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    PEMILIHAN 

Sedjak tgl. 11 Nopember jl. di Arg 
baru. Dimana2, digedung2, dikendar 

perhatian. publik. Ada djuga plakat 
jang santi Peron. Tidak sadja kendaraan2 

pengikut2 Peron mempergunakan djuga alat2 radio dan pers, 
kaum opposisi hdnja. diperbolehkan 

Rentjana undan 
De Javasche B: 

DI 

Maen Tea 
ARGENTINIA. e 

entinia diadakan pemilihan presiden 
aan2 nampak plakad2 jang menarik 
pres. Peron'jg dirusak oleh. orang2 

mendjadi. alat propaganda, tapi 
sedangkan 

mengadakan rapat? umum. — ANP. 

g2 nasionalisasi 
ank disetudjui 

Pemerintah 
Saham? seharga R. 8.800.000,— nominal telah d beli 

EWAN Menteri telah menjetudj 
nalisasi De Javasche 

atas Uang Tabungan Pos, jang akan 
rektur Bank Rakjat Head 
Demikian diuraumkan oleh Dewan 

Bek dengan persetudjuan 
Dewan Menteri atas rantjangan un- 
dang2 tentang nasionalisasi De Java- 
sche Bank tersebut, Menteri Pene- 
rangan Arnold Mononutu memberi- 

tahukan lebih 
bahwa pembelian saham2 De Java- 
sche Bank N. V. dengan tjara jang | 
diumumkan didalam surat2 kabar | 
di Indonesia dan di Nederland pada ' 
tg. 3 Agustus 1951, hasilnja telah | 
melebihi dugaan semula. 

Menurut keterangan dari Direktur | 
De “Javasche Bank N. V.. sampai 

tg. - Oktober 1951 telah #mibeli sa- 

   i Kurang lebih 915, 
dari Aaanah Ian nominal saham? | 
De Javasche Bank jang besarnja 
R-$ djuta. Dari hasil pembelian itu 
telah ternjata dengan djelas, bahwa 
sjarat2 jang ditetapkan atas nama 
Pemerintah untuk pembelian saham? 
itu dipandang lajak dan telah di- 
setudjui oleh sebagian besar peme- 
gang? saham De Javasche Bank N.V. 

Pertimbangan? Pemerintah 
menasionalisir Javasche : aa : 

Selandjutnja Menteri. Penerangan 
mengemukakan sekali lagi pertim- 
'bangan2 Pemeriritah- Indonesia untuk 
menasionalisasikan De — Javasche 
Bank N. V. demikian: ' 

d. Republik Indonesia sebagai nega- | 
ra merdeka. dan. berdaulat harus 
mempunjgi Bank Central sendiri 

3 jang bersifat nasional, 

bahwa untuk djaminan kepenting 

an umum Bank itu harus dimiliki: 
oleh Negara, 

bahwa hingga pada saat ini De 
Jarasche Bank N.V. sebagai Bank | 
Central, bersifat - “partikelir dan 
ada ditangan modal asing: 
bahwa untuk mengachiri kedu- 
dukan De Javasche Bank N.V. j ig 

demikian itu, lembaga itu harus 

dinasionalisasikan. 

Selaku anggota2 Dewan Pengawas 
atas Wang Tabungan Pos dudu ik an- 
tara lain Margono An 
Presiden Direktur Bank Nega kr, 
Sutoto, Sekretaris Djenderal Ketek, 
terjan Perhubungan, T. B. Sabarud- : 
din, Direktur Lembaga Alat2 Pemba- 
jaran Luar Negeri, M. Teunissen, 
Direktur De Javasche Bank. 
Pada achirnja oleh Menteri Mono- 

nutu diterangkan, bahwa kabinet te- 
lah menjetudjai pula untuk mentja- 
'but undang? Dewan Perantjang Ne- 
gara jang telah dimadjukan kepada 
parlemen dan menetapkan aturan? 
Dewan Perantjang Negara ngan 
Peraturan Pemerintah sadja, karena 
“Pemerintah telah perhatikan betul? 
pena diparlemen dan ke- 
ginan anggota? parlemen menge- | 

nai undang? Dewan Perantjang Ne- 
gara seperti jang dimadjukan oleh 
Temen kepada parlemen. 

- UU Dewan Perantjang 
Negara akan ditjabut? 

  

Y Banes daram rapatnja 
Selalu dari pada itu Kabinet telah membiijarakan beberapa 
lapangan perburuhan dan menjetudjui susunan baru Dewan Peng 

Iandjut kepada -pers, | 

    

   

  

ui rentjana undang? tent: 
periodik jan: 

und: 

  

"28 

diketuai oleh Harsoadi, Presiden Di- 

  

Menteri. 

HIDUPKANLAHI KEMBALI 
ISTIMEWA 

ertanjaan unygyauta 
2. 
" (R. Hindrosudarmo. 

: Angganta parlemer RK. Hindrosu- 
| darmo telah memadjukan pertanjaan 
| kepada pemerintah 
'Ium tiba waktu. jang sebaik2-nja 
bagi pemerintah — untuk menjelesai- 
ikan dan mendemokratiseer daerah? 
| otonoom, teristimewa mengaehiri 

pembekuan: daerah istimewa, 
|jang« ada didalam - ataupun diluar 
»Gaerah Renviie' ng masih dikua- 

| 
! 
| DAERAH? 

    

    

PO ig $ : 
8 £ 

ANN Kaseat em, Ma epaufa: 
kan, apakah betul pendengarannja, 
bahwa selain kepala daerah istimewa 
Jogjakarta pun banjak pula kepala? 
daerah istimewa lainnja jang bisa 
mengikuti dan menginsjafi djalan 

an jiwa dan harta. — Ant. 

Ps 
beberapa keputusan, antara lain sbb: 

Pengangkatan Djururawat mendja 

di Djururawat kl.   
xv 

menterian Kesehatan, jang menerang 

kan bahwa Djururawat jang mempu 

njai masa kerdja sedikit2nja 5 tahun   
dan paling lama 10 tahun harus su- 

dah diangkat dalam kedudukan jang 

semestinja. Supaja pihak jang ber- 

wadjib benar2 memenuhi usul2 per- 

baikan nasib jang telah diadjukan 

oleh Kepala Djawatan jang bersang- 

-kutan, dan memperhatikan dan me- 

laksanakan periodieke  weddever- 

hooging jang memang mendjadi hak 

Buruh jang bersangkutan. Supaja 

uang lembur bagi Pegawai medis- 

teknis diperhatikan dan dilaksana- 

kan oleh pihak jang berwadjib. Su- 

paja peraturan ongkos-perdjalanan 

dinas bagi Pegawai, dilaksanakan dan 

diwudjudkan dalam tempo jang se- 

singkat2nja. 
Selandjutnja P.B. jang berkedu- 

dukan-di Jogja berusaha : 

Terlaksananja rechtpersoon S.B. 

Kesehatan oleh Pemerintah. Menga- 

Kesehatan Rakjat dan Pendidikan 

Tenaga Kesehatan. Supaja penjerah- 

singkat2nja. Supaja tundjangan .per- 

wakilan pegawai. Kesehatan jang 

'mendjalankan pekerdjaan jang se- 
— Atas rtanjaan undang? perbu-. 
rahan : T jang telah dibitjarakan mestinja tidak mendjadi tanggung 

oleh kabiniet, Menteri Penerangan djawabnja diberikan. Supaja nama2 

Mononutu mendjawab, bahwa 

n beberapa 
“penting, 

  

   

      

rantjangan 
tang sjarat? p:   

  

upah, tetapi kabinet — berpendapat, 
bahwa sebaiknja rantjangan undang? 
ini diperbintjangkan dulu dalam De- 

konomi dan Keuangan seda- 

lam?nja sebelum Pemerintah me- 
wan 

ngambil putusan, : 

Dapat dikabarkan, 
kabinet ini . mendapat kundjungan 
djuga dari Wak il . Presiden Moh. 
Hatta, — an 

me- 
mang telah dikemukakan oleh Men- 

undang? 
misalnja | 

indang2 perdjandjian ten. 
"buruhan antara seri- 

kat? buruh dan madjikan dan ran- 
tjangan und ng2 tentang penctapan | 

zahwa sidang | 

djabatan dalam lingkungan Keseha- 
tan jang tidak: sesuai dengan djaman 

dirubah demikian. rupa hingga sepa- 
dan dengan keadaan dewasa. ini. Su- 
paja diusahakan “rar . tundjangan 
perdjalanan bagi pegawai jang ber- 
tugas dipegunungan dibedakan dgn 
pegawai jang bertugas ditanah da- 

Kesehatan diadakan peraturan jang 

pangkat sesuai dengan djabatan2 las 
'innja. Agar diusahakan supaja tiap2 
“kabupaten sedikit2nja dapat ditem- 
patkan 2 (dua) orang dokter negeri. 

| Supaja diusahakan agar tundjangan 
|anak untuk segenap pegawai disama 
kan, — (E.R),   

Ui ta 

apakah kini be- , 

baik 

|: orte ver- 

revolusi nasiona! dengan pengorban- 

1 supaja dilaksa- ' 

nakan sesuai dengan surat2-dari Ke ' 

ngapore jang menjatakan, 

djukan konsepsi jg njata mengenai | aran 

an urusan Kesehatan dari Pemerin- | 

tah Pusat kepada Daerah Otoncom 

dilaksanakan dalam waktu jang se- 

HARIAN 
Diterbitkan oleh Megan Penerbit 

Hari ini. P. M. Sukiman 

dari Pjakarta ke Bandung 

 batan antara Kol. Sadikm dan Kol. 

Kawilarang, dan kemarin 

  
na — Tanah 

  

Delegasi ja Djepang na 

tangkat tg. 22/11 

| melakukan 
' (tenan Djepang 
rangkat pada tanggal ? 2 Nopember - 
jang akan datang. Selain itu dida- , 
pat “kabar djumlah anggauta di- 
tambah dengan 2 orang lagi dari Par 

lemen, jaitu F. Laoh dan Ir. 

dan seorang dari dunia perdagangan 

S. Tedjasukmana. 

perandingan | 

cibu akan menemui 

|. bung An Yr. Djzanda. 
dang akan .dibitjarakan Sadalah 

| perumusan  perdjandjian bilateral 
| antara lain mengenai permbajaran ke- | 

| rugi: 
perikanan dalam perhubungan . 

| Bi yisceo. — - Ant. 

| 
| 
| | Pengangkatan pada ke-: 

menterian PPK 

Udjian penghabisan S.MLA. 
untuk peladjar-pedjoang. 

