar di semua seko- 
lah2, Berhubung dengan ini ma- | 
ka peladjaran bahasa Indonesia 
harus dilaksanakan sebaik-ba- 

didactik dan menthodik jang se- 
tepat-tepatnja, dan buku2 batja- 
an, jang mendidik anak2 kita 
dalam arti seluas-luasnja. 

Sila demokrasi telah kami 
uraikan dalam karangan ji g 
pertama, tidak perlu kami ula- 
ngi lagi. Hanja satu hal lagi 
ingin kami kemukakan disini, 
|bahwa susunan sekolah harus 
sebegitu rupa, hingga anak2 ki- 

“ta dapat berkembang 
bakatnja masing2, dan kelak 
dapat pekerdjaan dalam masja- 
rakat, jang Ingat ae kemanu- 
siaan. Sbs 

      

Tjinta aa Let ba 
rus ditanam sedjak ketjil. 

Harus diinsjafi benar2, bahwa 
   

nusiaan, dan bahwa manusia 
itu hidup dalam masjarakat. 
Dan lagi perekonomian itu ada- 
lah usaha untuk mentjukupi' ke- 
butuhan: hidup sehari-hari dari 
masjarakat ' itu. ' Masjarakat 
akan mengalami 
raan, kalau kehidupannja “dida- 
sarkan atas ketjintaan dan ke- 
adilan (liefde en rechtvaadig 
heid). Maka -. oleh karena itu 

| anak2 kita mulai ketjil harus 
mendapat pendidikan, berdasar- 
kan ketjintaan dan jang mem- 
beri pengertian tentang keadi-   

ae aa panah Balai bang- 

. Perguruan 

  

Nashroeddin Thaha, dlm kete. 
rangannja mengatakan, bahwa 
Perguruan Tinggi Islam jg akan 

Djanuari 3: 
.Gi Bukittinggi itu, dalam ' pela- 
'djaran2nja akan memperdalam 
dan memperluas hukum? Islam 
serta sjariatnja dan @isamping 

itu akan memperlengkapi para 
siswanja dengan pengetahuan2 
umum jang bertalian rapat dgn 
ke- - Islaman. Selain itu Pergu- 

tersebut dirasakan 
pentingnja guna menampung 
'peladjar2 sekolah agama jang 
tidak atau belum dapat tempat 
guna melandjutkan pengetahu- 
annja, jang djumlahnja di Su- 
matera Tengah Ik. 1000 orang, 
sedang tiap 
bah dengan Ik. 300 orang, de- 
mikian Nashroeddin Thaha. 

Sumatera Tengah sum- 
ber pengetahuan Islam. 

Selandjutnja oleh Nashroed- 
din Thaha dikemukakan, bahwa 
daerah Sumatera Tengah ada- 

lah sumber pengetahuan Islam, 
sedjak zaman Padri, jaitu ter- 

sebarnja agama Islam  da- 
ri peladjar - peladjar jang 
dikirim ke Mekkah sampai-za- 

  

  

Al. Azhar University di Mesir. 
Dan sedjak 50 tahun jang achir 
ini, menurut Nashroeddin Tha- 
ha, modernisasi perguruan aga- 

Islam didaerah Sumatera     
    

   

    

tentang tjara2 peladjaran mau- 
pun tentang isi peladjaran, jak- 
“ni bergandengnja ilmu2 agama 
“dengan ilmu2 umum. 

   
Semudian diterangkan susu- 

nan Dewan Kurator ana be- 
'rikut: Ketua Roeslan Moeljo- 
hardjo (Gubernur), wakil kesua 
Tijas Jacub,  anggauta2 Dyar 
TPI dan S. J. st. Mangkuto. J 2. 

  

AVBARAWA DISER- 
BU GEROMBOLAN 

uk ketiga kali selama per- 
1 | tahun ini, kota San 

Yr tetapi Ketan 
Lereka meluas, alat2   

pat berubah, kalau semangat Pn 

Akte aa 
$ on Lan peng 

Ah 02.ri Kementeri- 

“di Sumatera Tengah 
aa pe t yag Hadji Iljas Mohd. Ali, ma- 

ia Pembangun Perguruan Tinggi Islam 
mela Tengah di Bukittinggi. dan Perentjana Peladjaran | 
na Perguruan Tinggi tersebut menghadap Menteri Agama 
lan Ketua Seksi PPK, Agama dan Kesehatan Parlemen, guna 

”. kan: usaha? membentuk Perguruan Tinggi terse- 
ut serta memintakan bantuan seperlunja. Dikandung maksud 

untuk menghadap djuga Menteri PPK. 

tahunnja bertam- | 

"man pengiriman peladjaran2 ke | 

SEMARANG 

lan. 

(Bersambung hal. 4.) 

Tinggi Islam 

diterima mendjadi siswa ialah 
mereka jang beridjazah Seko- 
lah Menengah Islam Landjutan 
Atas sampai tahun 1942, sedang 

(jang beridjazah sesudah 1942 
harus melalui seleksi terlebih 
dulu. — Ant. 2 

—m—a 

FAKULTET EKONOMI DI 
PALEMBANG 

Pengusaha? Nasional akan 
membantunja. : 

Telah berangkat ke Djakarta 
Dr. A. Hakim, ketua dari Jaja- 
san Fakultet Ekonomi Palem- 
bang, untuk mengadakan penin- 
Gjauan setjara luas mengenai 
pembukaan fakultet tersebut. 

| atau 5076 dari anom NA ker 

menurut | 

kesedjahte- | sud 

KEDAULATAN RAKJAT 
  

  

   

  

Ang LONDER KARTJIS 
Menu tk iksiran $ sementara, 

r kitnja orang | 

'reta api didalam kota Djakarta | 

tidak membajar dan naik setja-" 

ra gratis, terutama sekali dr 
waktu2 pagi dan petang hari, 

diwaktu orang2 pergi dan pu- 
lang kerdja. 

Pan, “bahwa jang ter- 

hebat tau La terbanjak ter-   
       

    
Org Tn 

tara “Djatinegara — Te Priok. 
Angka 2000 atau 5076 diatas, 

'adalah menurut taksiran paling 

rendah dan hanja ddingkungan 

Djat negara — Tg: Priok sadja, 

belum lagi terhitung penum- 

ang? jang berasal dari ring 

2 Ta. Pasar Minggu, 

dan sebagainja. 
'Djika dih'tung bahwa setiap 

pepumpANg, harus membajar 50 

sen sa @d'waktu naik Kereta 

api Djatinegara Le pp Priok, 

maka sudah dapat dipastikan, 

bahwa sedik! itnja D.K.A. setiap 

hari dirug'kan Rp.1.000.— dari 
kira2 2000 penumpang jang ti- 

dak membajar itu. 
Tjatut tempat ber- 

“kurang tapi masih ada 

Tentang pentjatutan tempat? 

duduk dalam kereta api, pihak 

D.K.A. menerangkan, bahwa 

terutama sekali. distasion Gam- 

bir, keadaannja Sudah djauh 

berkurang, tapi diakui masih te- 

tap ada. 
Untuk menghilangkan sama 

sekali pentjatutan tempat duduk 

dalam kereta api ini, menurut 

-kepala stasion Gambir, harus 

ada bantuan dari umum sendiri, 

misalnja segera melaporkan hal 

itu ' “kepada kepala stasion jang 

bersangkutan, jang selandjutnja 
pasti akan mengambil 

tindakan?. 
Untuk perdjalanan dengan ke- 

reta api expres Djakarta - Su- 

'rabaja, kini sudah boleh dikata- 

kan 'tidak ada pentjatutan tem- 

(pat duduk, setelah oleh kepala 

stasign Gambir "sedjak belum 

lama berselang, dilakukan pen- 

djualan kartjis 1 hari dimuka 
bagi mereka jang akan menga- 

    

   

    

| reta api Gambir - Surabaja dan 
Gambir - Peang 3 Jogja. — 
Ant, 

300 MURID S.G.B. 
. MOGOK 

Karena kurang bidjaksa- 

nanja guru - kepala. 

  

dakan perdjalanan dengan ke-: 

0 mann tmn 

sada 

  Kurangnja kebidjaksanaan' 
seorang guru - kepala telah me- 
nimbulkan pemogokan pada pe- 
ladjar2 Sekolah Guru B di Pan- 
tjurbatu, 18 km. diselatan Me- 
dan pada djalan Raya menudju 

ke Brastagi. 
Murid2 SGB tersebut jang 

berdjumlah Ik. 300 orang memu- 

Desember jang lalu dan mula2: 
berlangsung setjara total. Te- 
tapi sedjak hari Selasa jang la- 

bali. Walaupun begitu  hingga' 

sekarang masih lagi tigaperlima 

dari djumlah peladjar2 itu jang 
tidak masuk beladjar. 

Asal pemogokan tersebut, di- 
sebabkan adanja perselisihan 
tehnis antara para peladjar dgn 
direkturnja, mengenai pembiki- 
nan bilik2 baru dari sekolah 

lai pemogokan ini pada (gl. 5: 

lu sudah ada sebagian dari me-: 

reka jang masuk beladjar kem-'!   mereka. — Ant.     Mr. Lim Tjong Hian salah se- 
orang pengurus jajasan itu, da- 

dah kembali dari Djakarta me-f 

terian P.P.K. dan Universitet: 
Indonesia 'menjambut inisiati 

tuhkan untuk keperluan ter 
sebut. 

jang diberikan, buat peladjara 
tingkat pertama sudah ada. 

bahwa bagi pembangunan fa 
kultet ini masalah kenangan ti 
daklah mendjadi suatu kesul 
tan primer, karena banjak pe 
ngusaha2 nasional akan mem- 
bantunja. Dalam rentjananja, 
untuk keperluan para peladjar 
djuga akan dibangunkan ge- 
dung tempat beladjar dan asra- 
ma jang modern. — At   

| pengikut KP jang ketjuali 
mendapat tundjangan ikatan di- 
nas djuga mendapat tundjangan 
kemahalan tempat. Djumlah | 

ini Ik. Rp. 750.000,— sebulan. 
Kursus tersebut Jamanja 3 th. 

dan kini telah mengindjak ta- 
| hun peladjaran jang ketiga. — 
| Ant. 

— FONDS SANATORIUM 
-.. SALATIGA 

5 Membandjir terus. 

Oleh P.M.I, tjab. Semarang 
dikabarkan bahwa hingga kini 

| bantuan dar: dermawan? untuk 
fonds sanatorium Salatiga jang 
dapat dikumpulkan sampai No-   
Dari sedjumlah 
pula dari murid2 sek. rakjat jg 

# mereka kumpulkan dalam - 
“Jeng sebanjak Rp. 172,04. 
dangkan dari: murid2 an 

landjutan ada Rp. 475,13.— 

PENAHANAN2 KARE- 
» NA KORUPSI ? 

“djabat kepala Kantor. Telepon 
' Semarang ditahan utk didengar 
' keterangannja, berhubung dgn |   | tuduhan San penerimaan 

lam laporannja baru? ini sesu- 

ngatakan, bahwa fihak Kemen-# 

Sekarang sudah terdaftar da: 

Seterusnja dapat dikabarkan,)| 

ogua || WILAYAH DIAWA TENGAH 
pengeluaran untuk tundjangan2 

pember 52 sedjumlah Rp. 2653,06 | 
tu terdapat 

Seorang inspektur P.T.T. pen- 

'rut rentjana IDI. 

Kongres daktar 
Meatek Lam an nasa Dana Aa Lana 

    

“ 

HALAMAN 2 

  

Naaah idesel dengan 
-. aspekt materieel 

(LI - Habis). 

ENTERI Kesehatan Dr. Leimena dalam kata sambutan- 

nja menjatakan, bahwa pemerintah melihat adanja orga- | 
| kemampuan mereka sendiri dgn nisasi?2 vak seperti IDI, PDKI, 

kepada ' kebaikan dalana lapangan kesehatan, 

SDK, dsb.-nja usaha menudju 
Walaupun antara 

: organisasi? 'itu kadang? ada pertentangan. Mengenai adanja ra- 
sa ketjewa masjarakat kepada dokter? diterangkannja, bahwa 
antara dokter dan masjarakat itu pada hakekatnja ada perhu- 

bungan jang bersifat idesel, meskipun ada aspek?-nja jang ma- 
terieel. 

Kalau kita inginkan masja- 

'rakat baik, maka kepentingan 
sisakit harus didjamin.' Tapi 
kalangan kesehatan sekarang 
menghadapi soal jang berpusat 
pada kekurangan tenaga. Dr. 
Leimena sangat mengharapkan 
supaja muktamar dapat meme- 

tjahkan soal ini. 
Mengenai soal  memperpen- 

dek pendidikan kedokteran, 
Menteri Kesehatan meminta 

perhatian dari IDI supaja djuga 
soal taraf SMP dan SMA seka- 
rang mendjadi perhatian orang. 

