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- Ne ber ada di Pari is untuk me- 

          

. menuntut, peladjaran di Negeri Be- 

  

  

  

Didapat | kabar bata » Saka Mr. 

  

pari AN jang 5 merdilaan 

Indonesia untuk perundingan perdjan 

  

  

3 uai oleh Ir. Djuanda diharapkan 
“akan berangkat ke Tokio pada tang- 
gal 25 Nopember jang akan Ta 5 
Ant. e 

PERATURAN GADJIH BARU 

SEGERA SELESAI 
nteri Urusan Pegawai. Suroso 
rangkan bahwa panitya jang | 

| gai oleh Kartohadikusumc akan | 

“nc. jelenggarakan tugasnja ac ir. ta- 

hun ini djuga. 
Diharapkan bahwa peraturan gadjih 

baru itu setelah disjahkan akan da- 
pat berlaku pada permulaan tahun 
'52. Mengenai rentjana peraturan pe- 
“gawai Belanda jang djuga disusun 
oleh panitya gadjih Sutardjo itu me- 
nurut Menteri Suroso akan dapat 
Gisjahkan oleh Kabinet pada Minggu 

jang akan datang. : 
Diterangkan oleh Menteri Suroso 

bahwa didalam peraturan gadjih ba- 
ru telah mendekati penjelesaian itu 
tidak akan terdapat rasionalisasi 
ataupun penghematan. Ant. 

    

LAPORAN DR. SCHACHT | 

| bilateral dengan Djepang jang : 

    SEGERA DIUMUMKAN 
“Laporan Dr. Schacht jang sebagai- 

mana telah disetudjui oleh Pemerin- 
tah untuk diumumkan, sekarang se- 
dang disalin oleh Kementerian Pene- 

rangan dalam “bahasa Inggeris dan 
Indonesia. 

“Laporan tersebut kabarnja ' Aan 
dapat diumumkan paling lambat pa- | 

“da minggu depan. Dapat diterang- | 
kan bahwa pendapat Dr, Schacht itu 
dibagi dalam 7 bagian, jakni “kata 

ndahuluan, perbandingan umum, 
r? perekonomian, soal? bank, ke- 

uangan negara, koersdekking dan ba- 
hagian Keaak Ant. 2 

  

Mr Sumarno cs ke intan p 
- Kemarin: telah berangkat £ dari Dja-! 6 

karta dewan perutusan kekonperensi 
dewan penasehat Asia ILO di Geneva, 
dibawah pimpinan Sekdjen Kemente- 

rian Perburuhan Mr. Sumarno. 
Sebagai telah dikabar kan konpe- 

rensi ini akan berlangsung di Gene- 
va dari tanggal 10 sempat 13 Nopem- 
ber: jang : akan datang. ' Bersamaan 
den, perutusan i itu berangkat pu- 
la 8 tjalon penerbang sipil jang akan 

Ant. 
(senam 

— PEMBUKAAN KONPERENSI 
- INSPEKTUR LALU LINTAS 
—'DJALAN SELURUH 

INDONESIA . 
Dari Kementerian MN 

diterima kabar, bahwa mulai tanggal 
6 sampai 9/11 diadakan konperensi 
Inspektur2 lalu Lintas Djalan selu- 
ruh Indonesia bertempat di Gedung 
Nasional Bogor. 
Konperensi tersebut dihadiri djuga 

oleh Menteri. Perhubungan dan pem- 

landa. — 

  

  besar2 menga, aa Ant. sega 

  

Poni bai patung djendral “Urip 

keterangan 'bahwa delegasi| 
     
    
    
     

Nan 
na ? 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDGNESIA 

» hand 2 Bhlaurai / Rn 

  

lagi ht man 

   

      

Ih LE NA. 

Oa t nun Ber 191. 

  

Rentjana UU pengganti PP 39. 
masih ruwet . 

AMPAT kemarin “Parlemen belum terima djawaban Pemerintah ter- 
hadap laporan gabungan dari p mbitjaraan?2 mengenai 

dang? pengganti Peraturan Pemeri: tah No. 39 tentang pembentukan de- 
wan? daerah meskipun dalam atjara sidang? Parlemen sudah ditentukan 

bahwa tanggal 20 Nopember dan 28 Nopember j.a.d. 
akan dibitjarakan Aa'am sidang? ia terbuka. 

  

is 

Tenaga nana telal h    

        

pernah kita 
2 dalam ra: 

agekatnja -ma- 
: Ba '& orang 

z Impulan 
: Siagian itu 

dibarinli atau ditolak Tentang un- 
dang2 tersebut, artinja belum dapat 
diketahui benar mana bagian jang 
menerima dan jang menolak. 5 

Kabarnja pokok jang dipandang 
sebagai soal jang prinsipieel dalam 
pembitjaraan? dibahagian? itu anta-. 
ra lain ialah persoalan: mana jang 
seharusnja didahulukan, pembentuk- 
an dewan? daerah ataukah pembe- 
rian otonomi, golongan buruh dan 
tani masuk” ,.neven organisasi” dari 
partai? politik atau tidak, sampai 
dimana batas? tersebarnja partai po- 
litik untuk mendapatkan pemilihan, 
diketjamatan ataukah sampai didesa, 
apakah tidak lebih baik diadakan pe 
milihan umum sadja? — Ant. 

2
 

  

INDONESIAN — INTERNATIO- 
NAL INDUSTRY FAIR 

1 Tahun 1952 di Bandung ? 

'»Panitia Pertundjukan” jang ter- 
diri atas orang2 dari Kementerian 
Mangan Dewan Ekonomi Jn-   

H 

“Pp ANITYA pembukaan patung Letnan Djenderal Urip Sumohardjo al- | 
marhum telah dibentuk di Magelang diketuai oleh Kapten Hardjo- | 

. kusumo Komandan Pengawas Teritorial daerah Kedu. Hari pembukaan 
| patung Tang akan Pena pada hari pahlawan 10 Nopember jad. & 

Mengbnai patung. tsb. lebih @jauh 

'dapat dikabarkan bahwa pembikinan |. 
nja ialah Trubus: dari Seni Pa- 
tung Rakjat Jogja,. jang memulai 
menger djakannja . pon eat bulan Mei 

1950 di Jogja- 

Pondamen pemasangan ' patung 
(vootstuk) dibikin oleh Genie Dinas 
Bangunan Tentara Teritorial IV Dja- 

« wa Tengah berukuran garis tengah 
bawah 6 M dan atas 1.25 M. Pada 
bagian bawah tergurat kata2: ,,Mu- 
lat saliro' 'enggalo wani” dan Nunggal 
tata ambabah syani”. jang masing-pengasih 
'masing mempunjai arti th. 1882 dan 
1951. Dibagian atas bergurat ,,Bhin- 
neka Tunggal Ika” dan letak patung | 
tersebut diarahKan kebarat mengha- | 
dap Gunung Sumbing. - 

Berat patung 3 ton dan bentuknja 
jalah melukisk: almarhum Urip Su- 

“ mohardjo berpakaian tentara ber- 
pangkat Letnan Djendral- memakai 
bintang dua “dasar mas, aa 
1.80 meter dan, ebar dadanja sp 
meter. t 

' Beaja untuk Hambuat pabiing ini 

      

5 tempat dalam daerah Jogjakarta 

nempatan2 BPMD itu ialah di Pu' 

  

wa. beaja,   sebesar Ik. R 130. 000. Sa pet 

PENEMPATAN BPMD BARU 
Menjambung. berita tentang akan 

diadakannja tambahan pendirian 

Balai Pendidikan Masjarakat Desa di 

  

lebih. landjut dikabarkan, bahwa pe 

sat untuk kabupaten Gunung Kidul, 

“untuk kabupaten Kulon : 

Progo, Bendungan untuk kabupaten 

-Adikarto, Berbah untuk kabupaten 

Sleman dan Panggang. untuk Kapus 

ipaten Bantul. 
“Seperti diketahui, 'BPMD? jang ki 

mi telah ada untuk tiap2 kabupaten 
pun telah “didirikan sebuah, dengan 
“demikiah, maka untuk 'tiap2 kabu- 
paten “akan angina 2 buah 
BEM ee 1 

Selain dari itu @iterangkan, bah- 
pendirian untuk tiap2 

BPMD kini PN Maa R25.000, 

  

| semai 
natd 

perhatiannja 

| Korea dan kemungkinan untuk mem- 

rentjana un- 

rentjana tersebut 

donesia dan Chiang Hwoo, sekarang 
sedang melakukan orientasi untuk 
melihat? kemungkinan mengadakan 

jam ertungjukan jang Mae: - 

Panitia 

    

Ba menurdjukkan 
kepada bekas gedung 

Jaarbeurs Bandung. 
Menurut keterangan sekretaris 

DE, Suchjar Tediasukmana, kalau 
usaha itu bisa diselenggarakan pada 
achir tahun 1952, itu sudah baik. Ant.   
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LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota. 

  

Sebulan Pa Kai na PE ng Rp Neh atm 
Ktjoran AA AN na patop Oo 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom . ... R 0.80 
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ENTERI LUAR NEGERI MESIR SALAHUDDIN PASHA 

MENERANGKAN DLM KONPERENSI PERS DI PARIS 

HARI SENIN KEMARIN DULU BAHWA MESIR TIDAK 

  

MEMPUNJAI M (KSUD UNTUK MENGADJUKAN PERTI- 
KAIAN INGGERIS - MESIR KEPADA DEWAN KEAMAN- 
AN ATAU SIDANG UMUM PBB. 

Ia menjatakan bahwa Mesir akan | 
gembira menjambut tiap2 usaha j 

5 3 3 | 
memberikan perantaraan dalam per- | 
tikaian itu asal sadja tudjuannja | 
ialah menarik pasukan2 Inggeris da- | 

ri Mesir dan daerah kesatuan lembah ' 

sungai Nil? 
Dalam pada itu ia 

diterimanja baik us 

dalam keadaan se 
akan lebih memburu 

sadja karena dengan: 
akan diduduki oleh 
gara tersebut yana 
djumlainja. 

Dalam tanja ajawa y Menteri Luar 
Negeri itu menjatakan bahwa Mesir 

tidak mempunjai maksud untuk me- 
njatakan perang Ia epada Inggeris 
akan tetapi djika Inggeris menghen- 
daki perang maka itwadalah soal la- 
in. 

'menambahkan : 
4 Negara itu 

» ini hanja | 
keadaan 

emikian Mesir 
sukan2 4 Ne- 
tak terbatas 

    

    

    

        

   
     

   

rkosaan ter- 
manan. 

Pp Inggeris . di 

i. tidak dapat 

Suatu p 
hadap k 

Ditegaskannja si 
Mesir pada dewasa 

berakibat lain selain berupa perko- | $ 
saan terhadap keamanan dan perda- 
maian terutama didaerah Mesir jang 
sangat strategis itu. Dipertahankan- 
nja terus menerus Sikap dan tinda- 
kan jang tidak sengnoh itu pasti 

xjat Mesir jang 
2 kemerdekaan : 
tindakan jang 
lahuddin  Pa-! 

   

     

   
    

  

    

ita untuk sn 
setimpal demikian Sa 
sha. 3 
Ia Ben ne 'kesulitan2 jang 

6 Atuk Kainp ana 
a.ke 

ngan bahan2 Derbakyi daa Pbasa 
Estrik sebagai akibat dari tindakan2 
Inggeris tersebut. Ant: Afp. 

Tinggal tunggu perintah 
untuk bergerak. 

Lebih landjut dari Kairo diwartas 

  

Amerika dan Sovjet saling memper- 
siapkan siasatnja 

(ARA menteri 3 Besar dari Barat dikabarkan telah mentjapai perse- 
tudjuan selurahnja, mengenai rentjana ,,usul perdamaian” Amerika 

jang akan memberikan saran supaja alat Keamanan Bersama PBB diper-. 
tindakan? kuat dan dalam pada itu mengambil 

sendjataan dunia. 

Usul2 sematjam itu telah pernah , 
dipeladjari oleh PBB dan kini men- 
teri luar negeri “Amerika Serikat | 
bermaksud, untuk meniadakan ini- 
siatif dari Sovjet Uni dengan dja- 
lan mengusulkan kepada Sovjet. su- 
paja ikut aktif dalam Badan Kea- 

manan Bersama tersebut. 

Strategi Barat. 

Negara2 Barat tampaknja akan 
mengambil siasat sebagai berikut: 

1. Truman, dalam pidatonja me- 
ngenai. politik luar negeri pada. ma- 
lan Kemis ranti menguraikan usul2. 
negara2 Barat, jang mungkin akan 

mengenai soal perdamaian di Korea 
serta pengawasan internasional dari 
sendjata2 atom serta sendjata2 bia- 
sa, sebagai langkah kearah pengu- 
rangan persendjataan, dan soal pe- 
ngawasan PBB terhadap pemilihan2 
di Djerman Timur dan Barat. 
“2. Acheson dalam pidatonja pada 

hari Kemis “dimuka sidang Sidang 
Umum PBB aksn memaparkan ren- 
tjana Amerika dalam bentuk usul2 

jang konkrit. 
3. Akon diserukan kepada PBB, su- 

paja membantu pasukan? Serikat di 

perkeras sanctie2 ekonomi terhadap 
RRT. Demikian menurut ramalan? 2 
orang pembesar state Gepar tement 

di Washington. 
4. Amerika Serikat akan berbuat 

sedapat?nja, suapaja Italia dimasuk- 
kan dalam PBB. 
5. Amerika Serikat mungkin akan 
memberikan sokongan jang lebih ku- 
at kepada Perantjis dan Inggeris 
dalam masaalah2 jang dihadapi di 
Iran, Mesir dan Afrika Utara. 

Siasat Stalin.   Tn jang Men di Lon- 

kearah mengurangi per- 
: 

don mengatakan, bahwa mungkin 

| perdana menteri Joseph Stalin pada 
(hari Selasa ini akan mengutjapkan 

| pidato, berkenaan dengan peringatan 
ke-34 dari revolusi Bolsjewik, dan 
dalam pidato itu Stalin akan me- 
ngusulkan penjelesaian seluruhnja 
dari masaalah2 dunia dengan Barat. 

Dengan demikian, maka rentjana 
jg dikemukakan oleh negara2 Barat 
dengan perantaraan Amerika itu 
akan katjau. 

Sjarat Amerika 

Berita “dari Paris  selandjutnja 
menjatakan, bahwa Amerika Serikat 
akan menolak tiap2 usul untuk me- 
ngurangi persendjataan dunia jang 
dikemukakan dalam Sidang Umum 
PBB, sebelum Sovjet Uni menjetu- 
djui membuka Tabir Besinja dan me- 

ngizinkan PBB mendjalankan peme- 
riksaan didaerahnja. Demikian kala- 
ngan jang mengetahui mengatakan 
pada hari Senin. Ant. U.P. 

MASAALAH | KASHMIR 
Perdana menteri Kashmir, Sheik 

Abdullah, pada hari Senin telah me 
ngeluarkan tuntutan, suapaja Pakis 

tan menarik kembali pasukan2-nja 
dari Kashmir dan menjerukan kepa 
da Perserikatan  Bangsa2, supaja 
mengawasi penarikan kembali pasu 
kan2 itu. 

Sheik Abdullah berbitjara dimuka 
Konstituante jang baru terbentuk. 
Dikatakannja - selandjutnji, bahwa 
India bersedia kerdja-sama dalam 
suatu rentjana untuk mendemiliteri 
sasikan Kashmir. 

Selain itu Abdullah menjerukan, 
supaja orang2 jang terpaksa me- 
ngungsi direhabilitir. Ant. UP. 

    

  

“700.000.000 YEN BUAT PASUKAN PENDUDUKAN & POLISI 
| Menurut sebuah berita jang diteri untuk tahun padjak 1952 akan ber- 
ma dari Tokyo, penasehat keuangan 

“nga markasbesar Djenderal Ridg- 

1, Joseph Dodge, setibanja di Dje 
pang telah mengatakan bahwa de- 
ngan ditandatan ganinja perdjandjian 

Ae jang tersendiri itu maka 
harus- memikul beban ke- 

jang jang berat. £ 
3 page tiba di Djepang ketika tgl. 

ktober dan. diterangkannja. bah: 
alam 

, ialah 
2 salah suatu maksudnja 
kundjungannja ke Peegong ? 

    

guna mempeladjari dan menjusun 
laporan mengenai rentjana2 pemerin | 
tah Djepang untuk memenuhi kewa 
djibang-nja dilapangan keuangan, 

setelah  diratifikasinja. perdjandjian 
Amerika - Djepang itu. 
Dodge dengan ' terang2-an minta 

Supaja pemerintah Djepang menaik- 
kan padjak2, mengadakan pengawa- 
san atas pemberian pindjaman2 di 

Idalam negeri dan membatasi pema 
kaian bahan2 mentah, agar supaja 
PENan tadi bisa dipakai guna keper 

Iwan produksi militer. 
Seperti djuga dalam waktu. jg. su 

dah, Dodge akan ikut menjusun ang 

Yaran “belandja Djepang untuk ta- 
hun depan. 

