
   

    

  

    

   
   

      

     

   

    

    

            

     

    

  

   

    

    

                          

   

   

    

   
   
   
   
   
   
   
   

    

    

  

   

    

   
   
    

    

  

    

   

  

   

   
     

    

   
    

    
   
   

     

: Jemparkan tanggungdjawab 
“ntiap2 gangguan terhadap perdamai- 

  

    

      

1 aa bPR, 

  

Adu. No. M2 : 
“0 22, — JOGAKARTA 

  

  

“jang telan ni “aidntam 
pers. Emas jang di 

ab ini jang seharga 1 mil- 
jard rupiah devisen digunakan 

KR P"ashagah dekking untuk uang 
| kertas jang dikeluarkan oleh 

Ih Javasche Bank. Menurut Per 
aan an Pemerintah 12 Januari 
ta » Seperlima dari djumlah 
$ ' uang “giraal harus 

oleh emas dan paling sedikit 
harus seperlima dari djumlah 

as. jang . digunakan untuk 
1 lekking harus ada di Indone- 
sia. 
“Uang 'kertas jang dikeluar- 

kan oleh Pemerintah berdjum- 
lah R. 339.000.000.— dan oleh 
Javasche Bank R. 2900.000.000. 
Uang jang dikeluarkan oleh 
Pemerintah didjamin oleh ke- 
kajaan negara. — Ant. 

  
didjamin 4 

  

NAN 
AA Ma MEP MS 

. “Diterbitkan 
  

TENGAH DJAM, PANGAN 
SUKIMAN.   Dalam tua 

an pers. kenra- 
rin jang an 

| dibadiiri 

        

  
  

3. duta ba” Inggeris 
kepada Farouk 

Duta besar Inggeris di Kairo telah ' 
menjampaikan sebuah 'noia kepada ' 
radja Farouk dari Mesir, dalam ma- 
na dinjatakan, bahwa keputusan utk 
membatalkan “perdjandjian- Inggeris- 
Mesir th. 1936 dan persetudjuan- con- 
dominiym Sudan th. 1899 itu adalah 
»tidak sjah dan sama sekali berla- 
wanan dengar prinsip piagam PBB. 
Demikian diumumkan oleh kemente- 
rian L. N. Inggeris Selasa aa 

Dalam nota tadi selandjutnja di- 
njatakan oleh Inggeris, bahwa andai- 
kata diSetudjui prinsip bahwa - satu 
pihak berhak membatalkan perdjan- 
-djian2, maka tidak ada satu persetu- 
djuan internasionalpun jang “boleh 

i-Gipertjaja. Ditegaskan. bahwa .Ing- | 
eris berniat sepenuhnja untuk mem- ' 

— pertahinkan hak2nja dibawah per- 
djandjian Inggeris- Mesir..tadi dan 
hap2:8i. Sudan. Pe bah- 

seat ai 
“atas | 

tjara Unila tera. Kepada 

  

an-dan tiap2 kerugian terhadap ai 
an harta benda. — - Ant. - AFP. 

   
    

    
    

wiki P.M. en 
wsirjo 
Penerangan, 

rusan 

dan Kehakinan 
Serta sekdjen 
en ionte ri 

        

   

            

- 

1      
Bole han meta 
ea bahwa | 

dengan Kombsaris Agung 
itu telah dipersonikan perkembangan 
perkembangan disekitar soal Irian 
Barat. 1 SA 

| Kom. Agung Belanda : 
|lusat Pemerintah Belanda untuk mie 
|robah UUD Beranda 201 
sukkan Irian Barat 

 keradjaan Belanda € 
dasa Png R 

     

  

$ 

  

Menurut keteranga: Sukiman dja 
yaba n jang diperolehaja b: raya 

5 Agung Bfarta dd 9        
     n KIR arena yaaa : : 

sesuatu Neraka dari ba Hang. Oleh 
Komisaris Agung — Belanc 
gupkan untuk mengawa aa wonditr 
Pem 

  

      

Maa 7 Te 5g 

Diharapkan hari Ini “Kebtanris 
Agung Esianda di Djakarta telah | 

| menerima jawaban dari Pemerintah" 
Idi Den Haag sehingga djuga “diharap 
Ikan bahwa Pemerintah Indonesia ha 

| 

  

Orang buta dapat melihat kembali 
» Berkat pertolongan dokter mata Yap Kie Tong 

0 
ta agar ia dapat melihat kembali. Usaha tersebut sudah berdjalan be- 
berapa bulan Tamanja, dan telah berhasil jakni mata jang sebelah dari 
sipenderita tsb dapat mulai melihat : 
belahnja lagi, una 15. mata sudah Teen rusaknja tidak Re ber uin 

Tn: 

7 Den 

2g Gta “pi 

mata sebelah jang telah 
si “dan digantinja HOORN- 

'. YLIES JANG TELAH RUSAK dgn 
|. hoornvlies jang baru, dapatlah orang 

itu menghitung djari2 Ma hing- 
ga djarak 3 meter. 1 

Menurut Dr. Yap suntuk, beberapa 
waktu lamanja mata jang telah Ne 
ganti dengan hoernvlies . jang baru 
itu harus ditutup, karena. ia masih   
belum kuat betul untuk — menerima 

— sinar mata hari. Dalam waktu 6 bu- 
lan maka mata tersebut sudah dapat 

| dibuat melihat kembali dengan nor- 
£ maal 

Diterangkan  selandjutnja bahwa 
hingga kini telah Gapat ditolong 10 
orang buta, jang dengan tjara terse 
2 mereka dapat melihat Hnea 

ATJARA HARI PAHLAWAN 
DI JOSJA 

“ita Djam 07.00 Menaikkan Sang 
: Mewah Putih di Gedung-Agung oleh 
Panitya. 

2. “Djam 07.15 Angkatan perang, | 
iman Sipil, “Polisi Negara, Orga- 
| nisasi Rakjat / Panitya berangkat ber | 

. sama2 kemakam Panlawen di Se-: 
“maki. 

  

& Djam 08.15 Upatjara siaran di 
Makam Pahlawan Semaki. 2 2 
4 Djam 08.20. Pe 

Sirene dibunjikan. jun 
Mengheningkan tjipta disertai la 

0 gaiduka, 
e, Mt ki rangan. bunga oleh: 

Komd. Br 
: diatas makam Alm, Djenderai 

|. Soedirman. 
2 Kepala Daerah Istimewa Jos 

g nakam Alm. Djen 

    

  

   
   

   

      

, kepada ma- 
| kam Alm. : 

   
, Men C 
2d Menghamburkan bunga. 3, 

Henna pul k ibali, 

       

   
di bedeng aa : 
@. Pembukaan oleh Panitya. 
b. Aa spajarah, 2 

tya. 
c Amanat Kepala Daerah Istimewa 

Jogjakarta. : 
.d. Bubaran. : " 

6. Djam 19.00 Taptu/Pawai obor | 
oleh Tentara, Bolisi, Pandu, Peladjar 

Rakjat dimulai dari Gedung 
  

dan 

Len Dr. Yap Kie Tong, pemimpin sabah sakit matx di Fog 
sedang dikerdjakan usaha pemherian pertolongan pada seorang bu- 

: | Beberapa orang 

LO” /Sub. Terr. II, 

an kini 

alam ramai kembali, sedang jang se 

. Orang2 buta jang dawubkan Ta 
nja rusak hoornvliesnja dan masih r 
utuh bidji matanja (tidak rusak), 
dengan tjara jang seperti tsb diatas 
dapatlah mereka itu “ditolongnja. 

| / Kesulitan mendapatkan 

hoernyli 5 
''Dierangkan oleh Dr. Yap, bahwa 
usaha untuk menolong: orang2 buta 

“ini selalu terhalang untuk me Tapak 
'kan hoornvlies iban Uu. 

Pada umumr aan ertian menge-. 
nai usaha men Wan 2 buta ini 
belum begitu dimengerti dengan da 
lam oleh masjarakat kita, sehingga 
bantuan Kepada usaha tsb, jaitu an- 
tara lain guna mendapatkan hoorn- 
vlies baru masih terlalu djarang se- 
kali. 

        

  

jang telah meng 

sjafi betapa besar penderitaan ae 
jang tidak dapat melihat keindahan 

(elaan telah rela menjumbangkan se 
' bagian ketjil hoornvliesnja, atau re- | 
ila ap bila ia atau familienja djisa 
| meninggal dunia, diambil hoornylies:- 
nja, guna kepentingan orang? buta 
itu. Untuk/ mengganti hoornvlies itu 

. menurut Dr. 

sih segar. 
Usaha Jain sebagai peng 
ganti hoornvlies. 

Oleh pr. Yap telah diusahakan un 
tuk - "menggantikan hoornviies itu de 

| ngan hoornvlies dari binatang. Teta 
pi usaha ini hingga kini belum mon 

. tjapai hasil. $ 5 
. Menurut Dr. Yap ndaha nja seka- 
rang ini jang merupakan pexperi- 
ment” baru mentjapzi hasil 5025, te. 

itapi apa bila dibandingkan dengan 
experiment jang dilakukan oleh ne- 
Keri? Eropa dan Asia, maka experi- 

Menteri | 
uv 

Umum : 

adalah 

udin peri bngt 

Belanda | 

- hari ini sudah akan diterima Hu. 

Oleh Sukiman Mitarjakon kepada | bahwa kedjadian mengenai soal Iri | 
Centang adanya ' 

  

Kol. 

Tana Bean Ap DAA ing. ramaikan bahwa 

    

   

(hal itu benar) 

Tpaling tjepat 

  
“Giterangkan: 

  
Yap hanja diperlukan | 

' sepotong ketjil hoornvhies. jang ma- l 

#nnyadingaka makian 

  

  

PERSENGKETA AN A 
'ESUAI DENGAN KEHENDAK PEMERINTAH MAKA 

d KEMARIN DjAM. 10.00 KOMISARIS AGUNG BELAN- 

DA DI DJAKARTA, A. T. H. LAMPING, TELAH MENGUN- 
DJUNGI KEMENTERIAN LUAR. NEGERI DAN MENGA- 

DAKAN PEMBITJARAAN? SELAMA KURANG LEBIH SE- 

MENTERI LN, A KD. 

' 

|ri ini dapat diberitahu tentang du- 
| Guknja perkara jang sebenarnja. 
| Lebih landjut Sakiman menerang- 
(kan bahwa dalam pertemuannja de- 
ngan Lamping itu ia telah menggam ' 
barkan reaksi2, baik dikalangan Pe- 
merintah dan politik maupun dika- 
langan pers jang dipandang djika 

| maksud Belanda itu benar seperti 
apa jang terdapat didalam pers, ma 
| K2 tindakan Pemerintah Belanda itu 

paling sedikit sesuatu , 

vriendelyke daad”, karcna Penterin- 
  

F 

i tap pinta terhadap penjelesaian seal 
Irian Barat jang dalang angganan 

| dunfa masir dalam  persengketaan. 

Sikap Indonesia akan tergantung da 
ripada djawaban jang diharapkan ' 

Wakil PM. Suwirjo menerangkan 

an Barat seperti sekarang ini, mem 

|persatukan Pemerintah dan Parlemen 
serta partai? poliik. Suwirjo menja ' 
     

     
  

  

     

an Kejakinannja bahwa dalam 

an seluruh masjarakat di Indo-' 
nesia berdiri di belakang Penmerin- 
tan Am 

Politik adalah keac 
' “utk pergunakan 

kemungkinan. 

Kalangan? Politik diibu kota se- 
mesih ada Kanios, 

Ferilipiitoni ig 
Barat 

  

   tuk menjelesaikun f 
' sebelum rentjana konstitu: 
jang antara lain. bermaksud: ( 

memasukkan 
Barat kedalam  wilajah Keradjaan 
Belanda, diterima oteh Tae Be- 
linda mendjadi undang? dasar 

Kalangan? tersebut ana lan 1 
akan procedure jang bisa  dine 
dna 2 titu hy ja sesuatu ren 

  

   
    
  

  

    
   

zr te ai 
mtissie dar Hanan 

Limakan wat 
6 bulan Tama. 5 

Kalangan? tersebut membena 
hahwa soal penjelesatan Irian RB: 
akan mendjadi lebih sulit bila reni 
tjana konstitusi Belanda itu telah di 
Ja Ima mendjadi undeng?2 dasar. 
“Atas pertanjaan apakah tidak ada 

kemungkinan bahwa. soal Irian Ba- | 
DT ini aken menimbulkan Sematjam | 

masalah Seur, jaitu pembatalan se- 
fjara unilateral dari pihak 
terhadap - Unile Statuut, kas gang | 
tersebut tidak dapat menjimpulkan- 
njz dengan kata? jang tegas, 

  

Kan 

ut 
       

  

   

  

| 
hanja 4 

potsik adalah keahlian | 
untuk mempergunakan segala ke- 
mungkinan, — Ant. 

Blunder, kata 
»Nieuwsgier” | 

Dalam induk karangan jang ber- In 
kepala »Blunder” harian" ,.Nieuws- | 
gier”, Djakarta al. 

bahwa soal Irian masih djadi persc- 

“eowmkain na Umum PBB : 

  

   

  

2000 HARIAN UMUM 
ateh Kaan Penerbit pn talatan Benar. (Anggauta 5, P "3 

An- 

tah Belanda sealak-olak man meru- 

| tmlisannja dengan Si 

Ian 

. biia en Bimabuakan 

har 
aU 

segala | 

IT Yederland. : 
“NIenteri - Penerangan  Mononutu 

mendjelaskan lebih landjut, banya 

ikarena telah dimasukkan dalam agen 
| da, Dajam hubun 

ambang: menara na . 

      

   

  

alan, sehingga usul | 

dalam undang-undang dasarnja, ada- : 
lah kesusu (voorbariz). 
Dengan tindakan itu, Irian 

oleh Indonesia sekarang ini dipan- 
dang suatu daerah (Indonesia “jang 
diduduki oleh Belanda, Nederland se- 
akan-akan: telah: melakukan suatu 
,formale iIndijving”. O 

Kegagalan mentjari 
didalam waktu'setahkun bukanlah de- 
ngan sendirinja membawa kesimpul 
an, seakan-akan. ketiaulatan Neder- 

  

  
dasar2 hak lagi: 

Apabila atas dasi 
| oleh pihak Belandat 
| Gipertahankan, usul 

| kedalam wilajah Ne 
(lah bernyaksud' aka 

    

     
   

   

  

   
      

formeel jang 
mungkin dapat 
emasukan Irian 
rland itu tidak 
memutuskan 

       

    

' segala perundingann ng masih akan . 
diadakan tentang! tan maka Tn 
Pemer: intah B elanda jang telah dik 

lainkan suatu keketit 
Harjan. ,Nieuws 

    

        

  

atakan, bah- 
bat besarnja 
dibuat Jagi 

la itu. Apa- 
hendak 

suasana perundingan Jaa. 

Jha Belanda Sean, tiank danat 
lebih 5 bagus lagi Tetapi apabila bu- 

- a ,»Nieuwsgier” 
masih 1 pertinjatadind emungkiran ini 

wa ia sangat: heran 
kekeli jang. tel h 
Oleh. Pemerintah | 

   

  

   

   

  

    

   
    

    

Feni 
: Pen Kaag 
terkadan  Yndo- 

  

ALAN rapatnja kemarin dulu, 
daparan Kemisi Suporo dak seal Gja 

a Barat. Kabinet telah mx ombitjarakan 
21 disarat? Kabar 

SNN Ecdanda. 

    

Sverkeer) antara In dar Iri 
"adu pang sei 

tedalan Wilajah Kera 
Tae 

   

Tentang hal ini Perdana Menteri 
akan minta keterangan lebih landjut 

kepeda Komisaris . Agung Belanda 
li Indonesia pada hair Rebo tanggal 

7 Nopember ini. Denukian diumum- 
Ikan oleh sekretarizat Dewan Mente 

ri. “sita ng terseput “dihadiri djuga 
oleh Prof. Supomo dan anggota2 pa 
nitva perantjang perdjandjian intel 

inasional biasa antara Indonesia dan 

      

apuran Komisi Supomo dibifjarakan, 

aR ini sama sekat 
“belum: diambil -keputusan mengenai 
| delegasi Indonesia jang akan menga 
dak Ge pembitja yaan dengan. Pemerin 
tah Belanda tentang penghapusan 
unic - stafunt, demikian djuga tang 

  

  
mulai belam ditetapkan. 