Mengenai perdjoangan IDI 
tentang kedudukan dokter, di- 
peringatkan, bahwa pemerintah 
dalam pada itu harus djuga 
memperhatikan golongan? lain- 
nja. Perbaikan masib satu go- 
longan harus “ disertai dengan 
perbaikan nasib golongan? lain- 

nja (terutama rakjat murba: 
red. ,K.R.”). 

Selandjutnja Dr. Leimena ber. 
kata, bahwa pemerintah seka- 
rang djuga memperhatikan soal 
pembentukan ,,medische ere- 
'raad”. Jang mendjadi soal ialah, 
apakah itu harus dibentuk oleh 
pemerintah atau oleh IDI atau 
oleh pemerintah dan IDI bersa- 
ma2. Mengenai hal ini pemerin- 
tah telah menjediakan sebuah 
rentjana dan hanja tinggal men. 

tjarikan procedurenja dan orang 
orang jang tjukup mempunjai 
moreel gezag. 

Menteri Kesehatan menjam- 
but ,,Post Graduate Course” de- 
ngan gembira dan mengumum- 
kan, bahwa pemerintah telah 
memadjukan permintaan untuk 
mendatangkan sematjam ,,Inter- 
national Visiting Medical Team” 
jang akan bekerdja disini menu- 

Djuga Dr. 
Leimena berpendapat, bahwa 
ongkos untuk  menjembuhkan 
lebih besar dari pada ongkos 
untuk mentjegah penjakit. 
, 

Kehilangan rasa terima 
kasih dan pengertian 

: nda: 
“Achirnja Dr. Leimena me- 

ngemukakan pendapatnja setja- 
ra persoonlijk tentang keadaan 

“sekarang. Dipersoalkannja apa- 
ikah Indonesia bisa mengatasi 
Yuurproef kegentingan jang se- 
karang meliputi negara ini? 

| Menurut pendapatnja, itu ter- 
gantung dari pada tenaga? kon- 
struktif dalam masjarakat dan 
kurnia Tuhan. Pertumbuhan di- 
semua lapangan inhaerent dgn 

zaman peralihan, Tapi sekarang 

pertumbuhan itu telah menga- 

rah kepada djurusan jang sesat, 

dan semua didasarkan kepada 
ketidak puasan. 

Kata Leimena: Saja tjon- 
dong kepada anggapan seakan2 

kita kehilangan perasaan ber- 
terima kaSih kepada Tuhan dan 
tidak mengenal lagi pengertian 
»fair” terhadap golongan jang 
tidak sependirian dengan kita”. 
Leimena bertanja, apakah 

kaum dokter bisa mendjadi te- 

  - 

   

  

Pada tanggal 12 - 12 -'52 

dalam  udjian penghabisan 

  

   

    

   
   

   

ai oleh Djaw. Pelajaran telah diada- 
kan penjerahan “idjazah kepada 26 orang jang telah lulus 

mualim bag, dok. dan mesin. 
Gambar : Tampak Tn. Pardi ke pala Djaw. Pelajaran ketika 
mengutjapkan pidatonja. 

   

  

(IPPHOS). 
- 

  

ladan baik untuk masjarakat 
kita? Dokter dalam hidup dan 
pekerdjaannja mengalami apa 

arti berterima-kasih dari para 
pasien jang sembuh dan me- 
ngetahui arti ,,fair” terhadap 

collega. 
Achirnja Dr. Leimena me- 

njerukan, bahwa dulu dimasa 

permulaan kebangkitan perasa- 
an kebangsaan kaum dokter te- 

lah berdiri dibarisan depan dan 

hendaknja sekarang kaum dok- 

ter mendjadi sumber kekuatan 

tenaga jang konstruktif. — Ant. 
  

TAMBAHAN RUMAH SE- 
KOLAH RAKJAT 

Didapat kabar, bahwa dalam 

bulan ini seluruh urusan penje- 
lenggaraan Sekolah  Rakjat 

akan diserahkan dengan resmi 
kepada pemerintah produksi 
Djawa Timur. Gadji jang dibu- 
tuhkan utk guru2 S.R. di Dja- 
wa Timur ada Rp. 18.200.000 

jaitu Rp. 8.400.000-untuk gadiih 
pokok, Rp. 7.500.000,— untuk 
tundjangan kemahalan dan Rp. 
2.300.000,— untuk tundjangan 

keluarga. Dalam rentjana 1951 
Djawa Timur akan mendapat 
tambahan Gedung S.R. sebanjak 
111 buah dengan biaja 

Rp.13.500.000,—. 

Sampai Nopember 1952 te- 

lah selesai dikerdjakan 15 bu- 

ah, dalam pada itu berhubung 

dengan naiknja harga bahan? 

belandjanja telah ditambah de- 

ngan. Rp.50.000.—. Untuk ta- 

hun ini sengadjanja hendak di- 

drikan lagi 34 buah Sekolah 

Rakjat, tetapi berhubung de- 

ngan penghematan umum, ma- 

ka djumlah itu diturunkan men 

SUARA PERS : 

PRO DAN CONTRA 
INDONESIA 

Suratkabar ,,ELSEVIER” da- 

lam tadjuk rentjananja menja- 
takan, bahwa  kekalutan dan 

pertentangan-politik di Indone- 
sia makin menghebat. Banjak 
golongan2 Indonesia, kata surat 

kabar itu, telah siap untuk 
menghindarkan diri dari kesu- 

karan, kelemahan dan tidak - 

mentjari djalan melakukan lagi 
tindakan2 jang merugikan ke- 

pentingan2 Belanda. 
Suratkabar itu achirnja mem- 

peringatkan supaja Nederland 
awas dalam hal2 jang menge- 
nai kepentingan Belanda, dalam 
pada itu katakan, bahwa di In- 
donesia ada pula golongan2 In- 
donesia jang sangat menjesali 

Gjalannja keadaan 
dan pada achirnja golongan2 
inilah, kata .ELSEVIER”, jang 
akan memberi pertolongan bagi 
Nederland dan Indonesia. 

sekarang,   Sebuah tulisan dalam ,,HAN- 
DELSBLAD” mengenai kesuka- 
ran2 di Indonesia pada waktu 
ini dalam pada itu merjatakan, 
bahwa segolongan ketjil kaum 
terpeladjar Indonesia ditahun 
1949 mulai memikul tanggung 
djawab untuk memerintah satu 
bangsa jang terdiri dari 70.000. 
000 manusia jang pada umum- 
nja kekurangan makan (onder- 
voed). Golongan  terpeladjar 
ini harus memulai kewadjiban- 
nja dengan perlengkapan eko- 

nomi dan pemerintahan jang di- 
sediakan ditahun 1940 dan se- 
lama 10 tahun jang terachir ti- 

kurang dengan beberapa puluh 

persen, 
Kata suratkabar itu, sekali- 

pun buat Nederland sendiri, da- 

lam keadaan seperti sekarang 

akan sangat sulit untuk mem- 

bangun Indonesia kembali. Bu- 

at pemerintah Indonesia hal ini 

lebih sukar lagi: disamping itu 

mereka menghadapi soal revo- 

lusi jang belum dipetjahkan. 

| Penulis artikel itu mentjela 

orang2 Barat jg karena ketje- 

wa menumpahkan hasil usahanja 

lebih baik daripada dugaan 

orang semula, dan pemimpin2 

Indonesia telah menundjukkan 
bahwa mereka lebih tjakap da- 
ripada dugaan orang dulu”, de- 

mikian penulis itu. 

Harian ,,De Waarheid” mem- 

protes keras 

Gien Tjwan dan Sunito jang di- 

namakannja provokasi terhadap   djadi 18 buah, sedangkan biaja- 

nja Rp.2.900. 000.—. Ant. 

Di Indonesia 

    Indonesia. 

terdapat 4'1, 

djuta H.A. tanah kering 
(OLEH :” WARTAWAN 

ALAH SATU usaha untuk memperoleh tanah2, utk mem- : 

Pemerintah sedang mengadakan per-: 

jang lebih: 

tanah : 

S perlipat hasil bumi. 

tjobaan2 dan penjelidikan? terhadap tanah2 kering 

jang sedan luasnja daripada tanah? 

”K.R?.DI DJAKARTA). 

ditanamf, Luas 

kering diseluruh Indonesia tidak kurang dari 4. 500.000 FA: De- : 

mikian diterangkan oleh pihak jang berwadjib di Kementerian : 

Pertanian kepada wartawan kita. 

Pertjobaan2 dan penjelidikan2 

kini dadakan di Djawa Barat, 

Djawa Tengah (Gunung Kidul 

Jogja), Djawa Timur dan lain2 

tempat lagi. Lamanja waktu un- 

tuk memperoleh hasil2 penjeli- 

dikan tidak dapat ditentukan, 

ada jang memakan tempo 4 ta- 

hun, ada djuga jang 10 tahun 

lamanja. Itu tergantung pada 

keadaan tempat, iklim dan ma- 

tjam tanah. Demikian pula tja- 

ra mengerdjakan tanah dan 

memberi pupuk jang diperlukan, 

tidak sama buat ditiap2 daerah. 

Tetapi djika dikemudian hari 

tanah2 ini sudah dapat dita- 

nami, akan besar faedahnja. Ke- 

mungkinan pemerintah kita ti- 

dak selalu memerlukan tambah- 

an import bahan2 makanan dari 

luar negeri. Sekarang tanah2 jg 

dapat ditanami hanja 3.500.000 
H.A. sudah tentu tanah jang 
hanja sekian luasnja tidak tju- 
kup menghasilkan bahan maka- 
nan untuk 70.000.000 djiwa. Te- 

tapi djika sedikitnja terdapat 

7 djuta H.A. tanah jang sudah 

ditanami, akan lain keadaannja 

nanti. 
Dalam pada itu sekarang se- | 

dang diusahakan setjara besar2- 

an menghutankan kembali ta- 
nah2 tandus (reboisasi). Jang | 
masih sulit dalam hal ini hanja 

soal mengertikan dan mengin- : 

sjafkan penduduk tentang arti ' 

    

RENTJANA UNDANG2 
Mengubah dan menambah | 

ordonansi padjak rumah 

tangga 1908 disetudjui. 

Sidang parlemen pleno ter- 

buka tgl. 15/12 dengan Suara 

bulat menjetudjui nota pembe- 

tulan pemerintah mengenai ren- 

tjana undang2 mengubah dan 

menambah ordonansi padjak 

rumah tangga 1908, dan dgn 

begitu dengan suara bulat pula 

menjetudjui rentjana undang2 

tersebut. 

Sebelum mulai membitjara- 

kan rentjana undang2 itu, ter- 

lebih dulu sekretaris parlemen 

membatjakan surat amanat Pre 

siden jang menjampaikan Kepa- 

da parlemen nota keuangan, sa- 

tuan seluruh  bahagian2 (Ke- 

menterian) dan laporan devie- 
zen, jaitu bagian2 dari rentja- 

na anggaran menda negara 

1952 dan 1953. Bagian2 lainnja, 

jaitu satuan II (recapitulasi) 

dan satuan III (specificatie) 

dari rentjana anggaran belan- 

aja tiap2 Kementerian, bagian2 

(ILB.W. dan memorie pendjela- 

san atas rentjana undang2 ang- 

| garan belandja negara tersebut 
| disanggupkan oleh pemerintah 

| akan disusulkan kepada par- 

lemen dengan berangsur2. 

Sidang dihadiri oleh 134 anggo 

| ta dan Menteri Keuangan. - Ant. 

  
    

  

    

uang ,,t.s.t.” atas pemasangan 
pesawat2 telepon. Bagaimana 
duduknja perkara dan berapa 
uang ,,t.S.t.” jang dituduhkan 

itu belum djelas. Hanja dapat 
diterangkan, seminggu sebe- 

lumnja djuga seorang komis Gan 
seorang lagi dari bagian admi- 
nistrasi telah ditahan. Diduga 
hal- ini ada  sangkut - pautnja 
dengan penahanan tiga orang 
pegawai dari bagian tehnik jang 
terdjadi terlebih dulu beberapa 
waktu berselang. — Ant, 

TJILATJAP 

. PABRIK PEMINTALAN 
@ TJILATJAP 

  

: Mengenai persiapan penje- 
lenggaraan spinnerij (pemin- 

talan) dikota Tjilatjap jang 
dilaksanakan oleh Balai Penje- 
lidikan Tekstiel Bandung (B.A. 
P.T.) dapat diuraikan sbb : 

Pada saat sini pekerdjaan 
jang sedang  didjalankan ia- 
lah perlengkapan2 mengenai 

it   administrasi dan mengadakan 
“kontak dengan pan N. V, 

untuk - pemesanan alat2 per- 
bengkelan, 

Mesin2 untuk pemintalan te- 
lah tiba lebih kurang 3000 peti 
jang didatangkan langsung da- 
ri Toko. Pembangunan kom- 
pleks perumahan pabrik terse- 
but (termasuk perumahan pe- 
gawa 2-nja) kini sedang dita- 
warkan kepada 18 annemer, di- 
antaranja 12 annemer dari Tji- 
latjap, Purwokerto, Purboling- 
go. Ketjuali darj pada itu, 6 bu- 

ah rumah rakjat jang didir- 
kan oleh Pemerintah Daerah di 
Pandanarang (pantai timur) te- 
lah d minta dari Kepala Daerah 

jang akan dipergunakan untuk 
perumahan pegawa '' paberik 
itu dengan harga & Rp.21.000.-. 