Soo pembiajaan paluvaid pendu- 
dukan Amerika di Djepang dan. per 
sendjataan kembali Djepang meru- 
pakan pokok2 jang. “penting dalam 

anggaran tadi. 

Menurut taksiran kementerian ke- 

uangun Djepang, anggaran beland 

' | 

  

  

   

    

   
    

    

   

Lembaga Kebudejaan lndonesia 5 
Pa Batavinasch Genootschap 
va - 

  
djumlah tidak kurang dari 
815.000.000.000 yen. Dari  djumlah 

ini, 160.000.090.090 yen akan dipergu 
nakan untuk pengeluaran2 jang ber 

taiian dengan perdjandjian Ameri- 
ka-Djepang, diantaranja 100:000.00C. 
000. yen untuk pasukan? penditdu- 
kan Amerika dan polisi #adangan 
Diepang, 10.000.000.090 yen untuk 
penggauti kerugian, dan 20.000.000 

000" yen untuk pembajaran bunga 

| i , NUNA, 
     

  

  
    

benen Matent.h3onba" 
  

kan, marsekal Aziz El Masri Pasha, 
komandan bataljoen pembebasan Me- 
sir katakan, ia sedang tunggu perin- 
tah Pemerintah Mesir untuk memu- 
lai dengan gerakan pembebassannja. 

Diterangkannja, alat2 sendjata te- 
lah banjak. Ia memperingatkan Ing- 

: geris supaja menghentikan agressi- 
inja jang djahat, kalau tidak mereka 
akan memberi banjak korban bagi 
tiap tetes darah jang ditjutjurkan 
bangsa Mesir di daerah Saluran Suez. 

Aziz W! Masri Pasha, jang” telah 
mengundurkan diri sebagai panglima 
besar pasukan2 Mesir, kini memim- 
,jin salah satu dari beberapa pasu- 
tan2 dibawah tanah. Ia: dalam 'itu 
nenjatakan kesediaannja untuk be- 

zerdja bersama2 dengan gerakan. di- 
bawah tanah i resistence 
movement) jang di Nababan oleh Per- 

himpunan Persaudaraan Moslem dan 

    

|crganisasi2. politik lainnja. 

Sementara itu pers Mesir katak”n aan menaklukkan 
satuan2 pasukan pembebasan makin | 
giat di propinsi Sharkia, jang berba- 
tasan dengan daerah Saluran Suez. 

Ant. 

PERANTJIS - AMERIKA DI 
BELAKANG INGGERIS 

Menurut Reuter Menteri Luar Ne- 
geri Inggeris Anthony Eden kemarin 
malam telah dapat sokongan dari 
Amerika Serikat: “dalam “usahanja 

mempertahankan pendirian Pemerin- 
tah Inggeris terhadap masalah PUNON 

dan Suez.: 

Pa kan Hala Lean ane 
tara Eden dan Acheson, Menteri Lu- 
ar Negeri Amerika Serikat tersebut 
mendirikan ,,backing” kepada poli- 
tik Inggeris untuk mempertahankan 
daerah Suez dan menjerahkan na- 
sib Sudan kepada rakjat Sudan sen- 

diri. 

Pun Pemerintah Perantjis menurut 

berita Reuter itu memberikan soko- 
ngan penuh kepada politik Inggeris. 
Diduga dalam sidang umum jang di- 
mulai Selasa kemarin ini Amerika 
Serikat dan Inggeris akan mentja- 
pai kata sepakat jang penuh menge- 

nai soal Timur Tengah ini. Ant. Up. 

Hari Ulang th ke 34 

  

Revolusi Oktober Rusia. j 

Berhubung dengan ulang tahun 
ke-34 Revolusi Oktober Rusia (tang- 
gal 7 Nopember) kemarin PKI 'me- 
ngirim kawat kepada Stalin jang 
antara lain menjebutkan bahwa PKI 
menjampaikan salam kepada rakjat 
Sovjet Unie dan Partai Komunis Sov 
jet Unie jang sudah dapat men- 
djatuhkan kekuasaan Tsar dan meng 
gantikan kekuasaan itu dengan ma- 
sjarakat sosialis. 

Di harapkan oleh PKI usaha per-j demarkasi gentjatan sendjata 

alihan masjarakat .sosialis kemasja- | 
rakat komunis sekarang sedang Gi- 
selenggarakan oleh rakjat  Sovjet 
Unie akan dapat sukses besar. 

Dalam pada itu kawat tadi menje- 
butkan bahwa PKI dibawah pimpinan 
Partai Komunis Sovjet Unie dengan 
Stalin sebagai pemukanja sukses jg 
lebih besar disegala lapangan akan 
mentjapai djaminan penting terha- 
dap perdamaian dunia jang abadi. 
Ant, 

Litu 

Is 

nggeris suatu Natan 
dap keamanan 

KALAU TERUS-MENERUS, RAKJAT MESIR 
Ho AKAN BERTINDAK 

  

lesir 

  

"LAKSMI PANDIT PULANG 
Laksmi Pandit jang mengundur- 

kan diri sebagai duta besar India di | 
Washington hari Senin kemarin me- 
njatakan kepada pers bahwa ia akan 
kembali ke India tanggal 15 Nopem- 
ber jang akan datang untuk ikut ser- 
ta dim pemilihan parlemen. Ant. Up. 

DEMONSTRASI MENJO- 
KONG MESIR DI 
DAMASKUS 

Ribuan kaum demonstran pada ha 
ri Senin jl. mengalir ke ibu kota 

Syria Damaskus dari kota2 perbata 
san untuk menjatakan  solider de- j 
ngan Mesir dan menentang Ingge- 

ris dan Amerika. 
Barisan2 polisi 

  
jang kuat ditem 

patkan" disekitar gedung2 legasi ne-j 
gara2 Barat, tetapi insiden2 tidak 
terdjadi. Semua toko dan tempat2 
umum . ditutup ketika kaum demon 

siran itu memenuhi djalan2 dan ber 
baris membawa poster2 jang meno- 
lak usul2 Barat mengenai pertaha 
nan Timur Tengah. Diantara poster2 

ada jang berbunji: "Rentjana 4 

| Negara ialah suatu gerakan Zionist 
dunia Arab:", 

- Enjahlah impert 
Ant. UP. 

"Hiduplah Mesir 
alisme Inggeris!”. 

Tia Ikan2 d dan pem- 
2 bunuhan2 

Di Philipina. 

Empat- belas' orang ' pada malam 

| Senin jang lalu telah ditjulik dan ke- 

mudian dibunuh oleh kaum Huk da- 

lam kegiatan terror jang meningkat 

“lagi sedjak beberapa hari ini di Lu- 

zon Tengah. 

Diantara orang2 jang ditjulik lebih 

dahulu sebelum dibunuh ialah seo- 

rang tjalon partai Liberal, 2 orang 

inspektur pemilihan, seorang anggo- 

ta tentara dan 4 orang penduduk pre- 

man. Seorang tjalon partai Liberal 

lainnja djuga- ditjulik bersama2 de- 
ngan sedjumlah penduduk preman. 

Keterangan @uirino. 

Sementara itu presiden Elpidio 

| @uirino menjatakan di Manila bahwa 

| pemerintah Philipina sanggup sepe- 

(nuhnja untuk memelihara keamanan 

|selama pemilihan2 umum di Philipi- 

(na jang akan diadakan pada tang- 

| gal 13 November jang akan datang 

ini. 
@uirino selandjutnja mengatakan 

bahwa pasukan2 bersendjata peme- 

rintah telah siap untuk menindas se- 
tiap tindakan kekerasan, baik jang 
dilakukan oleh kaum Huk, jang me- 

nurut @uirino mengantjam kaum pe- 
milih memberi suara2 mereka nanti. 

Ant. AFP. 
ea el 

DJERMAN TIMUR INGIN 
TINDJAU SIDANG PBB 

Kalangan politik di Djerman Ti- 

mur kemarin dulu malam menun- 
djukkan karena penindjau2 Djerman 
Barat diperbolehkan menghadliri si 
dang umum PBB jang akan datang 

ini. 
Maka Djerman Timur djuga akan 

mengadjukan permintaan supaja di 
bolehkan mengirimkan . penindjau2- 
nja pula. Keputusan ' mengenai ini 
Senin telah mengeluarkan antjaman 

“belum “didapat kepastiannja. 
Ant. AFP 

  

Inka 

ta di Korea, 

Usul baru PBB. itu pada umum- 
nja menghendaki supaja soal penen- 
tuan garis. .demarkasi itu ditunda   hingga pembitjaraan2 gentjatan sen- 

|djata telah berachir seluruhnja. Me- 

| nurut usul tersebut perletakan sen- 
|diata akan ditentukan disepandjang 
garis pertempuran ..jang sebenarnja 

| pada waktu persetudjuan gentjatan 
| sendjata ditanda-tangani, dan kare- 
(D3 itu mungkin tidak akan mempu- 
Injai hubungan dengan garis pertem- 
Ipuran sekarang: 
| Delegasi Utara telah membitjara- 
kan usul baru PBB itu selama 214 
djam dalam sidang Panitya Ketjil 
pada Senin sore, dan berdjandji akan 
membawa djawaban Utara terhadap 
usul tersebut dalam pertemuan Pa- 
nitya Ketjil besok hari "Selasa. 

Isi & arti usul PBB. 

Dari Tokio U.P. lebih landjut me- 
wartakan, bahwa dgjika pihak Utara 
menerima usul baru PBB jang sama 
sekali berlainan dari pada usul jang 
sudah2 itu, maka penentuan garis 

akan 
merupakan pasal terachir ' dalam 
agenda perundingan2 gentjatan sen- 
djata. 

Penerimaan usul tersebut demikian 
pula akan merupakan suatu isjarat 
bagi pasuksn2 kedua pihak untuk 

saha. memperbaiki ' kedudukan2 
mereka masing2, sementara perun- 
Gingan2 di Panmunjom dilandjutkan, 
demikian menurut UP. 

Pada singkatnja usul PBB itu ia- 

  

   

  

  lah sebagai. berikut: 

  

PUPUK BCA UNTUK INDONESIA 
24 Ton pupuk Double Super Phasphate telah tiba di Indonesia semen 

djak bulan Augustus, jang merupakan sebahagian dari projek pemupuk 
dari pemerintah dan diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian. Pada. 
gambar diatas nampak 

  
berpuluh2 karung pupuk tersebut sedang disi- 

apkan untuk diangkut ketempat mveestinja, 

PANMUNJOM: 
  

Garis demarkasi ditentukan sesudah 
sera gentjatan sendjata 

Usul baru dari delegasi PBB 
“NGGOFAT PBB dalam Panitya. Kefjil Gentjatan “Sendjata di Pan 
munjom pada hari Senin jang laln telah mengadjukan suatu usul jang 

baru sama sekali dalam usaha untuk mentjegah djalan buntu dalam pem- 
bitjaraan? mengenai penentuan garis demarkasi untuk perletakan sendja- 

1. Garis gentjatan sendjata supaja 
didasarkan pada garis pertempu- 

ran darat sebenarnja pada waktu 
penanda - tanganan persetudjuan 
penghentian tembak - menembak, 
dengan perobahan? seperlunja”. 
Daerah penjangga gentjatan sen- 
djata harus seluas 4 Km. 

3. Sebuah  panitya terdiri dari 3 
orang opSir dari masing? pihak 
harus menentukan garis kontak 
djika persetudjuan penghentian 
tembak-menembak telah siap un- 
tuk ditanda-tangani. 

4. Mengandjurkan supaja delegasi? 
lengkap dalam perundingan gen- 
tjatan sendjata membitjarakan 
pasal? lainnja dari agenda, dan 
menetapkan pembitjaraan menge- 
nai pasal garis demarkasi itu se- 
bagai atjara terachir, agar de- 
ngan demikian akan tertjapai 
persetudjuan mengenai segala so- 
al jang bertalian dengan perleta- 
kan sendjata di Korea dalam wak 

tu jang sesingkat2nja. 

Suara Radio Peking. 
Radio Peking dalam siarannja pa- 

da Senin pagi sementara menjata- 
kan, bahwa pihak. Utara dgn keras 
menentang tuntutan Amerika jg .,ti- 
dak masuk akal” itu, jang menghen- 
daki pengawasan atas Kaesong, de- 
mikian pula tuntutan  supaja kota 
tersebut dimasukkan “dalam daerah 
jang didemiliterisir, demikian AFP. 
dari Tokio. 

SEPAK BOLA SEGI TIGA 

» 

  Pertandingan sepak bola segi tiga 
antara PSIS — Persis — PSIM. jang 
kedua akan dilangsungkan di Jogja- « 
karta pada tg. 10-11-4142 bulan ini. 
Hari pertama akan keluar dilapang 
hidjau kesebelasan PSIS — PSIM, 

ari                            
ketiga PSIM — Persis. 

Seperti diketahui pertandingan jg 
pertama telah berlangsung di Sura- 
karta pada tg. 2-3 dan 4 Nopember 
jl. dengan kesudahan 

Persis — PSIM 3 -— 83, 
PSIM .— PSIS 2 — ? dan 
Persis — PSIS Tea 

TANDA MATA UNTUK 
DJUARA KASTI 

Murid2 sekolah rakjat Jogjakarta 

jang telah djadi djuara nomer satu 
dan djuara nomer tiga, bagian puteri 

didalam pertandingan ' kasti dalam 
pekan olah raga PON di Djakarta 
baru2 i#, kemarin telah dikumpul- 
kan “dikantor: Wijotoprodjo, kepati- 

han Jogjakarta, untuk menerima tan 
da. mata. Anak-anak laki2  meneri- 
ma kemedja kaos, anak2 perempuan 
2 meter. bahan badju. 

SUNGGUH? TERDIMDI 
“Salah seorang ' pegawai tinggi di 
Djakarta jang mendapat sedan dari 
diawatannja terpaksa minta Sepeda: 
motor untuk dinas - pekerdjaunnja, 
karena sedannja selalu dipakai oleh   Sang... Aan isteri jang sudah ber 
rijbewijsi 

 



    
    

   

    

   

    

   
    

    

    

   

      

   
   

    

    

   
   
   

  

   

     

   

      

    
    

    

   

   
   

   
    

    

   

    

   

        

    
   

   
   

        

   

      

    

  

elum diketahui. 

Sh 

BE ka 
sen sa donesia. Lani meat 

a An oh pada Baar 
mber hingga 10 Desember 

lapat 
PPK 

dakan Bilas   

Isi Kedaulatan Rakjat) 

Aan jang | 

ber alasan: 

1 satu blok. 
injatakannja. bahwa. 
bahwa Amerika" 

Y tutup djaminan Ke 
ta mengingat banjaknja 

| Amerika dinegeri itu. Dalam 
Uikan sikap terhadap soal ter 
hendaknja diadakan pertimba | 
1ag saksama dan berhati-hati. 

logis. dan masak rentja 
"na, 

| Me. LUAT SIREGAR (Ketua frak 
ber pendapat 

bahwa usaha untuk mengikat nega- 

   

: Lana san tahi 
ai Indonesia sudah 

Saata per djandjian jang | men Jafar an bahwa:   ra? Asia Tenggara dalam suatu Pakt 

kaian perkembangan? 

(ter tentu. : 

kemudian perdjandjian antara USA-$ 
Australia dan New Zealand, disusul | 
dengan berdjandjian : USA-Djepang | 
kemudian Keenan USA- Ta 

Ipina. 

kini sudah diramlai oleh Pilipina utk 
mengadakan Pakt Militer dengan ne 
gara? Asia Tenggara itu dan @jika | 
itu telah terdjadi maka dengan sen- 

» dirinja rangkaian dari perdjandjian? 
(semua itu -hakekatnja adalah suatu 
Pacet Pacific. 

Ta berpendapat bahwa dalam hal 
ini Pemerintah Indonesia harus bi- 
djaksana karena turut dalam  per- 
@jandjian militer “serupa itu sudah 
.berarti. mgmilih,suatu blok. 

3:5 Sea 53 nesia turut perdjandjian 
: militer. 

daNn3oro Ketua fraksi Parindra 

Militer adalah dihhat dari Sudut rang j bersedia menjelenggarakan tiap2 fa 
sebelumanja, : kultit dimulai dengan fakultit hukum 

sudah log dan masuk renijana jang | 

Rentjana itu menurut Lm&t mula? ' tah memberikan bantuan jang diper 
ialah berwudjud perd jamajian Kriscoj 

Tindakan jang. menjasul, Jatim: jg. 