Diterangkam oleh Menteri Mononu 

Lan Japuran Komisi Supomo, pemerin 

Su 

   

jang | 

penjelesaian . 

land atas Irian. aan mendapatkan | 

mengac hiri 

na 'Unie 
Sikap Indonesia tergantung dari djawaban 

Komisaris Agung Belanda 

      

' Indonesia an Tria . Barat, diterany- 

jd 
|gal bilamana pembifjaraan? dapat di linutuskan, haha dasar untuk menga 

| 
| 

meng emukzkan, Ha bahwa tersendiri dari pembitjara Ta wilajah Republik Indonesia. 
| Ant.. 

  

" Palason aan pem- 
— bitjaraan 
Beberapa rentjana U.U. 

“Sidang Parlemen untuk membitja- 
frakan undang? darurat No. 29/1959 $ : 
tentang kedjahatan2 jang dilakukan 

dalam masa pekerdjaan oleh pedja- 

bat? jang dalam instansi pertama 
| dan. penghabisan “harus diadili oleh 
Mahkamah Agung : 
mendjadi U. U. biasa, jang semestinja 
dapat diselesaikan kemarin, 
sampai hari Rebo jang akan datangi 
karena Menteri, Kehakiman. a.i. harus 

'mengundjungi sidang kilat Kabinet 
guna membitjarakan soal Irian Ba- 

:rat, jang menurut. rentjana 
perobahan grondwet Belanda dima- 

landa jang memasukkan Irian ke- Isukkan kedalam wilajah ker adjaan 
iRolanda. 

-Sebelum sidang ditutup oleh wakil 
"ketua III Mr, Tadjuddin Noor, ang- 
| gauta Parlemen Mr. Moh. Yamin 
|ykinta perhatian sidang dengah an- 

. Gjuran Parlemen mengeluarrkan 
'aranja terhadap 
». Sidang kemarin 
membitjarakan 

peristiwa tersebut. 
dimulai dengan 

undang2 darurat 
£ ebut diatas, dan ditunda sesu- 

h Mt. Moh. Yamin dan Abduihayat 
Alan aa pendapat2-nja terha- 
dan undang? darurat tersebut, guna 
r beri waktu kepada pihak Peme- 
yintah sedjam lamanja, memberikan 
djawabannja. 

Tapi: kemudian ternjata bahwa 
Menteri Kehakiman a.i. tidak dapat 

| datang kembali kesidang berlurbung 
“dengan adanja sidang kilat Kabinet. 
Pembitiargan2 mengenai 'rentiana 
undang2 pembentukan Dewan Persn- 

j Gundurkan  diuga 
 PNI dengan alasan 

lebih dalam. 

      

    

    

     ra 

LULUS UDJIAN GADJAH 
MADA 
udjian pada fakultet 

Kedokteran Gigi dan 
armasi dari Universitet Negeri Ga 

Telah lulus 
| Kedokteran, 
Fa 

guna disjahkan 

ditunda 

DUn 

Susu 

    

  

Sebulan DO NE aa 

LANGGANAN : 

Dalam dah Luar Kota. 

R 11.— 

Peak nak Ali apn "Opo 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom... R 0.80 

  

Amanat Mr 

tida 5 , 

adalah tidak sah. 

rintah itu, dimuka: Madjelis 

Dikatakannja bahwa pemerintah 
Inggeris bermaksud tetap menempat 

rusan Seuz dan melindungi hak rak- 
jat Sudan untuk menentukan nasib 
nja sendiri. 

Mengenai soal Ir an “dikatakannja, 
bahwa pemerintah akan berusaha un 
tuk menjembuhkan luka2 jang dide 
rita oleh hak2 dan kepentingan2 Ing 
geris di Iran. 

Kerdja - sama dengan 
Commonwealth. 

Tentang pertahanan “dikatakan, 
bahwa pemerintah Konservatif akan 
memperkuat tindakan? mendjaga ke 
amahnan dengan bekerdja - bersama 
dengan negara2 Commonwealth, Ame 
“rika Serikat dan Nan Sekutu di 
Eropa. 

Diter angkannja bahwa 
“Heme Guard” (badan pertahanan 

sukarela untuk “dalam negeri, ter- 
diri dari orang2 jang tidak tergabung 
Calam angkutan perang, ketika 'za- 
man perang) akan dibentuk kembali. 
Gan tindakan? pertahanan 
akan diperkuat. 5 

Selandjutnja dikatakan dalam ama 
nat mahkota, bahwa pemerintah 
ikan mengadjuka naskah perdjandji 
an perdamaian dengan Djepang ke 

pada pariermen, untuk diratifikasi. Di 
samping itu akan diadjukan undang2 
gun? nialaksinsken heberana: pasak 

pasukan2 

    diah Mada tgl. 3-11-'51 untitk bagian 
P
a
n
a
s
 

propadentis (CI): Wiranti (kedokter | 
jan) Sri Kanti (farmasi). | 
| Dalam udjian Fakultet Hukum, 

"- sial dan Politik Universitit Negeri 
Gadjah Mada” pada tgl. 7-11 Sdr. 
Sosdjadi Sastroprawignjo, Prop. 
Bacc. Tatan eaKa 

  

Dewan Menteri telah membitjarakan 
ja peribajaran (betaling- 

    

nie ngenai, : Una ana 

tah telah memperhatikan betal2 be 
rita2 dalam pers tentang raksud pe 
merintah Belanda untuk merobahi un , 
Gang? dasarnja antara Iain dengan 
menetapkan Irian Barat dengan na 
ma "Nederlandsch Niew Guinca” da 
lam wilajah keradjaaa Belanda, Da 

Jam hubungan ini pemerintah Indone 
sia akan berhuhungan hari ini dgn | 
Komisaris Agung Belarda di Dja-j 
karta untuk menanja apakah benar 

kehendak pemerintah Belanda menge 
nai perubahan undang? dasarnja se | 
perti jang diumutikan dalam pers. | 

Menurut Menteri Mononutu sikap pe 
merintah Indonesia akap tergantung 
dari djawaban Komisaris Agung Be 
landa di Djakarta itu. 

Mengenai betalingsverkeer antara 

  

kan, bah pemerintah telah me- 

tur betalingsverkeer ini, ialah, bah 
wa Irian Barat tidak boleh dianggap   

  

Auriol: 

PRESIDEN Perantjis Vincent Auriol hari Selasa jl- telah mengutjap 
kan pidato, sebagai pembukaan Sidang , Umum! FPB ke-6 diistana 

Chiliot di Paris. 
Dinjatakannja bahwa Perantjis dengan gembira menjambut diadakan 

nja pertemuan kepala? negara besar diwilajahnja apr supaja perbeda- 
an? Panan mereka dapat dlenjapkati 6 yaa 

Dengan demikian, kata Aurisi, ke-   pala2 negara tadi dapat mengadakan 
bungan perseorangan dan berbitja ,ment jang ditakukannja sekarang ini | hu 8 

boleh Pan an sudah mentja ai hara dengan tak memakai agenda per 

si, walampun beluta' beberapa # esa 
nja. 

, Treciiobak Smewaptika in pc 
njakit rakjat. 

| Sebagian besar orang buta ai Indo 

  

  pada unt: 
nja berpenjakit trachoom. 
Menurut Dr. Yap hingga. kini be- 

Tum diketemukan obat jang dapat 
membanteras penjakit, trachoom se- 
tjara radikal, dan apabila penjakit 
itu tidak mendaptit perawatan jang 

Ibaik, akibatnja sipenderita mendjadi 
buta. 

Mengingat banjaknja orang jang 
menderita penjakit mata, sebenarnja 
djumlah rumah2 sakit mata di Indo 

|uesia ini masih terlalu sedikit, —Ant, 

  

   

'nesia disebabkan oleh penjakit tra- | 
' choom. Lebih kurang 7054 dari,pen- | 

duduk di Indonesia ini 

ebatan? umum. 
Diterangkannja bahwa Perantjis de 

ngan gembira ikut serta dalam £e- 

“tiap usaha guna. memperkuat keama 
nan “bersama dan. pertahanan bersa 
ma. Dikatakannja bahwa Perantjis 
terutama menghendaki adanja perda 

  

« maian, dan ,djalan jang terbaik un 
tuk mendapat perdamaian itu, bukan 

“lah unluk menanti2-kan kedjadian, 
melainkan untuk dapat melihat sebe 
lum kedjadian?2 tadi mendjadi kenja 
taan dan untuk mengatasinja dengan 
djalan mendirikan suatu organisasi 
keamanan bersama jang bersendjata, 

ah apabila untuk sementara ini 
tak ada seorangpun m erasa dirinja 
terantjam dengan langsung” 

Dikatakannja bahwa keamanan se   

atan organisasi2 PBB dan tiap nege 
ri mesti memberikan pengorbanan2 

dan mengadakan pembatasan2 kedau 
latannja, guna wiempertahankan per 
damaian, ' 2 

3 Soal pengawasan sendjata. 
Seterusnja "Presiden, Auriol me- 

ngataken bahwa' besarlah keinginan 
nja agar supaja diadakan pengawa- 

san jang permanent dan pada Wak- 
tu. jang sama, "atas 'alat2 sendjata 
konvensionil.dan alat2 sendjata atom 

Citiap2 negeri» dan supaja tentara? 
nasional setjara berangsur2 diganti 

dengan suatu tentara internasional 
"Perdamatan terutama adalah sua 

tu soal kepertjajaan, dan tak: ada 
suatu tugas'jang tebih mulia lagi da 
ripada tugas untuk berusaha men- 
tjapai perdamaian”, kata Presiden 
Auriol. 

: Pidato Entezam. 
“Dalam pidatonja Entesam menga   tiap negeri itu tergantung dari keku takan, bahwa menurut pendapatnja 

  

i sa Kebudeman Indonesia 

Kon Balavirasch Genootschap 

  yan Kuristen en Wetenschanpen 
) 

Keamawan ' setiap negeri 
00000 dari kekuatan P.B.B. 

Entezam : P.B.B. tempat pertemuan untuk tjapai kompromi 

tergantung. 

ketegangan internasional telah berku 
rang daripada th jg lalu dan kini ada 
alasan untuk agak optimitis terhadap j 
hari kemudian. | 

Dalam memberikan tindjauan pe- ' 
kerdjaan PBB ditahun jang lalu En- | 
tesam antara lain mengatakan: “Ki | 
ta semua mengetahui, bahwa djika | 
kita hendak mentjiptakan serta mem | 
pertahankan perdamaian, tidaklah 
tjukup dengan menentang agressi | 
Gan. menjelesaikan perselisihan2 Sc | 
tjara damai. Kita. harus sabar dan ' 
bekerdja keras untuk memadjukan 
kerdja sama internasional sedemi- 

kian rupa, untuk mendjamin Kema- 
djuan perekonomian serta sosial dan 
lebih2 untuk menaikkan tingkat hi- 
dup rakjat. Demikian Reuter, . 

AKP. selandjutnja “mewartakan, 
bahwa menurut Entezam kini ada ke 
mungkinan2 jang baik, untuk menje 
Saikan setjara memuaskan perundi- 
ngan2 perletakan sendjata di Korea, 
jeng akan memperbaiki suasana po 
litik dunia pada-umumnja. Ia menga 
ciri pidatonja dengan menjatakan 
Kepertjajaannja, bahwa PBB tetap 

merupakan tempat pertemuan, dima 
na semua bangsa dapat mentjapai     kompromi dari persengketaan2-nja, 

| son (menteri luar negeri 

patkanf 
Patubataa perdjandjian Inggeris—Mesir 

  

kan pasukan2 Inggeris didaerah 'Te : 

. tak dapat dikendalikan, 
passii : 

| rang2 keperluan sehari2. 

TAHUN VII — NOMOR 59£ "23 

Mena ana haanga Naa 

Sabat Inageris : . 

Pasukan2 Inggeris tetap ditem- 
di Suez 

k sjah 
DMERINTAH Konservatif Inggeris berpendapat: bahwa “pembatalan 
perdjan djian Inggeris - Mesir dan versetudjuan mengenai pemerinta- 

han bersama atas Sudan, jang telah dilakukan setjara . unilateral itu, 

' Demikian kata ketua Madjelis Tinggi Inggeris Lord: Symonis, ke- 
» tika membatjakan amanat mahkota jang membentangkan program peme 

Tinggi pada hari Selasa jl. 

jang termuat dalam 
perdamaian tadi. 

Pemerintah Inggeris mengemuira- 
|kan kechawatirannja, terhgdap kea 
|daan ekonomi Ing ggeris, jang memba 
(hajakan pengiaksanaan rentjana per 
'sendjataan kembali Inggeris itu. 
IL Demikianlah setjara singkat 
jenanal mahkota Inggeris. AFP, 

| Soal bahaja inflasi & de- 
| nasionalisasi., 

3 Lebih landjut menurut Reuter ama 
at itu menerangkan, bahwa keme 

an dalam balans pembajaran jg 
achir2 ini terdjadi itu, telah menim 
bulkan kechawatiran dan hal ini 'ha 

rus segera dipulihkan agar supaja 
orang pertjaja sepenuhnja lagi akan 
daja pembeli uang pound. 

Tindakan2 jang harus dilakukan 
untuk mentjapai hal? ini, termasuk 
pula penekanan inflasi dalam pereko- 
nomian Inggeris, jang membahaja- 
kan penglaksanaan rentjana persen 
djataan kembali itu: apabila inflasi 

maka akan 
semakin meningkat pula harga ba- 

perdjandjian 

isi 
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Dalam politiknja terhadap peker- 
djaan2 sosial, pemerintah akan beru 
saha mendjamin adanja effisiensi dan 
Supaja uang djangan terbuang sia2 
belaka. Produksi bahan makanan 
oleh -industri2 pertanian dan perika 
nan-akan diperbesar. Ant. Rtr. 

  

  

  
49 Orang pradjurit jang mewakili 

ini tiba kembali di New York dari Korea, 

19 negara anggauta PBB dan baru2 
mendapat sambutan hangat 

sekali dari penduduk. Pada gambar ini kita melihat pemandangan waktu 
rombongan itu menudju gedung Lewan Kota di New York — ANP. 
  

Persetudjuan tentang politik terhadap 
Timur Tengah: 

Amerika Serikat bat 3 - Besar Barat 
ENURUT kalangan jang lajak dipertjaja, menteri? laar negeri Ame 
rika Serikat. Inggeris dan Perantjis pada hari Selasa ini telah mren- 

tjapat kata sepakat mengenai politik mereka terhadap daerah Timur Te 
ugah. 

Diterangkan bahwa mereka telah 
ambil keputusan untuk melandjut- 
kan usaha mereka guna mendirikan 
komando pertahanan bersama Timur 
Tengah, dengan atau tanpa Mesir. 

Kalangan tadi menerangkan, bah 
wa Inggeris dan Perantjis telah men 
tjapai kata sepakat sepenuhnja me 
ngenai politik terhadap Timur Te- 
ngah dan Amerika Serikat setudju 
untuk menjokong ' mereka sepenui- 
nja. 

Semendjak malam .Semin jl. di Pa 
.ris telah diadakan. pembitjaraan2 
pandjang-lebar antara Dean Ache- 

Amerika) 
“dan menteri luar negeri Inggeris 
Anthony Eden. Eden telah mengada 
kan pembitjaraan pula dengan men 
teri luar negeri Perantjis Schuman, 
dan achirnja ketiga menteri. luar ne 
geri tadi mentjapai kata sepakat pa 
da hari Selasa pagi ini. 