Pimpinan penjelidikan perta- 
ma dilakukan sdr..Aburisman 
dar, B.A.P.T, Bandung dan sdr. 
Dahlan (Bag. exploitasi dja- 

lan2) dar: Surabaja telah kem- 
bali ketempatnja masing2, se- 

telah beberapa lama tinggal di 
Tjilatjap untuk menunaikan tu- 
gas mereka,   Pada sa'at inn jang sedang si- 

buk bekerdja ialah bag. Admi- 

  

brik jang akan didrikan seba- 
njak 39 buah jang akan mem- 
butuhkan.lebh kurang 2000 te- 
naga buruh. Pekerdja2 peminta- 

lan (melajani mesin2 pemintal) 
jang berpengalaman akan dida- 
tangkan dari luar Tjilatjap, te- 
tap: sebagian besar akan diam- 
blkan dari daerah setempat. 
Pula dalam rentjana, diterrein 
pemintalan akan diadakan pe- 
ngeboran2, untuk pembikinan 

  

6 buah artische put (sumur 
bor). — (Kor). 

SURAKARIA 
“KONPERENSI P.S.S.I. 

DJAWA TENGAH 
PSSI Djawa Tengah pada tgl. 

13 jang lalu telah mengadakan 
Konperensi d', Solo jang diha- 

dliri oleh wakil2-nja dari Sema- 
rang, Banjumas, Kedu, Solo dan 
Jogja. Dalam konperensi terse- 

but dibitjarakan - usul2 jang 
akan d'madjukan dalam kong- 
res PSSI, Mengenai pertand.mg- 
an2 kedjuaraan jang akan  da- 
tang akan diusulkan kepada 
kongres supaja pertandingan   dilakukan antara Propinsi mi- 

  

! rehoisasi. 

PEN aa Tempe La an Sea mma 

istrasi Staf Tehnik dari | Salnja Djawa Tengah dibagi 

pp ane Te Ar! | dalam 2 distrik 1 dan 2. Distrik 

Direntjanak “umlah . Jpertama meliputi Semarang, 

dg ena Gak ag Pati, Pekalongan dan Tegal. 
Distrik kedua meliputi Solo, Jo- 

gja, Kedu dan Banjumas. 'Per- 

tandingan dengan demikian 

akan dapat selesai dalam 12 

hari. 

Kemudian distrik pertama 
dan kedua siapa jang menang 

diadu dan djuara Djawa Te- 

ngah inilah jang nantinja ha- 

rus keluar untuk merebut ke- 

djuaraan PSSI tahun 1953. U- 

sul mengenai soal keuangan Su- 

It ditentukan karena dalam 

konperensi tersebut tidak hadir 

wakil2 dari Pati, Pekalongan 

dan Tegal. — (RS). 

. KETUA MAHKAMAH 
ISLAM BARU 

K.H. Achmad Zabidi, semula 

Koordinator Urusan Agama dae- 

rah Pekalongan, kini menggan- 
tikan R.H. Moh, Adnan sebagai 

ketua Mahkamah Islam Tinggi 
Surakarta. 
Timbang terima telah dilaku- 

| kan di Soto. 
Kini R.H. Moh, Adnan men- 

djabat ketua Perguruan Tinggi 

ARA a Islam Negeri di Jogja. 

nt,   

dak ditambah, sebaliknja ber- 

pengusiran Go | 

  

ogjeterte. 
: 35000 BUKU PERINGA- 

TAN DPRD DITJETAK 
Berhubung akan diterbitkan- 

nja buku peringatan ulang ta- 

hun DPR Daerah Ist'mewa Jo- 

gjakarta nanti pada tg 24-12-52 

lebih 
bahwa kini 

landjut @ dapat 
buku2 tsb. 

kabar 
sudah 

mulai dikerdjakan oleh Djapen- 

di. 
Buku? tadi semuanja ber-., 

djumlah 3500 buah, dan sebagai 

sumbangan semua perongkosan- 

nja dip kul oleh Djapendi sedirl. 

UDJIAN S.G.P.D. 
TAHUN 1952 

Udjian tsb. diadakan pada tgl. 

24 sid 28 Nopember dan 8 sia 13 

Desember 1952, dan diikuti 

15 orang dari Jogja, 6 
Bandung 1 dari Semarang 
seorang dar) Surabaja. 

oleh 

dari 

dan 

Adapun jang lulus, dari Ban-: 

dung 

Julus ialah : 
1. Arsimin, Subadri, 

sumarjo, Mendarsin, 

Muljadi, 
Sukardja dan Sumarma, 

Jogjakarta. 

AKAN DIBENTUK 

ta didapat 

rangkitri”, 

“terdiri darj Kepala Daerah, 

anggauta Panitya. 

digunakan 
pekerdjaan tsb, kini oleh 

bupaten Kulonprogo   setengahnja 

! pat @tanami, 

6 orang, Syrabaja seorang 

dan Jogjakarta 10 Hrang. Pe-. 

ngikut udjian dari Jogja jang 

Dwidja- 
Mutaja, 

N, Suhardja, Suhart, 
ma- 

sing2 mendjadi guru gerak pa-' 

dan pada sekolah landjutan - 

PANITYA KARANGKITRI. 

Mengenai rentjana pekerdjaan 

reboisasi dalam Daerah Istime- 

wa Jogjakarta jang Kini sudah 

mulaj didjalankan, lebih landjut | 

dari Djawatan Pertanian Rak- 

jat Daerah Ist'mewa Jogjakar: 

keterangan, bahwa 

atas instruksi dari Kementerian 

Pertanian, hari Kemis besok tgl... 

18 - 12- “59! akan diadakan rapat 

guna membentuk ,,Panitya Ka. 

jang anggauta2nja 
Dja- 

watan Pertanian, Djawatan Ke- 

chewanan, Djawatan Kehutanan, 

dan Djawatan Pengairan. Selain , 

itu djuga diminta pula bantuan- 

nja dar, Djawatan Penerangan, 

mesk'pun tidak termasuk dalam 

Tentang begroting jang akan 
untuk keperluan2 |. 

Dja- | 

watan Per tanian telah diterima 

| sebanjak Rp. 260.000 dari Ke- 

| menterian Pertan'an. Dikatakan, 

bahwa dalam tahun ini djumlah 

tanah? larut jang akan ditanami 

dalam daerah Jogja, jaknj Ka- 

100..ha, 

Bantul 100 ha. Sleman 150 ha, 

dan Gunungkidul 250 ha. Atau 

, sedikitnja 

# djumlah drogegronden harus das, 
guna mentjegah 

! adanja erosi, sehingga air kaan £ 

: terpelihara. : 

dari | 

PANITYA UDJIAN SE- 

KOLAH PERTANIAN 
Didapat kabar, bahwa berhu- 

: bung dengan akan dibukanja. Se: . 

# kolah Pertanian di Nanggulan 

! (Kulon Progo) maka kini 

dibentuk suatu Panitya Udjian 
Darsowi- 

Prodjosudarmo 
: jang ter diri dari sdr. 

! joto (Ketua), 

telah 

1 (Wk, Ketua) dan Ruslan (sekre- 

taris). 
Selandjutnja kini telah diada- 

kan kesempatan bagi para 'pe- 

minat sekolahan tersebut jang 
akan ditutup sampai tanggal 27 

Desember jang akan datang ini... 
murid Jang diterima mendjadi 

jalah mereka jang mempunjai 

idjazah S.R. dan berumur 

ling sedikit 18 tahun. 
pa 

PAMERAN PAKAIAN 
KELILING 

Didapat kabar dari pihak jg. 

boleh dipertjaja, 
Senaat Mahasiswa 
Gadjah Mada, 

sia. 

Ongkos 

mungkin akan 

dari 

perdjalanan 

daerah2 itu. Mengenai 

BERDIRI 

Jogja telah 
perserikatan 
"Himpunan 
Actief Jogjakarta”, 

.oleh 
modjo dan 
anggauta2-nja pengurus 

Buruh Gula 

brik gula Daerah 

dengan anggauta2nja 

lam daerah Jogjakarta. 

kan surat usul2 

timewa 
Lnas'b para buruh 

John Carroll, 

« Donald, 

INDRA: 
Richard Conte, Coleen 

SOBOHARSONO : 

Powell, Anita Louise. 

SENI SONO : 

xon, 
REX: ,,Andjuran Nasib”, 

lee, Mariam. 

LUXOR : Pembalasan”, 

naidy, E. Zainah.   

bahwa dari 
Universitit 

jang baru2 in! ' 
menjeienggarakan mode Show, 

ada maksud untuk mengadakan ' 
tour kedaerah2 seluruh Indone- 

Adapun jang dipertundjukkan 

didaerah2 itu jalah hanja pa- 
meran pakaian kedaerah sadja. 

sedapat 

dipikul sendir! 

pendapatan dari pertun- 

djukan2 jang akan diadakan d'- 
modal 

| pertama untuk perdjalanan :nf, 
kabarnja akan diadakan pembi- 

tjaraan dengan pihak IBC, 

HIMPUNAN BURUH 
. GULA NON-ACTIEF 

Didapat kabar bahwa kinj di 
terbentuk suatu 
jang dinamakan 

Non- 
dipimpin 

sdr.2 A.J.S. Dibjohadiat- 
Murdopo dengan 

Non- 

actieven dari daerah bekas pa- 
Jogjakarta 

seluruh 
buruh gula non-actief, djuga da- 

Pada tanggal 15-12-1952 jang 
lalu H.B.G.N. telah memadju- 

pada Dewan 

Perwakilan Rakjat Daerah Is- 
Jogjakarta mengenai 

jang masih 
dalam pernjataan non-actief. 

Jaa 

Tontonan malam ini : 
RAHAJU. .,Hit Parade of 1951, 

Marie Me- 

The Sleeping City”, 

Gray, 
,A Midsum- 

mer Night's Dream James 
Cagney, Joe E. Brown, Diek 

,White . Ponge” 

Richard Fraser, Maris Wri- 

Ram- 

Dju- 
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dapat: 'kesan Sa ma : 
seorang ahli Farmasi 

  

“memberikan peladjaran pada sell 
alah orang tjalon dokter. Disan:   

mula2 digambarkan lambang il- | 
mu' pengobatan, ialah »tongkat : 
Aesculap”, : 
arung agunan eren 

  

. Yipesaag teguhy lihatlah di 
ra? jang sangat madju di 

meskipun Pn) tersebut 
enemui tentangan dari 

jang ingin Nan? 

lah Papa, Belanja 
an tahaniah aliran 

berkasta ini! 1 
Kebanjakan  tjalon2 dokter 

itu tidak menginsjafi, betapa 
tinggi penghargaan masjarakat 
kepada mereka itu. Karena me- 
reka beladjar pada Fakultit Ke- 

dokteran, maka sesungguhnja 
lapangan kerdja mereka adalah 
kedokteran. Akan tetapi sering- 

- kali ini tidak demikian. Hal ini 
dapatlah saja buktikan dengan 

sebuah tjontoh!. 
Hingga saat ini pada suatu 

universitit di Paris, ialah salah 
suatu universitit jang tertua 
dan terkenal di Eropa, Rektor- 
nja adalah dipilih dari pada ma- 
haguru Kesenian dan dari pada 
mahaguru Ars medica. Pada 
tempatnjalah kalau para dok- 
ter? : merasa bangga tentang 

hal ini. Akan tetapi hendaknja 
mereka djuga insjaf, bahwa se- 
orang seniman harus selalu 

        

mentjipta, Pen en n 
djadi 
bahwa pusapgn: eta an 2 
kannja mati tetapi hidup. 