"8 Noor ikan: 

aja. Kita sendiri mungkin 
Ka aa militer, masih Manan 

Menurut 

  

sungjota sedangkan de- 
geni Wrise     
      

  

memilih suatu blok lebih djika k B | 
Tparut Tan suatu Mn, il 

    

  

TA se 
blok Oa Bielkeras d mi 

ngan turut sertanja Indonesia dalam. 5 
Hperdangii ian militer itu Ant. 

' JAJASAN UNIVERSITEIT 
SAWERIGADING 

   
  

araubkin ng dengan akan @ibukanja : 
Prakantit bukan dan sasterau di Ma- | 
kassar lebih djauh dalam: pertemuan 
“ntar Gubernur dan pihak2 pemim | 
pin balai perguruan tinggi ,Saweriga 
ding” serta pemimpin badan perdjon- 
ngan untuk perguruan tinggi Tateng 
keng dan Dewin Minahasa telah di 
ambil sebuah. pernjataan bersama 

balai perguruan 

tinggi Sawerigauing direorganisir 
djaai suatin jajasan jang bernama Ja 

jasan Universiteit Suwerig sading. 
5 Akte jajasan tersebut akan disusun 
oleh salil komisi jang diketuai oleh 
Guber nur Sudiro. - Jajasan tersebut 

  

    

dut sastera jang harus disamakan 
dengan Yakultit negeri asal Pemerin 5 

an Ps akh Militer dis 

» belaka | 

k   
lukan misalnja guru2 besar, keua- 
ngan, masok ial dan sebagainja. Ant. 

“AS RAMA REHABILISASI 
BUBAR 

Kini telah didapat kepastian, bah 
wa ARPP (Asrama Rehabilisasi Te- 
naga Pedjuang) Sumenep Madura dja 
di dibubarkan dan penghuninja dipu 
angkan keasalnja masing2 di Djawa 
Barat. Angkatan pertama bertolak 
dari Batuan, Sumenep, pada tanggal 
4-11 dan tanggal 5 meneruskan per 
djalanan dari Surabaja dengan £x 

  

  
Tidak bidjaksana Indo- 

1 |djuga berpendapat bahwa tidak bi- | 

  

    
   

    
    
   
   
   

    

    

   

   
   

   

    

   

  

   
   

     
    

   

  

   

     
   
   

  

gusaha2nja di Jogja, Tr 
“dua peng 
PN 

li Bjaw: 

Zn aa 

     
   
   
    

      
   

lagi penui 
and pada -bulan2 se- 

  

    
    

    

   

    

      
   
    

  

    

     
   
   

      

   
   

   
   

  

   
   

  

   
   
    

      

       

   

    
   
   
   

  

   

   

  

   

  

   

    

   

  

   

  

n tarip2 autobus 3 

(Dari kor sKR? Sendiri) 

(ARIP2 harga kartjis Autobus2 diselaruh Djawa-Tengah, ketjaah jg 
rata? naik dari 15 sampai 20 “0 bahkan ada 

a/ jang menaikan sampai 259, Kenaikan ini, demikian 
Samodirdjo dari Perserikatan 
an kareun naiknja harga bensin, telapi karena ne- 

“harga? Ondlerdit2 dan lain? alat jg berasal dari juar negeri. Band2 
Inja untuk kendaraan? sematjam 

5 | DJL: Si 

adi pada ha 
Y daripada ke 

- Beberapa bus ti 

|Isalah satu djalan dari: 
Penetapan tarip dan ti 5 

ae masih akan 2 

-itu  bangaa 
ngan angka |. 

djaksana pada sa'at sekarang ini In 
Gonesia turut dalam perdjandjian mi   ""hiter jang dikehendaki Pilipina, 

Ar aa 

ngah     

Pengusaha? autobus. 

bus? sekarang Ini naik 

    AND: DIEANTI DJL. 
'OVERSTE -SUDIARTO 

“ Staf Penerangan: Divisi Pangeran 
Diponegoro mewartakan, sebagaima 
na telah dikabarkan pada beberapa 

hari jg. lalu, keputusan mengenai 
penggantian nama Djalan, diantara 

Jan Siranda. 

| Inegoro telah diambil keputusan me- 
milih Djalan Siranda diganti nama- 
nja mendjadi Djalan Overste Sudiar   

| pada ,Hari- Pahlawan” 
Mara 1951. 3 

  

£ 
Bi 

. Serikat Buruh Penanggap 
bergerak 

Paru ini Serik W Buruh Penangga 
di Surakarta “Tr (ie Ha re) 

: " Hongkap untak merundingkan pelba- 

bagai soal jang mengenai organisasi 
serta nasib anggauta2nja. Setelah di 
adakan pemandangan? dan pertakar. 
an pendapat, maka sidang mengam 
bil resolusi, jang nud Ksudnja sbb.: 

Supaja segenap 

lapkan statusnja dan masuk keda- 
  
ngan pamongprodjo. Susunan linyka- 
tan gadji ditind jaw kembali dam ha- 
Trus diingat djasa2 dan riwajatnja. Ti 

Fdak' keberatan bentuk. dan nama pe 

ngkatan gadi para pegawai penang" 
“| gap seluruh daerah Surakarta jang 
“ternjata "non bekerdja” dengan Be- ma pekerdjaan Jang patut selama me 
Ilanda, terutama jang aktif ikul ser 

. Ia dalam pemerintahan gerilj It, (KR) 

  

penanggap “dite- 

lam kementerian awam hegeri golo- 

sman) 3 

Djalan -De-- 
mak, Djalan KN ANA, dan Dja- : 

Oleh fihak Divisi: Panger an Dipo-! 

“to jang peresmiannja akan dilakukan | 
tanggal 10 | 

press siang. Sebagian di Pegaden 
Baru, Aainnja di “Yjikampek dan Dja 
tihegara. Dalam angkutan pertama 
itu. bertolak kira2 100 orang. Semu- 
anja dalam 5 angkatan akan “bertolak 
ke Djawa Barat 351 orang. Seperti 
Gikatakan oleh pihak resmi YO dari 
djumlah semua telah masuk CTN 
(Corps Tjadangan Nasional) dan 16 
orang djadi ena Ant, 

— KEKURANGAN GURU DI 
KALIMANTAN 

Diseluruh Kalimantan jang berpen 
duduk 314 djuta hanja adu 15 SMP, 
“diantaranja sebelas buah SMP Nege 
ri, dan sebuah SMA, demikian dite- 

Jengkan oleh Siahaan, Kepala Inspek 
si SMP Kalimantan. Mengingat djum 
lah anak jang tammat "Sekolah rak 

  

at djumlah itu d atakan tju 
"Ikup untuk se Ha ntara Ini, tetapi djum 
tlah SMA tidak tjukup:. 'Jang paling 
berat dirasakan ialah kekurangan gu 
ru untuk SMA itu, sedang d jandji 
Kementerian PPK mengirimkan un- 
tuk guru? ke Kalimantan tidak dite- 
pati dengan benar. Ant. 

SEMINARI MENENGAH — wa 
—... SMP DAN SMA 
Oleh Kementeri ian Agama dan Ke- 

menterian PP dan K, Seminari Me 
nengah telah diakui sama “dengan 
SMP. dan SMA. Tamatan Seminari 
Agung disamakan dengan mahasis- 
wa jang sudah beberapa tahun mengi: 
kuti kuliah perguruan tinggi, dan pas 

  

demicus. 

Subsidi atau sokongan untuk Semi 
nari2 KE Ma (ea,   

R7,948,60,--, modal seluruhnja 

  

Sed jak hari Ke 

dari Jogja teraja, 
314 A3 "2 

   
    W 

keadaan jang 
        

   

  

     
   

    

    

  

UR. hari Senin) dan kalau dintile2 
a 

en Me , 

  

di desa Wotgaleh leirab 6 km. 

  

  

    

       

  

   
      

    

  

   

  

   

           

      

   

  

    

Sebelah Hima 

adjaib, “jailu sebidang tanah" sekira 
dengan mendadak terasa panas seperti panasnja api (lihat berita 

seperti mengeluarkan gas. Sedjak 
erapa - hari ini: tempat itu dibandjiri oleh penduduk kota dari segala 

2 ORARI | : Kiang Tek Kie. 
  

kan masalah Irian Barat. 

didapat keterangan bahwa rapat ter 
sebut telah memperhatikan dengan 

da mengenai perohahan  Undang2 
dasarnja. Berhubung dengan itu PNI 
telah menentukan-sikapnja dan ber- 

Mn sbb: 
1. Bahwa kehendak Pemerintah Be 

landa- mengenai soal Irian Barat 
harus ditentang oleh seluruh 
bangsa Indon baik dilihat da- 

ri kepentingan Indonesia sendiri 
mengenai “ Irtan- Barat cataupwn 

|dari- sudut “kepentingan “dunia 

umumnju jang pada saat seka- 
rang Men prinsipib aliran 

kolonialisme: 
Oleh sebah “lu PNI berkehendak 
supaja Pemerintah Indonesia de- 
ngan resmi menanja kepada Pe 

merintah Belanda apakah betul 
oleh Pemerintah Belanda dimak- 
sudkan mer aba UU D-nja dengan 

“menetapkan Iri Kun. Barat dengan 
”Nederlandsch Nieuw Guinea” 

dalam. wilajei “keradjaan "Be landa 
seperti jang “Gumumkan dalam 

pers. : 

“Dhika njata teri djawaban. Peme 
“rintah Belanda, bahwa maksudnja 
sesuai dengan apa jsag telah diu- 
mumkan dakum pers mengendi so 

1 S 

tak supaja dengan tegas Peme- 
rintah Inaonesia menjatakam ke- 
pada Pemerintah Belanda bahwa 
maksudnja dalam soal Irian Ba- 
rat itu diangg 96 oleh Pemerintah 
Indonesia m : 
untuk menghu 

      

   

  

taun terse sbut, Ant. 

  

  JANK PASAL RABAG BAN 
|. SALAM BERGERAK 

Keadaan bank pasar Grabag, Ma- 
gelang, ternjata mendapat kemadju- 
ar jang Yuar biasa. Sampai achir bu 
lan jl. dfumlah pemimijam ada 465 
orang, djumlah uang setoran ada 

ada 
R18,300:-. jang diterimanja 
R1. 830,--. 
»Bank pasar di Salam jang bar sa 

dja didirikan kini mempunjai modal 
R700,--. Bunga jang dipungatnja ada 

Bunga   
toor disamakan dengan AAN Aca. 

| 
hh 

20x. dalam waktis.3 bulan. Jang 1075 

“untuk tabungan sipemindjam. sedang 
“18: 1079 “untuk “organisasi- (bank). 

Keuntungan jang 50x Yo wntuk kebutu 
han desa dan jang 5075 guna pengu 
rus, (Kor). 2 

  

langsung kepada D.G.P. 

Persekot2 jg dikeluarkan dengan 
perantaraan P.K.M., sedjak 1 Desem 
ber 1951 diberhentikan. V 

Tjara2 dan kewadjiban2 jang ha- 
rus dipenuhi bagaimana mengadju- 
kan permintaan tundjangan kepada 
D.G.P. S.ALA.D., dapat diperoleh di 
Staf Perwira D.W.T.R. setempat. 
'Dengan mengabaikan  sejuruhnja 

ada. dalam maksud 
pat mengakibatkan | 
ps 'Mmohonan. 

jat/3 diatas, da- 
cak MAA   

Barang siapa 

  

Ketentuan2 jang dikandung dalam 
pasal 8 dari PP no 6th, 1950 jang 

erdjaan 'dirobah- Menuntut Menbknja, ber bumji:. 

Anggota TNI. jang mendapat tun- 
diangan dapat diwadjibkan meneri- 

rek belum: .mentjapai usia 55 th. 

« menoluk pekcrajaan jg    

  

atau sebagian dari ketentuan2 jang” 

  

Tundjangan kepada. segenap 
| anggauta demobilisan 
TAK Penerangan Divisi Pangeran Diponegoro menerangkan bahwa 

' kepada segenap anggauta demobilisan jang dengan surat keputusan 

sementara Plim. VL.IV. sudah mendapat persekot tundjangan P.P. No: 
6 th. 1950 cg Keputusan Menteri Pertahanan no: 
ini DIBERI KESEMPATAN PENUH untuk mengadjukan permintaan 

SALA.D. di Bandung 
-memperofeh tundjangan? jang sebenarnja dan bukan persekot lagi. 

193/MP/1950, dengan 

setjara tertulis untak 

patut, maka pendapatamnja dari Pe 
merintah akan “ dikurangat dengan 

presentasi jang sama dengan jang 

lermaksud dalam. pasal ? dihitung da ' 
ri pendapatan jang ditolak “tu. Hal 
imi telap berlaku terludap mereka 

jang tidak memasuki CTN. pada hat 
Sudah, mempunjai pekerdjaan dengan 
sesuatu penghasian-pun belum (vide 
pasal 7 P.P. No: 6 th. 1950). Dengan 
mengingat PEnGUmuMan, Lly. 26-6-51 
no: 14/B2/D 11/51, mereka jang di 
maksud dalam sub a, dianggap meno 
lak pekerdjaan. jang patut. 

Untuk “kepentingan tsb. ajat 3 
akan dibuka oleh Perwira D.W.T.R. 
setempat mulai tgl. 1 Desember 1951. 
Djawaban atau hasil dari permin- 

tian tsb. akan dikirimkan oleh D.G. 
PALA, hera jang berkepenti 
ngan. (KR.). 

INN Bap mesen Ren 

saksama maksud Pemerintah Belan | 

“al tersebut dilas, PNI berkehen 

Dari kalangan jang bersangkutan ! 

MESUM Belaydu., 2 Ta penyiar ai 

Aliran | alonialisnie 4 Kant ditolak 
. Hapuslah Unie Indonesia-Belanda ! 

"MARIN duta malam dewan par ar PNI telah mengad: Jitun 

hersama-ama: dengan pimpinan £ caksi PNi dalam Parlemen 
Ketua Parlemen dan 4 Menteri PNIL dalam Kabinet untuk membitjara- 

rapat 
beserta 

  

BELANDA2 PENGUSAHA 
MA DITANG- 

4 Orang "Belanda employe onder- 
neming karet "Tondjong-estaite” dida 
cerah Pameungpeuk kabupaten Garut 

Selatan  kabarnja telah ditangkap 
Oleh jang berwadjib. 

Menurut kabar mereka ditangkap 
pada hari. Djunvat jang baru Jalu 
tapi belum ada kepastian instansi 
mana jang melakukan penangkapan 
penangkapan tersebut. 

Djuga sebab2 penangkapan terse- 
but belum diketahui di Bandung ke- 
empat orang itu Ezemans, Munrich, 
Lazare dan Levert. Ant. 

i 

  

TAUFAN DAN HUDJAN 
LEBAT DI SUBANG 

200 Rumah hilang atapnja, 4 ru- 
nah rusak sama sekali ketika Ming- 
gu petang kira2 djam 16.00 angin tamu 
fan mengamuk atas daerah ketja- 
matan Purwodadi didaerah Kabupa- 
te Subang (Bandung). 

Datangnja angin taufan bersama- 
an dengan turunnja hudjan lebat se- 
lama satu djam. Ketjelakaan manu 
sia tidak ada sedang kerugian harta 

benda belum dapat tertaksir pada 
waktu ini. Ant. 

  

  
  

Pe onjenas 

Gerombolan2 “Dengatiaa dapat 
. dilumpuhkan 

    

Bagi Jogia kalah merup 

daerah Surakarta beberapa ka 
ju kepada wartawan K.R. sbb: : 

Penggabungan dua daerah itu se- 
sunggunnja merupakan suatu beban 
jang tidak ringan bagi Jogja. Kalau 
hal itu dilihat dari sudut keuangan 
negara bukan berarti suatu pengura 
ngan anggaran belandja. Tidak. sedi 
kit pegawai2 jang hingga kini masih 
menerima gadjihnja, misalnja sadja 
keadaan dikraton Jogja. Jogja tidak 
menolak, asalkan soal penggabungan 
itu dikehendaki oleh sebagian banjak 
De Nh jang bersangkutan. 

Satu kehendak.   
N Sebelumnja melangkahkan kaki ke 

arah perwudjadan penggabungan ke 
dua daerah tsb sebaiknjalah adakan 
terlebih dulu persatuan kehendak di 
dalam daerah jang akan didjadikan 
satu itu. Jang penting bukan soal 
penggabungannja, melainkan lantjar 
nja djalan pemerintahan Republik In 
Gonesia, serta sehatnja alat? kenega 

|Iraan kita. 
Bila hal itu memang betul? dike- 

hendaki, mengapa tidak mungkin. Mi 
salnja kabupaten Kulon Progo dan 
Adikarto, karena memang sudah 
mendjadi kenjataan dapat bersatu, 
maka meskipun belum ada surat res 
mi tentang .penggabungannja, tapi 
pemerintahan disana sudah berdja- 
lan. 