Wakil Mesir adakan tanja 

djawab dgn wk. Sovjet. 
Sementara. itu AFP. mewartakan 

  
dari Paris, bahwa menurut kalangan 5 
jang lajak dipertjaja di Paris, wakil 
tetap Mesir pada PBB Mahmud Fau- 

7 . 

Louis Padilla Nervo 
: Ketua baru. 

Dari Paris diwartakan, bahwa se 
telah pidato Nasrollah Kintezam, se 
gera diadakan pemilihan ketua dari 
Sidang: Umum PBB jang ke 6. 

Pilihan djatuh pada Louis Padilla 
Nervo dari Mexico. Dalam pidato 
sambutannja ia mengatakan, bahwa 
"perdamaian dengan djalan pembi- 
tjaraan serta perundingan” harus me 

Na atjara jang pokok dari Si- 
dang Umum PBB dewasa ini. Ia min- 
ta kepada para delegasi, supaja men 
tjiptakan suasana jang memungkin 
kan penjelesaian setjara damai. 

Ant, AFP, 

  

Zi Bey ketika malam Selasa jl. telah 
mengadakan tanja-djawah dengan 
wakil Sovjet Uni Semyon Tsarapki 

Didapat keterangan bahwa pembi- 
tjaraan tadi mengenai soal2 , jang 
akan  dibitjarakan dalam Sidang 
Umum ke 6 PBB dan soal krisis 
Inggeris - Mesir. 

Diduga bahwa delegasi Mesir akan 
menjetudjui dipilihnja seorang wa- 
kil dari sebuah negara Amerika La 

   

tin, sebagai ketua sidang dlm Sidang 
Umum tadi. Ant. UP. 

KOPERENSI DPM. DJAWA 
TENGAH 

Berlangsung di Semarang | 
Kepala2 Inspeksi Djawatan Pendi 

dikan Masjarakat Kabupaten / Kota 
pradja dalam wilajah Djawa Tengah 
tanggal 7jl1 mengadakan konperensi 
dinas untuk membitjarakan bagaima 
na tjara lebih melantjarkan djalan- 
nja pekerdjaan dalam waktu jang 
akan datang. 

Konperensi tersebut dihadiri oleh 
Sadarjun Siswomartoj6 . dan Tartib 
masing4 kepala Djawatan Pendi- 
dikan sjarakat dan Urusan Wehnis . 
Pusat jang selain itu djuga bermak- 
sud mengadakan penirfdjauan dibebe 
rapa tempat sampai dimana kemadju 
an usaha dari djawatannja itu sela 

Se Rat, ma waktu2 jang achir? ini. 

SNN 
" Disebuah djawatam resmi di kagja, 
djika ada telepon untuk selah se- 
orang pegawai jang duduknja agak 
djauh dari tempat telepon, maka tia 
ra memanggil pegawai jang diminta 
ditelepon uu, dengan membu oke 
sklinting es", sehingga liap2 kali 
mengedjutkan para pegaroni, lebih2 
pada hari2 jang panas achirg iri, 
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rentj: na 
AO 

| hey y itu pata 

Eh Ata 

i d aripada di 
aja mosi S. Hadikusanio jang 
ijebahkan djatahnja kahinai 

tsir, Gan mengingat pula Ng 
2 Sunu? jang dari pihak Mas 
ea Dianita indah In 

      

  

    

  

        

      

   

  

  

      

   mootgisti: - Mocl| 
adja, 3. R Peato 

Rad n sa Moentoro. ? 

al PN habis 

     

      Sa : 

“ binet. karena t 
rentjana ana is. 
Tpihan yang pro usdang IneugataKk 
bahwa krisis tidak 

bahagian karena rentjana tsb ndak hasil 
Th — dari kompromi aniarn kedua forima- 

  

     
   
        

  

   

  

    

    

   “ekonomi Sosial : 2 
101. Nona Kalimat : 
—Rhong Tiga an Sukama: 2 WEE. pembentukan Kabinet Gan jan 
Retty: 5 5. Sukur Slamet. “ga sudah disetadjui ale ka 

“ Udjian Sa didat, Ngk Kkono “Disamping Itopun ada jang berpe 
Ea Sosi g : apat, bahwa mungkin seperii jang 

Has NN ana 
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Jah sering 

kan 2 re untuk ter Mang 
nja ntnan. Gak jang lebih 

       

         
       
        

Haa 
“Demi 5 “Mr Sunario 
jas diadu t mengingat,      

sia adalah 
“5. bersifat     

    
   

  

     

      

   

    

ahwa: Had 

     

           

   
   
   
         

  

     

   
   
    

    
   

    

   

  

    
   
   
   

    
    

   
   

   

  

   

  

  Amat kitat Mebikan mendapat kun- | 
: djangan jang luar bihsa dari masja 

rakat Arab didaerah tsb. Rapat itu 
“eeran 

      
  

for m an 5 
tkah panit 

» Jari tan Hn tkpn Tebal 

     

Dua | pendaftaran pendaduk bang 
dan Na, aa yanan 

Pes th. 1946: 
& mereka Sate me 
konsekwensi akibat | 

GR). Pe 

        

R100.090 RUMAH: 
DT PENGINAPAN : 
2 Neea Sosial di Suraka rta me- 
rentjanakan perabua an rumah pengi 
ihapan bagi para pedagang ketjil jg. 

  

Ikan barang dagangannja, Biasanja 
mereka itu datang: pada waktu ma- 
atm dan tidur ditempat2 jang tidak 

1 |semestinja. .Memirut tjat: atan - se- 
| mentara maka djumlah "peda aga s2 

$ iku terdapat sekira 200 orang Ru 
Yah2itn akan @iteropatkan dipasar. 
egi dan pasar Kliwon : 

tu Pa ap R 100. Og0, 
- Pn   

   

   
   

   

   
   
   

     

     

  

, Na Organisasi. 

u 3 

        

      

   

  

d-nt ondrnt, kas 

  

hi tkuwra2 

: Maak 

   akan mungkin 

2. Tan ieur Sukiman dar Skik pada Waktu | 

di Darerna 

laka per- Y 

DP nbulatkan tekad untuk me- | 
(nolak pengumuman pemerintah mes 

    

datang di ikota untuk mendjuai-beli- | 

dan untuk (pimpinan partai 
8 Partij” . 

, Kena 
1 

termasuk golonga n 
ma Asa, jang memang sa 

Ingat perlu bagi negara, tetapi sa 

kprotesnja 
5 Pre geleng ja pentjatatan 
Nasa 

“Rowlomnar Na dari 

  
1 Ba ua kepala «antara Jain Pa   

hatan kabupaten Bandung, Dr. Isak 
Suriakusumahd kepala Djawatan Ke- 

| sehatan Keresidenan Priangan. 
Didesa? tsb. telah didirikan klinik2 

bersalin din klinik2 umum. Kepada | 

    

an2 hamil dan jang melahirkan Serta 
pemeliharaan baji2nja.. Tjara2 
no” jang biasa dipergunakan dikam 
pung? untuk menolong jang melahir 
kan, sekarang sudah diganti dengan 

:| dan alat t2 jang diperlukan me 
niut ilmu kesehatan. —— Ant: 

“LULUS EAKULTET SASTR/ 
DAN FILSAFAT 

intet Sast dan Filsafat di 
& mengabarkan, “telah tikus 

din udjian persiapa n (propaedentisceh 
@xanien), bagian Bahasa dan Sastra 
Indonesia pada fakultet tsh.: Nn. 
Tilly Nainggolan, Nn. Lukijati Hen- 
darsin dan Nn. Jawarsin. —— Ant, 

PERLOMBAAN: MOBIL DE- 
—.. NGAN RINTANGSAN 

  

   

    

Untuk pertama kalinja kemarin 
dulu di Bandung telah dilangsung- 
kem. perlombaan ketjakapan mengen 

heidsrit) jang diselenggarakan oleh 
“sebuah panitia jang diketuai oleh 

| Walikota. : 5 » 
Turut serta dalam perlombaan ini 

IT budh Kendaraan bermotor, 
diri diri 50 buah jeep, 20 buah mebil 

Kelas enteng dan 41 buah mobil kelas 
berat... 

- Pengikut? Ha perlombaan ini di- 
haruskan mengendarai Kendaraannja 
dgn melalui 15 matjain rintangan, 

| pantara lain memutar ditempat jang 
& it, parkeer ditan pat2 jang dis 
tentukan Smejatai 

mengganti bun dan lain? 

  

  

  

nOjenn batan2 

Diantara rintangan? jang Kang 
(berat nampak sebuah stelas e dimana 
diatasnja digantungkan 5 buah bola 
tennis jang tidak boleh tergelmtjir 
djika stelase 

dibuktikan, bahwa dari 111 buah ken 
dargan itu hanja 10 sadja jang “ber- 
hasil melalui rintangan “itu dengan 
"ak Ana setratpunten”. -Ant, 

  

SB 4 INDUSTRI METAL AN-   etjuali buruh gula iingkungan 
“direksi Ticdeman & van Kerchem jg 
mudar tgl. 5-11 mengadakan pemo- 
gokan, ajuga Serekat Buruh Industri 
Metal mulai 'W Nopember  -mengan- 
|tjam .menggiakan aksi. Apa sifat 
aksi iti di Djawa. Timur kini tidak 
bisa didapat keterangan. Tapi dike- 
tahui, bahwa tel. 4 Oktober jang taly 
'SBIM telah menjampaikan surat ke 
pada P4 Pusat dan memberi tahukan 
akar diadakannja aksi “itu: . Usaha 

“| Penjuluh Perburuhan untuk mentjari 
jalan penjelesaian tidak berhasil.se 
hingga Soulpja Manan kepada 
P4 Pusat. An it. Ex 

dukun2 beranak dikampung2 sekitar th 
Pniu telah diberikan didikan seperlu- 
nja tentang pemeliharaan perempu- 

Ku K 

Gdarai kendaraan2 bermotor (beherdig 

ter- 

itu telat diliwatinja. 1 
Betapa bei atnja rintangan ini dapat 

ITJAM AKAN ADAKAN AKSI 

     

   

  

  

berangkat kene    

  

    

    

      

untk menjata, umat dijalan 
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ta 

djumlah 15 5 1 spa dari sad sampai 
Intertssulair dan Pelajaran pantai di 

Ik Kapal2 tors 1 
sob: igia 1 

  

  

   

    

   

  

      lan Mmerup: ca 
na Kementerian erhui 
bermaksud Ja ARSA 

| tahun. Pemerintah. Lelah 
jnguasai per hubu 6 : 
| da dd udara den 
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ipal me 
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Mengenal perhubungan dilaut, Te- 
bih landjut diterangkan oleh. Is Sus 
toto. adanya ngtjaga perkubungan 
ig dibasi da lam petajaran Samudra, 
pelajaran interinsulsix dan pelajaran 
pantai. Pada ' jasipnja mengenai pe 
Jajaran samudra, Pemerintah berpen 
dapat, bahw pelajaran tersebut ho 
leh diserahkan kepada inisiafip par 
tikelir, sedangkan mengenai pelaja- 
ran Interinsukir adalah mendjadi 
utusan negara berdasarkan undang? 
dasar kita pasal 88-eab 2, jang 'me- 
njatakan mu bahwa tjabaug?- pen- 
ding “jang mengiesai had kidap 
rakjat harus d Nentaas oleh Pemerin 
tahu 

  

      

     

      

   2 ba tar soal KPM. 
» Dalam: hubungansini, diterangkan, 

L Gji Pena “an      

      

       disebabkan o 
belum mempu 0 organisasi? pelaja 
ran “jang se mpurna .. “Tentang “soal 
KPM did jelask: aa, bahwa jantara KP 
M dan pemerintah Hindia Belanda da 
hulu ada suatu perdjandjian jang di- 
“sebut. Graot Archipel contract. Con- 
tract tersebut: telah' berachir pada 
tahun 1945, akan tetapi oleh karena 

menjelenggarakan pelajaran dengan 
alat2nja sendiri, maka pelajaran jg 
dilakukan oleh KPM sekarang ini di 
landjutkan berdasarkan djiwa dari- 
pada kontrak tersebut. 
Akan tetapi, hal tersebut tidak 

mengikat, karena Pemerintah Indo- 
tesia sewaktu? bisa memutuskan per 
djandjian ita dengan memh #ritahu- 
kannja $ bulan lebih. Gahrata Keparda 
BPM. 

1 Tenagh? ' Djepang hisa 
& “dipakai. 

Tentang tenaga cabii jang 'dinerlu- 
Ikan dilapangan pelajaran, Yr. Sutoto 
menerangkan, bahwa Pemerintah da 
pat mendatangkan sebanjak 260 ahli 
dari Djepung sedangkan autuk Ke- 
menterian Perhubungan bisa dipakai 
509 orang tenaga Gari Djepare. Din 
hubungan ini diperinghtkan kenung 
kinan? jang dapat tertjapai didalam 
perdjandiian bilateral dengan  Dje- 
pang, “mengingat oleh Pemerintah 
Djepang kabarnja “telah disanggup 

| kan untuk menggantikan Keraalan 
  

  

aseli" 

s 

  
tersebut oleh 

Indo - Nationale 
| telah disampaikan dengan 

tai kepada — Menteri Keha 
, "motanja itn'aniara 

$ an setudjunja 

diri kemb 
asi Setia warga 

“Pernjataan protes 

   

        

        

Ta “disesalkan berlakunja' peratu- 
pan sebagai jang dimaksud dintas 
itu. 
“Serandjntnja djuga “dinjatakan 

terhadap kemungkinan 
| tersenditi 

- Dia Indo-Nationale Partai 
“protes $ 

(Pa . diharuskannja djuga .warga negara . ,,bukan 
"1 mendaftarkan diri kembali. 

EPERTI djuga golongan wargan eyara ,turunan Arab”, warganegara 
golongan Indo-Belanda jang diwa kili oleh Indo-Nationale Partij menja 

takan protesaja atas diharuskannja djuga warganegara 
mendaftarkan diri dalam hubungan dengan ,penfjatatan kembah orang? 
H mala asing” sebagai jang Giumurn kan olen Djar: vatan Mengrusi. 

sbukan aseli” 

  

PENGATJAU MASIH 
MENGGANAS 

Tumah2 penduduk didaerah ketja 
matan Dajeuhluhur (Madjenang) jg 
dihanguskan gerombolan pengatjau 
sekira 65 buah. Inister djadi waktu: 

timbul tembak menembak antara, pa 
Sukan kita dengan gerombolan pe- 
ngatjat ig menjer bu daerah2 Bing- 

keng, Bolang dan: disekitar .onder- 
neming karet Wanibstika,. baru? ini, 
Penduduk jang “semula mengungsi 
“ketempat jang lebih aman, kini ber- 
angsur2 "mereka itu telah kembali. 
Keadaan mereka minta perhatian se         

       

   
    

  

   

  

      

     
   
   

     

   
      

  
          

    

   

    

  

    

t Lapan den orang tuas 
PBB untuk diberi pera 

"ul Ha, (Riri) 
kepada anak2 tersebut 

  

2 Par Ha tersebut. Ant. 

| Madjenang 

akibat kegi anasan mereka, itu tidak 

kurang daur R78 86n,—4 PU 
dhanlah pentjuriang sampai 132 kali. 

(ngan gerombolan pengatjan, 

(16 orang en berat dan 2 TN 

para “warga negara bukan a- 

Dennikian antara tahi dinjala- 
dalam ' nota hide Natisnale 

   Set 

kan 

KERUGIAN. R78, 865 AKIBAT 
PENGGEDORAN £ 

(Selam bulan Oktober | daerah 
wenga lai Eee Mn 

Sampai “al kali' Kerugian penduduk 

igian penduduk sekira R55.965, 
(Selain itu telah terdjadi' tanmbate 
menembak antara pasukan2 kita de- 

Pihak 
pengatjan menderita 30 orang tiwas, 

  

     
    

em pat dekat Pusan, Na La ditawan, 

(penuhnja, Untuk ini jang berwadjib 

Sedang disiapkan Ik. 6000 orang te- 

  "Bor jk 

bertindak. (KR). 