(Ir. C.LALA. van der Woude, pegawai: 

pada Djawatan Perindustrian dari 
Kementerian Pertanian di Djakarta, 

1 disamping djabatannja jang tsb.: di- 

atas, untuk sementara diangkat se- 
bagai guru besar luar biasa, dalam 

mata. peladjaran. .,,technologie  v. 
bouwstoffen” pada fakultet tehnik di 

1 Bandung. : 

Selandjutnja Dr. Ir. J. 
Min, sambil menunggu per 
Kantor 
ngangkatannja 

van der 

setudjuan   
sebagai lektor isti- j 

mewa tetap, diangkat sebagai ketan : 

istimewa.luar biasa pada fakultet : 

|sustera, pedagogik dan filsatat Uni- 
versitet Negeri Gadjah Mada” di 
Jogjakarta untuk '"membe ari peladjar- 

an ilmu bumi, alam dan pasti. 

Dengan surat putusan Menteri P.- 
P.K. telah ditetapkin mengadakan. 
udjian penghabisan S.M.A. untuk pe 
ladjar-pedjoang pada. tgl. 19 s/d 24 
an 1951 dan 12 sid 15 Desem- 

ber 1951 jang akan datang. Jang ho- 
leh turut udjian “tsb. ialah murid2 
S.MLA.. pedjoang jang tidaklulus da- 

penghabisan “bulan: Agus: 
tus 951 jl. Untuk udjian ini berlaku 
peraturan chusus udjian penghabisan 

S.M.LA. tahun 1951 dengan tjatatan, 
bahwa untuk bagian A dan C tidak 
diadakan udjian lisan tetapi diganti 
dengan udjian tulis II. Demikian ba- 
gian Penerangan Kementerian P.P.K. 

— Ant. 

(Beberapa keputusan konperensi 
Serikat Buruh Kesehatan 

ADA. tg. 11-13 Nop. jl Serekat Buruh Kesehatan Seluruh Djawa 

Tengah mengadakan konperens inja di SOLO dan telah mengambil 

  

"WAKTU" BOLEH DISIAR- 
KAN TERUS DI MALAYA 
Mengenai penjitaan - madjalah 

Waktu" oleh Pemerintah Inggeris 

di Malaya selandjutnja dari penerbit 

Waktu” di Medan diperoleh kabar, 

bahwa tilgram dari Pemerintah Si- 

penjitaan itu dibatalkan dan madja- 

lah ..Waktu” boleh kembali disiar- 

kan disana. 
Sebagai telah kita kabarkan jan 

disita ialah 500 exemplaar ma 

, Waktu" No. 40 jang memuat tulis 

mengenai .Perdjuangan Kemeri 

kaan Malaya”. — Ant. 

       
8| 
h 

an 
aa 

PM Sukiain ke Bandang | 
beser ta 

Menteri Pertahanan Sewaka bertolak 
untuk 

hadliri upatjara timbang terima Gja- 

Menteri ' 

Mononutu telah mendahului berz g- 

Delegasi Indonesia ke Tokyo utk an 
bilateral 

Manan akan be- 

Noer. | 

“Sebagai telah dikabarkan didapati” 
. Menteri Pgrhyn! 

n perang dan soal? ekong/ini ser 

Urusan Pegawai Hanna He 

bahwa : 

   

      

      

» bahyya 

digjalankan, itu telah gagal   
japai das: 

dua pihak na menjelesaikan seng- 
keta mereka setjarau “memuaskan 

: dan Pemerintah Amerika akan beru 

'saha memberikan bantuannja pula 
untuk me ntjapai, tudjuan tadi. 

“.s112 pembitjaraan (antara P. M. 
|Mossadegh dan pembhesar2 menteri 
Luar Negeri Areri cg telah dibitjara 
kan oleh'pikik: erika dengan Wa- 

'|kil2 Pemerintah Inggdaris ketika pe- 
kan jl. “Didapat ketefangan kegagal- 

an usaha Amerika t 
|tidak tertjapainja persetudjuan me- 
ngenai dua soal azasill) PM. Mos- 
sadogh tidak mau menjetudjui saran 
Amerika supaja Ira mengadakan j 

| kontrak dgn. kongsi 
|jang besar? guna 
pkerdjaan didaerah 
Iran dan dibaberik $ 
di Abadan jang tel 

situ (2) harga 
' usulkan itu tidak bi 

  

    

    

     
   

   

   
   

     

    

a#endjalankan pe- 
mber 
njaring minjak 

i 

' Hal.ini akan menjebahkan harga mi 
njak ra2 Tira r Tengah lain- | 
nja hat k pula. 1 

| Sementarg'itu di 
bahwa menwiri ket 
@jurubitjara kemente 

   

         

    

   
    

  

yartakan , AFP 
Kangan seorang 
#an Luar Nege- 

     
    

   

fi Amer: untuk TON 

tjapai penjelesaian 
nano! minjak ini Ikan dilanajut- ! 
kan di. London atau'di Teheran ka- | 
lau dalam Minggu i ini 
Ant. - UP. 

'Seterusnja diumumkan bahwa da- 

lam usaha Amerika tadi tertjapai se- 

: dikit kemadjuan djuga dan diharap- 
Iran - Inggeris akan men- 

jang. dapat diterima ke. 

Ha- 

j3 Ea 
3 

di berpusatkan | 

minjak | gantian, ee 

Y dinasionalisasi | 
'minjak Iran jang di-j toa akan mampu membajar tuntutan 

diterima Ing- | Filipina tadi sepenuhnja, Yoshida me' 
| geris karena dianggap terlalu tinggi. | ngatakan bahwa keadaan keuangan 

IDjepang: 

Lowwamn 

  

. Sengketa .miniak Iran : 
2 KAA 

aa akan dilandjutkan di Teheran atau London 
EMEN RIAN Luar Negeri Amerika Serekat. mengumumkan Selasa 

usahanja unlux anen jadi perantara dalam sengketa an- 
tara Inggeris dengan Iran aan mendapatkan PP ena jang bisa 

  

cm 

  
Sebulan ai haa 

1 milimeter, L kolom... R 

LANGGANAN 2 

Dalam dan Luar Kota. 

    LL. 
0.60 

R 
TEKAN: MU Ia engan Hn 

ADPERTENSI : 
0.80 

    

   
  

gagal 

TAHUN VII — NOMOR 436 229 

DB NPIMPINAN P.N I, 

» an 
rus segera diputuskan 
Dewan Pimpinan PNI menja 

takan bahwa sudah tidak miyng 
kin lagi dilangsungkan kerdja- 
sama antara Indonesia dan 
Negeri Belanda dalam Unie In- 

  

rahkan 300 divisi 
Menurut buku tahunan ,,Brassey' 

  

YOSHIDA : 

'bajar kerugian 

  
.penjelesaian jang memuaskan". 

an dari anggota2 komite, 
: mengatakan bahwa pemerintah Dje- 

minjak asing | pang belum menerima pemberitahu- 
pan Setjara resmi Mengenal 

ian, 

soal peng 

“dari pemerintah: 

    

Tn na. 
Sebagah “alasan mengapa Djepang 

tidak memungkinkannja. 

| Ant, 1UP:” 

! 

Diumbana ke Paris 
Kemarin sore acting Mega 

'Djumhana, 

Subardjo. — RD. 

  

   
   
   

  

    

| mum PBB hari 

tang. "3 

68' Soal dalam laporan 
'komite pekerdja. . 

menunda pembitjaraannja mengenai 

soal2 umum, guna mempeladjari la- 

poran jang telah diserahkan oleh pa- 

nitya pekerdja tentang agenda si- 

  
sud supaja 68 soal jang termuat .da- 

lam laporan tadi dapat diterima, un: 

tuk dimuat dalam agenda. 
Jakob Malik tjutjimaki Kuo- 

mintang. 

Setelah menjetudjui kelimabelas 

soal jang pertama jang termuat da- 

lam laporan tsb. tadi, jaitu jang chu- 

sus bersifat administratif, maka si-: 

dang mulailah mempertimbangkan 

soal nomor 23: 

antjaman terhadap kemerdekaan 

politik dan keutuhan wilajah Tiong- 

kok dan terhadap perdamaian di Ti- 

raur “Djauh, sebagai akibat dari pe- 

langgaran perdjandjian per sahabatan 

dan persekutuan  Sovjet- -Tiongkok | 

dari tanggal 14 Agustus 1945 oleh 

Sovjet Uni dan pelanggaran Piagam 

PBB oleh negara tadi djuga”. 

Wakil Sovjet Jakob Malik mentjap 

soal nomor- 23 tadi sebagai fitnah 

Kuomintang melulu dan dikatakan- 

  
is 
: 
i 

(di Timur Djauh 
' tak beralasan. 

tadi sama. sekali 

Anggaran militer A. S. dikurangi 

10 miljard dollar 
EBELUM bertolak ke Eropa, 

S 
liter untuk tahun 1953, jang” merupakan suatu 

aan “ajika dibandingkan dengan anggaran th. 1952. 
hampir 10 miljard dollar, 

'Djumlah anggaran tersebut jalah 

54 miljard dollar, termasuk pengelu- 

untuk atom. Diduga, bahwa Tru 

| man akan menjetudjui rentjana itu 

|dan akan mengadjukannja kepada 

Kongres dalam bulan Djanuari jang 

akan datang. 
Diduga, bahwa rentjana itu akan 

  

Lovett telah menjampaikan kepada Truman suatu 
menteri pertahanan Amerika Robert 

rentjana anggaran 

“pengurangan dengan 

Amerika, “dan menimbulkan akibat 
jg sama di Amerika Serikat seperti 
dinegara2Elropa. 