PENGURUS SBIM. BARU 
Dalam rapatnja baru2 ini telah di 

adakan susunan pengurus SBIM. Tja 
bang Jogja untuk mengadakan pe- 

Injempurnaan. 
Adapun susunannja ialah sekreta- 

ris I Prijono, bag. Organisasi sdr. 
Tugirin, bag. Perb./Upah sdr. Tar- 
man, Pend./Pen. Suhardjo dan Ben- 
dahara Wariso. 

HASIL UDJIAN TERTULIS 
Untuk Pegawai P.U. Bag. 
Pe engairan D.I. Jogja. 

Hasil rudjian “tertulis jang diikuti 
oleh 58 orang dan dilakukan pada 
tanggal 25- 16- 27 Oktober 1951, untuk 
pegawai/mandor P.U. Pengairan Da 
erah Istimewa Jogjakarta sbb.: 

Samidi. Sukardi. Suwardi. 
suhardjo.. Martojo. Sidi. 

Selain itu masih ada 10 orang jang 
masih diudji mondeling jaitu sdr2: 
Sunarjo Sugeng. Sarimun. Atmopa- 
Wiro. Ardjosentono. Sudarsono. Wig 
njoutomo. Djosetomo. Sumar. Kan: 
darman. 

  
Sastro-   

aa pas 

Penduduk terlepas 0. rasa ijemas dan takut 
ENURUT pimpinan kepolisian sub det. Kroja, Kasno, dan kepala 
b/g pengusutan kedjahatan, Parman, gerakan pembersihan terha- 

Gap gerombolan? pengatjau jang me "adjalela Oa Kroja dan sekitar 
nja boleb dikata sangat berhatsil baik. 

Dari tjatatan resmi menundjukkan j 

bahwa sedjak bulan Djanuari hingga | 

Gajam distrik Kro 

edoran2 sampai 28 

kali, jakni di Onderan2 Kroja 10 ka 
li, Maos 6,. Adipala 4, Nusawungu 

4 dan Binangun 4 kali. Dari djum- 

lah sebanjak itu berkat keaktifan 

fihak kepolisian, 9074 dari kepala2 
gerombolan, sudah dapat ditangkap 

achir Oktober jl. 

ja terdjadi pengg 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 

perbuatan2 mereka ini bukan melulu 
terdorong oleh soal2 ekonomi, tetapi 
karena: rusaknja moreel, dan keba- 
njakan dari garong2 ini terdiri dari 
beroeps-pentjuri, jang dipimpin oleh 
orang2 jang litjin. 

Pimpinan mereka merupakan 3 se 
yangkai, terdiri dari Atmoredjo be- 
Kas sersan TNI. Sanardi dan Muljo 
redjo dibantu oleh R. Supangkat da- 

ri desa Pekuntjen (Kroja). Sunardi 
dan  Atmoredja dan R. Supangkat 
kini telah dibekuk batang lehernja, 
jang kemudian disusul oleh beberapa 
penangkapan2 lainnja, hingga satu 
diantaranja Samad dalam perlawa- 
nannja dengan fihak polisi tertembak 
mati. 

Dengan tertangkapnja orang2 itu 
maka suasana distrik Kroja jang se 
mula benar2 keruh, kini telah aman 
kembali dan masjarakat bersuka ria. 

. Dapat dikabarkan pula, bahwa se 
lama diadakan penggerebegan2 da- 
pat disita 1 sten, dan 2 revolver, se- 
dang kerugian rakjat akibat garong- 
garongan ini sebanjak R41.166.90.   (Kor). 

Nanga : 
  

        
    

1 bagian beras kepada pegawai? nege 

|babkan karena banjak diantara pega 

  

PEMBUKAAN — DJEMBATAN 
KARANGGEDANG 

Didesa Karanggedang (Sumpjuh) 
telah dilangsungkan upatjara pembu- 
kaan djembatan jang memakan bea- 
ja R22.000,--.. Kesemuanja itu diker- 
djakan oleh rakjat dengan tjara go- 
tong-rojons. 

Hadlir dalam  upatjara tersebut 
11. wakil Bupati Banjumas, seorang 
1nggota D.P.D. dan Keua D.P:R.D.S. 
Kab. Banjumas, Djapen Kab., Weda- 

djembatan tsb. akan mempermudah 
@jalannja perhubungan “antara desa 
jang satu dengan desa2 jang lain- 
nja. (Kor.). : 

- 

MELANDJUTKAN PELADJA- 
RAN KELUAR NEGERI 

Tanggal 6-11 telah berangkat ke 
negeri Belanda seorang ' anggota 
CMJ. sdr. Titik Kustiningsih untuk 
melandjutkan peladjarannja disana. 
Dia akan memperdalam pengetahu- 
an apa tidak “diterangkan. 

  

  
Harga beras te 
P 

jang harganja makin hari makin ti 
dipasar paling tinggi 
pada sa'at berita ini ditulis harga b 
R 3.10 per kilogramnja. 

  
Walaupun. harga beras di Jogja ini 

“belum seberana tingginja apa bila di 
bandingkan, dengan harga beras di- 
daerah2 lainnja, namun nampak tan 
da2 kekuatiran dikalangan rakjat, 
kalau2 harga beras di Jogja akan 
terus meningkat tinggi. 
Menurut keterangan pihak Kantor 

Perdagangan di Jogja sebabnja har- 
ga beras dipasar terus naik djustru 
pada waktu ini telah diadakan pem 

ri dengan harga murah, adalah dise 

wai? itu jang tidak merasa puas de- 
ngan beras jang diterimanja dari pe 
merintah, sehingga mereka itu ter- 
paksa. membeli lagi beras jang her- 
kwaliteit baik dipasar. 

na, Sumpjuh dll. Dengan dibukanja . 

  

“Satu faham perlu dibentuk 
— lebih dulu 

akan beban jang ta' ringan 

1 

—— Sumur berasap 
Kemarin pagi 

  

antara djam 

tak didapur “Toko Buku Tiong 
» di Tugu Kidul, Jogjakarta, de- 
ngan tak diketahui 
telah mengeluarkan asap. De- 
ngan bantuan Penolong Bahaja 

Kebakaran Jogja, kira2 djam 
11.00 asap tersebut dapat dipa- 
damkan. 
Sumur tersebut telah beberapa 

waktu dipergunakan untuk pem 
buangan - sampah2 dan tanah, 
Sehingga dalam sumur itu seka- 
rang tinggal beberapa, meter sa 

an 

09.30 sebuah sumur jang terle-:| 

sebabR2-nja 

      
KEADAAN KELUT 

- SEKARANG 
Merto, pegawai Djawatan Pertam 

bangan tjabang Jogjakarta, jang di 
tugaskan di Gunung Kelut selama 
satu bulan sedjak pada tanggal 4 
Oktober jl. untuk membantu menga 
wasi dan menjelidiki keadaan Gu- 

nang Kelut, setibanja di Jogjakarta, 
menerangkan bahwa kawah.di gu- 
nung Kelut supaja dibangun kem- 
bali terutama dengan terowongan 
pembuangan air keluar sesuai de- 
ngan keadaan sekarang. 

Apabila keadaan seperti sekarang 
ini dibiarkan sadja, dapat dichawatir 
kan adanja air didalam kawah ber- 
tambah banjak. Akibatnja djika gu 
nung Kelut kelak meletus lagi, ba- 
hajanja akan lebih besar. 
Sementara itu menurut Merto kelu 

arga pegawai jarg mendjadi korban 
itu sampai bulan Oktober jl. masih 
menerima .gadji penuh.dari Djawatan 
Pertambangan. — Ant. 

PERKENALAN ASRI 
Tanggal 8 Nopember jang akan 

datang Akademi Seni Rupa Indone- 
sia akan mengadakan malam perke- 

    
siswa2 jang baru. 

Pertemuan tersebut dilangsungkan 
disekolahan SMA/B Kotabaru, 

NGESTI HARDJO TOLAK 
PERATURAN NO. 3 

Rapat anggauta madjelis desa ka- 
lurahan Ngestihardjo (Kp. Kasihan, 
Jogja) jang dilangsungkan pada tgl. 
4 Nopember jang lalu antara lain.te- 
lah memutuskan, menolak Peraturan 

la2 Gukuh. jang diambilkan dari kas 
desa. 

Djuga 

desa didjadikan pegawai negeri. 

UTUSAN KE KONPERENSI : 
Berhubung dengan akan diadakan- 

nja konperensi Partai Buruh seluruh 
Indonesia di Djakarta pada tanggal 

9 sampai 11 Nopember jang akan da- 
tang, maka dalam rapatnja -baru2 
ini Partai Buruh Jogjakarta telah 
memutuskan untuk 
saudara2 Murdopo dan Anhar. 

Konperensi tersebut untuk membi- 
tjarakan serta menentukan sikap 
Partai Buruh Indonesia terhadap 
perdjandjian Frisco baru? ini. 

EXPOSISI SEP. 
Hari ini dan 8 Nopember besok 

diruangan gedung Sekolah Guru Pu- 
teri (Djalan Djati) akan diadakan 
exposisi, hasil pekerdjaan murid2 se- 
kolahan tersebut dari kelas ! sam- 
"pai 4. 5 

Exposisi tersebut dimaksudkan 
untuk merajakan ulang tahun ke-9 
sekolahan tersebut, 

|. “HARI PAHLAWAN" DI 
KAB. SLEMAN 

Tanggal 10 November jad. di 
Ambarrukmo, oleh Panitya Peringa 
tan Hari Pahlawan Kabupaten Sle 
man akan diadakan rapat umum di 
mulai djam 8.30 

Sehabis rapat Panitya bersama? 
dengan hadlirin akan ke Makam: 
Pahlawan jang ada didaerah Sie - 
man. 

dengan Dagelan dan Waj jang-Suluh 
dari Djawatan Penerangan Kabupa 
ten Sleman.   
tap membubung 

Beras pembagian kurang baik kwalitetnja ? 
EMBAGIAN beras kepada pagawai negeri 
tgl. 1 Ngpember, ternjata belum dapat menekan harga beras dipasar 

jang dilakukan sedjak 

rggi. Kira? tiga bulan jl harga beras 
hanja R 1.80 atau R 2.— per kilogramnja. Sampai! 

eras dipasar mentjapai & 3.— atau 

ar tk bid e 3. b 
jak, s g 
n pem 
esai 
tanda ring 

ta berasedinaikkan 
Selain dari itu disebabkan pula 

dinaikkannja harga beras jang 'diten 
tukan oleh pemerintah pusat jang le 
bih tinggi dari pada harga Pa wak 
tu jang lalu. 

Selandjutnja diterangkan Oleh pi: 
hak kantor perdagangan tsb, bahwa. 
naiknja harga beras di Jogja. itu da: 
lam waktu jang tidak lama lagi ten 
tu akan turun, hal ini berdasarkan 
atas usaha 
oleh pemerintah daerah guna menes" 
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  Karena djumla 
ras jang bereda 

h be-i 

ar dd» 

kan harga beras dipasar. Usaha ts 
antara, lain berupa sinjeksi” ber ag jg akan diedarkan dipasar2, — Ant, 

nalan antara para siswa lama dengan ' 

Pemerintah .D. I. Jogjakarta nosi3p: 
"hPert. Pem. Dj/50, mengenai tambahan ' 

tanah lungguh bagi pamong desa ka-.. 

lurahan dan pembantunja serta kepas' 

diusulkan supaja pamong 

mengirimkan « 

Malam harinja diadakan hiburan 

jang akan didjalankan 

     

    

   

  

PRIYA tentang penggabungan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan au 
langan di Tega menjatakan paklapak: 

rai 

   



   

      
   

  

   

        

   

          

   

          

   

      

    
   
    

  

    

    

    
   

  

“berlangsang anta 
asi? Iran dan Amerika. 

T juan terachir yg koraploti 
Kata 

  

heran pada hari Senin. 
nandatanganan dok 

0 Na uje "jang “bertugas n 
1 penetapan tapal batas 

: Gan Iran itu, te 

waktu jang tak 

ai dengan sjarat perdjandjian Iran- 
Sovjet tahun 1921 itu, akan menanda 

Selasa ini di Astara, si 
jang letaknja Me 

Pe LAN. AFP. 

      

Pa KAUM NASIONALIS 
Tt . TUNISIA ANTJAM : 

Pemimpin nasionalis Tunisia hari 
201. Senin telah mengeluarkan antjaman 

Pi | mereka Gari Perantjis bila tuntutan2 
: jang : ada padanja "untuk mempero 

Te “aa kemerdekaan mereka dari Peran 
— tjis bila-tuntutan2 mereka tidak dipe 

nuhi. Suatu delegasi jang kuat terdi 
| xi dari para Menteri kabinet Tunisia 

jang dipimpin oleh P:!M. Mohammad 
Ka kini berada di Paris untuk 
membitjarakan persetudjuan baru 

torat. Ant. UP.    
4 Aa 3 KA 

Nota rtama memprotes tergar 
tli, Karena hakim? Mesir 

(00 daerah terusan Suer. Nota kedua memprotes dihalangi?nja djawatan ke- 
2 sehatan Mesir ea melakukan kemampa mereka gonna terusan 

“Sea #3 li 

Semertara.itu. baka Rtr. dari Kai- 
ro.mengatakan, bahwa Mesir telah 
menjampaikan pula protes kepada 
kantor perburuhan internasional me- 
ngenai Pelanggaran setjara biadab 
jang dilakukan oleh para pembesar 
tentara “Inggeris didaerah saluran 

hadap hak2 kemanusiaan po- 
“kok dan” 'kebebasan dari-buruh Mesir. 
Pemerintah Mesir dalam notanja itu 

- tuduh Inggeris telah melakukan: 
|tindakan2 sewenang2 untuk men- 

ah sebagian besar dari buruh 'Me- 
| sig untuk meninggalkan pekerdjaan 

4 merana) dikamp2 militer Inggeris. 

injatakannja, bahwa kaum buruh 
sir telah Gipaksa bekerdja diba- 

ke M4 pendjaga2 jang bersendjatakan 
| lengkap dan mereka diantjam bah- 
- wa djiwa mereka akan menghadapi 
| bahaja,: bila mereka  menghentik: 

| pekerdjaan mereka. Buruh Mesir itu: 
, . tidak dibolehkan pula untuk pulang 
5 | kerumahnja. ka dipaksa ditem- 
patkan dikamp2 dengan mengguna- 
kan tjara2 Pee dan 
tekanan. 2 

Menurut pernja aan h Alda Fattah 
Hassan Pasha menteri urusan sosial | 

' 49,581 orang buruh 
ninggalkan kamp2 militer didaerah 

| saluran Suez. Djumlah kaum buruh 
Mesir na militer itu tadinja 

    

    

    
   

   

  

     

     

  

   
   

          

    

   

                  

   

    

   

   

    

   

            

  

  

  

#eTiatur & Masjarakat » Ta 
, “Benda dan Posisi. 

|. Dua hal jang di inginkan oleh: 

si jg. baik dan kelehiuan benda, 

Posisi jang baik dapat menguwa 

sai keadaan, sedang kelebihan 

benda dapat memenuhi hal2 jang 

di inginkan oleh pemain. . 

3 Biasanja jang di pentingkan 

jalah posisi, Karena posisi jang 

dengar" “sendirinja paling 

“sedikit membawa kejebihan ben 

da jang tjukup untuk mendjamin 1 

| 'bagusnj permainan. . 