6000 GURU AGAMA DI 
SIAPKAN 

Menurut keterangan | Kantor pang. 

rangan Agama Djawa Tengah kini 

-telah 

jang setelah mendapat 
tjian “ditetapkan sebagai guru2 aga 
ma disekolah? “rakjut, “madrasah, 
usrama dan perndjara.. 5 
Hingga kini diantarai 2.250 orang 

peserta jang lulus. dalam udjian tsb. 
tentjatat 1.000 orang. | 

Guru2 tsb, akan bekerdja dibawah 
penilikan langsung dari kantor Pen- 
didikan Agama, jang diseluruh Dja- 
wu. Tengah baru mempunjai 4 orang 
pemeriksa, dan 60 henilik, jang ber- 

haga, BUTU 

  

   

8 n ALON, PENA RBANG 
| |. Selasa siang ju djarm 11.00 dengan 

beran nat 

      

   

   

  

    

  

alatenja sendiri. 

Pemerintah Indonesia “belum dapat: 

MEN EIa PAMA MAA AMA wah HALAMAN ? 

  

'EMARIN di Bangsal Kepatihan 

Tasapak. 

    

  

   

  

   

    
    

     

  

   
   

   
   
   

      

       

    

      
KENEGERI BMLANDA. 5 

menumpaig pesatat KL. M, telah 
ri Belanda 8 tjalon Rene BA Nan jang akan di- 

didik” di Sekaobk Pe erbangan Sipil disana atas beaja dari maskapai 
f At . Garuda Indonesian Airways. 

Gambar : Direl A. Dr, Komijnenburg (tengah) berdjabatan tangan 

kepada mereka jang telah siap akan 
Lan ? 

: Tn Pita, 
Perda ag, “dgn KPM bisa diputuskan sewaktu? 

En : SAI Hditoderal Kementerian Pertabungan In Sirtoto dalam 
Pemerintah akan memesan lagt se- 

800 ton untuk Kep Nun pelajaran 
Indonesia. 

, mngonai ea Ihingan didarat Gi 
pemerintah akan 

Jasikan per uSthasan? ke- 
rata Tapki sei F dangan penger 

Htian, bahwa ta? y kerjibda 
LGS Tan an oleh or ganisas 12 par 
Lk Sampah Sekarang semua”, perhubu- 
ngan kereta api telah dipegang oleh 
Pemerintah, hanja sebagian di Suma 
tera, jang sekarang hekerdja  diba- 
wah kontrole Pemerintah, akan. te- 
tapi Gisanhapun Pemerintah telah ber 
tindak kearah nasionalisasi-. Djuga 
Galam lapangan perhubungan dida- 
rat ini Pemerintah merentjanakan 
supaja dapat menguasai seluruhnja 
sesudah tempo 10 tahun. — Ant. 

  

     

  

   

  

bala Cidarat.. 

STUDIE CENTRUM 
».. SEMARANG 

5 Suka SGA dan STM baru. 
Kemaren dulu di Semarang telah 

dibuka Sekolah Guru Atas dan Seko- 
lah Tehnik Menengah partikelir jang 
diusahakan oleh: ,,Studie Centrum” 
dibawah pimpinan R.A. Sutedjo. 

Dengan adanja perguruan2 baru 

terdapat 5 buah Sekolah Guru Atas 
jaitu jang diusahakan oleh Pemerin- 
tah, PGRI, Canisius dan pihak orga 
xi sasitslam, SEORNEkAN Sakolah Teh 
nik Menengah ada 2 buah jang diusa 
hakan oleh Pemerintah. 

Selandjutnja direntjanakan “untuk 
segera membuka SMP di Magelang 
dan Akademi ,,Merdeka” jang mem- 
punjai  fakultet sosial/ekonomi dan 
kesusasteraan di Semarang, 

Kebarnia, sedang diusahakan pula 
untuk mendirikan “gedung sekolah di 
'atas sebidang tanah jang akan diper 
oleh dari “kota besar Hn 
Ant. 

'R25.000 UNTUK HIBURAN 
RAKJAT : 

alam sidangnja jang ter achir DP 

RS Kotahesam 
nerima rentjana DPD untuk menga 
dakan pekan hiburan rakjat jg akan 
bertempat di A'un2 Utara pada nan 
ti tgl. 8 —17 Desember: depan." Un- 
tuk 'ini disediakan modal sebesar 
R 25.000. Guna melaksanakan ren- 

diketuai oleh Sumokartiko. 
& Selandjutnja sidang menerima ba. 

ik djuga untuk mengganti nama pe- 
ngawas keuangan mendjadi kontro-   lis SK Raju 

  

  

  

Pp 

Rentiana pelaksanaan pekerdjaan 

raksasa 'ini 'menurut tindjauan dari 

kaum technisi meliputi 2 bagian. Per 

tama dengan dikerdjakan  seluruh- 
nja cleh Djawatan “Pengairan jang 
tentu akan memakan waktu lama 
dan kedua dikerdjakan. oleh rakjat 
hanja tentang kunstwerken diselesai 

kan oleh Djawatan Pengairan. 

Mengingat kebutuhan rakjat peta 

Guna keperluan 

di kelurahan Kan 
Tara. jang kedua. 

ini, pada tgl 4 jok. 
dangan dilangsungkan - rapat-besar 
dipimpin “oleh bapak Patih. Hadlir 
beberapa Kepala, Djawatan jang ber 
sangkutan, pura Wedana Na Ass. 

Wedana dari 4 Ketjamata 
Kepala Desa dengan rik serta 115 
petani terkemuka jang nantinja akan 
menerima air Gari dam Progopistan | 

tersebut. 

Dalam rapat ini dengan suara bu 
Int diserahkan tanah sebanjak 
ha guna pembikinan saluran dam 

dan pekerdjaar pembikihan dilaku- 
kan oleh, desa masing2. dengan y0- 
tong-rojong. Menurut perhitungan se 
tiap orang kuat akan mongerdjakan 
20. m tanah. “' 

          

    
22 Kunstwerken akan 
dibikin 

Menurut rentjana djumlah kunstxver 
ken dari dam Progopistan ada 22 
buah dibagi dalam sebuah perinanen 
te-dam, sebuah aguaduct-besar dia- 
tas K. Progo, 6 buah aguaduci-ketjil 
diatas kali. Bener, Gondang, Konal, 

Pringkudo, Anggrung dan sebuah Ia 
2i jang belum diketahui namanja, se 
hua pembagian air-besar, sebuah 
dam ketjil dan 12 buah. pembagian 
air-ketjil. Pembikinan saluran ialah 
di sisih kanan Kali Progo. 3 Opne- 
mer telah datang dan sudah mulai 
dengan pekerdjaannja. (Kor). 

Reaksi 

  

ni, maka Bapak Bupati mengambil | 

39 

adjakan 

Sekitar pembuatan dam 
Progopistan 

Rakjat menjerahkan tanahnja 
EMBIKINAN Gam Progopistan Ci 

jang dapat mengairi tanah ki. 1500 ha ternjata mulai mendapat per 

hatian dari Pemerintah. Baru? ini Kepala. Djawatan Pekerdjaan. 

aa Pjawa-Tengah Ir. Urip Imam Sudjono disertai beberapa pega- 

xyai staf dan dari daerah Kedu dengan diikuti oleh Bapak Bupati Te 

manggung telah menindjav tempat tersebut. Dari 

telah disediakan beaja RK 200.609.—. 

Ketjamatan Djumo Temanggung 

Pemerintah sendiri 

  

TATJARA CHAR PAHLA 
WAN" DI TEMANGGUNG 
Di Teraanggung telah dapat diben- 

tuk Panitya ,/Hari Pahlawan” diketui 
oleh sdr. Budiman. 

Sebagai dasar , dari peringatan 
ditentukan menggalang Persatuan 
Nasional, mengatasi krisis-moril dan 
membangun Negara. Atjara umum 
meliputi “fakkeloptochtj/taptu, resepsi 

f rapat- -umum perlombaan olah raga 

dan berziarah ke makam serta meng 
hihur para invalid dan Korban pe- 
rang. (Kor). 

mana , 2 

9 RUMAH MENDJADI ABU 
Baru2 ini didaerah | Mandiradja 

(Kab. Bandjarnegara) telah. terdja-   
5 IKI kebakaran jang menjebabkan 9 
'Ibuah rumah penduduk “habis mendja 
Idi abu. Kebakaran itu disebabkan 
karena peletikan api (tjipratan api) 
jang berasal dari kereta api jang 
baru lahr dari Purworedja - Klampok 

kedjurusan Bandjarnegara. 
|. Berkenaan dengan kebakaran tsh., 
| setelah mengadakan penindjauan di 
| tempat2 kebakaran, Kantor Sosial di 
Bandjarnegara telah memberikan per 
:tolongannja kepada orang2 jang ke- 
hilangan rumah dan barang2nja. Se- 
landjutnja' oleh ' Kamtor Sosial tsb. 
kini masih diusahakan untuk mem- 
berikan sokongan2 lain jang berupa 

bahan2 makanan dsb. —..(Kor.). 

PMI. TJILATJAP TERBENTUK 
“Hari Senin jl. 

dibentuk tjabang PMI. dengan susu 
nan pengurus sbb: 

Ketua. I Nj- Witono. Ketua II Dr. 
Maisah Wignjohusodo. Penulis Sdr. 

Basukihardjo.  Bendahari, Sdr. Su- 
wardi dan dibantu wakil-wakil dari 
D.E.A,. D.B.U. Djawatan Pelabuhan 
dan Dr. Tong. 

Djumlah anggota jang mendaftar 
kan diri ada 80 orang. (Kor). 

  

Ooirino : 
  

Mr. Sunarjo, ketua s$ksi luar 

negeri parlemen berpendapat, kahwa 

berhubung dengan politik luar negeri 

bebas jany dianut Indonesia, maka 

pada untumnja dengan negara MIana- 
pun sadja tidak dapat dipikirkan 
untk mengadakan perdjandjian nti- 
liter, walau jang bersifat defensif se- 
kalipun. 
Menurut Sunarjo, sudah tjukuplah, 

bahwa hal2 jang menghendaki tin- 
dakan bersama. diurus didalam ling- 
kungan P.B.B:, jang sudah tentu ti- 
dak berarti melepaskan arti perdjan 
djian2 Jain,” misalnja perdjandjian 
persahabatan dengan negeri2 tetang   ade di masing2 kabupaten, — Ant, 

Perdjandjian Militer itu. tidak 
dapat dipikirkan 

Politik Philipina memilih blok Amerika 
ENGENAL undangan Presiden Guirino dari Philipina untuk menga- 
dakan pacet militer dengan negara? Asia Tenggara, lebih landjut be- 

berapa kalangan politik menerangkan pendapatnja sbb.: 

Iliter, N 

|Juar negeri jang dianut oleh Indone- 

  ga, diantaranja Philipina sendiri jg 

kini mengusulkan perdjandjian  mi- 

Djika Indonesia mengadakan per- 
Gjandjian militer bersama, menurut 
Sunarjo, berartilah itu, bahwa politik 

sia Sama dengan negeri? jang menga 
dakan perdjandjian bersama itu, pa- 
da hal kenjataannja tidak demikian, 
sebah politik Philipina sudah djelas 
memilih blok Amerika, sedang Indo- 
nesia melakukan politik bebas. 

Bahaja mengantjam tidak 
luar melainkan dari dalam 

Mr. Hamid Algadrie dari 
fraksi PSI dalam parlemen mene- 
rangkan ' pendapatnja ” persoonlijk, 

Panitya penjolesian perselisihan 
perburuhan daerah dilantik 

tersebut maka dalam kota Semarang | 

Surakarta telah me-. 

tjana itu dibentuk sebuah panitia jg 

di Tjilatjap- telah 

. jang 

  bahwa, baginja belum djelas apa jang 

   

      

    

Jogjakarta Wakil Kepala Daerah 
SP, Paku Alam melantik Panitya Penjelesaian Perselisihan Perbu- 
ruhan Daerah Jogjakarta, dengan dihadliri 

dan organisasi buruh, sedangkan dari pihak anu Kat. seorangpun tak 
oleh wakil? djawatan 

Seperti. diketahui, tugas P4 Daerah 
itu, 
dang2 Darurat no. 16 tahun 1951 un 
tuk menjelesaikan perselisihan per- 
buruhan antara pihak buruh dan ma 
djikan. 

Ketua P4 Daerah J ogjakar ta, jaiah 
R. Prodjolalito Kepala, Kantor Pe- 

injuluh Perburuhan Jogjakarta, 'se- 
| Gangkan anggota2-nja K.R.T. Hong- 

gowongso, dari Djawatan Fradja, 
K.R.T. Tirtodiningrat dari D jawatan 
Perdagangan dan . Perindustrian, 
K.R.T. Taniprodjo dari djawatan Per 
tanian Daerah, Mr. K.R.T. Kertone- 
goro dari Djawatan Keuangan Dae- 
rah, R.J. Udiran Hadikusumo dari 
Djawatan Perhubungan RI. Koerdi- 
nator Damri Djawa dan K.R.T. Mer 
tosono dari 
Umum Daerah Jogjakarta. 

lau anggota? panitya tersebut ber- 

halangan ditetapkan “selaku Ketua 
sdr. R.I. Wasito dari Kantcr Penju 
luh Perburuhan, dan anggota2 K.R.T. 
Wiraningrat dari Djawatan Pradja, 

RW. Prodjosewojo “dari Djawatan 
Perdagangan dan Perindustrian, sdr. 
Sudjalmo  Prawirodihardjo dari Dja- 

( watan Pertanian Daerah, K.R.T. Mer 
todiningrat dari Djawatan Keuangan 
Daerah, R. Suwarto dari Djawatan 
Perhubungan RI. Koordinator Damri 
Djawa dan RW: Kartiwibowo Gari 
Djawatan Eren aaN Umum Gaerah 
Jogjakarta. 

Panitya tersebut mengadakan si- 
dangnja jang pertama pada Rebo 
kemarin djuga setelah dilantik, un- 
tuk mengadakan feeling diantara 
-anggota2-nja. 

PEMBAGIAN BERAS UNTUK 
BADAN SOSIAL DAN BURUH 
Berkenaan dengan merfingkatnja 

harga beras dipasar bebas, maka 

atas inisiatip dari panitya jang dike 
tuai oleh seorang dari Kantor Penju 

Juh Perburuhan diadakan pembagian 
bagi badan2 sosial, seperti rumah 

miskin, asrama, rumah sakit, dan 
djuga bagi kaum buruh. Pembagian 
tersebut Bindnatan mengingat sangat 

dibutuhkan bantuan dalam hal itu 
dari pihak jang berwadjib. 

Untuk daerah Jogja ' dilakukan 
mulai bulan Nopember s/d Maret ta 
hun jad.. Tiap buruh mendapat 215 
kg. sebulannja dengan harga R2.30 
Tea 

tas pertanjaan 1Oiterangkan, sbah 
wa tentang harga itu masih da- 

pat berubah menurut keadaan har- 
ga diluar. Dan pembagian itu. dimak 

sudkannja pula untuk menekan har 

ga dipasar bebas. 

RENTJANA PENINDJAUAN 
STAF '.K" DAERAH 

| DITUNDA 
Menjambung “berita tentang ren- 

tjana penindjauan Staf "K” daerah 
akan diadakan mulai tanggal 12 No 
pember jad., pihak Pemerintah Da- 
erah Jogjakarta menjatakan bahwa 
berhubung dengan sesuatu hal jang 
penting,maka penindjauan itu ditum 
da hingga bulan Desember jad. 

ANAK HILANG 
Telah beberapa hari ini seorang 

anak bernama Suprijadi alias Genuk 
umur kl. 6.tahun tidak kembali ke- 
tempat orang ' tuanja. Tanda2-nja 
ialah: gemuk, gundul, didahinja ter 
dapat bekas Juka2 djatuh (hitam), 
dan gigi bagian atas ompong. 