2. Dengan mengurangi pengeluar- 

an2 militer tntuk Amerika sendiri, 
akan lebih banjak dana jang dapat 

dipergunakan untuk memberikan ban 
tuan militer kepada negara2 Eropa 
Barat. 

nja bahwa tuduhan? terhadap Sovjet | 

| tar. Supaja kepada segenap pegawai « 

memungkinkan untuk “menaikkan | 

| diterima oleh Truman berdasarkan 

3 alasan : i 

1, Kechawatiran, bahwa anggaran 

persendjataan kembali jg berat achir 

nja akan MB an perekonomian miljard dollar: — Ant.-AFP. 

  

P.M. Mesir Muhammud Nahas Pa- 
sha Selasa jl. mengutjapkan pidato 

berhubung ulang tahun didirikannja 

partai Wafd. Dalam pidatonja tadi 
Nahas Pasha menamakan Inggeris 
suatu ,hegara musuh” dan dituduh- 
nja bahwa serdadu? Inggeris telah 
melakukan kekedjaman2 didaerah te- 
rusan Sue. Dikatakannja serdadu? 
tadi telah menjerang penduduk sipil 
jang tidak bersendjata, ' membunuh 

orang2 perempuan dan anak2 serta 
melakukan perbuatan2 kekerasan di 

lempat2 sutji. 
Nahas Pasha petaryanja mengata- 

manusia jang telah 

kritik PBB. Dikatakannja, 

ngutjapkan selamat     
MEN san Jk skin danan abad abisnya bed 

Lembdiga Kebudesasn Ingones 
Kon. Bataviasasch Gencotsehap 

van Kunstan en Wetenschappen” 

“ 

3. Allokasi2 jang telah disediakan 

belum dipergunakan seluruhnja dan 
masih ada tjadangan sedjumlah 10 

Selasa pagi jang lalu djam 69: 3 melan- 

ja Giistana Cha'llot, Paris. 
gkok Kuomintang, supaja soal nomor 23, Tana soal Ba Djauh, kata MacArthur. 

hwa Sovjet Uni mengantjam Tiongkok dan perda- | 

jauh, Saka disetudjui dengan 30 suara melawan 8, de | dengan 

: demikian maka soal tadi akan dibitjara- 
ng Umum (PBB, pada waktu jang 

SP Rap IMA 

“Seter usnja Malik mengatakan bah- 
wa panitya politik PBE telah menun: | 

Sidang Umum hari Selasa pagi ini |da pembitjaraan masaalah Tiongkok | 

ini, seperti djuga badan2 PBB lain- 
:nja. Seluruh soal Tiongkok ini, Kata 
— Malik, hanjalah untuk menutupi ke- 
.bobrokan kliek Kuomintang sadja. 

dang jang sekarang ini dengan mak- ' 

| mokrasi :   
internasional tadi ke Djerman. 

  

'ngatakan bahwa 

"Esiang: ,,Pemerintah @uisling”. 
ea. Malik datanglah . wakil 

Kuom kang: TT 'Isiang, jang .me- 
pemerintahan RRT 

itu tak Jain dari-pada suatu ,,/peme- 
rintah @uisling” (pengchianat). Ka- 

lau tak ada ,,agresi Sovjet terhadap 
Ticngkok'!, maka tak akan ada pe- 
rang, baik di Korea maupun di Indo- 

China, kata 'Tsiang. 
Soal pengaduan Kuomintang ini 

kemudian diserahkan kepada pemu- 
ngutan suara, jang berhasil sebagai- 
mana termuat diatas tadi. 

Soal komisi internasional 

untuk Djerman. 
Sesudah itu Sidang membitjarakan 

Gimasukkan - tidaknja soal jang ber 
talian dengan pengangkatan suatu 
komisi internasional dibawah penga- 

wasan PBB, guna mengadakan penje 
lidikan pada waktu. jang bersamaan 
di Djerman Barat. Berlin dan Djer- 

man Timur, untuk menentukan apa- 
kah ,,keadaan d@idaerah2 ' tadi: me- 

mungkinkan diadakannja pemilihan2 

    

jang sungguh2 bebas”. 
-. Wakil Sovjet Jakob Malik menga- 

takan baliwa didirikannja komisi se- 
matjam itu tadi, adalah ,,terlalu di- 
buat-buat sadja”. Dituduhnja bahwa 
negara2 Barat tidak sungguh2 meng- 
hendaki persatuan seluruh Djerman, 
tetapi sebaliknja mereka .menghen- 
daki terpetjah-belahnja negeri tadi. 

Wakil Inggeris Sir Gladwyn Jobb 

mengemukakan kembali, mengapa 
negara2 Barat minta supaja . soal 
komisi tadi ditempatkan dalam agen- 
da. Dikatakannja bahwa PBB ber- 
kuasa sepenuhnja  membitjarakan 
soal tadi, dan tak benarlah bahwa 
Piagam PBB dilanggar. 

Wakil Israel mengatakan, bahwa 
semangat Nazi telah bangkit kemba- 
li di Djerman dan bahwa anasir2 de- 

perangsitu terbukti tidak tjukup kuat. 
untuk menahan. anasir2. Nazi tadi. 
Dinjatakannja bahwa Israel tidak 

akan” 'menjokong. pengiriman komisi 
Hk EN 

| Ant.- UP. 

upah mereka akan didjamin dan bah 
wa mereka tidak akan sampai me- 
NGANG GUT 

Seterusnja 
Mesir telah 

dikatakannja bahwa 
mentjapai kemenangan 

dengan tiada menjatakan perang me 

lainkan dengan menjatakan dihada- 

pan seluruh dunia bahwa adanja ,pa 
sukang asing diwvilajah- Mesir itu me- | 
rupakan perkosaan kemerdekaan Me 

sir. . Diachirinja pidato tadi. dengan ' 
utjapan bahwa Mesir. tidak" akan 

  

Djepang | tidak: mampu 

Dalam djawabannja atas pertanja 

Yosnida 

Tajan bertolak ke paris 
untuk menghadliri konperensj duta2 ' 

tidak tertjapai. | | Indonesia di Eropa jang akan dipim- 

| pin oleh Mr. 

jang telah timbul sesudah. 

  

Manual Armed Forces' Year Book! 
jang diterbitkan di London pada hari 

|Selasa jk, 
kin dapat memobilisasi 

tjah perang. 

  Perdana menteri Shigeru Yoshida | Sovjet mempunjai , 2.800.000 . orang Belanda tintuk” memasukkan 
hari Selasa jl. mengatakan dalam |jang.tersusun dalam - pasukan-tetap Irian Barat sebagai ,,Neder- 

madjelis tinggi, bahwa "Djepang ti- jang bersendjata ,dan pada setiap landsch Nieuw Guinea” keda- 
(dak mampu untuk membajar peng- | waktu bisa memanggil 12. djuta lam wilajah keradjaan Belanda, 
|ganti kerugian perang sebesar | orang lagi, jang sudah terlatih. Statement itu ditandatangani 

$ 8.000.000.000 sepehuhnga kepada Mengenai angkatan laut . Sovjet, oleh ketua umum PNI Sidik 
Filipina. buku tadi mengatakan. bahwa.ar- Djojosukarto dan dikeluarkan 

Dalam pada itu dikemukakannja | ani sat silam . Sovjet adalah pada tanggal 14 Nopember. 
bahwa menurut pendapatnja antara  »lahsjat”. Menurut angka jang pa- eng ep i mtestek Hua Yonibina aa tertjapar ling baru, Sovjet mempunjar ” 380 Achirnja statement itu men- 

kapal silam, 

  

     

  

akan adanja kekeruhan jang mung- 
kin ditimbulkan oleh kaum Hukba- 
lahap jang menentang pemilihan2 itu. 
Pemerintah telah. menuduh kaum 
Huk terutama bertanggug djawab 
terhadap 36 peristiwa pernbunuhan 

dan 63 pentjulikan jang terdjadi da- 
lam kekatjuan? selama kampanje 
pemilihan “baru2 ini. Pada achir 
minggu jang lalu djumlah korban 
perbuatan terror itu telah bertam- 
bah lagi dengan 9 orang jg kabarnja 
tewas dan 8 orang lainnja luka2 di 
Santalama jaitu sebuah kota dipro- 
pinsi Pampanga dimana terdapat ba- 
njak gerombolan2 Huk. 

Serangan? Huk dipukul 

mundur. 
Sementara itu 

dari Manila ,bahwa pasukan2 peme- 
rintah Philipina “pada hari Selasa 
jang lalu telah. berhasil memukul | 
mundur satuan2 Huk jang melaku- 
kan serangan diwaktu siang hari ter 
hadap kota Angeles dipropinsi Pam- 
panga sebagai usaha untuk mengga- 

galkan pemilihan2. 
Suatu serangan diwaktu siang ha- 

Yi laimnja oleh kaum Huk menurut | 
kabar telah dilakukan pula terhadap 
kota Maxico, djuga dipropinsi Pam- 
panga. Anggota2' Huk itu dalam 
djumlah2 besar turun. dari pegunu- 
ngan? kekota tersebut dan merusak 
hrherana kotak2 Pena Mereka 

  
| 

  
MESIR AKAN BERDJOANG TERUS SELAMA TENTARA ASING 

BELUM DITARIK KEMBALI 
kan bahwa perbuatan? pihak Ingge- 

ris tadi nvelanggar pernjataan hak? 

diproklamirkan 
PBB itu. Kemudian P.M. Mesir meng 

bahwa 
PBB tidak menghormati piagamnja 

dan menempatkan dirinja untuk me- 
lajani Imperialis. Nahas Pasha me- 

kepada peker- 

dja2 bangsa Mesir jang telah mening 
galkan pekerdjaan2 mereka pada pi- 

hak Inggeris, Diterangkannja bahwa 

menghentikan perdjuangannja  sela- 

met pasukan? asing tidak ditarik kem 
| bali dari wilajahnja dan selama Lem 

| bah Nil belum dipersatukan. 
|. Seterusnja menurut UP Nahas Pa- 
sha menuduh bahwa PBB telah me- 
rusak perdamaian karena PBB tidak ' 

| menaruh kepertjajaan akan piagam- 
|nja. Dituduhmja bahwa negara2 Ba- 
| rat hendak menimbulkan perang du- 
'nia lagi dengan melakukan “gressi 
terhadap negarc2 ketjiu jang patuh 

kepada PBB. ,,PBB telah melepaskan : 
prinsip persaudaraan dar perdamai- | 

|an”, kata Nahas Pasha. —.Ant.-Afp. 