23 Lain halnja dengan benda.. .Ke 
lebihan benda jg asal-dari posisi 
baik sudahlah hal- jang semesti- 
'nja. Tetapi Hatebi | benda jang 

1 diperoleh di Iyar hukum tjatur, 

t mesti membawa kerugian kepa- 
1 da posisinja, Kerugian mana da- 

| pat mengachiri permainan selan 
ang dengan “kekalahan. 1 

Na Tel nia tjatur, 

  

  

      

     

  

  

| ngan pe "tjuma. Ae : 
dan Waktu Naa mengambil ke | 

it gan itu, jang semula 

     

Mula2 komisi jang didirikan sesu- 5: 

tangani dokumen2 i pada hari | 

guna menggantikan status Or 9 

setiap pemain tjatur jaitu: posi- 1 

   

t 

jumum Ke-5 PBB: dengan:20 suara la 

PBB telah disetudjui 'dengan 36 sua 

  ma Sawan 

Resolusi. Sovjet Unie. mengenai pe 

nerimaan RRT mendjadi anggota | 
PBB hari Senin jl. telah ditolax: Ga- 
lam sidang terachir “dari: sidang | 

  

wan 11 dan Il suara" blangko. 
Seterusnja menurut -kabar ' AFP. | 

jang ditolak tadi-ialah “usul Sovjet 
supaja soal penerimaan RRT itu 'di- 
bitjarakan dalam sidang umum ' 'PBB: 
ke-6 jang akan datang. Laporan jang | 
disusun oleh siratu panitya istimewa 
itu soal perwakilan Tiongkok. dalam 

ra lawan 5 (negara2 . biak Soy jo 
dan 2 suara blanko. 
“Sesudah pidato singkat dari Ser 

djen Trygve Lie maka ketua Ente- 

zam menutup sidang umum ke-5 ini   
   

   

  

“|Inggeris apabila Inggeris masih dju- 

5 Megan hib a sambut   

mbaha. jak et 
Gen mna $ Ta 3 (kerdja jang terpenting dewasa   
  

   

| djam 15.10 GMT. Ant. Rtr. 

Aa 1 $ Protes: Tel” 2 : 

Inggeris lakukan tindakan sewenang- 
wenang thd buruh Mesir 

Mesir da akan tolak tiap usul ikut pakt 

Pp: . Mesir Senin: jang laiu. telah menjampaikan 2 inai 

Jnota: - kepada kedutaan besar In rgeris di Kairo dalam mana diadju- 

kan protes terhadap perbuatan? Anggeris didaerah terusan Suez. 

anan . 5 

& Andaikata 

Togie 
3 “kan untuk Manan suatu orga- 

4 Buah penjapu randjaw Belanda, jaitu Hr. Ms. "Jan. van Gelaer”, 

Florinz” dan “Abraham Orijnssen” » Setelah beberapa lama tinggal di perairan Indonesia, hari Sabtu jl. te- 

lah kembali kepelabuhan Den Helder. Hskader ini berada dibawah Letn. I, 

Haha Sovjet ditolak 

| dan "Fitch Ideal Hair Tonic”. 

| ta dollar dalam tahun 1946, (Time). 

      

  

mamnapa 

"Abraham 

    

Mp 

  

van Ha Hula, "Pieter « 

J.H. van de Weyer. ANP, 

      

  

: G Tn aa Mena 

DJAK DI JOGJA 

pad, jar mitsulnju 
Ueng, penghatsian dil. buat dikota 
Jogja, harus pergi ke Kepatihan, 
tempat pusat pemerintahan daerah. 
MEMgU untuk penduduk diluar kota 

4 4 Ibu hanje- datang di Kalura- 

mjd masinyg, dan seorang peya 
ig terkenal dengan nama “tondo 

is” siap menerima : pembaja- 

jung padiay2 Iu, 
Tiure jeng diperuntukan bagi pen 

duda: 
tuk 2d 

paedjag2 perpon- 

   

  

   

  

“Karena mereka jang bertem 

Kata, djikt | hendak    membajarnja 

  

    

    

  

  

"RADJA" SHAMPOO 
MENINGGAL 

Telah meninggal dunia. dalam usia 

81 th. di Des Moines, F..W.. Fiteh, 
“jaitu sradja? Shampoo: salah. seorang 
milioner jang. mempunjai perusahaan 
air pentjutji rambut jang termasjhur 
”KFitch Dandruff Remover Shampoo": |. 

Ia ada: 
lah keturunan" “keluarga. Iowa jang | 
tidak. mampu dan mulai bekerdja da 

"Jam usia.8 tahun sebagai:anak tani. 
Kemudian “mendjadi .tukang tjukur : 
rambut.. Selain itu-ia' berusaha mem- 
bikin &irpentjutji rambut. jang das: 
.pati menghilangkan -sifdap. Setelan 
usahanja - -itu berhasil dan pendapat-: 
.nja .lama2 sangat-laku “ia berhenti 
mendjadi: tukang potong | rambut. Ia | 
melandjutkan usahanja itu dengan 

kemauan jang keras. dirumahnja sen 

Giri dan dapat menghasilkan 11 dju 

SOVJET PERINGATKAN 
TURKI 

Pers Sovjet pada hari Minggu jl. 
memberikan perhatian.istimewa kepa 

Ga berita2 tentang nota Sovjet kepa 
da Turki jang berisi keberatan2 So- 
vjet terhadap masuknja Turki dalam 
persekutuan Atlantik. Nota tersebut 
pada hari Saptu jl. telah disampaikan 
kepada pemerintah Turki oleh duta   

inja djalannja pemerintah Mesir di- 

h dipindahkan oleh Inggeris dari 

an orang. 16.000. orang Gari me- 
reka jang telah meninggalkan pe- 
kerdjaan Gikamp2 militer Inggeris 

itu telah diberi kerdja. 

“Dari Djeneva selandjutnja  dika- 
barkan, bahwa ILO akan segera am- 
bil putusan mengenai protes Mesir 
tersebut. David A. Morse direktur 
djendral ILO kini sedang di Paris 
untuk mengundjungi sidang umum 
PBB dan nota protes Mesir telah di- 
sampaikan  kepadanja. Dan tidak 
akan diambil keputusan sebelum 
Morse dan para penasehatnja mem- 
punjai waktu untuk mempeladjari 
nota protes . Mesir tadi. Ant. 

Tetap akan tolak Pakt 
Pertahanan. 

Menteri Luar Negeri Salahuddin Pa- 
sha hari Senin jl mengatakan dalam 
konperensi pers di Paris bahwa 
Mesir akan menolak setiap usul un- 
tuk ikut serta dalam Pakt Pertaha- | 

mur Tengah jang bertudjuan " nan 
menjelesaikan persengketaan dengan 

£ Te menduduki Mesir. Ant. UP. 

  

hubungan dengan Sovjet 
Sekdjen Lembaga Arab Ahdurrach 

: man Azzam Pasha hari Senin jl..me 

ngatakan kepada pers bahwa negara 
negara Arab akan menjambut baik 

| shev. Pra 

besar Sovjet di Ankara, A.A, Era 

Nota itu mengemukakan lagi pen- 
dirian Sovjet, bahwa Pakt Atlantik 

adalah suatu persekutuan jang bersi- 
fat agressif. Dikatakan, bahwa. diba 

K. 
nian 

  

“Menur ut war tawan UP Schacktord' 
pr ogram Churehill 'itu- :akan : terdiri 
dua “bagian. pertama suatu. program 
untuk merig: 
6 tahun dan 3 bulan jang lalu.di Ing: 

-Fgeris itu dan kedua suatu: rentiana.: |. 
“untuk ber usaha mentjari 
nan2 mengembalikan perdamaian. Ah 
Program luar negeri: diantaranja. 

termasuk (1) perdjandjian uhtuk: 
memperbaiki perhubungan dengan 
Amerika Serikat, dari negeri mana 

Churchill harus mentjari bantuan ke 
uangan djika Inggeris hendak mela 
sanakan program  persenijataannja 
dan tidak ingin mengalami keruntu- 
han ekonomi didalam inegeri (2) per 
djandjian akan mempertjepat persen 
djataan kembali agar heger i2 Barat 
dalam waktu singkat dapat tjukup 
kuat untuk ,,berunding berdasarkan 
kekuatan” dengan Sovjet Rusia (3) 
perdjandjian akan mendjalankan poli 
tik jang tegas dan kuat di Timur Te 
ngah terutama terhadap Mesir.   wah pimpinan . para ahli: “Amerika, 

Turki kini mendirikan “pangkalan? j 
udara jang letaknja didekat perbata- 
san Sovjet dengan maksud untuk 

ipergunakan melawan Sovjet. 
Selandjutnja nota itu minta supa- 

ja Turki mendjelaskan maksud2-nja 
dan menegaskan, bahwa Turki diang 
gap bertanggung -djawab terhadap 
hiatnja utk masuk Pakt Atlantik ser- 
ta kesediaannja. membolehkan pang 

“kalan2 asing didirikan didaerah Tur 
ki dekat perbatasan Sovjet. Ant. UP. 

Dr. Florence 

ha 

dalam 2 lapang pekerdjaan, jaitu: 

1) sebagai penjelidik dan professor 

pada . John Hopkins (berusaha me- 

nemukan, rahasia aliran darah 

Gan kelendjar Iymoh). Gan 

dari tahun 1925, jaitu sebagai 

anggauta wanita jang pertama 

dari 'Rochefeller Institute for 

Medical Research, dimana ia mem 

Ae tugas dalam bagian DATAN: 

dan penjakit TBC. P3 
Untuk sementara jamanja Dr. Sa- 

bin hidup ber 'sama2 dengan kakak 

perempuannja Mary dalam sebuah 

kamar di Denver. Ia merasa sangat 

berbahagia mendapat kesempatan un 

tuk memasak. Dalam tahun 1944 

pembesar2 Colorado menempatkan 

Dr. PAN, Mean Japangan pekerdja- 

an jang ke-3, jaitu sebagai ketua 

dari sekah komite kesehatan dalam 

2) 

  diadakannja hubungan dengan Sovjet | 

Unie guna mentjapai perdamaian di, jama itu Dr. Sabin membawa keja- 

dalam rangka piagam PBB apabila | kiman pada Colorado dengan sem- 
' Sovjet Unie menghendakinja. 

tjita2 nasional Mesir 

| terlaksana mmaka Mesir tak keberatan 
| untuk kerdja bersama2 dengan nega 

| ra2 Barat, kata Azzam Pasha. f 
Diterangkannja bahwa Mesir tak 

akan mempergunakan kekerasan 
| atau perang untuk mentjapai tuntu 
tan2-nja didaerah terusan Suez dan 

| Sudan, Ant. YP. $ 
2 # 2 

  

Burokrasi dan | 

perang dunia jang baru lalu ini. Se- 

hojan2: ,,Kesehatan untuk menjaingi 

gunung kita” aa to manten our 

mountains). 

Dengan tidak diketahuinja, ia ter- 
Idjun dim lapangan politik: Politik jg 
memberi nafkah .Sesuai dengan pen- 
dapat umum Dr, Sabin mendorong 

daan jang tidak seimbang dalam per 

Untuk kaum wanita : 

akan Dr. Florence Rena Sabin kembali ke Colorado. dalam tahun 

1938 ia mengira, bahwa telah tiba waktunja baginja untuk beristira- 

Waktu itu Dr. Sabin baru berusia 67 tabur, kemudian tidak me- 

nampakkan dirinja setelah mendapat 2 tanda penghargaan atas djasanja 

tuhkan waktu sebelum dapat terwu 
djud tapi jang dapat dipastikan dian 
taranja. (1) rentjana untuk mende- 
nasionalisir industri-badja dan. besi 
serta mendesentralisir industri2 lain 
nja jang telah dinasionalisir (2) ren 
tjana menaikkan padjak keuntungan 
selama pelaksanaan-program persen 
djataan (3) mengadakan usaha2 pen 
ting untuk mengurangi import. dan 
menambah export karena adanja kea 

— 

Rena Sabin 

mendorong dibentuknja djawatan2 
kesehatan didesa2, meminta kelong- 
garan jang lebih banjak dan fonds 

..— memperbaiki: perekonomian 
disetudjui kabinet Churchill 

ABINET baru : Inggeris hari: Sen 1m telah men sendpai program |jang” 
ciadjukan kepada Winston Churchit untuk: memperbaiki .. 'perekono- : 
| Inggeris dan harapan?-nja untuk mengachiri perang dingin. : 1 

| Program tersebut diadjukan: kepada Parlemen dan. drumunikan dalam 5 
»piCato. radja” hari Selasa kemarin, 'pidato- mana” kemudian : akan disu- 

sul oleh. pidato pertama Churehill- selaku PM: dalam: mana ia akan mem 
berikan pemtanna mengenai keadaan negara: dan dunia. na 

ganti sosialisme - selama. !- 

kemungki |- 4 

Program dalam negeri Churchill | 
mungkin akan lebih banjak 'membu 

  
vintuk TBC. | 
Pernah is Hen beindkakan sebuah pe- 
raturan untuk mengadakan penjun- | 
tikan setjara terpaksa atas semua 
ternak untuk ' mentjegah penjakit 
Brucellosis. Dr. Sabin. terus .ber- 
usaha memberantasnja dan, achirnja . 
ja mendapat hasil besar dengan me- 
ngadakan aksi menuntut penjunti- 
kan sapi pasaran. 

Dalam-3 tahun bekerdja sebagai 
pengusaha Health and Charrities di 
Denver, ia berhasil menghindarkan 
kota tsb. dari usaha2 buruk, mem- 
perbanjak riolering dan berusaha bah 
wa susu jang tidak diobati. tidak 
boleh didjual dikota. Hingga kini Dr. 
Sabin terus memperdjoangkan tun- 
tutannja supaja diadakan peperik- 
saan terhadap segala matjam penja- 
kit2 sehingga dapat lenjap-dan kita 

| dapat menudju ,,hidup adalah lapang 
pertumbuhan sebagai kesehatan rak- 
jat”. 4 

Belum lama ini Dr. Florence Re- 
na Sabin, jang bulan ini telah beru- 
sia 80 tahun. menerima hadiah 1.000 
dollar dari Albert and Mary Laskar 

  
  | dewan legislatip supaja 

| sehatan dilepaskan dari lapangan po- | 
Titik, M MERE kan sokongannja, 

SEKITAR PEMBAJARAN PA- 

Penduduk diika hendak meimbajar 

dilulam kota dirasa kurang. 

pat tinggt dipelosok . dan dibatas2 

  

X 

kemungkinan? mengatasi kesukar 

mempunjai beberapa 

sebelum.perang.   

  

  
rapkin anggota delegasi Sovjet Unie 
pada PBB. 

Kalangan tadi mengatakan bahwa 

jang akan mereka bitjarakan soal 
pendirian Mesir dalam sengketanja 

dengan Inggeris itu. Ant. Rtr. : 

  

Olah 

lah Maak oleh pemerintah-sebuah- 
“Komisi Politik Import ' InduSiri”” 
Komisi ini bertugas membatasi pe- 
masukan. Diterangkannja, bahwa pe 
nolakan pemasukan sesuatu barang 
dapat dilakukan, apabila: 

  

Raga: 

Sumatera Utara setudju PON ke HI 
" “diadakan 
D 

ALAM pertjakapan, 

di Medan 

Berlainan dengan sebelum perang j 
dunia kedua, ketika Indonesia hanja 

pabrik karet, 
kini industri imi telah meluas a.l. di- 
sebabkan masa kekurangan barang 

Keadaan. ig bersungguh2 bagi pabrik 
ja mengerdjakan karet 

ALAM satu pertemuan jang di dakan diantara Kepala Djawatan Per 
inddustrian dan stafinja, pengurus harian dan berbagai 

dari Persatuan Perusahaan Pengerd jakan Karet telah @ipertimbangkan 
an jang dialami sedjak permulaan ta- 

hun ini oleh perusahaan jang mengerdjakan karet. 

Produksi dalam negeri dari barang 
itu ber djalan terus menerus. 
Barang? jang dihasilkan didalam 

negeri itu berdjumlah tjukup, berrau 
tu sedikitenja sama dengan barang 
luar negeri, dan harganjapun sama 

    

   
   

  

   
   

    

harus berdjalan kaki (kalau ada | Kedjadian2? dalam tahun? 1950 dan | dengan barang luar negeri. — Ant. 
kung asn Na Ti 1951, sepertinja tindakan2 monetair, : 5 : 
loe meter. Para pembajar padjag | kenaikan harga karet, kenaikan har RGAB AAK. 
kadang2 mendjumpai kesialan, Mi- | ga2 luar He dari bahan2 kimia HARGA BAHAN MAKAN 
salnja Surat kohir tidak dibawa kare 'dan mesin, dan djuga keadaan perbu Tiatat 1 aa “Di Jogja. 