Dari keterangan sdr. Sumitro ja- 

itu orang tua anak tersebut diatas 

diperoleh kabar, bahwa belakangan 
ini didapat sementara “anak dite- 
ngah djalan. 

Selandjutnja ditakutkan, kalau 2 

daerah ini sudah ada suatu gerakan 
jang mengambil anak2 untuk dipe- 

kerdjakan. Sampai dimana kebena- 
rannja dia belum dapat memberi ke 
pastian, 

.TUGU2 UNTUK TEMPAT 
REKLAME 

Untuk mengurangi pandangan? 

jang kurang  menjenangkan didja- 
lan-djalan dalam kota, pihak Kota 
pradja Jogjakarta sedjak beberapa 

waktu ini sedang menjiapkan bebera 
pa papan tulis dan mendirikan tu- 

sbah-   
dimaksudkan ' untuk  penempatan2 
chusus reklame2 perusahaan2. 

Itu dimaksudkan untuk membawa 
masjarakat ke pengertian dan tja- 
ra2 membuat reklame perusahaan.   
dimaksudkan dengan pact militer itu, 
Soalnja buat Indonesia tentulah me- 
ngenai pertanjaan, apakah memang 
ada bahaja militer jang -“mengan- 
tjam ataukah tidak, demikian Ha- 
mid Algadrie jang berpendapat pula, 
bahwa sebagai negeri kepulauan, ma- 
ka djika ada aritjaman, tentulah da- 
tangnja dari laut, dan dipaadang 
dari sudut ini, Hamid Algadrie tidak 
melihat suatu bahaja antjaman mi- 
liter: terhadap Indonesia. 
Entah, djika jang dimaksudkan 

dengan bahaja mailiter oleh Presiden 
Ouirino itieadalah — bahaja militer 

“dari Djepang, djika halnja memang 
'demikian, maka sesudah penanda- 
tanganan Frisco, berartilat itu bahwa 
kita sendiri jang mentjiptakan suatu 
momok dan kemudian sesudah rao- . 
mok ini ditjiptakan, kita lala men- 
tjari perlindungan terhadap momok 

kita bikin itu sendiri”. 

Mr. Djady, ketua fraksi PRN 
dalam. parlemen pun “ berpendapat, 

| bahwa sebagai suatu negara baru jg 
ingin daraai, :myaka seharusnja Indo- 
nesia tidak mengadakan pact militer 
dalam. bentuk jang manapun cjuga: 
Ia, mengemukakan politik dari partai 
nja, jang menghendaki djangan 
sampai Indonesia. terseret dajams &ei 
suatu peperangan. — Ant, 

« 

jatah untuk melaksanakan Un- - 

Sebagai pengganti jang tetap ka- 

gu2 ditempat jang strategisch jang 

Sh Djawatan Pekerdjaan » 

   

 



            
     

    

    

  

         

      

      

  

    

   
   

   

    

     . Gambar atas : Djenderal Major Henry Hodes (kiri) dan Arleigh Burke 
dari pihak PBB diantar oleh para adjudannja sedang 

keluar dari tempat perundingan. 

| Gambar bawah: Delegasi Utara, 'jaitu Djenderal Lee Sang Cho (dengan 
eh dan Pyaritorol Hsien: Fang dgn. para adjudannja — ANP. 
  

Lan it di Mesir: 
  

    
Aan sebuah komunike, jang Bana (aa Mn 2 Ingge- 

ris hari Senin kemarin telah menduduki 2 Pn gerbang: pelabuhan d3 
ort Said. : x 

Seterusnja aa unikati bahwa ka- 
pal ,,Eyan Gibb” telah tiba di Port: 
“Said dari Cyprus, dengan 200 serda 

u dan 65 kelasi, »semuanja mak 
.mempunjai paspor”. : 

(3 Kapal ,,Astorias” ketika jari. Ming | 
aa telah Pe aras Port Said de 

  
  

“HARIAN "RAKJAT 
2. BERDJOANG" 7 

Pada tgl. 10 November jang akan 
datang Cikoia Makasar akan terbit 
harian Meat Berdjoang” dangan i 

git sebagai. pemimpin. 
mum dan B.Ratulangi Ten “ag 

mimpin redaksi. BN ak 

Dengan harian ini maka Abi babhn 2 
Imempunjai - tiga harian Indonesia, 
“sebuah harian Belanda dan dua ha- 
rian dalam Ka Tionghea. Ant. 

   
   

  

   
      

     

  

         
    

    

      

Tan 

Aa bit de- 
2g kat Ismailia. 2 : 
1 Berita UP mengatakan, bahwa ke 
tika hari Selasa pagi jl telah terdjaj 

. 'fembak-menembak antara pendja. 

     

     

    

  

“st 2 kata d Sanata 

| djut, dan penolakan Utara itu mung. 

i 1 

2: maksudkan untuk 

& kan, bahwa walaupun dernikian, sia- 

hak Amerika Galam penundaan, bah 

pada malam Sabtu. 

atom di Na baru2 Ian Ant-—-Rtr. 

  

$ 

dag Ae » 3 

menavLagan RARJAM 
      

  

  

oleh Nleraai PBB da sidang 
amaan dengan 1 

welndjani Tn RP hi:    

  

   

5 Djurubitjara “delegasi AAN aja 
deral William Nuekols, menerang- 
kah, bahwa usul PBB. itu dimaksud- 
kan untuk ,memperpendek penunda 
an kearah: tertjapai nja. gentjatan sen:j 
djata seluruhnja”. Menurut djende- 
rai Nuckols perundingan2 praktis te 
lah mentjapai djalan buntu dengan 
ditolaknja usul PBB oleh pihak Uta 
ya itu" Delegasi: Utara tetap pada 
pendiriannja, bahwa pasal 2 aitu | 
“penentuan garis demarkasi, harus di j 
“selesaikan lebih ilu, sebelum pa ! 
sal2 “lainnja dari. agenda Konperensi 

|dapat dibitjarakan. 

  

  
    

  

| Djenderal Nuckols konten menga |. 

Mossadegh tidak mau Ta 
dgn tangan hampa 

Bantuan (ekonomi dari Amerika sangat perlu 

"takan, bahwa delegasi Utara telah ' 
'Imenjatakan keinginan mereka untuk 
' mempeladjari usul PBB lebih lan- 

'kin tidak “berarti suatu 
| jang definitif. 

Untak Setan perun 
'dingan? kata Radio Fe- 

king. 
Dalam siarannja “pada hari Selasa 

HRadio Peking sementara itu menjata 

penolakan 

: kan, bahwa usul baru PBB jg meng 
| nendaki penundaan pembitjaraan me 
ngenai garis PENA itu ialah di- 

renghentikan 

idan meruntuhkan periindingan2 gen 
tjatan sendjata” $ 

Dikatakan, bahwa rentjana PBE 
untuk menghindari masalah jang su- 
lit mengenai siapa jang akan mendu 
duki Kaesong setelah penghentian : 
'tembak-menembak nanti ialah suatu | 
siasat jang litjin, jang akan melang t 
gar rentjana agenda jang telah dipu, 
tuskan oleh delegasi2 gentjatan sen- | 
djata lengkap dari kedua pihak. 

t. Achirnja Radio Peking menjata- 

- 

sat jang palsu ini achirnja tak akan 
berhasil pula mengabui dunia dan 
tanggung-djawab akan berada dipi- 

'kan usaha untuk meruntuhkan perun | 
dingan2 gentjatan sendjaia di Karea 
Gewasa ini. — Ant-AFP. 

PENGARUH PERLEDAKAN 
ATOM DI NEYADA 

Sampai Gi kanada 
Spuya sardjana di Otiawa melapor- 

kan bahwa dibeberapa tempat dij 
pedalaman Kanada hari Sabtu jl. 
Mertjatat adanja  sinar2 radioaktip, 
jang -kekuatannja tidak merbahaja- 

kan, setelah terdjadi hudjan saldju 

  

Diduga bahwa “ saldju jang turun 

tadi telah mendjadi radioaktif, kare 
na pengaruh pertjobaan-pertjobaan-|   

  

      

     
         

   
   

    

        

    

     

   
    

    

  

          
     

  

   

   

a meriam penangkis serangan uda- 
a. Lean Kb orang2 Mesir. 

6 2. orang Mesir mendekati penga- 
W : tika disapa, ia mele- 

an a tembokana sendjata otoma- 
: pas “Pihak Inggeris membalas, akan 
tetapi Gipihak kedua2nja tak tenan 

? Ket korban.     
    2 Kapal induk Inggeris 

£ bertolak. 
“'petita Reuter dari 

. Inggeris, mengatakan, 
pal induk Inggeris teki 
yi sana ketika hari 
kedaerah Laut Tengah, den an 
tan pasukan2 dari divisi db 
Ta Ine is. 

D ALAM 'interviewnja dengan UP, 

mengharapkan 
| Amerika Serikat akan bersifat posit 
L ta-mata ditudjukan untuk membalas 

Dikatakan selandjutnja, bahwa ba 
I gi Den asaf “Islam “pekerdjaan? jang 

18, "dari Ne ke-6 Sidang 

Por tsmouth, 

  

   
       

  

     
   

  

  

de- 
Tanu Naba Dikatakannja 

kita dengan sendirinja soal2 
lebih penting Ta jang berde 

  

Iu. Maba abal 
(13.350 Te Joenjusul.. 
    

    

   

      

   
    

| masaalah minj Iran dan. 
i han2 Mesir—Ingg eris”. 

enurut pendapat Zafrullah “Khan 
Na Bangsa2 -hendaknja 

sJaskan Layan ,Rentjana 
Or 

  

“Kita tak dapat mengerti, kata Zaf 
5 (ulah: “Khan, h: 3 

nja dari ren jana pertahanan ' sema- 
'htjam itu, djika negs 
'berkepentingan, seperti Mesir, tidak 
ikut serta. Dikata kannja, bahwa ren 
|tjana Barat untuk melandjutkan ren 
|tjananja dengan tiada ikut sertanja. 
| Mesir akan lebih mengakibatkan per 
geserah dan permusuhan daripada | 
Mena kerdja-samia. Ap 

Masaalah (Kashmir. 

    

Sati Sinek. Ea pimpinan ILo akan | 
bitjarakan tjara2 prosedu 
ngenai soal akan diadjul 
protes Mesir tadi Sa cos 

   

nomi & Sosial PBB 
, Senapan 

  

   
      

  

   

      

   
   
   
   
   
   
     

   

  

   
   

    

4 

sha 8 Aadinitjann tentang persengketaan 
: |Kashniir, Zafrullah mengatakan, bah 
wa telah. ntampak" padanja, Lahwa 
“Amerika Serikat'dan Ingseris akan: 
tampil di Dewan Keamanan pada ha. 

| ri Kamis dengan resolusi baru, jang: 
akan mengandung andjur san kepada 
ke-2 belah fihak, untu k - melandjut- 
kam usaha2' mereka mengenai demili 

-! terisasi daerah jang dipersengketa- 
kan dan soal mengadakan plebisit, 

T untuk menentukan apakah penduduk. 
daerah itu menghendaki ' penggahu- 

, | agan Pa Indon ta Pakis stan. 4 

     

Pertahanan Timur Tengah tanpa Mesir 
tambah pergeseran dan permusuhan 

Kata Zafrullah Khan 
bhamad Zafrullah Khan mengatakan pada hari Selasa jl, bahwa ia 

Supaja usul? perdamaian 

resolusi jang me 

perselisihan antara Timur dan Barat. 

4 djukan suatu rentjana, untuk menga- 

ara jang langsung 

menteri Juan negeri Pakistan Mo- 

jang akan dikemukakan oleh 

if dan konstruktit” dan tidak sema 
Menpaea na. Sovjet. 

SOVJET HENDAKI. PERTEMU- 
AN 4 — BESAR? 

Diduga, bahwa dalam waktu jang 
'singkat Sovjet Uni akan mengadju- 
'kan permintaan ' kepada Sidang 
Umum PBB,  supaja mengadakan 
pertemuan 4 Besar, untuk membitja- 
rakan masaalah2 jang merupakan 

  

Demikian kalangan jang dekat pada 
delegasi Sovjet Mana pada 
hari Senin, $ 

Andrei Vyshinsky, menteri Juar 
negeri Sovjet, mungkin akan menga- 

Gakan pemilihan2 diseluruh Djerman, 
dibawah pengawasan 4 negara jang 
kini menduduki Djerman. 

Diduga, bahwa Vysinsky djuga 
akan mengusulkan pembatasan. per- 
sendjataan2, “tetapi ia tak akan 
mendapat kesempatan berbitjara se- 
belum raenteri luar negeri Amerika 
Acheson mengutjapkan pidatcnja. 
Ant. Rtr, 2 

GSIFFORD KE PARIS 
Duta besar Amerika di London, 

Walter Gifford, Senen malam jl. te 
lah terbang ke Paris untuk adakan 
aa dengan menteri luar ne 

geri Amerika, Dean Acheson. 
Sebelum berangkat Gifford kata 

kan, ia pergi ke Paris untuk mem- 

bantu dalam yundingan jang akan di 
adakan. oleh Dean Acheson dengan ' 
menteri “luar “ negeri ' Inggeris, | 
“Anthony Bden dan pula untuk inein- 
bantu Maen NP nee 3. - Besar. 

Ant, Rtr. 

  

  

  
i 

7 
i   

cast tara pada hari Setema Sp telah meno E 
i penentuan garis demar asi seba: 

aa i i 

mereka minta Ie sbih banjak waktu lagi untuk La 

ts ikan hari. Senen 

   

  

  

Ikirim ke Korea." 

   

       

  

TB erjit Ia 

  

Huta Ta ee, "pembantu ' 
menteri pertah: mengumum 

18. untuk per 
"tama “kali 'tentar 8-8 ALS. telah | 

. engadjut rtan permintaan sSupaja ang 

'gota2 '— Women “| Aiixiliar yY. Corps 
(Korps Pembantu V ata) djuga di 

  

  

Rosenberg menerangkan 
@jenderai Janumes van Fleet, koman 
dan tentara ke-8 AS telah minta 

Aya da da 

| 

“Eropa jalah, soal moraal. 

bahwa : 

supaja 600 anggota korps tersebut 
“dikirim ke Pusan. “Rosenberg selan 
djutnja ka taken bahwa dia) tidak 
tahu apakah markas besar negara? 
sekutu di Teki dapat memenuhi 
pOnan dj AN al van Fleet tadi. 

MR Ant. "UP. 

  

Jinasdalah2 itu jalah, 

  

   nja di Eropa 
Inglima ertinggi angkatan pe- 

rang Atlantik, djendarl Dwight Eisen 
hower dal LN konperensi pers 'jg dia 
takan Ih: 

    

   

   

  

ig di Wasnington "untuk 
kon asasi: hn? jang bow 

in dengan SEA Hera Bar 

mMembiljar 
tal 
Yak, . 

Dikatakannja, bahwa meta dari 

| perlengkapan 
jang Kibutuhkan oleh (pesukang ber- 
3 wopta Na dunia saaat 

   

  

       

  

    

   
    

      

   
da 

|dat jan hua an Dahan ai n Tp eruaa an Ko 
Ha tetapi ia mengulangi 1a gi kebu- 
tian jang sanget akan bengiriinan2 
perlengkapan. Amerika ke 2 oya Ba- 
rat: 

Dikatakannja, bahwa Sak satu 
dai masaalah2 ja dihadapinja di 

   

  

  
» 

ng 

     
Yus mengembali 
ta harapan dari 
karena peper 
Wwer Dan di 
raal & 
rusi dan harapan, karena orang2 
kirang djumlahnja tetapi Jebih baik 

kan kenerfisjdan ser 
negara2 jang hantjur 
gan, kata Misenho- 

ihat dari sudut itu, mo- 

      

      

   

  

persendjataannja Gapat : uentjegah ! 
suatu agressi setjara massaal”. 