“Soviet mungkin bisa ke- 

tentara Sovjet Uni mung 
300 divisi 

|dalam tempo 2 -hulan, andaikata pe- 

Diterangkan bahwa pada waktu ini 

: sedangkan sekurang2- 
|nja 120 kapal silam lagi sedang di- 

AFP mewartakan : 

Gonesia - Belanda dan "bahwa 
perhubungan Uni itu dengah 
segera harus diputuskan. 

Perdjandjian? jang lain jang 
berhubungan dengan Unie In- 

: Gonesia - Belanda pertu dengan 
1 segera djuga ditindjau dan di- 
e putuskan tentang penghapusan 

nja. Pernjataan. diatas  di- 
umumkan - dalam statement . 

Dewan Pimpiran PNJ berkena- 
an dengan maksud Pemerintah 

S 
SI   

desak kepada Pemerintah dan 
memerintahkan kepada fraksi   

    

m Pehusungan Unie ha- mw 

  
  

  

    

  

  

Manila akan diserang? 

Ibukota Manila dan daerah2 per- 

batasannja pada hari Selasa jang la- 

lu didjaga keras oleh barisan2 poli- 

si jang kuat setelah diterima kabar? 

dari dinas rahasia bahwa sebuah re- 

simen istimewa Teruc (Huk) akan 

mengevung Manila dari dua djurusan 

pada Selasa malam jl dan menjer- 

| bu kota itu sebagai perotes terhadap 

pemilihan2 jang sedang dilangsung- 

kan sekarang ini. 
Sementara itu-menurut berita2 jg. 

sampai di Manila beberapa orang te 

lah tewas dan banjak lainnja luka2 

diseluruh Philipina pada malam Se- 

lasa kemarin. Diibukota Manila sen 

|diri hingga saat ini tidak terdjadi 

sesuatu insiden. Ant. Rtr. 

  
'Djawaban Belanda ter- 

hadap memorandum 
“Indonesia mengenai Irian 
Barat belum ada. 

Pemerintah Indonesia ' belum me- 
nerima djawaban dari Pemerintah 
Belanda atas memorandumnja me- 
ngenai Irian Barat. . Demikian dite- 
rangkan oleh Menteri, Penerangan 

| Arnold Mononutu 

| pers. 
Sebeliim | ada djawaban itu, Men- 

teri Penerangan tidak bersedia untuk 
memberi keterangan apapun menge- 
nai sikap Pemerintah jang bakal di- 
ambil dikemudian hari mengenai 
soal Irian Barat itu. -—- Ant. 

  

t 

(LL LA Lb      
Aa Lagi pada sekitar pelantikan Wali 

Kota Surakarta. Ditvaktu sedang me | 
| riahenja malam resepsi di Sonosuko. 

Dengan mundur teratur, sudah tentu. 
dengan ,,geruisloos” Moh. Saleh me- 
ninggalkan tempat duduknja. Dan 
pergi menjendiri, dipodjok mendekati 
tehnisi R.R.I, Sebab untuk 
mendengarkan... suaranja Sem 

diri dalam suatu interpiu. radio PA 

J i Parlemen » aa 8 

| buat. Untuk memperluas angkatan PI di Banlengen mupaja sela. h 
|lautnja Sovjet tiap tahun menjedia- an Mangan memijalansan 

(kain uang sedjumlah £ 840.000.000. NAgNAT mn Kan tersehur. 
|. Pada waktu ini mungkin 6 buai MEN AA gta 
| kapal perusak jang baru, sudah di- 
kpakai, sedangkan banjak lagi jang . . 
| masih dibuat. — Ant. - Rtr. 1 " IPEMBESAR2 DAN DJENDE- 

| — RAL2 A.S. BERUNDING DI 
| AMERIKA DJALANKAN MARKAS BESAR 
| POLITIK LUNAK —. EISENHOWER 

TERHADAP SOVJET Pada hari Senin dimarkas besar 
Kritik Macarthur. | ljenderal Kisenhower telah diadakan 

Djenderal Douglas MacArthur, be- (pertemuan antara para pembesar ser 
kas panglima tertinggi PBB di Ti- |ta djenderal2 Amerika di Eropa, un- 
mur Djauh mengatakan pada malam |tuk membitjarakan soal per tahanan 
Rabu, bahwa pemerintah Amerika jnegara2 Barat. 

telah melakukan politik jang amat | Hadlir dalam pertemuan itu Eisen 
lunak terhadap Sovjet Uni. | |hower, -menteri luar negeri Dean 

Dikatakannja, bahwa Amerika te- (Kpbonae penjelenggara Badan uru- 
.lah membiarkan Rusia mendirikan ' san Keamanan Bersama Avereli Har- 

pemusatan? pasukan ditempat2 jang 'riman,: menteri pertahanan Robert 
| strategis. la berbitjara dalam suatu | Loyet, pembantu menteri luar negeri 

perajaan di Seattle. | George Perkins, kepala staf SHAPE 
Selandjutnja ia mengritik  pengi- | djenderal Alfred Gruenther. Pertemu 

riman alat2 sendjata kenegara komu | an diadakan tak lama setelah Lovett 
nis dan mengapa tak berbuat demi- | tiba dari Washington. : 

| kian terhadap negara2 jang anti-ko- | : 3 
| munis. MacArthur tak Tegnge at na- | Kepada pers Lovett menjatakan, 
| | ma dari negara2 bahwa seluruh susunan dari program 

'. Dikatakannja, bahwa keban inosa? allokasi alat2 sendjara telah dipela- 

| Amerika di Timur Djauh diabaikan | Sjari kembali sebagai akibat dari 
|oleh "pemerintah, jang” memusatkan | Kundjungan Kisenhower ke Washing 
Iperhatiannja terhadap Eropa. Per- | tOn baru2 ini. — Ant.-UP. 
|dagangan Amerika. mempunjai ke- 
|mungkinan2 jang tak terbatas di Ti- : 

|Penerbang2 kita tiba di 
Dinjatakan,: bahwa perdagangan Djakarta dari California 

Asia semula dimonopolisir. 
| ole Eng pa, tetapi setela bean talian2 emarin sore telah tiba di Djakar- 

“Inofoniai berachir: keadaan semiatjar Fi “California (USA) serombong”” 
litu Baca Djika Amerika tak mau jan kadet penerbang kita. Dalam ka- 
| melihat kenjataan ini, kata MacAr- jta sambutannja Komodore Suriadar- 
thur, sekali lagi Eropa akan mem- |ma antara lain menjatakan bahwa 

| peroleh kekuasaannja atas perdaga- lia bangga sekali atas prestasi2 jang 

ingan di Timur Djauh “serta moral |ditjapai oleh penerbang2 kita itu. 
atau kekuasaan politik dari dunia | Mereka mentjapai tingkat jang tidak 
Timur. — Ant.-Rtr. mengetjewakan. — RD. 

Dari Philipina: 

4 s5. 5 k - 2 2 

emilihan umum jang disertai se- 

Serdadu dan polisi mendjaga keras 
IBUAN serdadu? dan polisi berdjaga? diseluruh Philipina guna men- 
djaga ketertiban dalam pemilihs-? vm jang telah dimulai pada 

djam 7 pagi waktu ditempat pada hari Selasa jl. 
Menurut taksiran 5 hingga 6 djuta penduduk Philipina jang berhak 

memilih akan memberi suara mereka untuk memilih 9 ogang senator, 

sedjumlah walikota2, termasuk walikota Manila, dan 100 orang pegawai 

pemerintah dipropinsi2. 

Pendjagaan? keras diambil oleh pi mengundurkan diri lagi setelah dise- ' 
hak pemerintah karena kechewatiran | rang oleh pasukan2 pemer intahs 

atas pertanjaan2 - 

« 

ginja. Pada saat itu RRI, menjiara ' 
kan reportase interpiw tsb, 
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nebetur ran jg 
   

  

5 ran: Asy an 9 Ha 

Yentombmtane. 
banjak jang 

erah dang ke   
  

Pi 

  

  

SAatah Sa h 

   

angan pemerin- ber upa 

t walaupun . 5 

“Bilamana usul terse 
aorat tidak dipenuhi 
mengingat kepenting 
han dan akibatnja nan 

(ti sebaiknja pembagi 
an beras tersebutidyja 

jngan TERANG GANGA lagi. 

1 | dakar SA PA 

il ginja 

dan masjatakat kita seluruhnja. 

  

uk bintan Ea 

nan oleh pe 
mana turut djuga NennMng. Ma uku, 

  

   

      

   
   

mendjad 
Dalam in 

        

Mr tap Hanan kesntatsana 
'laskan: bahwa ia. telal 

rak jat Maluku. : 
Saja! "peroleh Kenjataua sekarang. 
— demikian. Presiden — bahwa bi 

| kan Bung Karno satja jang” rindu 
i bertemu dengan Takjat akan: tetapi 

      

     

    

dengan Bung Karno. 
Dengan ketefangan hendai   

i Heh Aa tang 

g tinggi sampai 
ja ct, ne tang ini “yelaa 

2 e. “ Tian bar “meningkat. Maka ber hu- 
apat. keterang bung dengan itu, Kim oleh Residen. 

Kedu. diusulkan kepada Pemerin- 
tah Pusat, . hendaknja 

«an beras « age Pemerintah . me- 
Tipuli seluruh Pegawai Negeri 
dengan peraturan jang sama. dan 

yag jang nik” 

Untuk nenghiniarkan iri “hati ke 
“pada” para 'pekerdja harian “tetap 
(vaste daglooner) 

'beras itu hendaknja -didas, 
Sarkan status pekerdjtan pegawai 

dengan tidak mengingat dimana pe- 
— Igawai itu bertempat, tinggal. 

Antara. 