Lina masih ada Cikemantren, atan ter jruhan jang berobah 'setjara tidak Ga - Tn AP Pan ne 
paksa menunggu  berdjam2 karena menguntungkan, mempunjai penga- | ge NA 1 : 2 
benjahnja mereka jang hendak mem, |ruh jang menghambat perkembang- SAN UR PN AN Hn 
bajar. Ada lagi karena waktu sudah, : jan tjabang industri ini. it sj SA Man ae 3 290 

lalu (habis) terpaksa. harus datang Anas Kg TAN AG Lal ta Hanan ta 
bag: esok harinja. Ini kalau dialami | at TN Dera una Na Ne Ka Pa ata 2 
Kwwm lelaki, “susahnja” tidak sebe- | Pari Ik. 60.perusahaan jang tergal ', AN Sa an 
rapa, tetapi kalau jang mendjumpaa bung dalam Persatuan “Perusahaan jBrambang ...ioioiooioit. Na 
peristiwa? itu kaum wanita, nah “tw lini, kira2 15 buah telah menghenti- EN AN ON ena asa en Yan P3 7.50 
lah jang harus kita pikirkan Md- |kan produksinja, oleh karena tidak EN La AN Na PD NU De gk 1 1.80 
sak. memberikan untung. Banjak lagi pe (Kentjur ........... 1.30 

Berkenaan dengan itu semua penu |rusahaan jang masih berdjalan kimi | Djagung ......... 2 ada 
lis usulkan, apakah tidak lebih baik | tidak bekerdja dengan 'kekuatan pe (Gaplek ........... A 0.75 
atau tepat djika pembajaran. padjag | nuh. Ketela kaspo ... MP dB 
itu Gisampaikan  sadja selasa ke- :  Sertifikat-devisen hilang- F3 rambat :.. 1 “0.40 
mantrennja masinge?. 5 2 ikan. : Kedele putih '.. 5 PRO 

3 $ “Dalam erundingan. an Hit ka hitam: TA "3 RR 
Pak. Prawiro, TS Matjanan, Jogja. itu oleh Bana ketua | Katjang Hn Sa 5 : 

Persatuan Perusahaan Pengerdjakan Sg “idjo Pena 
Karet 'telah kemukakan, bahwa inZ | 00 Vtanah doa TA SO 
dustri “pengerdjakan karet ..hanja | Peri (ko ea ha 5 1450 
bisa-hidup dan: kelak. dapat berkem- |Ikan' asin Wo... BS 

- Ibang, apabila keadaannja untuk ke- Ne keRba tenan Lil at 3 9.— 
perluan uitl ditjiptakan “oleh Pemer La Osapi "LN UAN IT aa 
rintah.. “Untuk: ini diper lukam Supaja: | .,, . kambing | 8.— 

Sertifikat - “devisen, dalam ' soal Dendeng MAA 5 Jep 
nembeli 5 .mesin2. jang. diperlukan Bandel sn 12— 
lari Juar « negeri dihapuskan atau Gambi Dan aa 3 Dan 
anjak dikurangi. NTjapekeh ata SBS 
Menolak. pemasukan barang? dari Tembakau An 

Dar. negeri jang - dibyat dari karet. Kopi —-...... Oren 
"Pemerintah bertindak. mengatur har-'| Teh sruni .. pe — 
#2 karet untuk - keperluan konsumsi: Gula pasir «| AD 

EN sak 'keret: didalam negeri. - - Sebaya aa Ng 
dagangan" aa An merasotnja per r “Komisi: Politik Import $ klapa - 2 Anna aa Uas eh UNS Fi 1.10 
-sediaanZ emas “dan dollar dari Inget, : | “Industri dibentuk. “pisang Ambon sesisir ...... Ma 
2Y1S, — MAU. | Kevala -Djawatan. “Perindustrian. Kentahe La Kang 

'Imenjatakan “bersedia "Mempertim- (Kobis ...... 
PEMBITJARAAN. an 'bangkan apa: jang telah, dikemuka- Bontjis Aan 
DIN PASHA - wi TSARAPKIN -kan' oleh para pembitjara itu dan dji IKapri sc. 

.hka perlu akan.diteruskannja Ban gnAn Ajam 'se-€kor ..i 
-Menurut. kalangan Mesir jang. la-: : instansi? jang berkuasa. .: Telor ajam Sebutir" 

:jak dipertjaja hari Sehin kemarin,.- Ia dalam prinsipnja bersedia 'me- |! ,, itik . 
Menteri LN. Mesir- Salahuadin' Pasha - saath si ikap melindungi industri 'pe' pi sasin aa 23 
mungkin sekali: akan -mengadakan ngerdjakan karet,” dan mengumum- Minjak Tanah 1 Hiter 1 6 
pembitjaraan dengan Semyon Tsa-jkan“dalam hubungan ini, bahwa .te-| ,, . klentik 1' liter ala 2 270 

  

KEPERLUAN MAKAN PEN- 
D'INUK JOGJA TIAP HARI 
Pihak jang bersangkutan mene- 

rangkan, bahwa untuk mentjukupi 
keperluan bahan makan penduduk 
kota Jogjakarta jang  banjaknja 
200.000 orang TN tiap hari diper 
lukan: 

Beras 60 ton, sajuran 40 ton, telor 
50.000 butir, daging 2 ton, kelapa 
4 ton, gula 2 ton, garam 2 ton, tem 
pe 6 'ton dan pisang 200.000 buah. 
Perhitungan ini berdasarkan jang 
seminimum-minimumnja, 
Diterangkan lebih landjut, bahwa 

sebagian besar dari matjam2 keper 
Suleiman Sireger Komisariat PSSI Sumatera |luan bahan makanan itu didatang- 

Utara menerangkan, bahwa walaupun belum formil, tetapi dapadan |kan dari luar daerah, seperti ber as, 

dikatakan bahwa pada prinsipnja Sumatera Utara telah menjetudjui agar | sajuran dan telor, 

,Pon ke TI dilangsungkan di Medan dalam tahan 1954”. 

Kata Suleiman selandjutnja, dalam j 

hubungan ini, ia dan G.B. Josua ke- 

tua Panitia PON II daerah Sumatera 

Utara, akan mengadakan pembitja- 

raan2 selandjutnja dengan Guberur 

Sumatera Utara Abdul Hakim, da- 

jam minggu: ini djuga untuk memper 

oleh ketegasan2 jang resmi. 

Suleiman dari sekarang telah bera 

ni menjatakan optimismenja, bahwa 

Gubernur Hakim pasti akan membe- 

rikan persetudjuan supaja- PON ke 

III ini dapat dilangsungkan di Medan 

Sebab hal ini bukan sadja merupa- 

kan satu kehormatan bagi Sumate- | 

ra Utara, tetapi disamping itu djuga 

merupakan satu batu udjian, bahwa 

Sumtera Utara sanggup melakukan 

pekerdjaan besar. Bilamana nanti 

Gubernur telah “ raemberikan perse- 

tudjuannja, maka di Medan segera di 

bentuk satu Paritia PON ke-LII. Be- 

berapa anggota dari panitia itu akan 

dikirim ke Djawa untuk mempela- 

@jari soal2 technis dari penjeleng- 

garaan PON. 

Suleiman menambahkan lagi, bah- 

va ia sekarang telah mempunjai ran 

tjangan jang konkrit untuk mengum 

'pulkan uang buat mendirikan satu 

stadion jang akan menelan beaja ki- 
ra2, 1.5 djuta.rupiah, Katanja, se- 
andainja PON ke-III djadi dilang- 
sungkan di Medan ditahun.1953, ma- 
ka beaja jang mesti dikeluarkan utk 
itu akan berdjumlah kira2 '6 Aa 7 
djuta rupiah, lengkap dengan ong- 

-sementara sebagai berikut: 

  

PERSATUAN BASKETBAL UN- 
TUK SELURUH BANGSA 

TERBENTUK 
Segera akan mengadakan 
hubungan dengan federasi 
basketball sedunia. 

Sesuai dengan andjuran PORI un- 
tuk selekas mungkin membentuk top 
organisasi dari tjabang2 olah-raga, 
niaka baru2 ini telah dibentuk Persa- 
tuan Basketball Seluruh Indonesia 
atau singkatnja Perbasi, berpusat di 
Djakarta dengan susunan pengurus 

Ketua 

Tony Wen, wakil ketua Ling Hsing 
Chao, penulis: W. Latumeten, benda- 
hari: Chu Siang Ling, Pembantu2 
Yap Boh Hoat, Wu Su Kwai dan 
Chao Shieh Hsian. Mengenai keang- 
gotaan diterangkannja, bahwa djum- 
lah anggota toporganisasi itu dise- 
suaikan dengan banjaknja propinsi, 
ditambah dengan kotapradja Djakar- 
ta Raya dan daerah istimewa Jogja- 
karta, djadi semuanja 14. 

Buat sementara sebelum terben- 
tuknja bond didaerah2, Gitempatkan 
seorang komisaris daerah jang ber- 
tugas mengusahakan supaja selekas 
mungkin terbentuk bond didaerah2. 

Ant. 

MARINO KEMBALI 
KEPANGGUNG 

Mengalahkan perantang Terry | 
Aken dalain pertandingan 15 
babak. 

Djuara dunia kelas terbang Dado 

Marino telah kembali lagi kepang 

gung pertindjuan, mengalahkan be- 
nantang Terry Allen. “dari Ingge- 
ris dalam pertandingan di Honotulu. 

keras dibagian 

LAGI 

djawatan ke- | Foundation,” sebagai penghargaan | kos pembikinan stadion dan penam- Dengan pukulan 

atas djasa2nja terhadap kesehatan |pungan atlit? jang ditaksir sebanjak |kepala,, Marino mengachiri pertan- 

rakja ime , orang. — Ant. ingan 15 babak. 5 Iraljat. (Time) 4.000 £. —jO Ant dingan 15 babak. UP 
# $ 2 

sa - « — mengrammaasan —           

prestasi kerdja 
(Oleh: Ur. S.P. Wirjanto) 

p 

Ni Sjarakar. Wita dan dengan mengingat 
yang berguna sesungguhnja uraian jang bersifat ideologis tentang bagai 
mana ,Seharusnja” 50 soal upah, Nanah 

| factor2 resel tadi. 

- Burokrasi 
kerdja. : 

Adapun suatu bentuk 

— organisasi 

organisasi 
ini 

adalah jang disebut ' BUROKRASI. 
Segeralah harus ditambahkan, bahwa ' 
istilah itu tidak perlu selalu diper- 
gunakan dalam arti jang djelek 
dan mengedjek. Didalam ilmu socio- 

istilah burokrasi diperguna-   

ba kerdja jang amat kurangnya pada dewasa-ini sedang men 
diadi mas'alah jang hangat dalam masjarakat. Didalam usaha menga 

tasi kesukaran itu, perlu diganti kiranja suatu analyse jang realistis dari 
segala mas'alah itu, didalambentuk seperti terdapat didalam 1ma- 

segala factor? regci jang ada. Ku- 

sendi ja dsp., dengan wan mengingat 

nisasi keraja jang semata? berdasar- 
(kam peraturan? objectief, djauh dari 
segala jang bersifat perseorangan, 
berwudjud suatu higrarchie djabat- 
lan? jang hak2 dan kewadjiban2-nja 
ditetapkan dengan tegas. Tidak Gi- 
perkenankan seorang pendjahat me- 
lampaui hak dan kewadjibannja baik 
terhadap atasan maupun terhadap 

nburokrasi dalam arti djelek” adalah 
Mbuokaasi da Apa jang biasa disebut 

  

exces (keterlaluan) dari pada orga- 
nisasi itu, jalah salah-memakai (mis- 
bruik) peraturan2, hak2 dan kewa- 
djiban2 djabatan jang merugikan 
umum jang harus dilajani. 

Didalam negara hukum jang ber-. 
azas demokrasi, maka organisasi ker 
dja jang lajak, baik dalam pemerin- 
tahan maupun dalam usaha partike- 
lir, adalah burokrasi. 

“Reaksi terhadap regime 
absoluut. 

Sebelum Pemberontakan Perantjis, 
terdapatlah di Perantjis regime ke- 
radjaan absoluut. Seluruh kekuasa- 
an negara ada ditangan Sang Perabu 
"jang dengan sesuka-kehendak menga- 
tur segalh, jang harus terdjadi  di- 
dalam keradjaannja. Radja Matahari 
Louis XIV bertjongkak: suetat c'est 
moi — Negara adalah saja''. 

Sesudah revolusi timbul dimasa 
itu theori Trias Politica jang 
termasjhur, jang hingga kini dalam | 

garis2 besar masih mendjadi sendi   

Hain, 

  

demokrasi modern. Menurut Mon- 
tesguieu, -pentjipta theori. itu, 
kekuasaan negara harus dibagi tiga 
dan tiap2 bagian harus ada ditangan 

Dengar. .demikian penguasa 
jang satu mengimbangi dan mengon 
trole penguasa lainnja. Tidak ada 

kandas di Perantjis sendiri, akan te- 
tapi dapat dilaksanakan seluruhnja 
di Amerika Serikat jang tatanegara- 
nja terdjadi kira2 pada waktu 'itu 
djuga. 'Tjita2 para pembentuk kon- 
situsi Amerika dapat ternjata , dari 
utjapan salah seorang dari mereka, 
Man ,Djikalau semua kekuasa- 

2: legislative, executive, dan Kana 
ea (mengadili) terkumpul & 
hak jang sama , baik disatu, bebe- 

suatupun “dapat berbuat sesuka: | 
kehendak. 

Di-Amerika: cheks & 
baiance. 

Theori Trias Politica. kemudian 

rena keturunan (hereditary), pemi- 
lihan atau setjara mengangkat diri 
sendiri, maka Keadaan demikian itu 

adalah definisi tepat dari pengertian 
si Maharadjalela (tyranny)”. Oleh ka 
rena itu dengan konsekwen sekali 
diusahakan pembagian kekuasaan 
negara dalam tiga bagian menurut 
Trias Polica serta bagian2 dibawah- 
nja. Tiap2 penguassa baik besar mau- 
pun ketjil, tinggi atau rendah, harus 
dikontrol dan diimbangi oleh pengu- 
asa lain, disebut: susunan checks and 

balances. 
Keuntungan: Vita Stabiol! 

Demikianlah terang kiranja terdjadi 
nja susunan burokrasi didalam alat2 
pemerintah negara, jang dimuka di- 
beri definisi sebagai hierachie, dja- 
batan2 jang masing2 ditetapkan te- 
gas hak2 dan kewadjibannja: tidak 
diperkenankan sesuatu pendjabat me 
lampaui hak dan kewadjibannja baik   rapa atau banjak tangan, baik pe- 

nguasa (tangan) itu ditetapkan ka-   (Bersambung halaman 4). 

4 KOPERASI Di DENGAN 
MODAL R15.000,-- 

Didaerah ketjamatan Dukuh (Ma 

gelang) kini terdapat 4 matjam kope 
rasi jang buahnja sangat mempuas- 
kan. Dua kredit koperasi masing2 
bermodal R2800,- dan R2000,- telah 
mempunjai keuntungan masing2 
R331,- dan R200,-. Koperasi Rakjat 
Talun bermodal R9982,07,--, Koperasi 

Rukun Tani Wates berpokok R320,- 
dan berupa gahah 372 kg. mendapat 
sambutan baik dari penduduk. (Kor). 

KONGGRES IPSI II MARET DI 
BANDUNG (BUKITTINGGI) 
Pengurus Besar Ikatan Pentjak Si 

lat Indonesia telah mengadakan si- 
dang lengkap di Djakarta jang diha- 

Gliri oleh hampir segenap anggotanja 
jang tersebar diseluruh kepulauan 

Indonesia, dan dipimpin oleh ketua 

PB. Mr. Wongsonagoro. 
Setelah diadakan pelbagai peman- 

dangan maka sidang memutuskan an 
tara lain sbb: " 

Konggres IPSI II akan dilangsung 
kan besok Maret 1952 di Bandung 
atau Bukittinggi. Memperbaiki orga 
nisasi baik dipusat maupun ditjabang 
tjabang. Menghedaki  supaja tjara 
mengadakan seleksi pentjak-silat ig. 
diselenggarakan oleh PON pada hari 
hari jad disempurnakan. Berhubung 
dengan didirikan fakultit. pendidi- 
kan djasmani, menghimpun. suatu 

prae-advies jang setelah dipeladjari 
dan diperbaiki oleh ,PB. diserahkan 
kepada jang berwadjib. Menentukan 
bahwa pentjak silat mempunjai segi 
kebudajaan, Menolak permintaare ber 
henti ketua. Hal ini konggreslah jang - 

memilihnja. (KR). 