Setdlah menjimpang sebentar 
agar supaja mendapat panda- 

ngan jang lebih luas, baiklah 
kita kembali pada bagian Far- 
masi sendiri. 
Bersama-sama dengan ber- 

tumbuhnja ilmu kedokteran pa- 
“da puluhan tahun belakangan 
ini, maka sedjadjar dengan itu 
berkembanglah pula ilmu Far- 
masi, dalam mana banjak hasil 
jang kita tjapai karena kema- 
djuan ilmu kimia. Hal ini aki- 
batnja memberikan nilai jang 
tinggi pada bagian pengetahuan 
tersebut. Dalam pertumbuhan 
tersebut, ilmu pengetahuan Far- 
masi seakan-akan didjadikan 

bagian dari ilmu kimia, sama 
djuga halnja dengan ilmu Kimia 
Farmasi. Dengan demikian ten- 
tulah konsekwen, djika suatu 

Institut Kimia - Farmasi dima- 
sukkan dalam Fakultit Ilmu 

Alam dan Pasti. 
» Akan tetapi bagaimanakah 
halnja dengan Ilmu Tumbuh2- 
an, apalagi Ilmu Chasiat Tum- ' 
buh - tumbuhan (Pharmacogno- 

si)? Akibatnja ialah, bahwa 
mereka mendjadi terlantar dan 
kebanjakan Drogen tidak ter- 
pakai lagi, karena orang telah 
dapat membuat Zat-zat setja- 

.ra sintetis, atau paling banjak 
membuat ekstrak dari Drogen 
tersebut. Selandjutnja jang la- 
innja hilang sama sekali, kare- 
na orang kurang menaruh per- 

hatian atau karena tidak dike- 
tahui tentang 
nja. Akan tetapi mungkinlah, 
bahwa pada suatu waktu Dro- 
gen 'ini muntjul lagi kembali 
malahan memegang peranan jg 
penting sekali. Dalam hubungan 
ini saja 
sebagai tjonton, ialah Penicil- |, 
lin jang kini dianggap sebagai 
obat untuk bermatjam penjakit. 
Sebagai penutup pidato ini sa. 

ja ingin mengemukakan, bagai- 
mana kita dapat memberi ban- 
tuan jang berharga un k ke- 
pentingan Negara dan Rakjat, 
dengan membangun suatu bagi- 

an Farmasi dalam 1 gkungan 
- Kedokteran dan sekali-kali tidak 
sebagai bagian Kimia-Farmasi 
dari suatu Institut Kimia dalam      

lingkungan Fakultit Emu Alam (| BANG EMAS 
dan Pasti. 1 23 
Aren Farmasi untuk: “Nea | TERTIMBUN 

gara, Bangsa, dan mu penge- ||. 

tahuan, akan ditindjau selan- | . Menurut berita jang di- 
djutnja dalam pasal tersebut, siarkan oleh ,,Philippine 

dalam mana pada penutupnja | News Service” pada hari 
(C), dikemukakan sjarat-sjarat | 
untuk mendirikan sebuah Iristi- 
tut Farmasi dalam 

Penindjauan tentang ke- 
.. pentingan mendirikan sc- 

. “Farmasi | buah Institut 
dalam lingkungan Fakul- 
tit Kedokteran dari U.N. 
GM. Ki 

Djika saja pendahuluan telah || 
mentjoba menggambarkan da- | 

lam garis besar tentang riwajat | 

  

H maha ahli farmasi oLw. | 

25 Tpam pidato inogurasi ten- 

  

    

  

Kd ata 
- | sjafkan Paduka Tuan Rektor, 
2 anggauta2 dan para Dosen, bah- 

susunan kimia- 

ingin mengemukakan | 

Iingkung- || 
an  Fakultit Kedokteran dari IL 
Universi tit Negeri Gadjah Mada. | 

Plum selama 

Keenan ang pen- 

   

    

      

    

    

   

    

: Malin nanti di “Siti Hing- 
gil (ruangan U.N. Gadjah 
Mada) akan diadakan ma- 

   

| Tonn akan mengutjapkan 

arti farmasi untuk ne- | 
ra, bangsa dan ilmu pe- 
FS Karena penting- 

Lu maka disam- 
1 kita muatkan sing- 

katan dari pidato inogurasi 
| tersebut, 

   

  

   

  

     
    — Balai. 

pertumbuhan, maka na achir 
ini, saja ingin mengin- 

wa (perlulah diadakan reorgani- 
| sasi, bahwa Gadjah Mada se- 

iran | bagai 
ma- | muda ini 

universitit jang sangat 
dapat menentukan 

sikap jang tidak terpengaruh, 
djika Institut Farmasi jang 
akan dibangun itu dimasukkan 
dalam lingkungan Fakultit Ke- 
dokteran, Ini-adalah sangat pen- 
ting, karena kita harus men- 

| tjoba mengadakan kerdja-sama 
jang erat dengan para dokter 
supaja lapangan jang telah hi- 
lang itu diperoleh kembali, se- 

bab tidaklah boleh terdjadi, 
bahwa apa jang telah ditetap- 
kan dalam paberik-paberik, di- 
tuliskan begitu sadja oleh para 
dokter dalam resepnja serta 
diserahkan oleh ahli obat. 

Seperti jang telah saja ka- 
takan, dengan kerdja-sama jg 
erat tersebut kita harus me- 
nemukan Gjalan dan tjara baru, 

agar dikemudian hari obat- 

obatan ini dapat dibuat pada 
paberik-paberik, berlainan dgn 
tjara jang hingga kint masih 
dipergunakan, ialah hanja utk 
mena tjoba obat - obatan 

ini sadja. Dalam hal ini kita 
tidak boleh melupakan, bahwa 
banjak sedikit keangkuhan pa- 
ra dokter dan djuga para ahli- 
obat menguntungkan mpe 
besar Kimia. 

Maka, itulah harus : kita mulai, 
dari diri kita sendiri, ia itu" me-' 
njuburkan Farmasi. | Dehgan 
gembira saja dapat rengata- 
kan, bahwa dalam negara ini 
tjukuplah adanja perhatian. Se- 
hingga usul diatas tadi dapat 

Ta Redaksi Sg 

« 

dan dapat dikerdjakan. 
Bahwa.dalam hal ini perlulah 

diadakan perobahan sedkit ter- 
hadap aturan2 jang hingga 
ini berlaku adalah tidak pen- 
ting, din akan beres dengan 
isendirinja. Sebab pada hake- 
katnja sebuah universitit jang 
masih muda akan lebih mudah 
dapat mengikuti  kemadjuan 
zaman, dari pada suatu univer- 

atu tradisi dengan pendapat2   

| si,.dan me   dipertanggung-djawabkan . dgn 

jang kolot. Maka dari itu sa- 
ngat perlulah bahwa seorang 
ahli “obat insjaf akan keper- 
luan bekerdja menurut sjarat2 
jang dibutuhkan untuk mana 
diperlukan lebih banjak perhati- 
an, dari pada mengedjar2 ke- 
ahlian. Apa jang dapat ditjapai 
dalam hal ini, telah saja bukti- 
kan dalam tahun 1929 — 1934, 
waktu saja bekerdja sebagai pe- 
mimpin bagian Galenica dari 
Dienst voor de Volksgezondheid, 
dan masih mempunjai tjukup 
waktu utk menetapkan dasar2 
jang dapat membuka djalan utk 

pandangan2 baru. 

Teori menuntun, prak- 
tek membuktikan. 

Untuk singkatnja saja persi- 
lahkan tuan2 'membatja publi- 
kasi2 saja tentang hal ini dalam 
»Pharmaceutisch Tyjdschrijft 
voor IndonesiE”. 

Saja ingin menjebut beberapa 
tjontoh jang tepat. Pada ,,Gou- 
vernements China Plantage” te- 
lah ditanam digitalis dengan 
hasil jang baik, “dengan hasil 
mana dibuat digisol sendiri dan 
telah saja tetapkan djuga stan- 

daardnja.. 
Aether untuk narkose tidak 

hanja telah dapat dibuat se- 
murni?2-nja dalam bentuk seke- 
kal?nja, akan tetapi telah pula Perundingan2 mengenai pro- 

saja tetapkan dan terangkan | gram Perantjis itu, telah ter- 

djalan reaksi kimianja pada henti pada bulan jang lalu, keti- 

proses pembersihannja. Sebab | ka Bey dengan tegas menolak 

terlalu seringlah. peribahasa: | memberi pandangannja menge- 

Operation gelungen, Patient 
tot?” mendjadi kenjataan, ka- 
rena aether-narcose jang tidak 
murni. -— 

Akan tetapi saja tidak ingin 

mendjemukan tuan2 dgn tjon- 

tjoh2 ini! 
Kalau . kita. mendjungdjung 

tinggi sembojan saja, bahwa 
Teori jang menuntun, praktek 
Yang membuktikan”, maka ten- 
tulah ada hasilnja jg membawa 

kebahagiaan bagi Farmasi, se- 
hingga Nusa dan Bangsa, baik 
pun Fakultit maupun Universi- 
tit masing2 dapat ikut merasa- 
kan bagiannja. 

Inilah hendaknja mendjadi tu- 
djuan setiap tjalon Farmai- 

pun saja telah lan- 
djut umur, saja akan senantiasa 
berusaha dengan semangat mu- 
da jang revolutioner- untuk se- 
lalu membimbing mahasiswa2 
saja bangsa Indonesia. Semoga 

' saja tjukup mendapat pengi- 
kut, sehingga bibit mendjadi 
buah jang sempurna. 

  

Pemberontakan dikamp. Pongam : 
  

orang tawanan Utara telah te- 
was dan 120 tawanan Utara lain 
nja luka2 dalam pemberontakan 
jang terdjadi dikamp. tawanan 
dipulau Pongam disebelah ba- 

rat pulau Koje jang kita muat 
kemarin, lebih landjut A.F.P, 
mengabarkan darj Tokio, bahwa 

menurut taksiran komando PB 

B, lebih kurang 3600 orang ta- 

dalam aksi jang dilakukan da- 
slam waktu jang bersamaan di- 
tiga bagian jang Tea di- 
kamp. tersebut. 

Keterangan Komando : 
PBB. 

Sementara itu, @jurubitjara 

Komando PBB di 'Tokio menja- 
takan, bahwa pemberontakan 

terdjadi dikamp Pongam pada 
hari Minggu itu, ialah insiden 
jang terbesar dan jang paling 

pernah terdjadi dikamp2 PBB. 
Menurut komando Tawanan 

Perang PBB, pemberontakan jg 
gagal dipulau Pongam itu ialah 
bagian dari rentjana2 tawanan? 

Utara jang baru2 ini dapat di 
'ketahui, jaitu jang menundjuk- 
'kan tentang adanja persiapan2 
untuk dengan serentak melari- 

kan diri dari kamp2 PBB. 
Mengenai asal mulanja keru- 

suhan2 itu, komunike PBB me- 

an2 spa png berada di 6 barak 

  

Aa TAM- 
   

  

. Senin jl. sebuah terowongan 
dalam tambang emas di Pa- 
racale, dipulau Luzon, telah 

terban, hingga 55 orang 
pekerdja tertimbun dan 
mungkin sekalj tewas. 

| Segera dimulai member'- 
kan pertolongan, tetapi ka- 
rena para pekerdja tadi ada 

kira2 400 kaki dibawah mu- 
ka bumi, maka dichawatir- 
Kan akan keselamatan dji- 
Wa mereka, Ant, UP. 

3600 Tawanan turut serta 
Menjambung berita tentang 82 

wanan telah mengambil bagian 

oleh kaum tawanan Utara jang 

banjak membawa korban jang 

masing2 berisi lebih kurang 600 
orang terus mengadakan latih- 

an2 militer dan demonstrasi2 de- 
ngan tiada menghiraukan la- 

rangan oleh pihak serdadu2 pen 

akibat bahwa itu adalah harus 

sitit jang tumbuh dalam su-   
Pada tol. 12   -12-1952 bertempar dion p Kemajoran, oleh Java Kag Hana nu, 
importeur tunggal dari “KOPERSANDOZ”, (obat untuk pentjegah penjakit 
telah diadakan malam per pisahan untuk Ir. Rolf Hanny, wakil dari 
A.G. Basel di Swis. Baru2 mi Tuan tersebut telah memper tundjukkan 
tentang pentjegahan tjatjar teh di onderneming2 Djawa Barat dengan obat itu, Gam- 

bar : Tn. A. Thaib, direktur “JANEHA” N. V. dengan staf nja 
Ir. Hanny, sebelum kembali ke Tn 

    
   

  

   
   
   
   
    
   
   
   

    

    

  

           

teh) , 
pabrik Sandoz 

demonstrasi? 

bersama 
(IPPHOS). 

bergambar 

  

"Kemenangan diplomatik" PensaP 
EY, Tunisia Sidi Mohammad el Amin, telah berdjandji akan 
membubuhi tjap persetudjuannja pada hari. Senen, untuk 

rentjana? perobahan ketatanegaraan jang diusulkan oleh Peran- 
tjis untuk Tunisia, demikian diumumkan oleh djurubitjara re- 

siden djenderal Perantjis, setelah Jean de Hauteclogue 

Bey Tunisia mengadakan pertemuan selama satu djam. 