      

   

  

   

    

    

   
   

  

   
       

  

       

         

     

     

  

  
    duan un Na social 

am bebera tapak terutama Per awa 

$ al Kedu telah mengu- 
Na Tea bahwa untuk mengadakan 

& ketempat2 “tersebut 
p terlebih dahulu mem 

pada Tana Aan .Se- 

kan agar segala sesuatu daa ber. 
1 Gjalan lebih. lantjar. ea 

  

      

   
    
   
   

     
   
   

    

    
    
    
    
    

   
   
   
   

        
    
    
   

  

     

     
   
     
    
     

   
   
   

K Saka ini. Aha uk Pemerintah su- 
dah tjukup bahan2nja, sudah selesai 
dengan segala perhitungan2nja. dan 
Sudahkah. ditindjau -segala sudut-se- 

untuk. menghadapi 
dan membitjarak: 
dalam bulan ini 

    

   uga? tanja 

  

Abadi. 
Bahwa: soa!2 ini sangat. penting 
uk diperhatikan dari kini, perla di- 

insjafi oleh Pemerintah, Parlemen 
Se- 

bab, kalau tidak, dikewatirkan, bah 

    

Pe: | wa untuk kesekian kalinja rianti ter” 
Injata hanja akan »ketjele” sadja me 
Ingenai soal Irian Barat ini dan dika 

| takan orang, 'bahwa kita terlalu ter 
buru nafsu, - Demikian ana taraer 

   ..Mem andum : jang at andien 
oleh P terintah Republik adalah tin 

  

        

    

    

lakon logis Tag Tau harus 

  

Ke sAN 

5 due 

“kdengan dua kali adakan perang Nord 
: Tel terhadap Indonesia dan perlawa 

da2 Indonesia, dalam. 

a | dengar keterangan 
as ikan tanggung djawab dan pengumu 

  

    

    
      
        

      
   
   

    
   
   

            

   
    
   
    
   
    

   
    
   

    

    

  

Papi “Mataku djuga. rindu. bertemu 

mang 
. kan ker. agnan- keraguan, ket M. wa 

    
     

    

   
   
    

    

       

  

   

   
    
   

  

   
   
   
    

   

      

     
   

harga beras di- | 

pembagi-- 

supaja djuga di: 
5: ' ber ikan. pembagian beras dan -pemba 
LI gian, 

olanda | 
an soal Irian Barat | 

3 Sabe- 

1 Hsetnkan An HA kemer 
| dekaan kita sama sekali tidak ber- 
arti bahwa Djawa mau mendjadjah. 
Satu diantara alasan?nja "jang dike- 
mukakan. Presiden: ialih bahwa di- 
dala kabinet sekarang 

wang dari Mal uku. 
a diandjurkan 'supaja rakjat 
turut bekerdja keras mem- 

bangun negara Presiden katakan 
bahwa ja bangga dalanr perdjalanan 
ke Maluku melihat 
ija Jaotan dan daratan Indonesia ser 
- dikemukakan bahwa Indonesia 

     

    

“ini ada du- 

dar udara Juas- 

“Ini demikian Presiden 

nja dari Na sam | 
Ike adalah melebihi 

Gibraltar sampai Kaukasus dan luas 
nja, Indonesia adalah melebihi Djer 
man tambah Perantjis tambah Ing- 
geris tambah Nederland tambah Bel 
gia. Djumlah djiwanja jg 75.000.600. 

selandjutnja. 
adalah melebihi djumlah rakjat Ing 
geris atau Perantjis atau Belgia dan 
Nederland dan Swiss. 

Pada achirnja Presiden serukan su 
paja seluruh rakjasr bersatu agar de 
ngan persatuan ini seluruh bangsa 
kita meneruskan perdjuangan nasio 
hal jang belum selesai sekarang ini, 
diantaranja perdjoangan kembalikan 
Irian Barat jang adalah tetap milik 
bangsa Indonesia. 

Malam ini dengan bertempat di 
Gubernuran diadakan resepsi untuk 
Ka kedatangan Presiden jang 
kan dihadiri oleh pemuka2 dari se- 
SN lapisan masjarakat dan 
akan terdiri dari lebih kur ang seri- 

  

  bu Yaa — Antara. 
  

ai 

»K kan kepada Pa 
perusahaannja, hai 

ya. 

4 ru-baru Ini & 

7 Panitya melangsungkan rapat ber 
. hubung dengan y laporan dari pihak 
Aniem . dan Djawatan  Pekerdjaan 

    

hudjan turun dan kurangnja air ra- 
wa Pening pusat tenaga listrik, Dje- 
|lok tak dapat memenuhi kebutuhan. 

“Wali Kota mengemukakan kebera 
: Itan pemakai? listrik dengan begren- 
zer jang ikut menderita, pengurangan 
sedang. mereka u, bahwa pada 
waktu pengarang itu Adiem tetap 
memberikan aliran kepada pema- 
sang? baru. k 

Berdasarkan usul dan keberatan 
Wali Kota, dan setelah Panitya men 

Aniem diputus- 

   
   

   

    

man tentang pengurangan aliran di 
Jurus oleh Aniem sendiri. Pengurang- 
an jang semula tiap saturs gninggu me 
nurut blok diheraat sefarna . cnam 

“djam,: dalam rapat itu diputus kan 
,dua malam : menjala. sattimalam di 
padamkan". Disamping itu diadakan 
|djuga' penghematan siang hari terha 
“dap pemakadiz meteran, mulai tang- 
gal 10 Ndpember: — Kat. | 

  

   

  

Pada tgl. 10 ii Berg tan Anak2 
Buta Rep. Indonesia ..(Pabri) dan 
Lembek Ingetan (Pali) di “Temang- 
gung mendapat: kundjungan dari As 

sistent bagian Teh Unesco dari 
PBB Martin Smith dari Nieuw-Zea- 
land, disertai Mr. Suma 

wakilan Sosial Jogjakart. 
| Kwari Sastrosumarto. Kep: 
tor Sosial Daera, 
but: oleh Bapak Bt 
Kantor Sosial Kah 7 

    

tg 

   
   
   

      

    

   

nji, Na Pn mem 
nja, Giadakan pertemuan     
.tundjukan2 jang dilakukan 
orang dari perawatan, Hisebut. 
Object2 Iain jang djungi ia 

lah Balai Sosial Negara di'Muntilan 
dan Magelang. Djumtah penghuni di 
Pabri ada 85 orang terdiri dari 40 
lelaki dewasa, 20: perehipuan dewa- 
sa, 15 anak lelaki dan 10 anak2 pe- 

oleh   
diri masing2 dari 28, 122, 10 dan 16. 

(Kor.). 

KEAMANAN  KEDU" SELA: 
TAN TERGANGGU LAGI 
Pada tanggat.8 Nopember ji. ru- 

mah Tomedjo didesa Kalidjambe, ka 
tjamatan Bener, kabupaten Purwore- 

j dja, kedatangan Horang perampok de 
ngan bersendjata sebuah - karabyn 
dan 2 pistol. Berapa djwnlah. harga 
barang belum dapat diketahui. 

Sebelum itu djuga rumah gelon- 
| dong Kalitapas Bener, telah kedata- 
ngan perampok jang: terdiri 10 orang 
ber sendjata 4 karabyn dan dua buah 

| pistol. Jang mendiami rumah diani- 
-kaja barang perhiasan dan pakaian se 
harga IK. R. 2500.— dibawa: 

Kabarnja karena keactifan dari pi 
hak polisi setempat, beberapa orang 
sudah dapat ditangkap. 

Selain itu dalan minggu jang Iadu 
| didesa Banjamudal, Katjamatan Bu- 

ajan, kabupaten Kebumen, telah ter 
jadi teribak-menembak antara ge- 
rombolan bersendjata dengan Mobrig 

jang terdiri 2 peleten, pihak Mobrig 

| ban dari gerombolan belum dapat di- 
ketahui. Gerombolan ini. kabarnja 
asal dari daerah Sidaredja kabupaten 
Tjilatjap. — (Kor). 

- Ka P MNSRER 

diambil oleh pihak Indonesia. Demi- 
kian a.l. harian Indonesia Raya jang 
selandjutnja menulis : 

Sementara. itu orang di Indonesia 
lebih baik djangan terlalu toa. ber 

  
| teriak-teriak jang bersemahgal. Su- 
suniah 'kekuatansendiri 4 bin da 
hulu, :karena. kita harus: ti hu sung- 
guh2 apa jang hendak kita lakukan 
kemudian, ajika Belandayterus. eng- 
kar dalam sikapnja. Yg t 

Harian Pemandangan dalam  ta- 
djuk rentjananja menjatakan, bahwa 
protes. sadja, sebagaimana. sikap jg 
diambil Pemerintah, tidaklah tjukup 
berarti. Harus diikuti, dengan tinda- 
kan2 jang sepadan dengn pelangga 
ran jang dilakukan Ma kedau- 
latan rregara kita. 

Kita” mengetahui batiwa” -Pemerin- 
tah telah mempertimbangkan bebera 
pa langkah jang akan Segera didja- 

un | lantannja, “djika sesudah satu, ming- 
gu lewat, rdemorandumnja tidak men 
Gapatkan djawaban ' jang memuas- 
kan-dari pemerintah Belanda. Tapi 
disamping itu, Kita harapkan, SUPAYA, 
“Pemerintah lebih aktif dalam menju' 
sun dan mempersiapkan siasat dan 
langkah? selandjutnja disegala lapa | 
ngan, agar Pemerintah kita “dapat 
hetul2 menundjukkan dengan perbua | 
tan jang njata, bukan haji kepada 
Belanda, tapi djuga kepada dunia se 
luruhnja, bagaimana “seharusga ki- 

tai Pn terhadap negarga jang 4 1   

mah dan pada itn dihidangkan ' per 

rempuan. di Pali ada 66 orang ter' 

Umum, bahwa karena terlambatnja , 

  

seorang terdapat luka? ringan. Kor- | 

Sean 

. “Pembatasan aliran fistrik diperkinbat 
 Aniem harus bertanggung djawab, kata Wali Kota 

AMI tidak setudja bila alasan mengurangi aliran listrik. dibeban- | 
Kalau Aniem suka mengambil keuntungan dari 

“pula sanggup memikul tanggung djawab, dan ka- 
| Isu Panitya ana menerima atau memutuskan 

“djawab, saja tetap tidak setudju”. Demikian Wali Kota Semarang Hadi- 
Subeno. jang ikut duduk dalam Panitya Pembatasan Aliran Listrik Ke- 
“residenan Semarang, jang diketuai Residen Milono, dalam rapatnja ba- 

sebagai penanggung 

  

Koi. “Gatotsubroto dipin- 
dah ke Sumatera? 