Dr leinbahkan 9 satah kita 
jalan, an Ero- 
“ Bar gan tiada pie nghantjur 
kan per €kononilannj Ja. 5 ANGGAP, 

  

ERDANA menteri Jran, NMtoham mad Mossadegh, jang sedjak dua 
minggu ini beri ada di Washington, bala rralam Selasa jl telah be 

   

pembantu menteri Juar negeri Amerika, untuk uru- 
san Timur “Teng 1 Gkorge NieGheo, Detail tentang pembitjaraan? itu 
tic diketahui dan suasana rahasia terus noliputi perundingan? jang 
AE Sukan oleh, | Mossadesh Gi Washington Sekarang ini. : 

  

Ilenurut kalao jang mengeta - 
hit, hasi!2 jang praktis hingga kini 
belum tertjapai ' (dalam pembitjara- 
an2 itu. gh 'kabarnja tetap 
menolak untu membitj jarakan: masa | 
lah minjak Iran! itu idari: sudut lain h 

' daripada. jang mengenai pembajaran 
kerugian kepada 'kongsi minjak Ing 
geris AIOC, akan'tetapi dalam pada 

'itu dikabarkan pula bahwa Mossa-. 
degh tidak ingin 'kembali ke Iran de 
ngan tangan hampa, dan bahwa ia 
berharap mendapat bantuan ekonomi 
dari Amerika Serikat. 

Bertalian dengan itu diduga. bah- 

    

  

| wa: walaupun buruh' Mesi 

wa Amerika Serikat telah mengusul 
kan supaja Iran mmendjual sebagian 
Gari persediaan2nja minjak jang se- 
karang ada kepada negeri2 Barat 
utk. mendapati:doilar, tetapi dengan 
sjarat supaja''perundingan2 dengan 
Inggeris dilandjutkan. 

Pihak Inggeris ' 'sendiri sementara 
itu tetap pada endiriannja. Gan ma- 
sih terus pertjai (kepada kenjataan 

bahwa, Iran akpa mengalami kesu- 
karan2 ekonomi dan keuangan jang 
ISUTGEN Senunastp yegnreseg uey8 
Mossadegh. 

Akan tetapi Kagak di Washing 

ton dalam pada itu “mengemukakan. 
bahwa kenjataan bahwa Mossadegh 
demikian lamanja tinggal di Ameri- 
ka Serikat” memberi alasan untuk 
berharap akan tertjapainja suatu ps 
njelesaian. Sementara itu “delegasi 
Iran diharap akan mengadakan kon- 
perensi pers dalam waktu jang sing 

kat lagi, dalam mana mungkin akan 
didjelaskan keadaan jang ditimbul- 
kan oleh adanja perundingan2 jang 
sangat dirahasiakan di Washington 
itu. —Ant. -AEP. | 

PEM BITJARAAN2 SOVIET - 
TURKI? 

“Menurut kalangan? tertentu jang 

mengetahui di Ankara,  dutabesar 
Sovjet di Turki, Alexander Lavri- 
chev, telah mengadakam pembitjara 

an2 selama lebih dari satu djam de 
ngan perdana menteri dan menteri 

luar negeri Turki: 
Kalangan? resmi sementara 'itu 

tidak mau membenarkan berita ini. 
Djika kabar2 tersebut ternjata be- 
nar, maka pembitjaraan2 itu akan 

mempunjai “arti. jang penting, ber 
kenaan dengan. adanja nota Sovjet 

kepada Turki baru2 ini jang “mem- 
protes terhadap ikut-sertanja Turki 
dalam Perdjandjian Atlantik Utara. 
Pembitjaraan2 itu dapat dianggap 
pula sebagai tanda dimulainja kem 

  

   
   

“bali hubungan amtara pemerintah2 
kedua negeri. itu, hubungan2 mana 
sachir2 ini telah #rnakin' bertambah 
tegang dari pada. jang sudah2.: 

Ant. AFP. 3 

LEON JOUHAUX DAPAT 
HADIAH NOBEL 

Leon Jounaix,. 
buruh Perantjis jang terkenal itu, 
diberi hadiah Nobel tahun 1951 untuk 
Perdamaian. “1 

Demikian diumumkan malam: Se- 
lasa jl di Oslo. « 1 3 

Jouhaux sekarang berumur 72 th.s 
ia adalah sekretaris djenderal 'ga- 
bungan serekat'buruh Perantjis jang 
besar, jaitu ,,Confederation Generale 
de Travaille” (CGT). Setelah Djer- 
man menduduki Peraritjis ketika Pe- 
rang Dunia II, ja, dipendjarakan | di 
Djerman. — Ant:- UP. 

  

  

   

     

  

    
    

   

    

  

   
    
   

    
   

              

g malam Rebo jk am Af a' 
teri, Sovjet Uni, seniral korsite Kar- 

1 ikemu 
enauduk 

oleh 

s3 dan 

Ana Pa Ph da 2 Asia” 

Berke 8 
tpecoika “China Abang Na” La : 

jakan 'hari ulang tahun ke-34 darij 
Revolusi Sosials Oktober Besar di- 

sa'at dimana, kedjadian? dengan djs- 
las sekali sebagaimana belum  per- 
neh terdjadi mehhnstkan kontras an- 
TN dua sistiim: sistim perdamaian, 
cmokrasi dan kemalijuan, jalah pe- 

Tmerintan rakjal dan Sistim Kemundu, 
ran, perang dah terior, julah perne- 

'Yiitah kaum kaja (piutokrat) jeng 
serakah. ) f 

  

  

| 
Lg 

da 
Tj 

4 
1 

  

Sovjet Uni politis & oko 
noimis lobih kuat. 

Madjaliah tadi selandjutnja kata- 
kan, Sovjet Uni kini politis dan eko 
nomis berdiri lebih “kuat dari pada 
diwaktu2 jang lalu. Setelah melaksa 
nakan jauh. melehihi rentjana S-th 

Iscsudah perang dunia Ke-2 jl, rakjat 
ISevjet-mempunjai penghidupan lebih 
Ibaik dari pada diwaktu2 jl. Produksi 

meningkat, Ilmu pengetahuan di So 

    

“kan. politik damai. 

vjet membuat kemadjuan2 baru Ga- 
lam menentang kekuasaan alam, 'ter 
masuk pula tenaga atom, jang dipa 
kaji untuk kepentingan2 rakjat. Dzn 

dasar hasil2 dari sistim sosialis, 60- 
vjet Uni penuh, berkejakinan akan 
madju kearah masjarakat Komunis 
dibawah pin pinan partai Stalin dan 

erun. 

keke kamp perdamaian. 

"Dalam politiK tuar negeri Sovjel 
Uni dengan tiada gontjang mela ki- 

Sbvjet. Uni telak 
melihatkan, betapa baik dapat diada 
kan hubungan diantara kermatjam2 

-bangsa, Mila hubungan tadi didasar- 
ikan Pe ana dan Pa aan 

Ti sebagai Tenten" be ar dari jutek 

mailan jang mengepala perserik atan 
maha Kuat dari bangsa2 bagi perda 

  

Imaian dan demokrasi, — Ant-NCNA, 

“ 

  

MESIR: RUGI 20 DJUTA. 
Ni “ STERLING ' 
Kementerian per bahasa Na 

mengumumkan, hari: Selasa jl. 
    

tekanan pem erintah, 'Mesir, itelahi me 
ninggalkan. pekerdjaan mereka,-teta 
Pi pekerdjaan2, jang penting untuk 
pasiikan2 dan staf Inggeris didaerah : 
Na Suez, akan tetap dapat dise | 
gue akan. 

han merugikan ekonomi dalam ne- 
geri Mesir 
sterling berupa. upah dan 2 perbeka- 
lan, setiap tahun. Ant. Rtr. 

  

DREES AKAN MENGUNDJU- 
NGI TRUMAN 

.Menjainbung berita. tentang 'keper | 
gian perdana” menteri .Nederiand, 
Nilam Drces. keA.S., Mesuler mengje- 
                               

  

&i Ia gu ini di Den Haag Nek pembi 
tjaraan tentang kundjungan 
kepada presiden Truman. 

Kepergian Drees ke A.S. tergan- 

tung dari pembitjaraan2 ini, ajadi ! 
: I A $ tidak atas undangan presiden Tru-: (bahwa 

i memberi perantaraannja untuk men- 
K.ejepua Mean itu, Ant. AFP. 

man seperti telah diwartakan, demi- 
kian Reuter. Ant. Rtr. 

Eisenhower Mekikan tugas- | 

1 mengatakan, bah | 

dalah merupakan sumber Yispi 'n 

is. 

“tpe 
: ment 

bah 
dibawah : 

Pengumuman tadi katakan biuta : 
tindakan pemerintah Mesir itu mala ' 

dengan Ik. 29.009.000 : 

    

  

tie” 
AWAT2 jang diterima di Djakarta dari Djepang menggambarkan, 
bahwa sedikit ke sedikit pasar tekstil Djepang : Tan Na MPx 

Pitar" cam 
K 
produksi 

jang 

Pada tg. 5-11 di Djepang tertjatat 
harga. cambriec kw. prima ukuran, 
42/1714 per yard. 31,5 dollarsen, kw. 
biru (42/48) 2115 dollarsen dan kw. 
merah (42/49) 23 dollarsen. 

Keadaan pasaran jang tetap ini di 
duga akan berlangsung hingga Ma- 
yet 1952. 

Di Djakarta kini tertjatat buat 
cambric kW. prima (p- blok) R 96.—, 
Ew., biru R245— dan kw. merah 
R 190.—. Pada sebulan jang lalu ter 
tjatat maan R 85-—, KR 220.— dan 
R 180. 

  

Inportur-benteng Nan uk 

Kajangan MapMOo menerangkan, 
iya dalam waktu belakangan ba 

sk sekali 'importur (benteng) ang- 
sota Ganindo sibuk mentjari-tjari ba 

Lgi an mereka dari import cambric Dje 
ipang jang telah mereka lakukan me' 
'Jalui Gap! Indo. Tadinja, karena mero 
:sotnja harga, mereka itu tidak me- 
ngatjuhkan bagian dari mereka itu, 
sehingga oleh Gapindo Gengan. harga 
rendah Giobralkan sadja.. 

  

  

    

dagangan batik, 

agi perdagangan batik perbaikan 
ic ini tidak piem- 

bawa perbaikan karena sudah tipis 
pasaran batik, terutama karena te- 
naga-beli rakjat tidak tampak, dan 
demikian pula pengiriman serta pe- 
njebaran kain? batik  ke-peloksok?2 
desa (daerah pendjualan batik jang 
Hanan tidak davat dilakukan 

is ebagaimana biasa karena gangguan 
i pada keamanan. 
P Kalangan batik bias tt, bah 

Ii 
ig 

  

pada harga cam 

      

  
Na satu?nja tjara menolong perusa- 
haan batik dari bahaja maut chusus 

aja dan ekonomi. umumnja “adaish 
(pengembalianikeamanan, dan bukan 

ikan ekoromi dula k emudian 

sebagaimana “berbagai. orang 
mentjeba mejakinkan. aa aa i 

Bahap batik 
1 Indonesia. 

    

    

buatan 

Lain dari pada itu kalangan hatik 
(dalam hubungan ini menerangkan 

F pula, bahnya sekarang ini masih di- 
Pubun bahan? batik “Seperti. hars jg, 

sebenarnja tidak periu dimasukkan 
|aan dapat dihasikan setjukupnjs di 

  

i 

. Indonesia," Sebagai tjontoh diketu:| 4 
“kakatnja daerah Atjeh jang kini nie 

P.M. THAKIN NU PERANTA- 
RA KASHMIR? 

Harian setengah resmi dalam ba- 

|hasa Inggeris New 7 Times of Bur- 
ma” jang terbit di Rangoon pada ha 

ri Selasa jl. mewar takan, bahwa per 
dana menteri Birma, Thakin Nu, ki- 
ni telah. mengirimkan sebuah nota 

| kepada pemerintah Pakistan sebagai 

pendahuinan- dari perantaraannja da 
lam sengketa Kashmir antara In- 

  

| dia dan Pakistan 
Menurut. harian tersebut, Thakin 

Nu dan perdana menteri India Neh- 
Dreesjru kabarnja telah sependapat, bah- 

| wa. untuk kepentingan2 Birma, India 

|dan Pakistan, masalah Kashmir hen 

| aaknja Gi selesaikan dengan djalan 
'sahabatan, dan “disetudjui “pula 

Thakin Nu akan berusaha 

  

  

Amerika Serikat sedang melakuka 
diatas salah satu k 

Sepakbola di 
Pertandingan terbesar selama tor 

hamen sepak. bola jang diselengga- 
rakan oleh Djawatan Kereta Api ber 

sama2 Persatuan Sepak bola Tiong     
|langsung 

pemimpin senekat |kes. buruh Djawatan Kereta Api da 

tok Utara 8 hari lamanja, telah ber 
distadion Peking' antara 

Yi daerah2 sebelah selatan tembok 

puluhan ribu penonton, . “demikian 

NCNA mengabarkan dari Peking. 
Kes. Utara dalam - pertandingan 

itu memadjukan 3 pemain bangsa 

Korea dari Propinsi Kirin, sedang ia- 
wannja. dari, Selatan terdiri dari se 
bagian besar pemain2 Shanghai. 
Keistimewaan dalarn ' permainan 

kes. Utara itu ialah heading (sendu- 
lan bola) jang mendapat sambutan 
Yiuh dari para penonton. 

Sampai waktu istirahat kedudukan 
dalam pertandingan finale babak per 
tama-itu masih tetap sama. Dalam 

babax 
tehnik permainan “perseorangan dari 

regu Selatan dapat . menibcratkan 
timbangan kearahnja, dan Gengan 
perantaraan kedua sajapnja serta pe 
njerangan tengah, meresa mernuapat 
kehormatan memenangkan pertandi- 
ngan itu c Ke eAA 3, Ang 

TONGHOA MALAYA - SAN 
MIGUEL — 9 —0 

“Untuk kelima kalinja selama bera 
da. di Manila, kes, Tionghoa Malaya 
dari Singapura telah memperoleh ke 
menanga: D4 dan kali ini dengan ang 
ka 9 Odari kes. San Miguol: Per | 
tandingan tersebut jang dilangsung ! 

kan distadion Rizal disaksikan oleh | 
IK, 8000 penonton, Ant,     

Serombongan pesawat yet F-80 Shooting Star dari Angkatan Udara 
n serangan dgn. 

besar Tiongkok, dan disaksikan oleh: 

kedua perinainan bersama dan: 

Sena nan melaunaemben han 

  

- 

mendjatuhkan bom2 
ota “di Korea: Utara. 

  

Olah Olah Raga : . 

Ibu Kota R. R. 1. 

JEAN LABALETTE MENGA- 
LAHKAN EMILIO OROZCO 

BANI pEl seni Yati 40 WayaK 

Menurut berita UP dari Toulouse, 

hgurangan tenaga listrik berhubung dengan musim 
tekstil di Djeparg “agak kurang. Hargannja Aa Ika Natan 

Jalu iba menandjukkan tendens jang naik, terujakan harga camabric. 

Wiada pengaruh pada per 

    

  

Djepang tetap 

| mang mendjadi Penenasi besar dari 
ihars. Akan tetapi harga  gondoru- 
|kem dari Atjeh (jang diselenggara- 
kan perdagangannja oleh PPN) ti- 
dak dapat mendekati "harga barang 
import, meskipun sudah disertai ni- 
Jai sertifikat-devisen. “ Harga-pokok 
hars PPN menurut keterangan itu 
adalah R 4.— sekilo, sedangkan di 
Djakarta bisa dibeli hars dengan har 
ga etjeran R 2.175 sekiloi 

Harga jang tinggi pada barang 
PPN itu disebabkan aganga ting 
&i. — Ant. 