Penaklukan Bey Sidi Moham- 

mad el Amin ini, oleh sumber2 
Perantjis di Tunisia disambut se- 
bagai ,,suatu kemenangan diplo- 

matik penting” bagi Rerantjis, 
jang menurut pendapat mereka 

akan membuka djalan kearah 
diterimanja seluruh program 

Perantjis itu jang, bertudjuan 

untuk lebih banjak memberi pe- 

merintahan sendiri kepada Tuni- 

sia. Program Perantjis ini di- 

tentang dengan keras oleh kaum 

Nasionalis Tunisia. 

Bey Tunisia robah sikap 1 
PEMERIKSAAN PERKA- 
RA KENYATA TAK 

ADIL 
Hakm Thackers, jang sedang 

memeriksa perkara Jomo Ken- 
yata (pemimpin Uni Bangsa 
Afrika Kenya) dan beberapa 

terdakwa lainnja, harj Senin jl. 

dan | memutuskan untuk menunda si- 

  

PERANTJIS BUTUH- 
KAN BANJAK PE- 
SAWAT AMERIKA 

Kalangan diplomatik jang la- 
di Washington, 

hari Senin jl. mengatakan, bhw. 
pemerintah Perantjs 
m.nta bantuan uang dan militer 
dari pemerintah EHisenhower le- 

pas dari bantuan Amerika ke- 
Eropa anggota 

jak dipertjaja 

pada negara2 

dangnja. 
Putusan ini diambilnja, sesu- 

dah pers di Kenya mengumum- 
kan isi suratkawat dari pembela 
Kenyata, seorang bekas anggo- 
ta parlemen - Inggeris bernama 
Pritt, kepada 4 anggota parle- 
men di London, bahwa peme- 

riksaan perkara in, tidak adil. 
Hak'm Thacker minta supaja 

Pritt tarik kembali pernjataan- 
nja tadi, kalau tidak, maka 
pemeriksaan ini akan ditunda 
untuk waktu jang tidak d tetap- 
kan. Seperti telah diwartakan, 

pemeriksaan ini dilakukan dige- 
dung pengadilan di Kitale, Ke- 

nai program itu, atas desakan | 

kaum Nasionalis, dan sambil 
mengharapkan ' bantuan PBB 

dalam masalah Tunisia. Ke- 

djadian2 achir2 ini jang dimu- 

lai dengan pembunuhan atas di- 

ri pemimpin buruh Tunisia Fe- 

hrat Hached, kabar? angin jang 
tersiar sesudah itu bahwa Pe- 

rantjis hendak mengusir Bey, f 
dan putusan PBB jang menolak 
resolusi Arab — Asia untuk me- 

sia itu, mungkin jalah faktor2 jg | 
menjebabkan Bey sekarang me- 
robah sikapnja itu. — Ant. UP. f 

Bey tolak. 
Sementara itu, menurut berita 

terachir jang diterima dari Kan- 
tor Residen Djenderal Perantjis 

untuk Tunisia, jang diumumkan 

pada malam Selasa jang lalu, - 
»bertentangan dengan djandji | 

jang telah diberikan oleh Bey 

Tunisia dalam pertemuan de- 

Dikatakan, bahwa Perantj's 
sudah mengadjukan permintaan 
kepada kementerian pertahanan 

mendesak, supaja mengirim le- 
biht ban jak pesawat2 Nagan” 

-29 ke Indo China. 
Achrnja dikatakan oleh ka- 

langan tadi, bahwa pemerintah 
Perantjis berniat 
pembitjaraan « dengan pemerin- 
tah Eisennower 

rintah ini diantik 
rundingkan dengan tjara bagai- 

r Ferantjs di 
dapat melakukan 

offensif dan tidak mengambi 
sikap membela seperti sekarang 

ngadakan penjelidikan ke Tuni-j ini 

mengadakan 

setelah perne- 

Indo China 

  

SARDJANA2 EROPA 
Sumbang besar KPD 

“ pengetahuan 

Ketua komisi 
Amerika Serikat, Gordon Dean, 
malam: Selasa jl. 
bahwa Amerika Serikat merasa 

G rinja berhutang kepada para 
sardjana Eropa, karena berkat 
pengetahuan merekalah Ameri- 

tenaga atom 

menjatakan, 

ka Serikat dapat membuat bom 

nya barat. Ant. AFP. 

ngendalian Harga di Medan, 

Te minjak kelapa. 

nan Sumatera Utara. 

an Perekonomian, 

sehingga berdasarkan 
merintah menetapkan 

ga Rp. 8,50 per kg. 
Karena adanja 

dari pihak pabrikan2 minjak ke- 
lapa di Sumatera Utara ini, Dja 
watan Pengendalian Harga di 
Medan hanja mendjalankan per- 
aturan paktur atas harga mi- 
njak kelapa tersebut sampai 
achir Desember ini. 
Dalam pada itu kantor terse- 

but akan meneruskan keberatan 
jang diadjukan pihak pabrikan, 
kepada pemerintah, supaja per- 
aturan2 itu bagi Sumatera Uta- 

ra ditindjau kembali. 
Dari kalangan pengusaha mi- 

njak kelapa di Medan didapat 
keterangan selandjutnja, bahwa 
kalkulasi harga minjak kelapa 
jang ditetapkan Kementerian 
Perekonomian itu dapat me- 
mungkinkan ditutupnja semua 
perusahaan minjak kelapa di- 
daerah ini. 

Didjelaskan lagi, bahwa para 
pengusaha di Sumatera Utara 
tidak mendapat distribusi kopra 
untuk pembikinan minjak dari   

  

163”5, sedjak dinegeri tadi 

Djumlah perdagangannja de- 

ngan luar negeri meningkat se- 

banjak 25055 dalam tempo 314 
tahun achir2 ini dan Djerman 

Barat sekarang mendjadi kre- 

ditur terbesar diantara negara2 

anggota Uni Pembajaran Eropa, 

selama 12 bulan terachir ini, re- 
serve emas dan dollarnja me- 
ningkat 33464 

Lebih dari 15.000.000 orang 
mempunjai pekerdjaan, sung- 

guh satu rekord sesudah achir 

perang ini. Menurut keterangan 

ahli2 ekonominja, Djerman Ba- 

rat kurang kena pengaruh dari- 
ngan residen djenderal Perantjis 

Jean de Hauteclogue, pada Senin 

pagi”, Bey Tunisia telah meno- 
lak untuk menanda tangani de- 
krit2 mengenai beberapa pero- 

bahan2 ketata negaraan 

hak Perantjis. 

jang 
tertentu jang telah diadakan pi- 

Kalangan2 resmi Perantjis 
menolak untuk memberi pendje- 
lasan atas perobahan sikap 
Bey itu. Hanja dikatakan, bah- 

wa Hauteclogue mungkin pada 

hari Selasanja akan terbang ke   djaga PBB. 
Perintah2 dan tembakan? per 

ringatan tidak dapat membu- 

barkan demonstrasi2 itu, dan 
ketika tiga gelombang " kaum 
tawanan jang fanatik mulai 
turun menjerang dengan melem- 
parkan batu2 kearah pasukan2 
PBB, serdalu2 PBB mulai me- 
lepaskan tembakan2 hingga 202 

Lorang tawanan tewas atau lu- 

ka2. Demikian komunike tsb. 

Keterangan pimpinan 
kamp. tawanan, 

Menurut keterangan pimpinan 
kamp tawanan perang komando 

wanan sipil jang memberontak 
dipulau Pongam itu, membawa 
alat2 sendjata, diantaranja pes- 

tol2 buatan 'sendiri.: . 
Diterangkan pula, bahwa ba- 

njak diantara mereka itu ada- 
lah bekas  penghuni-penghuni 
barak no. 62 dipulau Koje, jang 

terkenal sebagai sarah pembe- 

rontak” itu. 

Orang2 tawanan tadi terdiri 

dari orang2 Korea sipil, jang di-   
njatakan, bahwa pemberontakan 
terdjadi ketika sedjumlah tawan 

        

muka regu2 screening telah me- 
njatakan, bahwa mereka- ingin 

dipulangkan kepihak Utara. Le- 
bih dari 37.000 orang” tawanan 

ingin pulang kewilajah ' Korea 
Selatan, sementara itu telah di 
bebaskan kembali. — Ant, " 

  

Dalam pengumumamnja, state 

department menjatakan, bahwa 
atas permntaan Amerika Seri- 
kat, sekretaris djenderal PBB 
Trygve Lie telah memetjat se- 
orang warganegara Sovjet Uni 
Nikolai Skvortsov, jang duduk 

| dalam departemen PBB urusan 
Dewan Keamanan dan jang de- 
Wasa in: sedang bertjuti di So- 

Ivjet Uni. 
| Seperti dikabarkan, Skvortsov 

tih. dituduh melanggar undang2 
Amerika, dan pemetjatan itu 

| didasarkan atas alasan2, hahwa 
ia terlibat dalam kegiatan2 ma- 

| |ta2 terhadap Amerika Serikat. 
Djurubitjara state department 

mengatakan, bahwa kepada Sk- 
 Vortsov tidak akan diberi visum 

'untuk mendarat di Amerika. 
| Ant, UP,   

PBB, banjak diantara orang2 ta 

sipil, jang sudah  menjatakan 

LIE PETJAT SKVORTSOV 

Paris lagi untuk mengadakan 
pembitjaraan dengan pemerintah 
Perantjis. 

Menurut AFP  Hauteclogue 

malam Selasa menemui Bey Tu- 

nisia lagi untuk meminta lagi 

persetudjuannja terhadap de- 

  
krit2 tadi. Hasil usaha terachir 

ini tidak diketahui. 
Dokumen , komando 

F.Hached diketemu- 

kan, 
. Selandjutnja AFP mengabar- 

kan, bahwa dalam minggu jang 
lalu dokumen2 jang menundjuk- 

kan bahwa kini terdapat ,,ko- 
mando2 Fehrat Hached” jang 

mendapat tugas menimbulkan 

kerusuhan2 diseluruh Tunisia. 
Dokumen tadi telah diketemu- 

kan pada majat2 11 orang Tu- 

nisia jang tewas dalam pertem- 
puran dengan polisi ,,Sahara” 

Perantjis didekat Ben Cardane 
di Tunisia Selatan, 

Seperti diketahui Fehrat Ha- 
.ched pemimpin serikat buruh 

Tunisia jang terbunuh baru2 ini 
didekat Tunis. — Ant. - UP. 

DJEPANG TIDAK MAU 
Djadi ,,Associate  Mem- 

ber” PBB. — 

  

/ 

Djepang telah menolak usul 
Amerika jang sedia mengusaha- 

kan supaja Djepang mendjadi 
anggota tak - penuh atau ,,as- 
sociate member” dari organisa- 

si PBB, demikian dinjatakan 

oleh sumber Djepang jang me- 

ngetahui di Tokio 
Senin jang lalu. 

Menurut sumber tersebut sa- 
ran Amerika itu telah diadjukan 

setjara setengah - resmi kepada 
pemerintah Djepang beberapa 
waktu jang lalu, 

Pemerintah Djepang kaharnja 
telah memberitahukan kepada : 
pembesar? Amerika, bahwa un- 
tuk sementara ini Djepang lebih 
suka berada diluar PBB dari 
pada menggabungkan diri di- 
dalamnja dibawah suatu sistim, 
menurut mana Djepang akan 
terpaksa memikul kewadjiban2 
jang ditentukan oleh Piagam 
PBB dengan tiada menerima 
keuntungan apa2 jang dianggap 
sebagai haknja, — Ant, AFP,     

atom. 

nja sekarang sudah tiba saat- 
nja, untuk mempertimbangkan | 
supaja rahasia jang hingga KI- 
ni meliputi 
atom :tu, sedikit dibuka, jastu 
jang bertalian dengan kemung- 
kinan2nja untuk keperluan pe- 
rinduStrian 
mai., 

tu ia meresmikan laboratorum 
cosmotrom Amerika di Brovkha- 
ven. pAnt. UP, : | menerima pensiun atau sokong- 

dekaan negeri2 Eropa Barat dan 
Amerika Selatan golongan jang 
berkuasa di Washington 
menerus mengadakan propagan- 

da serta menakut2-i dengan ada 

pada hari 

pada kenaikan harga2 barang 

konsumsi sedjak permulaan pe- 

rang Korea, daripada negara2 
Eropa lainnja. 

Ransum sekarang sudah tidak 
ada lagi. 

Kata Dean, menurut pendapat 

program tenaga 

1 Djuta menganggur.   jang bersifat da- | Tetapi, dibelakang kedok ke- 

(imakmuran ini, tersembunji la- 

|pisan kemelaratan jang luas. 