Kol. Gatotsubroto, Panglima Divisi 
Diponegoro, akan dipindahkan ke Su 
matera, dan tempatnja akan diisi 
Oleh Overste Bachrun jang kini'men 
djabat kepala staf dari Divisi tsb. 
Dalam hubungan ini Kol. Gatotsu- 

broto atas: pertanjaan tidak membe- 
narkan dan tidak membantah. 

Lebih djauh dikatakan kedudukan 
Divisi. Diponegoro jang kini staf dan 
segala bagiannja masih di Semarang, 
Sudah lama direntjanakan akan di- 
pindahkan ke Magelang. Tetapi ka- 
rena perumahan-kurang, kepindahan 

nanti sesudah. dipindahkan ke Mage- 
lang, Semarang merupakan daerah 
Garnizoen. — Ant. Sa 

  

Walikota Semarang  me- 
|. nagih djandji 

1 R2 Na. 900.— untuk sp erat 
kan air-leiding. £ 

Untuk kedua kalinja dalam ming- 

mar ang Hadisubeno akan menemui 
bibak berwadjib dipusat Pemerinta- 
han untuk menagih djandji mengenai 
rentjana perbaikan pipa2 air keiding 
didaerah kota Semarang jang telah 
ditetapkan sebesar R 2.000.000. dan 

j. telah mendapat persetudjuan pemerin 
tah tetapi hingga kini belum dikelu- 
arkan. 

Mengenai rentjana beaja tersebut 
didapat keterangan bila-mana  me- 
ngingat beaja sebesar itu merupakan 
sangat sederhana. — Ant. 

ba ca ba La. dya   

  

ADA hari Senin jl. bertempat di 
sungkan penerimaan hadiah dari 

dari Kabupaten Wonogiri. 

Bupati Wonogiri afas nama Residen 
Residen, Kepala Djawatan Pertanian 
ganisasi dan para undangan lainnja. 

Kenaikan hasil 30”. 
Menurut Panitya Perlombaan, Pa 

tih Wonogiri, dengan adanja perlom 
baan menanam padi jl: rata2 hatsil 
naik 304. dari biasa. 5 

Rata2 sawah didaerah Wonogiri da 
pat menghasilkan 10 kw. padi.per ha 
dan dengan naiknja hasil penanaman 
dapat mentjapai lebih-kurang 13 kw. 
per ha. Djadi tambahan hatsil selu- 
ruhnja jang “dapat ditjapai Ik. ada 
120.000 kw. padi. 
'Selandjutnja dilangsungkan. pene- 

rimaan hadiah, dan pemberian idja- 
zah pada Ik. 40 petani jang banjak 
menjumbangkan djasanja dalam per 
lombaan padi jl. 

Hadiah pertama djatuh pada Ktj. 
Bulukerto, sebanjak R 10.000.—. No- 
mer dua, Katj.2 Djatisrono dan Wur- 
jantoro masing2 mendapat R 5000.—. 
Hadiah nomer tiga djatuh pada Ketj. 
Baturetno dan Selogiri, masing2 men 
dapat R 2.500.—. Pemenang nomer 
empat jalah Katj.2.  Nguntoronadi, 

RN PRE ANB M NE ALAN TAN, 

lah melanggar kedaulatan kita. 'De- 
mikian Pemandangan. 
Bagaimanapun djuga, kini perten- 

tangan mengenai soal Irian sudah 
meningkat: Kaum politisi sudah mu- 
lai kelihatan ,,in hun “element” (me- 
rasa senang) kembali bisa mengeluar 
kan pernjataan2 jang berapi2, tulis 

| harian PEDOMAN jang An 
menjatakan : 

Akan tetapi kita Uilwa ti hanja 
sampai kesitu sadjalah usaha mere- 
ka. Usaha memperkuat sendiri2, ser 
ta susunan masjarakat dan ekonomi, 
agar manti bisa menghadapi keada- 
an kalau kita harus adu. kekuatan 
aa Belanda, tidak ada sama se- 
Kali, 

Padahal, setelah suasana umum di 
hangat2kan seperti sekarang ini, ke 
bingungan hanja akan meningkat sa 
Gas kalau nanti ternjata bahwa di- 
belakang segala utjapan jang ber- 
api2 itu tak ada kekuatan. 
Karena itulah, perkuatan sendi2 

negara dan masjarakat kita masih 
tetap merupakan usaha jang. utama 
didalam program usaha kita, djuga 
djika dihubungkan dengan masalah 
Irian. 

Sementara iM harian MERDEKA 
dalam tadjuk rentjananja menulis : 

Reaksi Presiden dan Pemerintah 
Indonesia atas pelanggaran jang di 
perbuat oleh Belanda itu, djuga dari   

5 dja- T 

(Irak djauhnja seluruh Eropah dari 

jang. 

    
  

     

    

   

     

  

   
   
   
    

     

  

   
    
   
   
   
   
   

   

Perdjuangan Irian 

ROTES. Pemerintah. Indonesia P: 
djaan Belanda adalah tepat sekali, 

Irian. 

fat politis, sekarang sudah tiba wak 
tunja untuk beralih keperdjuangan 
bangsa Indonesia selurahnja. Kita ha 
nja menunggu komando: sadja. Kare 
na demikian, rakjat ' Indonesia selu- 
ruhnja harus konsekwen pula dengan 
akibat? protes Pemerintah. 
Dalam pada itu, untuk menjata- 

kan sesuatu sikap jang tegas untuk 
menjesuaikan diri dengan tindakan 
Pemerintah, “Panitya  Perdjuangan 
Irian Jogjakarta kini sedang menga- 
dakan feeling dengan or ganisasi2   

it masih menunggu waktunja. Dan - 

gu jang akan datang wali kota Se- 

dan party2 jang tidak ikut serta da- 
lam Panitya tersebut. 

Seperti diketahui, Panitya Perdju- 
angan Irian itu terdiri dari 6 party, 

antara lain PNI, PSII, Murha, PIR 
dll, sedang ketuanja sdr. Kartono da- 
ri PN. Ia 

Anak siapa? 
Kini dikantor Polisi Sleman. 

Menjambung berita kami tanggal 
8 Nopember jang lalu mengenai anak 
jang hilang, kini dapat dikabarkan 
lebih djauh bahwa anak tersebut se 
karang sudah ditangan polisi di Sle 
man (Jogja). 

Seperti diketahui anak tersebut ber 
nama Suprijadi, dan menurut kete- 
rangan anak tersebut orang tuanja 
bernama  Kromojo dari Wonosobo. 
Alamat jang terang seterusnja, dari 
anak tersebut belum dapat mene- 
rangkannja. 

Rata2 30.000 ajam di- 
suntik tiap bulan 

Kepala Djawatan Kehewanan Jo 
gjakarta Dr. Sumitro menjatakan, 
bahwa dalam. usahanja untuk men- 

tjegah dan memberantas : penjakit 

wan2 ternak, ' kini tertjatat: rata2 
30 000 ekor ajam. jang @jsuntik tiap 

.bulannja. . | 
— Menurut keterangan, djumlah itu 
akan meningkat, djika penduduk te 

(lah insjaf tentang maksud dan 'arti 
|penjuntikan itu, jang akan berarti 
pula tetap menjuburkan. kehidupan 
ternak mereka jang menda keka 
jaan mereka pula, 
Menurut: perhitungan, gaktiroh da 

erah Jogjakarta terdapat 75 ter- 
nak jang terserang Manna yeni itu, 

dan diharapkan dengan suntikan2 
itu dapat berkurang. 
"Usaha, untuk menginsjafkan pen- 

duduk tentang pentingnja suntikan 
ajam dilakukan dengan bantuan Pa 
mong Prodjo dan umumnja. peker- 
djaan menjuntik didjalankan diwak- 

“tu malam. 

  
Sah TA LA ia 

Dari daerah minus akan mendjadi 
daerah surplus? 

Perlombaan penanaman: padi di Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri, telah dilang- 
hasil perlombaan penanaman padi 

Penerimaan hadiah serta idjazah kepada pak tani dilakukan oleh 
Surakarta, disaksikan oleh Wakil 
Karesidenan, wakil? partai dan or- 

Eromoko, Giritontro, Sidoardjo dan 
Purwantoro, masing2 R 1.500.-—. Se 
bagai troostprijzen (hadiah lelah) se 
banjak masing2 R 1000.— diberikan 
kepada Katj.2 Wonogiri, Ngadiredjo, 
Pratjimantoro, Menjaran, Giriwojo, 
Batuwarno,. Tirtomeje, Djatiroto, Gi 
rimarto, Djatipurna, Kismantoro dan 
Slogohimo. — (Ker.). 

PERSETUDJUAN SBIM DAN 
PENGUSAHA PABRIK 

LOGAM BLIMA:: 
Baru2 ini telah dilangsungkan pe 

rundingan antara Pengurus Serikat 

Buruh Industri Metal dan pengusa- 
ha pabrik logam ”Blima” di Sura- 

karta, dan setelah diadakan pertu- 
kar pikiran mengenai tuntutan? pi 
hak buruh, maka tertjapailah perse 

tudjuan diantara mereka jang me- 
ngenai pengakuan adanja organisa- 
si serta tentang peraturan2 kerdja 
dan upah2-nja. (K.R.) 
2— memanen menindas .i 

kan suatu “kebulatan jang menghen 
daki agar tindakan Belanda itu bisa 
dengan tjepat memperoleh penjele- 
sajian. 

Sementara itu keberangkatan mis 
Si Supomo ditunda sampai pada wak 
tu. jang akan ditentukan dihari-hari 
jang akan datang. Penundaan kebe- 
rangkatan ini kita lihat sebagai lang 
kah jang positip dari Pemerintah ki 
ta' dalam menunggu djawaban lebih 
djauh dari pihak pem. Belanda. 

Keinsjafan dan pengertian jang 
sama jang segera timbul dikalangan 
seluruh lapisan rakjat Indonesia, 
merupakan suatu ' kebulatan tekad 
jang menjokong tindakan  Pemerin- 
tah sepenuhnja, jang memprotes ke- 
ras atas pelanggaran jang dilakukan 
oleh Belanda. 