SUSUNAN KWARTIER BESAR 
PANDU ISLAM INDONESIA 
Menurut pengumuman resmi dari 

kalangan Pengurus Besar Pandu I- 

slam Indonesia, maka kini telah 'di- 
susun sebuah Kwartier Besar Pandu 

Islam Indonesia, jang an -ada- 
lah sbb: 4 

Kwartier Besar Umum: Tbstita" 
Mohammad, Wakilnja: Moh. Ridwan 
Fadhil, KB. Pemula: Suleiman Adipu, 
KB. Perintis: Whartono, KB. Pa- 
wang: A. W, Mahmud, KB. Penun- 
tun: Sekretaris KB. — Besar: Eddy, 
Usmant, id .Puteri:--, KBU. Pute 
ri: Hanocum"“Bija, KB. Kurtjatji: Za 
inab, KB. Perintis: Ta (KR), 

BERAMAI2 PINDAH KE 
BANTEN 

Pada pertengahan bulan ini 288 
orang jaitu dari Tjiamis 250 orang 
dari Tasikmalaja 6 orang dan dari 
Garut 32 orang akan dipindahkan 
sebagai transmigran ke Banten. K 

Sampai sekarang penduduk dari 
Priangan Timur jang telah dipindah- 
kan kedaerah Banten itu sudah ada 
229 orang. Ant, 

  
  

  

wakil- daerah 

   
   

                     



     

  

cau, bapak de 
kan suatu hy | 
nja: Contrat 

-samo mengurdan 

mbenti uk bapak Ta 

“Perkara. inftasi rupanja “UhdayaA 

sulit: 
Saras Jozef Wibisono bilang: ada 

inflasi. Mas “Safrudain Prawiranega- 
ra bilang» tidak ada inflasi, tjuma 
sadja uang negara terlalu banjak 

keluar, untuk hal? jang sebenarnya 

tidak perlu. 
Menurut 

- Krinting - Berabe: 
trio mBah Nur - AA 

silahkan para 

tjerdik. pandai, seperti Mas Jozef Wi 

“bisono dan Mas Safruadin Prawira 
Javasche Bank Negara, saling ban- 
tah-membantah tentang inflast. Ta- 

“pi alangkah baiknja, apabila mereka 
suka pula membantah harga beras, 

— jang. sampai -hari ini mena tidak. 
dj juga 'mau inflasi $ 

: xx 
Pi ta Sahir aan dan masjara- 

kat Jogja katanja kurang bantuan- 
- nja terhadap peladjar2 jang belum 
mendapat pemondokan. 

Menurut mBah Nur puteri, bukan 

nja masjarakat tidak suka memban . 
tu. Masjarakat 
main soepelnja. Tapi memang tidak 

Suka ribut2. 

. 

jang mula? | 
“dan berdaulat pe- | 

| daripada kedawatan- | 

maksud pula, ditengah-tengah park 
Per itu akan didirikan sebuah tugu, ben- 

tuk, tjorak serta tingginja sama de- 

Jogjakarta bukam : 

      
   

  

   

  

   
   
   

  

   
   

   
          

   

  

   
    

    

  

      

     

        

   

  

   

  

Pa: NX OPEMBER 1951. 

TUGU DIPEREMPATAN. MU- 
KA KANTOR POS. . 

Menurut keterangan kalangan 
Djawatan Pekerdjaan Umum Kota-. 
pradja Jogjakarta, rentjana perlua- | 
san djalan penempatan muka  kan-" 
tor pos, akan segera dikerdjakan, 
dan diharapkan pada permulaan ta- 
hun 1952 sudah selesai. Maksud pe- 
nempatan sebuah park ditengah? 
persimpangan djalan itu akan ber- 
arti djuga menghapuskan park2 jang 
sekarang ada didepan Seni Sono dan 
sebelah “Timur djalan. Dikandung 

ngan tugu jang kini ada dipersim- 
Ipangan djalan “Tugu, sehingga an- 
tara djalan Sitinggil dan Djetis 
akan terdapat 2 buah tugu. (dja- 
Iman dulu.djuga sudah ada Red.). 

Karena pembuatan persimpangan 
djalan baru itu akan lebih lebar da 

Iri pada jang sekarang, sedangkan 

'kali2 dibawahnja djalan harus ditu 
tup dengan beton, maka rentjana es 
ajanja sebesar R35.000,-- 

PERBAIKAN SEMAKI Di 
| PERTJEPAT 

Mengingat pada hari pahlawan 10 
Nopember sudah dekat sedangkan 
saat itu akan digunakan untuk zia 
rah Angkatan Perang, pemuda dan 
peladjar2, maka Panitya Perbaikan 
dan Perluasan Makam Pahlawan 

  
Jogjakarta jang telah merentjana- - 

ikan akan memulai pekerdjaan per- | 

|Ibaikan Makam Semaki tgl. 10 No- 
pember jad., dipertjepat waktunja 
pada tanggal 1 Nopember jl. Selain 

djalan2 disekitar makam? itu diper 
'keras dengan batu2 ketjil, diadakan 
pembersihan pula. Beaja jang diper 
lukan sebajak R5000,-- 

    

SOAL PEMBUNUHAN 
SLEMAN DITUNDA 

an :peristiwa. pembunuhan terhadap 
dirinja seorang djogobojo M. didesa 
Girikerto terpaksa . ditunda sampai 
tg. 20-11 jad. mengingat keterangan2 | 
kurang lengkap dari pihak polisi. 

Dalam sidang kemarin itu terdak 
wa W menjangkal tuduhan atas per. 
buatannja membunuh M dengan sen 
djata api: 

Perlu diketahui, bahwa Masal 
adalah keluaran Mulo dan tidak se- 
dikit djasanja selama revolusi. 

Besok tg. 20-11 terdakwa dan sak 
si akan didatangkan ditempat terdja 
dinja pembunuhan untuk dapat dje- 
las @jalannja pemeriksaan. 

  

  

“our VERY Own 

“Tjerita film dari RKO Radio Pic- 
ture jang dkeluarkan oleh Samuel 
Goldwyn ini adalah sederhana, tapi 

. mengandung soal2 psychologi jang 

agak dalam. Pokok isinja jalah 

hmenggambarkan perasaan . ketjewa 
dari seorang gadis remadja jang se- 

telah 18 th. baru mengetahui bah- 
wa ia adalah anak angkat dari kelu 
arga Macaule jang telah ditjintai 
seperti orang tuanja sendiri itu. Di- 
sini nampak permainan jang boleh 

dikatakan sempurna dari bintang 

dia dihputi oleh gelombang asmara 
dengan seorang pemuda Chuk (Far ! 
ly Granger). Perasaan ketjewa tak 
terhingga itu dimainkan oleh Ann 
Blyth sedemikian rupa, sehingga ba 
hjak penonton terutama - pemudi2 
akan terharu dan mentjutjurkan air 
mata. Selain itu oleh regisur dike- 

1   Sementara itu dikabarkan djuga, 

bahwa sedjak tg. 5 Nopember jl. Pa 
initya Perbaikan Semaki tersebut me 

mukakan djuga betapa besarnja pe- 

irasaan tanggung djawab dari orang 
Ituanja terhadap tindakannja dan 

Tjoba, kata mBah Nur puteri, pen ngadakan gerakan pendjualan bu- lakibat2-nja kita dapat menjaksikan 

duduk Jogja semua suka membantu nga kepada umum jang pendapatan .Pertentarfgan antara si-anak angkat 
para peladjar itu. Tapi bagaimana, 

"kalau harg YG. beras tiap hari naik sa 
aja? Apakah harus saban hari min- 
ta. kenaikan “udang pondokan? Kan 
malu bitjsranja? 

Djadi bukannja masjarakat Jogja 
tidak suka membantu, tjuma tidak 
suka membitjarakan harga beras. 

Vest 
SE 

  

  

“Siaran RADIO: 
-jnama Badan Penjulur Pertundjukan 

RABU,“ NOPEMBER 1951. 
Gelombang: 42,25, 59,2 dan 122,4 m 
13.45- Hiburan siang oleh 'ORJ II 
41. 5 Taman Kepanduan oleh Pandu. 

“-Rakjat Ind. 
Y7.45 Aneka warna Barat 

“18.15 Ruangan untuk Kaum Ibu 
41 oleh Nj: Hamid 

112.30 Peladjaran njanji kanak2 oleh 
Me Bh Sud” 

19. 15 Soal Peternakan 
Kechewanan D.I. Jogjakarta 

F 

aa -Djawt. 

19.40 Gema malam oleh Empat 
. sedjoli 

$ 20.30 Krontjong dan langgam 5s 
Ek 15 Sarasehan oleh Djapendi 

Jogjakarta - 

- 21.30 Ketoprak Mataram -studio 
Nan 

  

    
    
   

    

    
    
    

   
      

         

  

   
     

  

    

   

  

    

    

  

   

  

   

    

   
   

  

    

     
     

   

        

      

       

      

Idan sudah menjelenggarakan bebe- 

nja akan dimaksudkan untuk tam ' 

bahan beaja perbaikan makam TP 
lawan. 

BADAN PENJALUR PERTUN- | 
DJUKAN FILM JOGJA 

BERDIRI” 
Baru2 ini di Jogja telah dilang- 

Sungkan rapat antara panitya film 
dan beberapa wakil organisasi dan 
perseorangan untuk mendirikan sua 

tu badan jang chusus memikirkan so 
|al2 film. Badan tadi jang telah diresi 
mikan berdirinja-tg. 1-11 mempunjai 

isifat sosial peadagogisch dan diberi 

Film Jogjakarta. Tudjuannja ialah 

menolak segala infiltrasi / pengaruh 
film jang dapat merusak, dan me- 
njalurkan pertundjukan film kearah 

kesempurnaan 'peri-kehidupan dan 
perdjuangan rakjat Indonesia. 

Telah dipilih mendjadi 
ialah S. Brodjonegoro, sedang ketu 

I nj. D.D. Susanto (Perwari), dan 
anggota2-nja a.l. dari Kespenmob, 

Pendidikan Masjarakat/Pemuda, dan 
dari Kota-pradja. 

Badan tsb. telah lama berdjalan 

rapa kali pertundjukan bagi kepen- 

penasehat | 

anja sdr..J, Brotosiswanto, sekretaris | 

jitu dengan orang tuanja. Disatu pi 

| hak selalu berusaha keras untuk kem 
bali kepada ibunja jang asli, dilain 
pihak ingin mejakinkan bahwa anak 
angkatnja itu sudah mendjadi ke- 
luarganja sendiri (our very own). 
Tapi achirnja semuanja beres dan 

Gail kembali kepada  kekasihnja 
Chuk dibawah pelindungan -keluar- 
ga Macaule. 

Film jang banjak mengandung 

soal pendidikan ini mulai diputar se 
malam di Seni Sono untuk 17 tahun 
keatas. 

2 a 

LIEM PIK GAN RIO 
DOKTER. GIGI . (Tandarts) 

  

Membuka praktijk di: 

: Petjinan 14 MAGELANG 

Djan bit jara: 

“& 8.00 — 10.00 pagi. 

0 3.30— 5.00 sore 

Ketjuali Saptu sore. 

Mulai 1 November 1951. 

280 - 10. 

        tingan pendidikan, Ne s0- 
sial. 

SUDAH TERBIT ! 
#KALENDER 195 
Satu -satunja Kalender jang muat 

    
  

  

besar disertai gambar foto, diantaranja: Presiden Soekarno, Ai Pangli- 
ma Besar Sudirman, Wakil Presiden Hatta dan Perdana Menter 

| Sukiman. 

Memakai karton, kertas houtvrij. Ukuran 24 x 
Dengan warna 3 kleur. Sedap dipandang mata memakai penanggalan 

Umum, Islam (Djawa) dan Tionghoa. 

Penting bagi kantor? perusahaan, Djawatan2 Negeri, 

Markas? Tentara dan setiap rumah tangga perlu mempunjai . kalender 
jang sangat indah ini. $ 

SEA TA PBS Yaa R. 3,50 sebuah 
Ongkos tertjatat ............ R. 0,50. 
"PESANAN : Lx 7 : 

10 — 24 buah: :20x (a 2,80) ONGKOS KIRIM 
25 —.49 buah: 2546 (& 2,63) BEBAS 
50 — Ga buah: 30x fa 245) 

100 — 999 buah: 354 (4 2,2 

Pesanan harus disertai uangnja lebih dahulu pada 

Penerbit: 

DJANGAN KEHABISAN 

Peneleh 34 — Tilpun S. 1387 — SURABAJA. 
  

2 KSATRYA" 
sedjarah perdjuangan 4 pemimpin 

“40 cm. 

Sekolahan2, 

Ts) 
. 
- 

Toko Buku ,,KSATRYA"   
Semua. djalan ke segala djurusan akan terbuka 
bagiseorang wanita jang memenuhi semuasjarat? 
ketjantikan. Disamping usaha? lain untuk mem- 
perindah diri nona, djanganlah lupa memakai 
sabun Colibrita. Sabun ini akan membawa 
kebahagiaan, karena kulit nona akan harum 
'semerbak, berkat tjampuran wangi?an pilihan, 
jang terkandung didalamnja.       

   
"CSW 510 — 165 —B, 

Sidang. kemarin tentang pemeriksa 8 

muda Ann Biyth sebagai Gail jang | 

      

   
    

Burdkrasi la 
(Sambungan 

terhadap atas maupun terhadap ba- 
wah. Ini ada baik, ada buruknja. Ba- 

iknja jalah, bahwa susunan demikian 
(adalah siabiel sekali, tidak mudah 

re karena tidak tergantung 
actor2 jang bersifat sesuka-kehen- 

dak jang mudah berubah. Pekerdjaan 

dianggap sebagai kewadjiban2 zake- 
hjk semata2. 

Ruginja: rasa tanggung- 
djawab lemah. 

$ - - si 

Kelemahan pertama jalah bahwa 
djustru jang disebut diatas tidak se- 
dikit . melemahkan rasa tanggung- 
djawab masing2 pendjabat. Asal: se- 
gala instruksi dipenuhi, peraturan2 

aa 

prestasi kerdja 
halaman 3) 

.muanja baik, karena ada kepastian, 
tetapi excesnja 
kerdjaan jang merugikan umum, 
memperbesar organisasi jang mem- 

perberat beban negara dan mele- 
mahkan rasa tanggung-djawab pen- 

djabat. 
Sebagai akibat formalisme, sura- 

tisme dan arsip besar maka disam- 
ping pengetahuan dan ketjakapan- 
tehnis, mendjadi penting djuga pe- 

ngetahuan dan ketjakapan dinas 
atau arsip, jaitu tentang” seluk. be- 

luk beluk djalannja djabatan seperti 
jg dapat diketahui dari arsip dan ke- 
biasaan2 dim djawatan. Venaga,jang   tidak ada jang dilanggar, ia akan 

terlepas dari segala tanggung-dja- 

wab terhadap sesuatu akibat jang 
merugikan, demikian pikirnja. Ti- 
dak diinsjati, bahwa tiap? peraturan 
hanjalah kalimat2. mati, jang baru: 
hidup dalam pelaksanaan. Karena itu 
.tergantunglah pada tjara pelaksana- 
an, apakah sesuatu peraturan ber- 
manfaat bagi masjarakat atau tidak. 
Selandjutnja tidak mungkin sesuatu 
peraturan dapat “ meliputi seluruh 

| casuistiek jang mungkin terdjadi, 

tentu ada ketjualian. Maka dalam 
ketjualian ini pendjabat harus bera- 
ni mengambil sikap, tidak boleh ia 
menghindarinja dgn alasan ,,tidak 
ada diperaturan atau in- 
struksi saja harus dir 
dapat” olehnja suatu keputusan 
jg memenuhi kebutuhan masjarakat 
dan sesuai dengan inti-maksud pera- 
turan2 djabatannja. 

| Djika ini kelemahan terletak da- 
lam systeem, ada pula kelemahan 

| jang terletak dalam kepribadian pen- 
Iajabat. Seorang dari publik mena- 
njakan soalnja jang telah diadjukan 
pada beberapa waktu jang lalu. Di- 
dapatnja djawaban, bahwa soalnja 

| sudah diteruskan. keatas, berarti: 

Asa ja dpan an-diper- 
tanggungs-djawabkan 

ka ea 

    
Mudah dimengerti, bahwa, 

djika sebenarnja soal itu dapat dipu- 
tus olehnja sendiri, maka sikap demi- 
kian dapat: dipergunakan untuk 
menghindari tanggung-djawab. 

Kemangkinar adanja: 

formalisme. 
Akibat lain dari pendirian mende- 

wa2kan peraturan, adalah gemar se- 

gala formalismedansu- 
ratis m e Semua sarat2 formeel, 

baik karena peraturan maupur' ka- 
rena kebiasaan harus dipenuhi tepat. 

| Segala pertanjaan, pertjakapan, per- 
buatan harus ditulis, harus ada tja- 
: tatannja, documennja, harus ada 
buktinja ,,hitam diatas putih”. Semua 
-pendjabat ingin ,,gedekt”, djangan 
Gapat dipersalahkan, dipertanggung- 
djawabkan. Suatu akibat burokrasi 
adalah djuga arsip jang besar. Se- 

SA 

ar     
     

mempunjai Ketjakapan demikian ti- 
dak mudah diganti. Ini memberi ke- 
dudukan kuat kepadanja (onmis- 

baar). : 
Sjarat2 objektief & subjektief. 