Kira? 257, dari djumlah pendu- 
| duknja jang 48 djuta djiwa itu, 

Kata2 tad, diutjapkannja wak 

  

Kongres perdamaian Wina: 

Amerika tjaplok negeri2 lain 
#Tindakan Ilya Ehrenburg 

ENULIS ternama dari Sovjet Uni, Iya Ehrenburg, 
malam dalam Kongres Perdamaian Sedunia di Wina kata- 

kan, bahwa golongan jang berkuasa di Amerika kini hibuk un- 

tuk mentjaplok negeri? lain satu demi satu. 

Saptu 

2 

Kashani salah seorang jang 

paling berpengaruh di Iran me- 

njampaikan pesan istimewa ke- 

pada Prof, Frederick Juliot dari 
Perantjis, dalam mana dinjata- 

kan penjesalannja tak dapat 

memenuhi undangan untuk ha- 
dir dalam Kongres tsb. Ia da- 

lam pada itu menjatakan ke- 

inginannja jang sungguh2, hen- 

daknja Tuan dan sahabat2 Tuan 
berhasillah dalam memenuhi ke- 
wadjiban Tuan untuk memeliha- 

ra perdamaian dunia. 

Untuk menghilangkan kemer- 

terus 

nja agresi Sovjet. Dan akan 

dapat ditulis suatu buku jang 
tebal tentang tjampur tangan 

Amerika Serikat mengenai uru- 

san dalam negeri negara2 Eropa 

Barat dan Amerika Selatan, ka- 

ta Ehrenburg. 
Pesan Kashani. 

“Dari Teheran lebih landjut di- 

kabarkan, bahwa Abdul Hazim 
Kashani, pemimpin agama ter- 

kemuka dan ketua madjelis ren- 

dah dran, mengirimkan wakil 
pribadinja di Kongres Perdamai- 

an tsb. 

orang lainnja dari Iran 
djuga 

Djum'at jl. — Ant, UP. 

  

| perbesar pendjualannja di 

  
Utusan Kashani itu disertai 7 

jang 
hendak  mengundjungi 

Kongres Perdamaian Sedunia di 
Wina. Mereka berangkat hari 

Produksi Djerman Barat mening- 
kat 163 pCt. sedjak Djuni1948 
RODUKSI perindustrian Djerman Barat . telah meningkat 

dilakukan perobahan? dilapang- 
an nilai uang ketika bulan Djuni 1948, dan pada waktu ini 427 
lebih besar dari pada ketika tahun 1936. 

an? dalam bentuk lain dari pe- 

merintah., Masih lebih dari 1.000. 

000 orang jang menganggur. Me 

nurut perkiraan, Djerman Ba- 

rat masih kekurangan 4.000.609 

perumahan. 
Kaum pengungsi di Djerman 

Barat, jang berdjumlah 10 dju- 
ta djiwa itu, masih belum lagi 

dilebur dalam masjarakat, walau 

pun sudah dilakukan usaha2 jg 

luas untuk memindahkan orang2 
jang serba sengsara kehidupan- 

nja ini, kedaerah2 perindustrian, 

dimana sangat dibutuhkan te- 

naga buruh jang terdidik. 
Anggaran belandja untuk ta- 

hun 1953 berdjumlah 26.455.000 
000 Mark ($ 6.298.923.000), atau 
4 kali sebesar budget tahun '50, 

padjak tidak ada jang diturun- 

kan, ketjuali mungkin untuk 

rokok dan champagne. 
Kekurangannja dengan dae- 

rah perdagangan dollar masih 

ada kira2 $ 18.000.000 sebulan, 
walaupun Djerman Barat beru- 
saha sekeras2nja untuk mem- 

Ka- 
nada dan Amerika Serikat dan 
menurut 'keterangan pembesar2 
MSA, untuk sementara ini Djer- 
man Barat masih butuhkan ban 
tuan dari luar, walaupun sedjak 
1945 sudah terima lebih dari $ 4. 
000.000.000. — Ant. UP. 

  

AMERIKA MENGAKU 
uTIDAK MEMIHAK 

Dim sengketa minjak 
Iran — Inggris. 

Djurubitjara kementerian LN 
Amerika Serikat, Lincoln White, 
hari Senin jl. mengatakan, bah- 
Wa segala tuduhan, seakan-akan 
Amerika Serikat bersikap berat 
sebeiah terhadap sengketa an- 
tara Inggeris dan Iran mengenai 
soal minjak Iran, ,,sama sekali 
tiada beralasan”. 

White mengutjapkan kata2 
tadi waktu diminta komentar 

oleh pers, mengenai tuduhan2 
jang ketika hari Minggu j1. 
@'utjapkan oleh sekretaris-djen- 
deral Partai Nas'onalis Iran, 
Hussein Makki.: Makki menga- 
takan bahwa pemerintah Ame- 

rika menghalang-halangi segala 

usaha Iran untuk mentjapai pe- 
njelesa'an. Ant. UP, 

KING OF' THE ROYAL MOU'INTED 

Penjusahnd minjak kelapa ttg. 
kalkulasi harga pemerintah 
ERATURAN Kementerian | Perekonomian mengenai kalku- 

“Iasi harga minjak kelapa, jang dikelsarkan bulan Nopem- 

ber jang lalu, nsendapat tantas jan dari pihak para pengusaha 

kilang minjak kelapa di Sumatera Utara. Para pengusaha ini, 

telah menjampaikan keberatan? mereka kepada D'jawatan Pe- 

Dalam hubungan ini dinjata- 
kan, bahwa dengan 100 kg. ko- 
pra hanja bisa diprodusir paling 
tinggi 55 kg. minjak. Hal ini 
djuga telah diakui oleh Djawa- 
tan Perindustrian dan Keradji- 

Menurut kalkulasi Kementeri- 
ditetapkan, 

| bahwa dengan 100 kg. kopra da- 
pat didjadikan 60 kg. minjak, 

LO, Pet 
untuk 

pendjualan minjak kelapa oleh 
pengusaha kepada grossier har- 

keberatan2 

bahwa dengan 100 kg. kopra, ki- 

lang? minjak di Sumatera V' tara tidak dapat mendjadikan 60 

Jajasan Kopra, seperti di Dja- 

wa. Para pengusaha minjak di- 
daerah ini terpaksa membeli 
kopra dari 'pedagang2 kopra. 
Harga kopra disini lebih tinggi 
daripada harga pendjualan Ja- 
jasan Kopra kepada para pengu 

saha kilang minjak kelapa di 
Djawa. Dikatakan, pedagang2 
kopra di Sumatera Utara tidak 
terikat kepada sesuatu keteta- 
pan harga, sehingga karenanja 
mereka dapat menaikkan har- 
ganja dengan sesuka hatinja. 
Harga kopra di Medan kini di-' 
antara Rp. 1,80 hingga Rp. 2,— 
per kg. 
Disamping itu dinjatakan pu- 

la, bahwa mutu dari kopra Su- 
matera Utara tidak begitu baik, 
sehingga dari 100 kg. kopra 

| mustahil dapat diperbuat 60 li- 

ter minjak. 
Dapat ditambahkan, bahwa 

disamping kilang2 minjak kela- 
pa jang berdjumlah 15 buah di 
Sumatera Utara, terdapat pula 
150 buah kilang2 pemasak mi- 
njak kelapa setjara ketjil2an, 
jang memprodusir minjak kela- 
pa bukan dari kopra, melainkan 

| dari kelapa jang dibeli dipasa- 
ran. 

Harga minjak kelapa hari 
ini di Medan tertjatat Rp. 390,— 

per 100 kg. — Ant. 

RUPIAH TURUN 13pCt. 
Selama 11 bl. dari 1952. 

Menurut Pick's World Curren- 
cy Report, Rupiah Indonesia se- 
lama 11 bulan dari tahun 1952 
dipasar ,,bebas” turun 1375 ni- 
lainja diperbandingkan dengan 

uang kertas Amerika, 
Dalam penerbitan Desember 

dari laporan tersebut, selandjut- 
nja dikatakan, bahwa dalam - 
waktu 11 bulan tersebut adalah 
sembilan matjam satuan uang 

jang turun 10” atau lebih. 
Perubahan besar terdjadi dgn 

dinar Yugoslavia, jang naik 
4075, koruna Tjekoslowakia na- 
ik 30x, cruziero Brazilia turun 

30”, peso Chili turun 605 dan 
lewa Bulgaria turun 904. — 
Ant. 

  

  
PRODUKSI SISAL 
Indonesia dan dunia di- 
tahun 1951. 

Menurut Beursoverzicht dari 
Van der Werf & Hubrecht, dim 
tahun - 1951 Indonesia telah. 
menghasilkan -15.800 ton sisal, 
10.400 ton lebih: banjak dari 
produksi 1950, jang banjaknja 

5.400 ton. 
Selandjutnja dikabarkan, bah- 

wa produksi sisal sedunia dita- 
hun 1951 adalah 350.638 ton. 
Produksi ditahun itu melebihi 
hasil ditahun2 sebelumnja, jakni 
304.000 ton ditahun '50, 276.000 
ton ditahun 1949 dan 262.000 ton 

ditahun 1948. 
Antara tahun 1934 dan 1940 

produksi sisal berbeda-beda dari 
226.000 ton sampai 263.000 ton 

Produksi jang 304.000 ton di- 
tahun 1950 sudah rekord, tetapi 
dengan  tertjapainja “produksi 
350.638 ton ditahun 1951, diper- 
olehlah produksi jang terbanjak 
disegala masa. 

' Jang terbanjak menghasilkan 
sisal itu ialah Afrika Timur 
Inggeris 187.510 ton, Brazilia 

63.500 ton, Haiti 25.846 ton, 
Angola (Afrika) 22.882 ton, Mo- 
zambigue 18.700 ton dan Indo- 
nesia 15.800 ton. — Ant, 

KAPITAL AMERIKA 
Tidak meminta sjarat   abnormal. 

Van der Werff & Hubrecht di 
Amsterdam dalam Beursover- 
zichtnja “menjatakan, bahwa 
keadaan di Indonesia masih ber. 

bahaja. 
Kapital “Amerika, katanja, 

masih menunggu waktu boleh 
ditanam di Indonesia. Amerika 
sebenarnja mau membantu 
membangun Indonesia, dengan 
tidak meminta sjarat2 jang ab- 
normal. Jang dimintanja hanja- 
lah kepastian jang dikehendaki 
oleh tiap pengusaha jang pe 
ting, jaitu ketenteraman, keter- “ 
tiban dan keamanan”. 

,Sjarat jang tiga ini adalah 
hak jang baik bagi tiap pengu- 
saha, dan djuga bagi kapital 
Amerika. Sebab itu Indonesia 

    
  haruslah  memperhatikannja”, 

kata Van der Werff & Hub- 

recht. — Ant. 
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King. 

Saja akan djual persediaan? kepada pa. 

  

— Saja akan brantas pengatia u2, 

ra penjelidik dengan untung jang     pantas, 

  

FROM WHAT YOL SAID, MR. TA HMD, 
Kma7 5 70 STOP THEN FROM — 

— Menurut apa jang "Rak kata- 
kan, Taiwind, apa jg. akan 

dapat mentjegah usaha uns 
tuk membunuh kau ? 
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— Tidak 

  

paen 
Kenya 1952 2 King Fear Ta 3 Sandikite, Ine 

pia seserned, 

Tailwwmd Ada pesawat jang 
paskan tembakan kepada ci ta ! 

 KOTHING AT THE MOMENT,” LOOK OUT, TAN JIND Ya 
mk 7HERES A PLAN, 

   
NE 2HOOT1 NG AT USA 

    

ada sesuatu ! He, hati-hatilah, 
mele- 
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“SISWA URUNg 
didapat kabar, bahwa menu- 

5 rentj hari ini Kemis tg. 
'18 Desember Dewan Mz 
“UN. Gadjah Mada 

dakan demonstrasi 4 
nuntut gedung Universi 

“Sementara itu IPPI fak. HES 
srapatnja. terachir te 

   

    

“Berkenaan de itu, lebi 
jut dapat Na ian bah- | 

wa setelah diadakan Na 
'an-dergan pihak jang berwadjib. 
kana achirnja demonstrasi ter-      

  

yan 

  

   
   
   

    

    

    

  

      

   
     

   
   
   

  

     

    
   

   

    
    

   

    

   
   

    

    

   

  

    
     
   

      

      

     
    

   
     

   

BARU 

  

lah dimula: pembuatan Kolam | 
Pi an, bertempat di bekas 
rik tembakau Bandjarardja | 

1. Argamulja, Ke. Tjang- 
an.) 

ana kolam tsb. 1 HA. Dian- 
ana Pan lebih ny Snoan 

PENUTUPAN KURSUS : 
PENILIK PENDIDIKAN 

MASJARAKAT 
Kemarin pagi bertempat di 

Bangsal Kepatihan telah dilang- 

Batan upatjara.. penutupan 

Kursus Penilik Pendidikan 

arakat jang dikundjungi oleh 

ala Djawatan dan Kepala 

agian “Pendidikan Tenaga 

idikan Masjarakat Prof. 

jodiguno, Kepala Djawatan 9 

endidikan Masjarakat “Daerah | 

dan orang2 terkemuka, lain- 

an Masjarakat Pusat dalam 

'kata sambutannja antara lain | 

jatakan bahwa penutupan 

kursus. ini : 

'achirnja pendidikan tetapi'apa | 

'telah dipeladjarkan itu | 
h merupakan suatu pega- | 

am mendidik diri dan masja- . 