Kedudukan Indonesia, djika diban 
ding . dengan beberapa waktu jang 
lampau, pada saat2 sekarang ini men 
djadi bertambah kuat, sehingga usa 
ha penjelesaian jang akan diseleng- 
garakan oleh Pemerintah itu nanti, 
kita jakin akan memberikan hasil jg 
sebaik2nja, sesuai dengan kehendak 
dari seluruh rakjat. Indonesia, sebab 
masalah ' Irian Barat telah diakui 
oleh seluruh rakjat sebagai ,claim 
nasional”. 

Selesai tidaknja claim nasional ini 
adalah jang akan mendjadi ukuran 
bagi perhubungan diantara. kita dgn 

    

  
  | kalangan rakjat Indonesia, merupa- 

| 

pihak Belanda dimasa. datang, 

Perdjuangan Irian jang dulu bersi- . 

pseudo-pest jang terdapat pada. he- | 

    

    

adalah perdjuangan 
bangsa Indonesia seluruhnja 

kepada Belanda. berhubung. dengan 
maksudnja akan memasukkan Irian Barat dalam konstitusi Kera- 

Hal jang demikian, Pemerintah menundjukkan ketegasannja. Tetapi 

“walaupun demikian, tindakan Pemerintah akan sia? belaka, djika ra'jat 
sendiri tidak ikut membantunja, demikian ketua panitya perdjukngan 

  

Kursus instruktir pendi- 
'dikan Djasmani dibuka . 
Mulai pada tanggal 18 sampai de 

ngan 31 Nopember 1951 atas usaha 
nja Inspeksi Pendidikan  Djasmani 

daerah VI akan diadakan kursus 
instructor pendidikan djasmani de- 
ngan di-ikuti oleh 40 orang dari Pen 
didikan Djasmani daerah V (Djawa 
Tengah) dan VI jang meliputi dae- 
rah Jogjakarta dan Surakarta. Pela 

djaran jang “diberikan ialah menge- 
nai kedjasmaian. (Ant.) 

300 Guru agama di- 
butuhkan 

Untuk tahun peladjaran ini dise 
kolah2 rakjat negeri akan diperlu- 
kan 300 orang guru agama. Tapi ka 
rena beberapa kesulitan baru seka- 
rang diadakan persiapannja untuk 

memenuhi kekurangan. Demikian ke 

terangan jang diberikan oleh kantor 

urusan agama bag. Pendidikan dae- 

rah Jogja. 
Tenaga guru agama jang sudah 

ada baru 26 orang dan mereka itu 
memberikan peladjaran pada 45 se 
kolah rakjat. Tentang peladjaran 
agama dinjatakannja, bahwa pendi- 
dikan agama. itu sudah dimulai dike 
las 4 sampai kelas 6. Sedang pela- 
djarannja a.l. ialah mengenai keima 

nan, achlak, ibadad dan Algur'an. 

Panitya peladjaran bagi 
buruh 

Serikat2 buruh dalam rapatnja ke 
marin. telah ' memutuskan untuk 
Pera benua sebuah panitya- untuk 
mengadjukan konsep rantjangan pe 

ladjaran bagi kaum buruh. « 
Panitya tersebut terdiri-atas wa- 

kil SBPU, SB Batik dan SBKB dan 
SOBSI. 
Dalam konsep itu akan ditjantum 

kan pokok2 dasar peladjaran jang 
akan diberikan kepada kaum buruh. 

Panitya tersebut mulai sekarang 
telah memulai pekerdjaannja, dan 
konsep itu nantinja akan diadjukan 
kepada jang berwadjib. 

Tenaga guru kurang 
30pCt 

Dari kepala Kantor Pengadjaran 
Inspeksi daerah VI:jang  ntreliputi 
daerah istimewa Jogjakarta dan Su 

rakarta mendapat kabar, bahwa da 
lam tahun ini kemadjuan pendidikan 
diluar dari dugaan semula, rakjat di 
desa mempunjai hasrat beladjar jang 
besar sekali, didaerah Surakarta di 
tiap2 kebupaten didirikan 3 buah ru 
mah sekolah baru. Mengenai banjak 
nja sekolah rakjat diterangkan. da 
lam. tahun 1950 ada 1341 buah ter 
diri 1144 negeri 96 bersubsini  dan- 
101 buah partikelir. Masing2 mempu 
njai murid 351539, 29973 dan 21862 

anak dengan mempunjai 5873 orang 
guru. Dengan 'adanja banjaknja ke 
mauan beladjar dari pada anak2-ki 

ta, di Inspeksi daerah VI masih ke. 
kurangan guru sebanjak 30545: dari 
djumlah jang ada. Usaha kita untuk 
menambah kekurangannja, -iadalah 
mengadakan kursus tertulis dan le- 
san buat guru2 jang tidak bevoegd 
jang nantinja setingkat dengan kelu 
aran SGB. 4 tahun. 

Bagi mereka jang sudah setingkat 

dengan pendidikan ini, kita djuga 
masih mengadakan kursus tertulis 
dan lesan buat menjamakan dengan 
tingkatan SGA. 6 tahun... Buat meng 

hadapi kuwadjiban beladjar kini oleh 
inspeksi daerah VI sedang diadakan 
kursus pengadjar. kursus pengantar 
kekuwadjiban -beladjar. Dalam ting- 

kat pertama di-tiap2 kabupaten. di 
selenggarakan 5 tempat rata2 mem 
punjai antara 5000 atau 600 murid. 

(Ant). 

  

  
Suntikan pes 

Hari ini tanggal 15 Nopember di 
adakan suntikan anti pes untuk kam 
pung2: Surjodiningratan (Kem. Man 

tridjeron) Purwokinanti (Paku Ala 
man), Kadipaten Kulon (Kraton), 

Terban (Gondokusuman), Tjokroku- 

suman (Djetis), Ngampilan (Nampi 
lan), Surokarsan (Mergangsan), So 
srowidjajan (Gedongtengen), Singo- 
saren (Wirobradjan), Blunjah Tjilik 

(Tegalredjo), Nupasan - (Goridoma- 
nan) dan  Surjatmadjan  (Danure- ' 
djan). 

Eratkan polisi P?-Rakjat 
3 Tahun berdirinja. 

Untuk memperingati Detachemen 
Polisi Pamong Prodjo ketjamatan 
Panggang kabupaten ' Bamtul, hari 
Selasa kemaren bertempat. diketja- 
matan tersebut diadakan pertemuan 
dengan dikundjungi oleh bupati Ban 
tul Purwaningrat, wakil dari peme- 
rintahan daerah istimewa, kepala 
kantor Gerakan Tani dli. $ 

Bupati Bantul mengandjurkan, su 
paja hubungan antara polisi Pamong 
Prodjo dengan rakjat lebih dipere- 
rat, karena pekerdjaan polisi pamong 
prodjo adalah berhubungan dan un 
tuk mendjaga keamanan rakjat. : 

(Ant.) 
KITA TERIMA 

Telah sampai dimedja Redaksi se 
buah Kalender 1952, dari Penerbit/ 
Toko. Buku ,,Ksatrya',. Peneleh 34 
Surabaja. Kalender ini dihiasi dengan 
4 buah gambarepemimpin kita, dian 
taranja Bung Karno. Harga sebuah 
R3,50, untuk Djawatan Pemerintah, 
Angkatan Perang dan Badan2 Amal 
disediakan harga istimewa. Ditjetak 
dengan 3 buah tinta berwarna. 

Atas kiriman ini kami utjapkan te 
rima kasih... ' 

  

RALAT 
Dalam berita ,,Jogjakarta” 

dimuat kemarin, kepala 70 Km 
jang 
-. 36   harusnja 7 (tudjuh) Km, 

 



    

   

     

    

   
   

  

aja 
abon Senajata pada hari 

  

  

     

| Dan aka Hewan 
serta repairingnja ia 

kuatan dalam setahun 'sebesa 10.000 

gr. tor dan 120. 000 gr. ton. Seterus-. 

nja mengenai pembikinan.shapes & 

bars sebulan 68.350 ton, Steel tubes 

dan ferro-alloy 2.356 ton. ” 
Pabrik aliminiumnja, seperti Zimisi 

Aliumina Works didekat Zizuo jang : 
mendapatkan bahan2nja dari .kepu- | 

lauan Bintan (Riouw) telah mentja- | 
Ss epali produksi sebesar 1200 sak se- | 

bulan. 
Pebrik2 tekstil Djepang, Th 

dari Daj Nippon Bosoki Kabushikt 
Kaisha, Osska, dibawah pimpinan | 
Sojiro Iwata dan Kichihei Hara 
aa kapital-baru sebesar Y, 2.100 | 

Gjuta mempunjai pabrik2 pada 19| 
tempat dan akan diperbesar: dengan 
2 tempat lagi. 
tempat tersebut, jakni pebrik2nia 
:di.Kaeizuka, telah 'mentjapat pro-| 

5 Guksi dalam lapangan ring spinning 
aa 10.9 pCt. dari produksi. tekstil se 

0 Iuruh Djepang. 
Perikanan Djepang, seperti jang 

  

nja dikota nelajan Yaizu, dilakukan 
dengan tjara j. : teratur Can setiap 

kapal jg. menempuh. lautan mem- 
punjai hubungan radiografis: dgn. 

  

5 seperti dari Kab Tnedeh Kokan 

    

  

| Hkonlus oom itu. Dengan tidak ada 
“bahan? itu, industrinja tidak dapat 
- berputar, 

| dan sosial ekonominja. Maka 

11.250 ton, plates & sheets/25. 580 ton re tidak mengherankan, bahwa djuga 

Kini sebuah dari 19: 

Gapst kita persaksikan organisasi-/ 
“an sebelum perdana menteri 

Mohammad Mossadegh, melepaskan 

| harapannja untuk dapat berunding la 

gi Ia menegaskan, bahwa   pusat organisasinja didarat. Demi: 
| Kianlah umpamanja Yafzu tersebut, 

salah satu dari kota?-nelajan jang 
banjak di Djepang, mempunjai ka. 
pal nelajan sebanjak 110 buah dari 

6900 buah kapal nelajan jang ada 
Giseluruh Djepang. 