Semua djabatan terbuka untuk. se- 
gala lapisan rakjat, asal sjarat2 di- 

penuhi. Sjarat2 untuk memangku 
djabatan dengan baik adalah banjak. 

Ada jang bersifat subjectief, jang. 
berhubungan dgn atau terletak da- 
lam kepribadian  tjalon-penajabat, 
ada jang bersifat  objectief, jang 
|berhubungan dengan hal2 diluar ke- 
pribadian. Pada umumnja sjarat2 su- 
bjectief seperti tabiat, pembawaan 

ngan ukuran2 objectief. Karena 
burokrasi Piasanja tidak menjelidiki- 

nja. 
Sjarat2 objektief jang terpenting 

'adalah ketjakapan dan pengalaman. 
Ketjakapan dapat diukur dengan 
udjian. Mengudji bukan pekerdjaan 
jang mudah, maka hal itu Siser ahkan 

kepada instansi jang ahli, jaitu se- 
kolahan. Dengan demikian diploma 
mempunjai arti penting dalam buro- 
krasi, jalah sebagai  ukuran-stan- 

daard dari pada ketjakapan seseo- 
rang jang diperoleh. dari pengadja- 
TR 0 - 

Adapun pengalaman pekerdjaan 
sukar dapat diukur. Surat2 ketera- 
ngan dari bekas-sep atau bekas-ma- 
djikan hanja memberi djaminan le- 
mah. Pertama, surat sematjam itu 
tidak mempunjai sifat ukuran-stan- 
Gdaard seperti halnja diploma seko- 
lah jang mutunja ada dibawah pe- 
ngawasan pemerintah. Kedua, surat : 
itu diberikan pada waktu berpisah, 
dan adalah moraal baik untuk mem- 
beri bekal jang berharga. 

Maka burokrasi jang umumnja ti- j 
dak suka  sesuka-kehendak ' lebih | 
menghargai djaminan diploma dari 
pada certificaat pengalaman peker- 
djaan. 

Jang melemahkan pretasi 
kerdja. 

Kesopanan, kesusilaan (moraal),   kadang2 djuga hukum tidak membo- 
lehkan seorang pegawai sewaktu? 

Djam: 5 — 1 —9. 
17 Tahun. 

     

  

  
: ONNE De CARLO Film jang dimana? te- 

aa (Rx9 — kah mendapat succes 

4 Te ii sure 5 Juar biasa. 
| KPA 

Tanggal 10 dan 11 November Matine djam 10.30. 
& Skon ae en eni djam 9 — 12. 14-11 | 
  

  

TEMPAT SELATAN LUx 
Peladjaran: 

a 
b. 

| c. 
| Lama beladjar 1, 

R 17.50. 
Pendaftaran pagi: 

sore: 

Technologie 
Bedrijfs - Ekonomie (Ek. 

th. — Uang 

djam 8 — 12. 
djam 4— 6. 

: Kantor: 

PAK ATEr 
Tenan   

Plan Teknik Motor & Perusahaan 
DIADAKAN MALAM HARI DJAM 6.30— 8.30. 

sOR TANDJUNG, JOGJA. 

Moter Daratan dan Laut, 

Perusahaan) dil. 
pangkal R 10.— dan Uang Sekolah 

! 8 

TUGU KULON 39 — JOGJA 

  

memperlambat pe- | 

memberhentikan perdjandjian ker- 
djanja, meskipun dengan mengindah- 

kan termijn peraberhentian jang la- 
jak. Lebih? kalau jang dipangku 
djabatan penting, Dalam hubungan 
ini didalam kalangan djabatan peme- 
yintah dikenal pemberhentian dengan 
hormat 'dan pemberhentian tidak de- 
ngan -hormat. Pada pihak lain, ne- 
gara atau madjikan djuga tidak da- 
pat begitu sadja melepas pegawai. Ini 
pun mmempunjai 2 akibat. Kesatu sta- 
biliteit djawatan pemerintah atau 

organisasi partikelir dan kepastian 
nasib pekerdja/pegawai. Kedua — 
kebalikannja — kurang minat beker- 

dja dari pada orang jang -sebenar- 
nja sudah ingin berhenti. Djuga pe- 
rasaan dirinja onmisbaar adalah ke- 
balikannja dari pada dorongan un- 
tuk bekerdja giat. Selandjutnja keja- 

|kinan bahwa meskipun tidak giat 
bekerdja toh tidak mudah diberhen- 
tikan, bukan factor jang meninggi- 

| kan prestasi kerdja. 
Akibat gadji tetap. 

Prestasi dari pihak  pemerintah/ 
madjikan berwudjud ' djumlah uang 
jang tetap, gadjih. Upah jang te- 
tap menjebabkan stabiliteit dan ke- 
pastian nafkah, akan tetapi tidak 
ada memberi dorongan untuk beker- 

dja lebih giat.   
dsb. sukar diselidiki dan diukur de- 

itu' 

  
  

  

    
MULAI MEMBUKA PRAKTEK 

Di Djl. Merapi 10 

kap— 69-11. DOKTER H. TJOKRONEGORO. 

UMUM PADA TG. 3 Nov. 1951. | 

(Kauman) Kate. ————— 

  

Lima hari tg. 26 s/d 30 Nov. 1951 
Pendaftaran dan (aa selan 
Gondomanan Sia, djam 9 
djam 4 s/d 6. 
nan Ta R 10.-— disertakan. 

70 - 

KESEMPATAN 
Udjian - Penghabisan (Kind -examen) S.M.U.P. 

s/d 12 pagi, 

»Bhinneka - Schoo?” 
sore hari. 1 
djutnja di 

sore di S.R. VI Timuran 

Direksi. 

    

  

rektur N.V. Wenang Jogjakarta, 

ditentukan sebagai pengawas 

, 

(A.G. Pangemanan) 

49-11 

Setelah diadakan pemeriksaan, 

rektur N.V. Indamulja Jogjakarta, 

dewan Komisaris N.V. tersebut, ter 

1951, dalam pada mana lintuk sementara saudara R. Mursid, 

dengan diserahi tugas jang sama, 

Dewan Komisaris N.Y, 

maka saudara Uriptokusumo, di- 

dipetjat dari djabatannja oleh 

hitung mulai tanggal 28 October k 

di- 

diangkat hingga waktu jang akan 

Djakarta, 3 November 1951. 

Indamulja Jogjakarta. 

(EF. A. Hoff) 

  

INGGERIS 
Romb. baru dimulai 9 Nov. 
Buku gratis, Pendaft. sore di 

sSEMERGO"” Bintaran Lor 2. 
Untuk cursist disediakan Bi- 
bliotheek bah. Inggeris gratis. 

Sebentar lagi dikeluarkan $u- 
rat kabar bah. Inggeris melu- 

BAH. 
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lu untuk cursist ,,EMERGO”, 

BOEKHOUDEN A 
Romb. baru dimulai 9 Nov. 
Dictaat gratis. Pendaft. pada 
»MITRA" Bintaran Wetan 11. 

Satu2-nja alamat di Jogja jg 
mendidik untuk udjian jang 
resmi. Djuga disediakan pri- 
vaat dan clubles pagi atau pe- 

Kariere sebagai tjambuk. 
Kariere, kemadjuan dalam pe- 

kerdiaan, penting sekali dalam dunia 
perburuhan dari sudut psycholochis 
Pada umumnja ' orang. tidak begitu 

giat lagi bekerdja, djika pekerdjaan 
nja sudah mendjadi ,Sleur”. Ini ber- 

hubungan dengan. hasrat machluk 
untuk “berdjoang, 
-an, seperti ajuga ternjata dalam 
sport badan dan pikiran. Djika 

jorang sudah lama mengerdjakan se- 
suatu, tidak lagi didjumpainja kesu- 
litan, bosan. 
Maka sebaiknjalah pekerdjaannja 

diganti. Berhubung sifat psycholo- 
gis pula sebaiknja penggantian itu 
berwudjud  kemadjuan, kenaikan 
pangkat, gadjih, pekerdjaan jang Je- 
bih sukar atau lebih tinggi dsb. Di- 
sinipun kita mendjumpai pertentang- 
an lagi. Stabiliteit dan kepastian 

. nasib menghenda ki ukuran2 objece- 

tief, seper t masa-kerdja, usia dll., 
jakan tetapi kenaikan tangga kariere 
|jang seakan2 automatis tidak meru- 
|pakan dorongan untuk bekerdja giat. 
| Untuk itu harus diadakan sjarat 
“penghargaan prestasi kerdja. Pega- 
Lai ada jang tjakap ada jang tidak, 
jada jang radjin ada jang tidak, ada 
jang bertabiat baik ada jang tidak, 

i pendek kata, ada jang memenuhi 
Isjarat2 (geschikt) ada jang tidak 
(Maka ukur an prestasi kerdja dan ca 
| paciteit njata tidak dapat dihindari, 
imefkipun ini harus dinilai dengan 
Maura subjectief. 

Sifat pertentangan. 
Kesimpulan: Demikianlah buro- 

krasi selalu terlibat didalam perten- 
tangan bathin antara dua, laksana 
berlajar diantara Seylia dan Charyb- 

  

sengadja 

  

Trene DUNNE — sedap — lutju 

Utjapan te   
Pengurus R.K. Prawirodirdjan 
jang telah memberikan Sumbangan baik moreel maupun 
pula menghantarkan djenazah sdr. 

bang dari Tuhan. 

a/n Saudara: 
MOH. SALEH pr 

  

Di. Semaki 25, 

maksud dalam IV sub. a 

  
Direktorat Pendidikan / P     tang. 47-11. 

DIMULAI LAGI TGL. 

Toko TJOEN HWA    

ALAN LA ENAM TR ARENA PENANAMAN 

mengatasi kesulit- | 

SEKARANG & SELANDJUTNJA. 

       
Kepada segenap instansi sipil, 

para Kepala dan Pegawai Kantor2 Pem. Daerah I 
hasiswa, Sdr2 Guru dan murid? S.M.II. 

R. P. WINDUDIPRODJO 
meninggal pada tg. 2 Nov. '51 dalam usia 72 th. 
Kuntjen hingga selesai, kami utjapkan banjak2 terima kasih. 

Semoga amal Tuan2 /Njonja2/Sdr2 dapat 

    

PENGUMUMAN. 
DIREKTORAT PENDIDIKAN/PENGADJARAN 

: “KRISNADWIPAJAN Aa" 
Pada bulan Djanuari 1952 Dir ektorat Pend./Peng. 

  

  

pajana” segera akan mengadakan: 
IL. KULIAH TERTULIS untuk bagian2 

: a. Hukum dan Sociak 
b. Ekonomi 

5 3 
II... LAMA BELADJAR : Na 

2 tahun — 
! mentjapai tingkatan C II 
TII. SJARAT MASUK : 

' 2. Jang diterima mengikuti kuliah tertulis ini mereka 
jang beridjazah S.M.A. atau jang sederadjat. 

b. Wang 'pendaftaran' sebesar... on BR. 450 — 
3 KUA ap bulan, AON y Ag 

harus dibajar terlebih dahulu. 
IV. KETENTUAN? 

a. Tiap 2 bulan sekali ditempat-tempat jang ' ditundjuk 
sebagai pusat daerah akan diadakan kuliah setjara 
lisan untuk waktu 2 hari. 

b.  Tentamen diadakan 6 bulane sekali idem seperti tsb. 
2 dalam IV sub: & (Jlamanja akan ditetapkan kelak). 

Kota2 jang ditundjuk sebagai pusat dacrah untuk jang ter- 

1. Djawa - Barat —— Bandung 
z Dan - Raya SN Djakarta 

: jawa - Tengah — Semarang | 
4. Daerah Istimewa 3 Me 

Djokjakarta / Suraharta — Djokjakarta 
5. Djawa - Timur 23 Surabaja 
6. Sumatera Selatan —— Palembang 
T. ' Sumatera Tengah/Ltara — Medan 3 
8. Kalimantan — Bandjarmasin 
9. Sulawesi / Maluku — Makassar 

10. Sunda - Ketjil Den Pasar, 
VI, Untuk keterangan? lebih landjut d dapat berhubungan dengan. 

engadjaran 
Kotakpos No. 24 — BANDUNG. 

Bandung, 30 Oktober 1951 
DIREKTUR 

Pendidikan/Pengadjatan : “KRISNA DWIPAJANA" 

OBRAL KETJIL KORTING BANJAK 
1—15 NOVEMBER 1951. : 

Patjinan 45 — Telf. 825 — Jo gja. 

   
# HALAMAN 4. 

  

    

dis. Manfa'at burokrasi terang be- 
sar sekali, stabiliteit dan kepastian 
nasip, akan tetapi manfa'at ini djus- 
tru menjebahkan kelemahannja, ja- 
lah mengandung benih2 merendah- 
'kan prestasi kerdja, kwalitatief dan 
kwantitatief, baik mutunja maupun 

banjaknja. " 
Burokrasi jang sadar. 

Tiada tempatnja untuk memban- 
ding dengan organisasi kerdja lain, 
Bagi demokrasi, burokrasi jang dgn. 
sadar bersandar kepada azas2.. ob- 
jectief semata2, adalah satu2-nja jg 
lajak.. Dengan itu hak2 azasi manu- 
sia, milik luhur masjarakat demo- 
krasi, dapat terdjamin sebaik2nja. 
Sebenarnjalah ta' ada lagi pilihan. 
Tinggalah mentjari djalan bagaima- 
na melaksanakan burokrasi demiki- 
an, sehingga manfa'atnja terbesar 

.di kenjam oleh masjarakat, berarti 
mentjari upaja2 agar kaum beker- 
dja mempunjai dorongan untuk beker 
Gja giat dan rapi. Ini adalah politik 
kerdja jang positief dan realistis, 
segala2 jang ideologis dan ideaal. 
atau utopistis-kurang penting. Djika 
perlu dan dimana perlu, kepentingan 
jang lain2 selain stabiliteit dan ke- 
pastian nasib, kita harus berani me- 
ngurbankannja. Bukankah seorang 
bapak demokrasi, Jean Jeacgues 
Rousseau, sudah mentjiptakan teori 
Kontrak sosial: ,,Negara didirikan 
sebagai - perdjandjian masjarakat. 
Tiap2 anggauta (warga-negara) me- 
ngorbankan sekedar kebebasan jang 
mendjadi hak azasinja kepada nega- 
ra, agar semuanja dapat mengenjam 
bagian terbesar dari kebebasan ma- 

.Sing2 itu bersama? dalam suasana 
aman tenang, jang mendjadi tugas 
negara untuk menjelenggarakannja”. 

Demokrasi dengan 
»planning”. 

Kemudian diachiri uraian ini dgn 
mengemukakan pandangan Prof. 
Karl Mannheim, guru besar ilmu so- 
siologi pada universiteit Frankfurt- 
am-Main (Djerman), kemudian men 

djadi professor pendidikan pada uni- 
versiteit London, jang menulis dalam 
bukunja ,,Man and society in an age 
Of reconstruction” kira2 demikian: 
»Demokrasi adalah hasil Pemberon- 
takan Perantjis. Intinja adalah 
Laissez—-faire (boleh berbuat apa sa- 
dja -kebas) dan konkurensi bebas. 
Ini baik bagi masjarakat dulu sehing 
ga membangkitkan demokrasi besar 
seperti Amerika, Inggeris dan Peran- 
tjis. Tetapi bagi masjarakat seka- 
rang, masjarakat massa, terang men- 
tjelakakan. Mentjelakakan  perse- 
orangan dan mentjelakakan masja- 
rakat. Mendjadikan anarchi dan 
menghantjurkan pimpinan kebudaja- 
an. - Dan achirnja timbullah dicta- 
tur. 

Kemudian diandjurkan 
oleh beliau utk masa sekarang, 
demokrasi, tetapi tidak »Laissez-fai- 
re”, melainkan demokrasi dgn splan 

ning”, jalah demokrasi jang diatur 
dan dipimpin menurut rentjana jang 
telah ditetapkan lebih dahulu. 

  

  
  

Djam: 5 — 7 — 9. 

Gisadjikan untuk SEGALA UMUR. 

"OVER 21" 
-(mengindjak..: alam berumah-tangga). 
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— setia, mengena sekali bagi ang- 
katan muda jang mendekati dewasa. 

#5 LN 

rima kasih. 
Presiden Univ. Gadjah - Mada, 

st. Jogja, para ma- 
para Habdidalem Kraton 

dan Tuan2/Njonja2/Sdr.2 lainnja 
materieel, 

jajah kami: 

sampai kemakam 

balasan jang - seim- 

Jang berduka tjita: 

2 ajn Isteri dan anak2: 
HARDJOMUDJONO 

pena Juwono4. 

  

72-14. 

  

»Krisnadwi- 

dan b ialah Sbb. 

»Krisnadwipajana”',   
           