Ikat. Diharapkannja supaja pas | 
pengikut setelah meninggal- | 
kursus ini djangan hanja 

   
lam theorie sadja, tetapi hen- 
knja djuga pandai berpraktek, 

sehingga masjarakat nanti dapat 
| turut mengenjam - manfaatnja 
“dari kursus tersebut. 

Sesudah para guru m 
, kan djuga sambutan jang 
pa itu, maka idjazah2 erikan 

“kepada para pengikut jg lulus, | 

| jaitu daerah I 14 orang, d 
II 12 orang, daerah III 4 or 
IV 10 orang, V 11 orang, 

,5 orang, VII 11 orang, 
NE, IX 7 Orang, 2 4 

    
           

  

   

   
     

    

  

     
   

     
. bola Mahasiswz 
an Aang III, 

Djetis. 

19.00 : Tteraman untuk, U- 
di Sitihii 

  

     
     

    

lang: 
| dan xi Gama, berachir dengan 

setjara »System gugur” 

tepala Djawatan Penilik Pen- | 

bukanlah berarti | a 

“untuk madju lebih landjut | igka 
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& Anna" Hatur 

Saptu tg, 20-12-1952 : 
00: Perlombaan: menge- 

tara pegawai UNGM di 

  

i Page 

IS: nat sepak 

Runner-up Mahas swa la- 

ke XI pegawai UNGM di 
TM-Djetis. - 

an z Tekanan lari 10 

tuk Umum d: lapangan 

, 09.00 : Bd ara Base- 

antara Mahasiswa UNGM 

pangan Kridosono. 

.00 : Pemberian Pan 

a pemenang Ole 

1 Pekan di Tank 

     

    

       
   

         
        
    
    

   

    

   
   

    

    

    

2G Desember 1952 tiap hari ber- 

» Iturut2 olen PSIM Jogjakarta di 
'adakan | pertandingan2 

bola ,,kilat” diantara kesebelas- 

an2 anggotanja, jg berdjumlah 

-k 

'sepak- 

3 perkumpulan2. Pertandingan 
d 'Kali tiap harinja, di- 

mulai djam 16.00 atau djam 4 
sore. 2 

Pada |hari pertama telah di- 
1, | antara XI PSPJ 

  

Ki Sesudah Giadakan 3 kali 

a | penaity, angka mendjali 3 — 1 

In. (untuk kemenangan XI PSPJ. 

  

| Ronde kedua antara Browidjo- 
yan dan Peri k jang berachir de- 

ngan 2 — 1 untuk Browidjojo. 
- Hari kedua (nanti sore) akan 
berhadapan Bs Setia dan 

  

aa an MAS dalam ronde sa Jaa EP 

Pertandingan diadakan ' den 
(afvaI- 

'systeem) dan akan selesai da- 
lam 7 hari. Lama pertandingan 
'2 kali 25 menit dengan 5 menit 
Pa "3 

PENDAPATAN SEPAK 
| BOLA P.S.S.I. 

Didapat” keterangan, bahwa 
hasil gendapatan kotor dari per- 
tandingan kedjuaraan PSSI jg 
dilangsungkan di Jogjakarta 
pada tg. 9 dan 10 Desember jg 
Jalu dilapangan Kridosono, jaiah 
sebanjak Rp. 1167.25. Dalam 2 

ri itu PSIM mendapat Rp. 
302,— dan Rp. 624.84 untuk se- 
wa gelanggang dan 2044 aan- 
deel dari pertandingan tg. 10 

mber sebanjak Rp. 924,72 
mlah semuanja Rp. 

    

  

  

  

   

   

" au 

1851,56. 
— Sementara St pertandingan 

: — GAMA berachir dgn   
ska 3 — 1 sedang antara Bro- 

widjojo dan Persik berachir 

dengan BA, 

KES 'SURABAJA ME- 
NG LAGI 

  

ersibaja, djuara PSSI 

telah kembali mem- 

— 0 dari kes. Per- 

ngan2 pendahuluan dari 

raan. Ta jang diadakan 
     

    
   

        

      

  

   

  

   
   
   

ertandingan itu di- 
am  hudjan lebat, 
“kes. Persibaja 'da- 

€ aan PN 

enangan masing2 
dari kes. Malang 

dingan persahaba- 

kes. 
baja He hari Minggu di 

telah berachir dengan 
(untuk kes. Surabajav -— 

pegawai UNGM di Pa- | 

Nela Penge-' 

Sambungan hal, Fa 

    

  up Naya at Ana 

Tikan rumah baru, mengerdja- | 
| (kan, sawah, bersih desa, dan 

   
Kebudaj 

Kebudajaan 

  

rsoalan dalam masjarakat |   
Di napa 

ai kita, dan jang hangat pula. Te- 
| tapi terang, bah bahwa dinegara ma 

na sadja pendidikan dan penga- 
| djaran berdasarkan atas kebu- 
dajaan kebangsaan. Kami me- 
ngakui bahwa jang disebutkan 

pak dengan terang. Kedua kali- 
nja bagian2 dari 

dajaan. 

| dajaan adalah: De nobele en 
i- | edelste uitingen van de men- 

F schelijke ziel. (Pernjataan djiwa 
manusia jang luhur). 

j rong oleh nilai2 baru. 
Menurut Spranger jang di- 

2. Kesenian (kunst, 3. Ketuha- 
nan (religie), 4. Negara (staat), 
5. Ekonomi dan. 6. Kehidupan 
bersama . (samenleving). ' 

bahwa kebudajaan daerah ha- 
rus diberi kesempatan untuk 
bertumbuh dan berkembang. 

| Dan oleh karena adanja negara 
Kesatuan, jang meliputi seluruh 
daerah Nusantara, maka diha- 
rapkan bahwa kemudian timbul 
sendiri kebudajaan kesatuan. 

ran ini. 

erat diantara kepulauan2 kita 

lam hal ini kami hanja memper 
ingatkan, bahwa dengan pendi- 
dikan dan pengadjaran kita se- 
mua “menudju kepada tertjipta- 
nja ,,satu  kebudajaan”, jaitu 
kebudajaan Pantjasila, sebagai 

kita. Ini tidak menghalang-ha- 
langi dipraktekkannja dasar 
»kebudajaan kebangsaan Indo- 
nesia”. 

Kita sekarang dapat peraga 
pulkan pernjataan utama dari 
djiwa ,bangsa kita”, jang ter- 
simpan dalam kesusasteraan ki- 
ta dan jang dimiliki oleh ma- 
sjarakat kita dari daerah mana 

peak 

| sadja. 
-Dan ini kami berikan Kepada 

anak2 kita sebagai nilai2 kebu- 
Gajaan Indonesia, dengan mak- 
sud membuka hati anak2 kita 
menerima nilai2 tersebut, dgn 
pengharapan agar anak2 kita 
didorong untuk  mentjiptakan 
nilai2 baru, sebagai bahan un- 

Pantjasila. - 
Mungkin tugas mempeladjari   

  

  
Dng 4 — 0 dari kes. Solo | 

dalam landjutan per-. 

- 1 18.00 

0 dari kes. Probolinggo | 

"arab   

nilai2 kebudajaan ini dapat di- 
serahkan kepada Djawatan Ke- 
budajaan dan Dewan Pertimba- 
ngan Kebudajaan. 
TP an PEMBATIA : : 

  

SOAL PERUMAHAN 
DI JOGJA 

Kesukaran perumahan dalam 

kota Jogjakarta sangat dialami 
oleh para pegawai Negeri. Se- 

pandjang pendengaran saja Pe- 
merintah telah menjediakan ru- 
'mah2 Negeri, dibawah penga- 
wasan/kekuasaan Djawatan Ge- 
dung2 jakni : 3 

Di atjirobaru 90, aji. Kemu- 

ning 4, djl. Menur 2, Semaki 23, 
Balapan, 63, Widoro 2, Wilis 8, 
Sumbing 2, djumlah 232. 
Dari djumlah rumah. Batjiro- 

baru jang 90 rumah itu dapat 

saja ketahui dengan kenjataan, 
bahwa jang menempati rumah2 
tersebut adalah 8075 pegawai? 
Kementerian Pekerdjaan Umum 
(chusus untuk pegawai Djawa- 
tan “Gedung2. setempat ada 
207,) sedangkan ' Kementerian 

Ta 

lainnja hanja 3 sampai 1075 Sa- 
dja. : 

“ Katau pembagian diatas 
memang diatur setjara Kemen- 
terians-gewijs, agar supaja dja- 
ngan sampai menimbulkan sjak: | 
wasangka para jang sudah 
mendaftarkan  namanja, 

usulkan disimi prosenta- 
si harus disamakan. Dengan 
-adanja prosentasi diatas itu, sa- 
ja dapat mejakinkan pendapat 

para pembatja, 
gian pumah di Batjiro itu tidak 

dapat dikatakan kurang adil. 

, SUKARDI. 

Ra d io 
RABU 17 DESEMBER 1952. 

Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,4 ra. 

12.30 Musik ringan da, Ch. 

Barnet dan B. Goodman 
Klen'ngan Sunda 
Hidangan siang oleh O.K. 
Melati 

Hari Gembira oleh GSRM 
dengan iringan Irama 
assa 

Pendidikan agama Isiam 
untuk. anak2 

  

Na 
14.00 

17.00 . 

18.30 
19.15 Tindjauan mingguan 

Ekonom 1 
Op aa. nonstop oleh 
O.K. Tjahja Muda 
Sarang Garuda RRI 
Jogjakarta 

19.40 

20.30 

Surakarta, , 
dan Semarang. Atjara : 

je ah 

| (waktu mengetam padi, mendi- | 

"pendidikan sepintas 
lalu telah kam Ae Kn 4 , 

U 

$ | kabinet Sukiman jang dianggap 

| dengan istilah: kebudajaan ke- 
| bangsaan Indonesia belum nam- | 

maksud dengan nilai2 kebuda- 
jaan ialah: 1. Ilmu pengetahuan, | 

Achir? ini timbul “perdapat, 

Dengan adanja hubungan jg' 

penglaksanaan dharma bangsa. 

tuk mewudjudkan kebudajaan : 

itu 

saja. 

bahwa pemba- 

A 

Anak? kita harus dido- | 

Bagi kami tidak ada keberatan | 
| suatu apa tentang aliran piki- 

maka tentu akan timbul kesatu- 
an kebudajaan. Indonesia. Da- 

   

| wa tidak lama lagi 
3 nanggung-djawab dari 

ih : kembangan 1 sa keadilan 
“imi, mungkin sekali, kalau kita 

ingat akan Naa bahwa .| 
L€ n dari bangsa | 

“tebal, dan. 
terlihat tanda? 

Botong rojong pada umumnja). | 
ke L |dimaksudkan diatas itu 

Seksi 'Comi 

bangsa /kita | 
3 telah memiliki Kebus,. 

Menurut Dr. Vloemans Ie 18 

(an2 nasional dan rakjat Indone- 
sia. Nama dari brosur jang di- 

1 Tjalon Lerares: 

MODE 

Djalan Gondomanan 5 - 
Telah lulus COSTUMIERE : z 

   
   

   , “Dari Seksi Comite 
ngan diterima keter      

    

   
    

    

   

      

    

   
    
   

    

    

   
   

   

      

   

      

sorang pe- | 
partai 

tersebut akan'dihadapkan kemu.- 
“ka pengadilan Bandung, ditun- 

tut mengenai isi dari salah satu : 
“pidato kira2 10 bulan jang lalu. 

Diterangkan' bahwa pidato ist 

oleh 
Lte En Priangan 

telah didjadikan brosur jang 
antara lain mengenai tindakan? 

“bertentangan dengan :kepenting- 

dakwakan itu ialah »Kebang- 
kratan politik KMB,”. — Ant. 

LEAN lahir Maan selamat 
anak kami jang pertama 

s ANAN D A 

Kel: Imrad Idris - Soepono 
Paris, 26 Ha mber 1952. 
214-192. er 

    " DJUM (GWAMIA) 

PA Oecultist, 

(PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG, OC- 
'CULTIST. Lebih 20 tahur, 
berpraktek di INDOCHINA 

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

« menjurat (correspondentie). 
Nan 8—1, 4—7 

ot 1G A RUDA”" 
Kamar No. “So Th 

195-12. 