PENGARUH . CHURCHILL 
PADA PERDAGANGAN 

KARET? 
Berhubung . kemenangan partai 

konservatif dalam pemilihan di Ing 
geris dan kembalinja Churchill me 
megang tampuk pemerintahan, kala 

ngan karet rakjat didaerah Suma 
tera Timur menjatakan, bahwa diha 

ri2 jad. permintaan akan karet dari 
Indonesia akan lebih banjak dari ma 
sa jang lampau, 

Keterangan ini dihubungkannja 
dengan kemungkinan semakin keras 
nja tindakan Inggeris di Malaya, se 
hingga produksi ' karet di Malaya 

akan banjak terhalang. 
Kini dari Singapura dan Malaya 

telah banjak datang, pesanan, 

  

dikirimkan kar et kesana. 

banjak akan tetapi harga karet ti 
dak akan naik karena 
dengan adanja embargo. 
“Perlu diketahui, hingga sekarang 

export karet rakjat dari. Sumatera 
Utara, | jang: luas ' kebunnja ..ada 

1 

kan 7000 ton sebulan. 

Menurut produsen? Karet: Bar 

Ipenghasilan 'karet' rakjat se-Ha se 
bulan ditaksir 150 kilo sheet, 'sehing 
ga: kalau, -produksi karet rakjat diu-   

    

      

   

ky en ag TA nee 12 

, i St 

T Diterargkan selandi: utnja, Kena 

| sebab Pena itu. Gibatasi adalah 
pena dengan kesukaran buruh 

| dan alat2 untuk menambah produk 
Isi. Buruh jang diperlukan untuk pro 
Guksi karet rakjat banjak jang per 
gi bekerdja kekebon2 karet bangsa 
asing karena upah berupa uang uan 
bahan makanan serta-djarmiran sosial 
lainnja lebih baik. Buruh diperkebu- 

,nan karet rakjat hanja. menerima 
upih berupa setengah ataupun dua- 

pertiga dari hasil menjadap karet da 
ilam sehari. Berhubung kekurangan 

  

jang »« 
meminta supaja sebanjak mungkin 

Diakui, bahwa walaupun pesinan 

ber htbung : 

200,600 ha (Tapanuli 80.000 ha, Su- 
matera Timur 60:000 -ha dan Atjeh 

1 Timur, 60.000 'ha) -hanja Pa, 

sahakan -sepenuhnja' maka hasilnja 
“paling sedikit 15.000 ton. Ini berar 

lingga kimi jang TR : 

                      

| tenaga dan alat? itu, maka kalangan” 
karet rakjat mengharap, supaja: pe 
merintah djuge menumpahkan perha 

itiannja terhadap nasib karet rakjat, 

|antaranja memberikan tjatu untuk 
“buruh kebon2 karet rakjat. 

| Mengenai luasnja tiap2 kebon ka 
|ret yakjat didaerah ini, diterangkan 
|nja lebih djauh, bahwa tiap pemilik 
| Indonesia paling ketjil - mempunjai 

kebon seluas 2 sampai 5 Ha, ada 
1 djuga. jang mempunjai “kebon karet 

| 

| seluas 300 Ha. Ant. 

Y 

! 

MASSA - ONTSLAG MENGE- 
|. NAI 134 ORANG BURUH 

  

  

“bur Uh “hariar jeng 
tuk pengiuasan aliran air di Medan. 

kan massa - ontslag, maka oleh Se 
rikat Buruh Air Bersih Medan dan 
sekitarnja telah dimadjukan nasib 
134 orang “buruh kasar itu kepada: 
Panitya Penjelesaian" Perselisihan 
Perburuhan Daerah (P4 D) jang pa 
gi ini telah bersidang untuk menga- 
tasi soal itu. 1 
“Sampai berita ini ditulis, belum Ia 
gi diketahui betapa Sikap P4'D, ter 
Tn massa - Dua itu. Ant. 

AJAH SLAMET RIJADI KE 
AMBON 

cakan tindjau niakam anak- 

nja. 
Tanggal 5/11 dengan diantar oleh 

dua orang onsir Divisi Diponegoro te   djago? tindju Peraritjis kelas ringan, 
Jean Labalette telah berhasil menga 
lahkan petindju Spanjol, Emilio Oroz 
Co. Pertandimgan. ts». “berlangsung 

dalam. babak. 19 dan disaksikan. olen 
5000. penonton. —- Ant. 

OLAH — RAGA 

1 
Int, 

Di Surabaja. 
Mertan moka sepak bola antara 

SMA. dengen PMS'— STMI-— 4-0, 
SMA 3 — Budidarma 30, 

Bola Krandjang: 
SMA 2 -— SGA SIA, 
Budidarma — SMAK 25056, 

Yolly ball: 

SMA 3'— SMA?2 25 8014, 
SMA I— STMI 27-30 
SGA — SMK 14-30. 

SEPAK BOLA DI PARAKAN 
Untuk memperiisau “ berdrmja 

THHRK, Parakan genap 43 tahun, ma 
ka mulai tgl. 2 sampai tgl. 4 jl. di 
lapangan Tohongan dilangsungkan 
pertandingan sepak bola antara, ke 

sebelasan2 CHTH Wonosobo, Tjaha 
ja Ambarawa, Aa Kedu dan Pa 
rakan, 

Hari pertama, Wehoiba dipukul dgn 

menang dengan mengalalikan Am- 

barawa 2 —- S3. Dalam finale antara | 

Parakan dengan Kedu jang berdja- 
lan dgn sengit tapi Sportief, Parakan 

an djuara dengan kegudahan 
2 — 1. Stand waktu mengaso ialah 

1-—- 0 buat Parakan, (Kor). 

    5 — 0.0leh Parakan, sedangkan pada | 

Kah kedua, Kedu keluar sebagai pe | 

lah berangkat dari Semarang ke Am- 

bon dengan pesawat terbang AURI, 
Prawiropralebdo, ajah TLet. Kol. Sla- 

net Riadi untik menindjau makam 
puceranja disana. 

Sebagai diketahui Let. Kol. Slamet 
Rjjadi gugur pada waktu pendaratan 

di Ambon. 

Prawiropralehdo jang berasal dari 
Surakarta adalah pensiunan opsir ren 
dah peradjur it Kasunanan: — Ant. 

  

          PEN 
AP H “ag, « Ig    

WETTIG toipu.| 

"3 TRGUS- 
CONDOLAJUS TELD. 766. 

JOG SAKAN TA. 

  

  
Achli beridjazah: dalam ilmu Optic. 
Buka, kembali Tjabang untuk Da- 

erah Surakarta Dalam Gedung: 
Apotheek ,,/Pasarpon” Solo. 

    

  

Oleh N.V.-/Air Bersih".di-Medan . 
“baru? ini telah diperhentikan' mulai. TR 

5 ember "ini 134 orang pi 
dipekerdjakan: un. 

Karena pemberhentian itu merupa ' 

  

Maa ra Sa 

       



  

     
    
   
       
   
     

   
    
      

   
    
     
    

    

    

            

    
   

    

    

     

   
  

  

gal dunia! di Des Komen” dalam, usia 
81 tahun. 

Menurut an Nur, Bung Fiteh IX 
itu orang bahag gia. Hidupnja selalu | 

KI bersih dan wangi, karena shampoo- | 

nja. Dan mba parah mati, Mean I 

  

“Itu namanja, radja shampo Log 
2 bau jang harum. Tapi | 

kalau Orang Indonesia jang mati, 
malah meninggalkan tjektjok, kare- 

|.na kaum keluarga ribut bagaimana 
harus membajar hutang, “kata Bung 
Kriting. 8 
Memang, matjan mati meninggal. 

kan belulang, orang Mar Tai ! 
" men gamkean hutang. 

- 

“Menurut ipa Pe Amsterdam- 

“mer” jg dik 

    

telah menjigrkan PP jang bu- 
ujinja begini " sai 
“Dengan Ia boratan Inggeris, En 

  

   

geris, 
chawatir apa2. Tjuma Berabe- tanja, 
kalau andaikata Inggeris besok me- 
ngeluarkan barang permainan. jang 
berwudjud tengkorak dan dibubuhi | 
tulisan 

. mana ? 
made in England”, bagai- 

& 

Menurut berita luar negeri, perse- 
diaan minjak di dunia akan memba- 

hajakan, apabila sumber2 minjak di 
Iran tidak lekas2 dikerdjakan lagi. 

Oleh karena itu, lekas2lah keraja- 
kan sumber2 itu, kata mBah Nur. 

Menurut Berabe, Amerika tentu 
mau mengerdjakannja. Russia pun 
mau pula mengurusnja. Tapi jang 
penting : bangsa Iran sendiri harus 
jang menguasainja, supaja adil: le- 
bih baik Oom Mossadegh mengeluar- 
kam minjak, daripada mengeluarkan 
dir mata, sebab air mata Iran 
diikuti oleh darah Inggeris 

ROREDJO ME 
NINGGAL 

| -tgl. 7-11 kemarin telah 

meninggal dunia sdr. M. Suroredjo, 

salah seorang 
nesia jang terken:i di Jogja: 

Almarhum: mentjapai usia 67 th. 

Siaran RADIO 
KEMIS 83 NOPEMBER 1951. 

e Gel. 42,25 59,2 dan 1224 m 
Ujon2 'dari Puro Pakualaman 
Gd. kanak? oleh-anak2 
Wilosoprodjo 
Pidato mendjelang hari 
Pahlawan. 
Tindjauan Tanah Air. : 
Santiswaran oleh Gamelan 3 
Studio Jogjakarta 
Mimbar Islam Djwt. Agama 
Daerah Istimewa Jogjakarta. 
Manasuka Gamb. Ork. 
Al Munir 3 s3 
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09.00 
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1915 
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tip oleh .Nicuwsgier”, 4 
suatu ikatan kaum Muslim di Mesir 

getuk. pintu pargg, ke- 

Karena “Berabe 'bukan torang Ing- 
Berabe tidak ada menaruh | 

(tahun. 

bisa | 

middenstatider : Indo- » 

ganisasi Pemuda Tari” 

     

| PenyyALAN (BUNGA 
“PAHLAWAN” » 

    

   

Sur naka . " 

ikan Makam Tiagwab Tana 31 
Pendjualan itu “diselengganeuAh 

oleh pemuda2, murid? sekolah lan- 
djutan, anggauta Tentara serta Po- | 
Iisi Gan dimulai Pn 4 sampai 10 
November 1951. 

PENDIDIKAN UNTUK HIDUP 
“ MEREKA NANTI DI 

UTAMAKAN 
Untuk memperingati 9 tahun ber- 

|dirinja Sekolah Guru Puteri B II Jo- 
'gjftarta pada tgl. 7-11 jL, diadakan 
hakurangki (tentoonstelling) bertem' 
pat digedung djalan Djati, dengan 
mendapat perhatian jang memuas- 
kan, terutama dari kalangan pemu- 
da. 'Pameran tsb. adalah hasil peker 
djaan tangan dari murid2 Sekolah 
Guru B puteri sendiri NP. Sekolah 
Rakjat latihan. 

Nona D. Wonesodjojo fiapslikahkcos 
lah tsb. dalam kata pembukaannja 

selama 9 tahun jl., apalagi dalam ma 
sa pantjaroha Tekaan 
sudah berusia antara 113 sampai 18 

Jang dipontbenlaia sekarang 
ini bukan sadja pengadjaran, mela-. 
bikan utamakan djuga pendidikan 
utk hidup mereka dikemudian hari. 

Banjaknja murid S.G. Puteri B II" 
pada waktu ini ada 333 anak, 
orang guru diantaranja 3 orang ban 

| tuan dari luar 
Dalam tahun 1950 dan 1951 dapat F 

menamatkan murid 72 dan 62 anak. 
Waktu pembukaan pertama pada tgl. 

7 Nopember 1942 mempunjai murid 
410 anak dengan 12 kelas. Pendjahat 
kepala sekolah tsb. jang pertama ia 
lah Sri Umijati, kemudian Sutingkir 
(laki2) dan th. ini Nonah D. Wong- 
sodjojo. 

Beaja hakurangki itu bu kapti 

pemberian dari pemerintah... Murid2 

tadi mempunjai ikatan dinas dengan 
mendapat uang saku R 75,— sebulan 

sesudah dipotong “keperluan makan 
diasrama. Sebagian dikumpulkan dan 
dibelikan bahan pakaian serta buku2 
'pengndjaran sekolah rakjat jg akan 
mereka pergunakan setelah tamat di 
S.G:B: dan .mendjadi guru di TAN, 

dah: Rakjat. — Ant. 

PERKEMBANGAN ORGANI- 
SASI PEMUDA TANI 

DIBENTUK 
Pada hari Rebo kemarin didukuh 

Dadapan, Timbulhardjo, Sewon, telah 
dibentuk sebuah perkumpulan pemu- 

da dengan nama: ,,Perkembangan Or", 
dengan mak : 

Sud untuk memperkuat persatuan di: 
kalangan pemuda dengan djalan me: 
ambah pengetahuan mereka YG 

su mbangkan kepada masjarakat. 
Untuk sementara perkumpulan itu 'tambah dengan tjara ia menjanjikan 

dipimpin oleh sdr. 

won-dan Lurah Timbulhardjo. 

  
  

sepku. Tak ada waktu lagi 

“Pmunta dir dari padamu.   

  

  

  

1 : aa Tiri, ribu? GKU Ra ir bepergian akan 

sang Tjursa Sempat pulang sebentar untuk 

ini muridnja | 5 

“ne
 m
la

ny
ut

an
 

   

  

  

119 

va Timur,    

  

    

CU . 

  

     
erangan aa ken 
“bertempat di Kantor Urusan Agama 

ikan / Penerangan (Surjo- 
ni, Yuntuk me embitjarakan. an- 

tara TG tentang latihan Chotib dan 
Penerangan, usil2 menghadapi kon- 

|perensi Kem. Agama bg. Penerangan 

1 

     

(di Malang j La.d, suntikan majat dan   
amalan2, disekitar perajaan Maujud 

  

“(Nabi Lad. 
Sebelum konperensi dimulai, wakil 

Kepala K.U.A. Daerah Sdr. Ngusman 
adii memberikan fatwa dan tun- 
tuian bekerdja dilapangan  pene- 

| rangan, baik jang merupakan siasat 
maupun jang mengenai bahan? pe- 
nerangan. Dikemukakan, bahwa tu- 
gas anggauta Penerangan ' itu tidak 
sadja merupakan saluran dari fihak 
atas, tetapi djuga harus memperha- 

rakjat, urmpama soal 
kesehatan, perekonomian dll. jang 
dengan segera harus disampaikan ke-. 

menerangkan beberapa kesulitannja | pada jang berwadjib untuk diambil 
tindakan seperlunja. telah diada- 
ykan-.tukar pikiran .dan peman- 
|dangan2 seper hinja, konperensi me- 
mutuskan, supaja Penerangan Dae- 
LA mengadakan tindjauan ke-    

luruh KU. AA, Kabupaten Ul Fa 

  

"BUCCANEER'S GIRL" 
Sebuah film technicolor dari Uni- 

versal jang mengisahkan seorang 
gadis  &vonturier Deborah Mc Coy 
(Yvonne de Garlo) jang djatuh tjin- 
ta pada seorang pemimpin gerom- 
bolan badjak laut, Beptiste (Phillip 
Friend). “Dalam film ini Yvonne de 
Garlo. “jang terkenal sebagai salah 

| seorang bintang film jang tertjantik, 
menari, 

muntjut monas gadis brandal, jang | 
dan pandai menjanji dan 

dengan setjara kebetulan berkenalan | 
dengan Baptiste, seorang badjak laut | 
jang membikin tidak aman kapal2 
pengangkut dilautan Pasifik sekitar 
Perantjis. Terutama kapal2 dari 
Narbonnme, jaitu-orang jang terkaja 

“dikota New Orleans selalu mendjadi 
sasarannja Baptiste. Dengan nama 
Kapten Kingston, Baptiste tadi dapat 
berhubungan erat dengan orang2 pe- 
merintah di New Orleans. djuga de- 
ngan .Narbonne tadi. eangaa ia 
Gapat semua rahasia? soal pelajaran.   

   
    
   

  

Rohani dan sbg. |jagu? dan menari. 

pelindung diangkat Sdr. Penewu Se-' putar semalam di Pono an untuk j 

Dalam usahanja ini, ia selalu men- 
“dapat bantuan dari si-tjantik Debo- 

rah: Me Coy tadi. Lama kelamaan 
,    nama samarahnja Iu keta dan 

achirnja setelah,ia berhasil meram- 
i pas 3 kapal dari “Narbonne, maka 
dengan @i-tjantik melarikan diri 
Gari New Orleans-dan meneruskan 
hid: up berdampingan dengan Deborah. 
Bempigan | diperlihatkan. .OlEhg 

fo dalam film ini sa- 

    

     

7 T ngat Inenarik dan menjenangkan, di- 

| 17 th keatas. 

  

  

          

      

unuk makan 

  
  

  

apa Tabuat Sarang Bepergian 

  

   dengan perut kosong!j 8 
. Tentu buruk akibatnya | 
HAh4..1.. mengapa tak |» 
“lekas kubikinkan sand: | 
Wich-PALMBOOM ? 

  

  

  

.fkanda. in kopermu- Dan 

II Ibungkusan ini bekal ma- 
Ik Ikananmu. sandwiches jang: 

5 selalu kau gemari e 

   

  

  

'- Aimewa. Margarine tulen berwarna .kuning-emas ini 

| meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem. 

buat hidangan mendjadi: hidangan pesta... .... 

'ketjuali dari itu Ia sungguh 

| kekojaannia akan vitamin" A 

    

      
       

   

  

   

    

    

Lezat nikmat ui sehat 
-Palmboem senantiasa towaliatakari juats Hi danngati it 

  

Silahkan 

tetap segar. 

  

menjehatkan oleh karena 

dan D. 

mentjoba sandwich 
Lezat benar rasanja. Dan karenanya badanmu 

ini Tuan!| $ 

Istriku selalu kata, bahwa rasa sedap itu $ 
adalah berkatnja PALMEOOM. : 

A
9
 

tikan soal2 jang berhubungan dengan i 
kepentingan 

£T HALAMAN 4 
  

    

    

        

A NGGAUTA par: men Naba Rt Sadiono Mena lanamnja di 
: sjawa neberangkan bahwa dalam waktu singkat Parigi Mur 

: , rsama-sama' “Pki dalam npatomen akan Me mosi w €ini- 
2 'beba Ta Tahanan Politik.” 7 4 

  

Setanajtitnjar Sndtno Djojoprajit- 

no menjatakan bahwa ada timbul sa 

lah faham karena suara ,,hlanco” da- 

ri Murba akan. mosi 

dari Tan Poo Gwan. cs. Setelah Mur- 

ba mengikuti pembitjaraan Mr. Tan 
Poo Gwan dalam pemandangan 

  

san bahwa 'pembitjaraan itu buat: 

$0 Ho merupakan pembelaan Jerkara 

»Pintu Ketjil” jang tidak ada sang- 
kut pautnja denga "razzia Agustus 

'K1951, 
Tentang djawaban pemerintah Su- 

diono menjatakan ' tidak bisa puas 
disebabkan karena sifatnja jang sa 
ngat negatif dalam soal tahanan poli 
tik bulan Agustus itu. — Ant. 

    

  

    
    

  

  

  

SEKOLAH PERTANIAN DI 
LAGUBOTI 

“Di Laguboti (dekat Balige) telah 
dilakukan upatjara pembukaan Seko 
lah Pertanian Sibarani di Laguhoti, 
Tapanuli Utara, jang djuga dihadliri 

»Tidak Puas": 

dung suatu kesempatan menaikkan 

umum babak I dan ke II didapat ke | 

  

Ka ran Pembet/e M 

Desakan sudah mulai membagi 
kan beras untuk para pegawainja. 
Di Jogja telah, diadakan pula memba 
gim senuatjam itu oleh. suatu pani- 

tva resmi bagi badan? Sosial dam : 
ajuga buruh. 

Harga beras jang dibagikan kepa- 
da pegawai negeri ialah R'1,—, jang 
uhtuk badan? Sosial RK 2,30 begitu 
pido jg bagi kaum buruh partikelir. 

  

menahan. harga diluar, apa sebab ma 

sih ada aturan jang seperti tsb. di- 
“atas 2? Bukankah ibu masih mengan- 

harga. jang tetap memberatkan be- 
ban mereka jang bergadji sediku ? 

Tidakkah pihak jang berwadjib 
dalam “hal ini dapat mengambil tin- 

dakan jang njata 
masjarakat ? Apakah pembagian ti- 
ap buruh 2 setengah kg sebulan Wu 
sudah dapat meringankan beban Ii- 

dup mereka. sehari2nja ? Kita tngin 
melihat tindakan ping lebih mengun- 

  

  

Sandiman, Jogja 
  

PERUNDINGAN SBG — ASSI 
Antara wakil? dari DP - S8G de- 

ngan ASSI dimulai perundingan? jg 
kira?-akan makan waktu 1 sampai 
4 minggu. Dalam perundingan? ini 
hendak ditindjau kembali Perdjandji 
an Perburuhan antara SBG - ASSI, 
apakah perlu mengadakan persoalan 

ai 
Kam
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untuk menolong | 

Kalau maksud pembagian iw utk | 

tungkan bagi jang bergadji sedikit. & / itu, 
Tan berganti warna mendjadi merah: 

Film ini mulai di | 

oleh Residen diperbantukan kepada | 
Gubernur 

Daudsjah. 
“Dapat dikabarkan, bahwa Sekolah 

Pertanian seger: 

baru ataukah memperpandjang per- 
djandjian jang ada. Perdjandjian jg 
ada sekarang ini akan berachir pada 
achir tahun ini. 

Perundingan tsb tidak ditjampuri 

Sumatera Utara, Teuku 

pula akan dibuka     

  

  

  

  

mapan Pen Aan 

| alkaia. atom oo sampai 
beberapa ribu 

Tentaig diledakkannja bom atom 

Amerika jang ke-5 dalam rangkaian 

pertjobaan2 jang diadakan di Neva- 
da (batja berita no. 28 halaman 10 
bulletin no. 809JAL, lebih landjut di- 
kabarkan, bahwa 7 menit setelah le- 

dakan itu terdjadi penduduk Las Ye- 
gas mendengar sutra gemuruh jang 
diikuti oleh tiupan angin jang ken- 

t jang 

Tjahaja jang keluar dari ledakan 

ibu sediki-dilatnja adalah seterang 
tjahaps pada 

Kemis jl, dimana Ono darat 
Amerika mendapat pengalaman jang 

pertama tentang perang atom”. 
Ledakan itu disertai dengan me- 

ngepulnja asap pulih jang berbentuk 

djamur keatas, jg kemudian petjah 
mendjadi 2 gumpalan. 

Asap atom jang putih itu kemudi 

muda dan merah tua dibagian lapi- 

san bawah. 

Para penindjsu jang metihat le- 
dakan ini dari puntjak gunung Char. 
leston, 
Rlat”, 

kira2 80 km dari 
menerangkan, bahwa 

»Fucca 
N 
» 

mendapat ,Shock” 2 kali, jang per- 
lama seperti getaran gempa bumi 

dan jang kedua berupa ygetaran2 ke- 
tjil jang berlangsung 32 detik lama- 

“nja. 
Tidak lama sebelum ledakan ter- 

djadi 2 buah pesawat pembom B-29 
melajang2 diatas tempat dilaikukan- 

nja "pertjobsan itu" dengan djarak 
tmggi kira2 10.000 meter. Pun kete- 

peledakan pada hari 

menit | 
Sesudah ledakan terdjadi gunung “tu 

  

P
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meter keatas 
menundjukkan, bahwa-bom atom: ter 
sebut didjatuhkan dari pesawat ter- 

bang. 
Minggu jang lalu dalam pada itu 

telah tersiar kabar, bahwa pertjoba- 

an atom jang ke-5 ini akan dilaku- 
kan dibawah tanah. Kabar ini dida- 

sarkan kepada kenjataam, bahwa se- 
buah pipa besar jang pendjanynja 
20 meter telah ditanam didalam, tet- 

nah di ,Yucca Flat”. 

Menurut keterangan para penin- 
djaeu jang “melihat ledakan wi dari 

Idjaeuh, tjahaja jang dikeluarkan pa- 

da ledakan ini ternjata jang paling 
kuat dan paling lama selama ni. 

Tjahaja jang menja ini menjem- 
prot keatas sampai beberapa ribu 
meter  tinaginja sebelum -— berobah 
mend jak ASAP. 

Konusi Tenaya Atom Amerika Se- 
rikat pada Senen pagi mengumum- 
kan, bahwa ledakan “ini merupakan 
penutup bagi tingkat -pertama dari 
rangkatan pertjiobaam2 atom jang se 
dxung diselenggarakan di Nevada. — 
Ant-AFP. 

  

MELISA LN Daranaenama 

Telah bertunangan : 

SOELASTRI 

R. JOEHONO 

Jogjakarta, 7-11-1951. 

Toko ,,Podjok" Munggi G.K. 
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rama pertjintaan didalam bui. 17 TAHUN. | 

JENGAN TEKS BAHASA INDONESIA. | 

Glenn FORD, sekali mebunuh dengan Hoa sengadja, masuk 
8 pendjara. 

“seram — kedjam — teraniaja. 
s£ maka didjumpainja puteri remadja anak pendjaga        
Spendjara itu & mendjadi kekasihnja. 

Pemain? lain: Broderick CRAWFORD, bintang kenamaan jang ber- 

  

       

  

  

  

negaraan Indonesia, baik dikalangan minoriteit maupun mayoriteit, 

i hasi! mendapatkan bintang kehormatan dalam All 
Lg : ne King's Men” dibantu Dorothy MALONE. 

| EXTRA: Latihan? atletiek di Westpoint. 83-11 
: : Be Pa aa 

| , 
|Aakan SEGERA TERBIT 
| 
| PEDOMAN KEWARGANEGARAAN 
| 3 Disusun oleh: SAFIOKDIN 

, Dengan dian aja PEDOMAN KEWARGANEGARAAN berupa 

i 
| 
i 

Las Manga dialamatkan pada: 

— KANTOR. PEMILIHAN PUSAT PROPINSI 

  

brosur ini, ma ta “kesangsian atau keragu-raguan disekitar Kew arga- | 

akan lenjap. 
   

sendirinja. 
un setjara populair berupa tanja - djawab jang ba- 

njak timbul d alangan masjarakat. 

. belang terbit, . Ii hpOSut sanan 

      

yan 1 SA 111) R. Se— 

». sesudah terbit, ,, Se St ND 
gan: If sampai 28 brosut its 107, 
ai 20 2 59 SEN ON ASEAN 154 

39 Aa 160 Me da 25 
lebih dari 100 5 san ROG   Untuk pesanan ditambah ongkos kirim. 

IL. SOERJODIPOETRO 
Dj. Lombok 69 — Djakarta. 

——, JOGJAKARTA 
Heat ado 

PENGUMUMAN. 
“No: 11/ KE.P.P./51. 

SBI Asu 
RAPAT | TERBUKA KANTOR PEMILIHAN 

JOGJAKARTA 
PUSAT PROPINSI 

. Dengan ini diumumkan, bahwa K.P.P.P. Jogjakarta ani in mengada- 
kan rapat terbuka untuk umum: 

pada hari Dana at tanggal 9-11- 1951. 
djam 9 pagi di Kepatihan Jogjakarta. 
atjara panggantian 3 orang Pee aa PIR, 

" Istimewa Jogjakarta. 
Daerah 

Umum diharap mengundjunginja. 

Jogjakarta, 7-11- 1951. 

Secretaris Kantor Pemilihan Pusat 
Propinsi Jogjakarta. 

PRODJOPRAMUDJO. 
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SUDAH TERBIT TIETAKAN KE II 
Kitab DARMOGANDUL, 
Mentjeritakan ketika djatuhnja Madjapahit jang sesungguhnja 

serta memuat Pengetahuan jang sebenarnja, apalagi mulai Agama 
Buda ganti agama Islam, serta mentjeritakan ketika Sunan Bo- 
hang bertemu dengan Radja djin di Kediri, selandjutnja hingga R. 

Patah mendjadi: Sultan 'Adil Surja "Alam di Bintara: ini buku me- 
ngichtisarkan Babad Madjapahit jang masih asli, dengan keterangan 
dari Para Sunan, ketika datang di Djawa pertama. Dalam buku ini 

dapat mengetahui: Siapa Darmogandul, Kalamwadi, Kjahi Doko 
(Tunggul wulung), Kjahi Doho (Butolotjojo), R. Rachmad dan Sajid 
Rachmad, Sabdapalon dan Najangeng gong, R. Patah dan R. Kusen, 
selandjutnja. Serta disambung KIDUNGAN, dari K.S. Kalidjaga, di- 
tambah betuwah dari para bidjaksana, jalah Sech Tapalwadja, pan- 
dita. maehluk bangsa siluman, Pangeran Natapradja, Kjahi Ronggo 

' Sutrasna, Te Ng, Ronggowarsito, semua pudjangga. Dua buku didja- 
dikan 1 deng dtia naskah Indonesia — Djawa. 1 buku KR. 15,75, 

“Tote beku SADUBUDI 

Purwopuran 58 . Solo. 

    

Desak 

1 ida. 

  

  

  

  

di Padang Side puan. ae Ant! pihak resmi. — Ant. rangan jang diperoleh di Las. Vegas Ka Pee en 

ya enam emas onss: m5 

SEKARANG PEMIERE Djam: 5 — 7 — 9. « LUXOR 

Tanggal 8/11-51. Film Tiongkok 

terkenal. 
TJOE SWAN, WANG TAN. FUNG, LIE LIE HWA dan 40 bintang2 

"TIIN HAY DJIN DJU“ 

  

Tanggal 9/11-51. "HEAVEN ONLY KNOWS' 
Robert CUMMINGS, Brian DONLEVY, Marjorie REYNOLDS. 
  

Tanggal 10/11-51.- Main 5skali, 

Persembahan P.F.N.   Ssi. 

SORE DJAM: 14—, 19— & 21.— 

"P.O.N, Ke Il" 

PAGI DJAM: 9— & 11.— 

Film bersedjarah.       

       
pagi tanggal 7 Nov. 

BERDUKA TJITA. 
INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJPUN. 

Telah pulang TE Aa Pa hari Rebo Wage djam 3.15 
951 di R. S. 

nap usia 67 tahun, Bae kami jang Ta tjinta: 
anti Rapih” Jogjakarta, ge- 

M. SUROREDJO. 
Kepada Djawatan2, Instansi2, para Prijagung, Tuan2 dan Njonja2 
dan segenap sanak saudara terutama Dokter Salim, 

-rawal R. S, ,Panti Rapih", jang telah berkundjung melajat,.me- 
para. Djuru 

njumbangkan moreel atau /dan materieel, karangan bunga pada 
hari peralatan pemakaman djenazan, kami haturkan Mpanjas 
terima kasih. 

Jang berduka tjita: 

Nj Prawirosuhardjo 

M. Budihardjo. 

    

bustan UNILEVER. 

dengan keluarga. - 

  

Vim.51-1-105 -8, 

Sang Baji sorak-bergembira” 

Bedak Vinolis baru untuk baji telah datang. Disambut 

gembira oleh kaum Ibu. Mendjauhkan rasa panas dan. 

gatal, akibat keringat atau popok kotor. Mendjaga 

kehalusan kulit sang baji jang begitu halus seperti . 

sutera beludru. Kegembiraan baji ,,menjerukan”: . 

, Pakailah selalu Vinolia Baby Powder, terkenal 

dalam bungkusan merah-muda biru!” 

VINOLIA 
Keluaran pabrik VinoliahTakum Botwder t» 
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Typ: PERIJETAKAN KEDAULATAN KAKJAT 

KB PIN NAGA   

HA Oi Kama Aa na 

 