    

   

  
  

  

UDJIAN: 

MODE - VAKSCHOOL. 
NA P3. 

Djl. Tugu 32 — Jogjakarta. 
Tgl. 30 Decb. — 2 Novb. 1952. 
Oleh PANITYA jdi Nj. OEI 
TJENG LIAN - DJAKARTA 
hasil udjian telah lulus 
LERARES : 

1. Nj. Sukirman Prawirasu- 
karija. 

Nj. Noordin. 

Nn..Sie Tjoe Hwa. 
4. Nn. Ermien. 
5. Nj. Sudiono Wachit. 

COUPEUSE : 
1. Nj. P. L. Pattipeilohy 

(Freddy). 
COSTUMIERE : 

1. Nn. Noormarijah. 

2. Nn. Martini. 

3. Nn. Umi Kalsum. 
Tidak lulus. 

VAKSCHOOL 
»YVONN E” 

Jogja 

PA 
3. 

  

1. Nn. Kwee Kiem Ting.   
  

  

4 

Siaran Tritunggal studia | 
Jogjakarta, 

Peladjaran lagu2 Djawa |   
  

1000 PEMBELI 
mendjadi 

1000 LANGGANAN 
aa “ 

Djamu Ngeres Linu terus mene- 
rus membikin tiap Pembelinja 
mendjadi Langganan jang tetap. 
Ini disebabkan oleh karena Dja- 
.mu Ngeres Linu, dan djuga lain? 
djamu keluaran Njonja Meneer, 

dapat membuktikan kemandju- 
rannja. Belilah satu bungkus 

|DJAMU NGERES LINU 

(20) 
Satu bungkus Rp. 0.50. 

Mintalah Daftar Harga 19520. 

AB Gg 

LA BL 3 
UM NN NN 

PA ut    
Agen Djokja: Petjinan 78, Tugu & 

Kidul 7, Ketandan 4, Lem- 
pujangan wangi 80, 'Keme- 
tiran Kd. 18A, Kintelan 94. 

Agen Magelang : Djalan NO 
Patjinan 96 -- 13. 

Agen Solo : Tjojudan 141, ken 
peman 15, Djalan Slamet 
Ryadi 394, Djl. Pasar Nu- 

sukan 4, Dj. Pasar Kliwon 
1142, Widuran 67, Djl, Mesen 

5 aa dan Djl. Gading Kd. 170. 

»KEDAULATAN 
Ditjetak: dengan 3 Warna 

Pembelian, 

51— 100 ex 

101 keatas 

  

ULATAN RAKJAT 

      

NOLEYO 

  

   

    

Kalender 1953 

10-—- 50.ex korting 104, 

dan Madjallah ,, MINGGU PING Rp. 

  

KEMBALI RAMLEE DATANG DI JOGJA MEMBAWA 
OLI 11 LAGU2 BARU NAN MERDU 

    

RE PREMIERE, Tiap? hari MATINEE Djam 10.00. / 

: Tidak menjediakan TEMPAT utk umur kurang 17th. 

ANDJURAN NASIB 
dengan: ,MARIAM — D. HARRIS. 

Film MALAYA jang terbaru, SEDIH, LUTJU, GEMBIRA. 
218-12. $ DJANGAN KETINGGALAN! 

BEE RERU   

  

sLUXOR: 

MALAM PENGHABISAN : BESOK MALAM: 

Filim INDONESIA ROD CAMERON dalam 

sSPEMBALASAN” »FORT OSAGE' 

T, DJUNAIDY — E. ZAINAH. in CINECOLOR. 
Untuk 17 tahun 17 th. Teks Indonesia - Belanda, 

219-12, 

    

  
  

Ten Ra" 

INDRA 
RICHARD CONTE — COLEKEN 

dalam: 

“THE SLEEPING CITY" 
Bila malam telah tiba........ sajup-sajup memantjarkan 

Naat Lan » semua nafst timbul disendja malam 
jang menimbulkan tjiuman tjinta..... belas kasihan .... 
bentji.... . takut pada bajang - bajangan ....jang achir- 

nja terdjadi pembunuhan kedjam oleh seorang wanita jang 
tjantik mungil. 

220-12. 

  

MALAM PERTAMA, 

Untuk 17 th. keatas. 

Teks INDONESIA - Belanda. 

DJAM: 5.005 1.15 & 9.15 

GRAY. 

Directie: 

|   

Undangan Tjeramah 
KEPADA: a. para peminat (umum) 

b. para dosen / mahasiswa / pegawai Universi- 
tit Negeri Gadjah Mada, bertempat di Sitinggil Jogjakarta 
pada hari Rabu tgl. 17 Desember 1952 djam tudjuh sore de- 
ngan atjara : 

1. SOAL BAHASA DI PHILIPINA DAN PENGA- 
RUHNJA TERHADAP PENDIDIKAN DAN 
PENGADJARAN 
oleh Dr. Prijohutomo, dosen Fak. Sastera/Paedagogiek 

dan Filsafat. 

2. ARTI FARMACI UNTUK NEGARA, BANGSA 
DAN ILMU PENGETAHUAN 
oleh Dr. TONN dosen Fak. Ked. Ked. Gigi dan Farmaci 
Universitit Negeri Gadjah Mada. 

Universitit Negeri Gadjah Mada 
Sekretaris 

(Mr. POESPONAGORO). 
»KIN” 
213-12. 

  

. Pendjualan umum, £ 
asa hari Djum'at tgl. 19-12-1952 djam 10 pagi di kantor 

| Lelang Negeri di Jogjakarta,  Djl. Reksobajan, dimuka 

Kas Negeri, menurut kekuatan kuasa tetap oleh pemegang 

'hipotek kesatu, dari persi 12 eigendom perp. no's 1975 dan 

216 restant. Sectie A no's 725 dan 2738, surat2 ukur 
S/t/ll no. 11 dan 4/6/09 no. 9, berhubung dengan surat ukur 
pemisahan tgl. 25-1-30 No. 8, 
luasnja 419 M2? dan 8645 M?, dipotong 2909 M2, menurut 
s.h.t. 30/9/32 No. 196 dan 19/2/30 no. 44 terdiri atas nama- 
nja G. Leipoldt terletak di Kota Pradja Jogjakarta Dja- 
lan Malioboro no. 20. 
Jang tawar lebih tinggi harus dibajar djaminan 257 djum- 
lah tawaran di Javasche Bank, 

Pemegang kuasa Mr. T, Hornstra Djalan Braga 55B 

  

    

  

2. Nn. Jong Seng Ie. 22-12 Bandu . 
3. Nj. Tan Oh Hwie. 2 
4. Nj. Subanar. 3 

L 217-12. 1 

ANGGUR 

Peang BOLA DUNIA 

    

   

    

          

    

IVEPAT UNTUK MENJEMBUH OKANG LELAKI 
YANG BAVANJA LEMAH ATBU JANG BERUSIA - 
LANPUT. SEOLAH 2MENYAFATKAN TENAGA BARU 
RIWGA BERGUNA SEKALI UNTUK MENAMBAHKAN 
NAFSU MAKAN, TAMBAH DARAH. KUATKAN YAFAS, 
MUKA PUTJAT, VALAM TEMPO SATU MHIGGU SESL- 
DAHNYA MINUM INL ANGGUR TENEU MERASA - 

SEGER YAN GUMBIKA TIOBALAH MINUM 
WANTI BUKTIKAN SENGIKI. 

TERDAFTAR No.25278 

BANSANYOK PANG 1. 2 

z 8. 4 wak Pen La an et Lela ALAN 
BEA TAMAT ANK 

. Ta 

2 | 

   

Agen Kogja: Toko Obat ENG NGAN HO, ENG TAY HO, 
ata GIE SOEN, Toko BUAT, Toko HING KUNG, Toko 
TON AN HO dan Toko ,FONG” Malioboro 13. 
212- 12 

# 

RAKJAT“ dan nMINGGU PAGI" 
diatas kertas bagus. 

— HARGA Rp. Dan 
d 

» 15 Yo 
” 25 Ip 

Ongkos kirim ditambah 10775. 
Untuk Ta langganan Harian ,KEDAULATAN RAKJAT” 
  dik 

(Adm, uK. R". dan ,M- P0. 
TUGU 42 — JOGJA.   
    

     

  

  

PRODENT 
TAPAL GIGI   

     

       

   
        

    
            

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti “mutiara 

dan ketawa berseri"... 

berkat PRODENT - 

tapal gigi jang 

paling baik! 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

R. 1./9     &    

  

Mau djual tjepet, 
Satu (1) rumah gedong besar, 
eigendom, luas & 1250 M2, terletak di Bintaran Tengah. 

dan 

Sembilan (9) rumah gedong besar, 
di Bilangan Gondolaju. 

Keterangan? pada li Tjemaradjadjar. 

215-12 
PE 

reran SEDIA: 
KITAB - KITAB BESAR BERDJILID. 

  

  

@UR-AN TARDJAMAH INDONESIA djl. 1, 2, 3. 
@UR-AN TARDJAMAH SUNDA Na Ian 
@UR-AN TARDJAMAH DJAWA TA 
Lafadznja hr. Arab, ma'nanja hr. Latin. 
Uk. 16 x 2414 cm. teb. 1184 hal. Harga sedjilid Rp. 35,— 

HADITS BUCHARI TARDJAMAH INDONESIA dfi. 1, 2. 
Lafadz hr. Arab, ma'na hr. Latin. 
Uk. 16 x 2415 cm. teb. 1252 hal. Harga sedjilid Rp. 62,50 

HADITS MUSLIM TARDJAMAH INDONESIA djil. 1. 
Lafadz hr. Arab, ma'na hr. Latin. 

Uk. 16 x 24 cm. teb. 612 hal. Harga sedjilid ...... Rp. 60,— 

TARICH NABI MUHAMMAD S.A.W. dji, 1, 2, 3, 4. 
Bhs. Indonesia hr. Latin. 
Uk. 16 x 24, cm. teb. 1436 hal. Harga sedjilid Rp. 35,— 

KURSUS BAHASA ARAB. 
Keterangan bhs. Indonesia hr. Latin. 

Peladjaran dimulai dari alfabet. 
Sampai mengerti bhs. Arab dan Nahwunja. 
Uk. 18 x211» cm. teb. 843 hal. Harga sedjilid ... Rp. 25,— 

AL - WAHJUL MUHAMMADILJ. " 

Dengan kitab ini orang, dapatkan kebenaran bahwa betul- 
betul Nabi Muhammad itu pemimpin ummat. 

Uk. 16 x 211, em. teb. 420 hal. Harga sedjilid ... Rp. 40,— 

Pesanan diharap sertakan harganja, tuan terima dirumah. 

Menunggu pesanan dengan hormat dan hidmat.   

   

  

    

  

  

2 PENJIARAN ISLAM 
Karangkadjen 62 — Jogjakarta. 

216-12. : 1 

iB Buku jang mengandung riwajat perdjuangan ini perlu di- 

  

  

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 ditjiptakan oleh pelukis terkenal Abdulsalam, 

Isinja: 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. — Ditangkap- 
nja Bung Karno, Bung Hatta dan pembesar? lainnja— Pe- 
ngosongan kota Jogja oleh Tentara, Peladjar dan Rakjat jg. 
herdjuang. — Kekedjaman Tentara Belanda dalam kota. — 
Bumi hangus jang ta' putus - putusnja. — Kegiatan dan ke- 
beranian Gerilja jang membingungkan Belanda. — Perdju- 
angan diluar negeri. — Keberanian dan siasat para Pela- 
djar. — Ketabahan hati Menteri Soepeno menghadapi maut, 
— Penjerbuan umum dalam kota Jogja. — Rol penting jg 
dimainkan Sultan Jogja. — Mundurnja Tentara Belanda 

dan kembalinja Djenderal Soedirman dalam kota. 

miliki tiap-tiap orang Indonesia, tua dan muda, Baik sekali 
untuk penghias lemari buku agar diketahui anak tjutju ki- 

ta dikemudian hari. Tiap Taman Pembatjaan dan Perpusta- 
kaan Sekolah? sangat perlu mempunjainja, 

Terbit tepat pada tanggal 19 Desember 1952, tanggal pe- 
njerbuan Tentara Belanda di Jogjakarta, 

HARGA HANJA Rp. 3,50 sebuah, 

Pembelian: 10 — 50 ex. korting 
51-—100 ex. 

101 — keatas 

Ongkos kirim 1076. 

nana ” 

7 gatau aa 

Beli banjak potongan bagus. 

PESANLAH MULAI HARIL.INI., 

Diterbitkan oleh : 

: B. P. ,KEDAULATAN RAKJAT” 

Pusat pendjual: 

Toko Buku ,,K. R.” 
TUGU 42 — TELP. 901, 

uan UNO Oak kai   Pa 
Typ JKEDAULATAN RAKJAT” 1522/52/6.0.14, 
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