' Produksi. erikapan D 
. menurut tjatatan adalah sbb: 

a. tahun 1949.: 13.008.363 | (metric 

ton). .. 
ab. tahun 1950: 3.577. 669 Nya 
Na 2 

:. Ini 

1 Petang Diepang : misalnja jg ada 
“ perkampungan Aozima, terga- 

—. brng: SN aa Kyodo Kumiai 

ha
n 

0 M
A
U
 

  

2-9 351 .000 dari ee Tx 
1000.—. 

£ “Dan didalam perdialanan jg kita | 
Isitukan keliling Diepang ini, ter- 
Hhet bahwa boleh dikatakan tidak- 

| lah ada tanah jg tidak dipergunakan 
Ss oleh rakjatnja. Memang demikian 
aan sehs rusnja bagi rakjat negara jang 

K3 kekurangan tanah, tetapi seba- 
Hknja adalsh pula ini TanN ke- 
NN menekan 

2. 3 1 | 2 Ane Perburuhan 
1 perbtruhan di Djepang: dilakukan 

| Pengian sistem kerdja-8 dlam sehari. 
| pekendja pada Industri berat Dje- 

ini umpamanja berpendapatan 
Ea (aa .sebanjak 18 a20 

Ni Maki sndapstkan bantuan2 
dan ajaminan? sosial. Mereka ini 
umumnja tergabung kedalam ge- 
rikat buruh. Diperusahasn, seperti 
Nippon| Koksen K.K., tersebut diatas 
tadi utpamasnja, emogokan baru 
“sekali berdjadi aediak echir pepe- 

. |yangan Munia IT dan menurut ke 
terangan: Gdireksinja tidak sering 
dan tideiko banjak terdapat perti- 
kaiap 2 Alantara perusahaan. dgn 
buruhnjat. Keedaan sehari? seperti 
jang Gepsat disaksikan sendiri me- 

TA 
: Nan terhadap pihak atasan, se- 

rti ajuga banjak sedikitnja telah 
a dimasa pen 

  

  

    

mengalami perobahan2 1g radikal. 

| Perlu bahan mentah. 

3 badiaepin garis2 besar denok 

Industri, pjerikanan. pertanian dar 
| perburuan: jepang itu dapatlah di. 

| anggap sebiagai gambaran kekua- 

tan2 Diepaog untuk pembangunan 

| Kembali sesi dah: “peran unia ke? 

ini. Tetapi itil hanja bisa djika ia 
Aa mendapatkan terus bahan? jg dt- 

un MPa #Jari luar negeri Kare- 
“ma insjaf akan itu maka Djepang 

Kini sedia okarang Ini 'hubungan- 

. nja g se Md ini dengan Ame- 

si " seb djaminan 

    

    
    

    

   

wa antara perdana menteri Iran, Mo- 

Pertanian : 

“rupanja hubuagan-kepa- 1 

| dudukan jepang-dulu, masih tidek | 

“memperoleh Dahan2, terutama ba. |letaknja 5 mil lebih 1 Kan -daja 

han2 kaga, 1 Maa oleh | lagi. Ant. AFP? 

Sar Kawata, Na kapital 

Dan tidak dapat berpu- 
tarnja iIndustrinja, eksportpjs tidak 
berarti sedemikjan rupanja sehing. 
g8 bisa mendukung soal2 keuangan 

itu 

perhatian mereka terhadap Indone 
£ Yin dengan bahan?nja jang banjax 

tu, sangat ga Gihari2 ini. 

anggota? PBB dan Utan Kala An Ketjil " 

$ Selasa jl. telah berunding di Panmu- 

injom dalam. usaha untuk. 'memetjahkan nlonaldal- dalam... PON MANA 

jata sekarang ini 

$ Lusi pelanggaran PBB.: 
Sementara itu pihak#PBB 

Opsir penghubung PBB,  kolonel 

da para wartawan, bahwa pihak P- 

tral pada tanggal 10 Nopember jang 
lalu, kira2 djam. 8 pagi. Ia menam- 

|| bahkan, bahwa penjelidikan terhadap 
peristiwa itu kini sedang diteruskan, 

Tidak benar. ' 

ta bahwa delegasi Utara telah me- 
ngadjukan usul supaja semua pasu- 

Ikan2 dari kedua pihak ditarik mun- 
dur sedjauh 2 kilometer Hug garis 

| pertempuran sekarang. 

Siaran itu jg: mengutip tulisan ko- 
responden harian komunis Perantjis 

|, Ce Soir” di Panmunjom menjatakan, 
bahwa ,,berita tentang usul Utara itu 
sengadja dipalsukan”, dan sama se- 
kali tidak benar bahwa pihak Utara 

menghendaki. pengunduran - 
kedua pihak Sedjauh 2 km sebagai.te- 
lah dinjatakan oleh djurubitjara res   “Ant. 

Perundingan rahasia Mc/Ghee- 
00.0. Mossadegh? 

Iran butuhkan kredit . Amerika 
pMBANTU menteri luar neger 

gu ini juga. : 

McGhee mengulangi lagi, bahwa ia 

“belum melepaskan harapannja akan 

kemungkinan tertjapainja penjelesai 

Iran, 

ia akan 

terus mengerahkan segala usaha un- 

|tuk dapat mentjapai spatu penjelesai 

an. 
| Seperti diketahui, perdana menteri 

Mossadegh menurut rentjana akan 

kembali ke Teheran pada hari Kemis 
ini. Ka 3 

Kredit kepada Iran.? 

Sementara itu United-Press mem- 

| peroleh-keterangan dari suatu  Sum- 

ber diplomatik di Washington, bah- 

hammad Mossadegh, dan pembantu 
menteri Juar negeri Amerika Serikat 

tu perundingan jang sangat dirahasia 

kan. 
Perundingan ini kabarnja menge- 

nai kemungkinan Iran mendapat kre. 
Git sebanjak beberapa djuta dollar, 

jang akan dibajar Memuat - dengan 

minjak. 
“Dikatakan, bahwa Tan memang 

memerlukan kredit itu dan sebalik- 
nja kredit itu akan membuka kesem 

patan bagi Iran untuk mendjual mi- | 
njaknja kepada Amerika Serikat dan 

negara2 lain, sehingga keadaan eko- 

nomi Iran dapat pula tertolong. 
Ti 

Mossadegh mulai berunding. 

Menurut keterangan seorang dju-. 

rubitjara pemerintah Iran pada hari: 
Selasa jl, Perdana Menteri Mossa- 
deg telah mulai mengadakan perun- 
.dingan di Washington, untuk men- 
dapatkan bantuan ekonomi seharga. 
”23.000.000- dollar dalam. rangka 'Ren- 
tjana Pasal — 4 Presiden Truman. 
“Menurut djurubitjara tadi, 

lah uang ini akan merupakan tam- 

bahan . kepada uang  sedjumlah 
8.159.900 dollar, jang akan dipindjam 
dari Dana Keuangan Internasional. : 

Diduga bahwa Iran tak lama lagi 
akan imener ima pindjaman dari Bank | 
Import - Eksport Amerika Serikat, 
Hua 25.000.000 dollar. Ant. AFP. 

  

2 KOTA KETJIL Di BIRMA 
: TENGAH 

! Direbut Komunis 

Seribu anggota Komunis jg ber- 
sendjata kuat dalamsuatu serangen 
jang mendadak pada hari Senin jl. 

Tada, jaitu dua kota ketjil Jang 

| Mandalai di Birma Tengah, demikian 
| dikabarkan dl Rangoon. Dalam se- 

mortir2, senapan? mesin. dan alat2 
sendjata otomatik ig modern lainnja. 
Mana tentara dan polisi peme- 

h jg djsuh lebih ketjil djum- 

Akima 
kemudian. mengundurkan diri ke 

'Sagaing, jJaltu sebuah kota jang 

       Mai 3 u 2 4 in aa 

Jurusan Timur Tengah, George Me 5 

Ghee, kini sedang dilangsungkan sua 

aa 

djum- | 

telah berhasil merebut Ave danyj 

letaknja 15 mil disebelah selatan | p- 

Pombarilara dan Undang an! 
Kepada semua pemegang SAHAM Aang dan 

5. peminat N. V. Penerbangan DWIWARMA. 
: Pengurus sementara N. V. PENERBANGAN DWIWARNA ! mem- 

beritakan dan mengundang semua pemegang saham sementara 
“dan peminat N. V. PENERBANGAN D 
ngundjungi rapat jang akan diadakan pada hari Ahad tanggal 18 bu- 
lan November 1951 di Gedung C.H.C.H. Jogjakarta. Aga 10 pagik 

'rangan ini mereka menggunakan | 

teiah memberi perlawanan || 

mi PBB: baru2: "Hah Ant. RE 

i Amerika Serikat urusan Timur Te- 

ngah, George McGhee, memberikan petundjuk pada hari Selasa jl, 

bahwa Amerika Serikat akan mener uskan usaha-perantaraan-nja 

pertikaian minjak Inggeris — Iran di Teheran dan di London dalam ming | 
dalam 

PERDANA MENTERI 
BERHENTI 

Perdana Menteri Nepal Moham- 
mam Sher Jung Bahadur telah me- 

malam Selasa jl. 
Dalam pernjataannja, perdana 

menteri tadi mengatakan bahwa ia 

mengundurkan diri setelah menga- 
Gakan pembitjarsan dengan Radja, 

: untuk memungkinkan pembentukan 

kembali kabinet. 
'. Golongan Partai Kongres Nepal 
telah meletakkan Gjabatannja. ke- 
tika hari Minggu, dengan menge- 
mukakan bahwa mereka tidak bisa 
bekerdja-bersama lengan keluarga 
Rana, jang berkuasa 01 Nepal itu. 
Ant. Rtr. 

  
2 Tar Mag “3g 

  

SERANGAN 'BESAR2-AN 
TERHADAP KOTA TADAU 

Di Birma 

Pertempuran2 sengit kini berko- 
bar dikota Tadav,-jaitu sebuah kota 
jang letaknja strategis 18 mil dari 
Mandalsy setelah hampir 1000 ang. 

23 

dengan 

i | resmi pada hari Selasa itu menjang- 
kal berita jang disiarkan oleh Radio 
Peking, bahwa pihak PBB telah me- 

|ngakui bahwa sebuah pesawatnja te- 
i|lah melanggar daerah netral 
(munjom, dan @juruterbang pesawat 

itu telah dihukum. 

Pan- 

Norman Edwards, menerangkan kepa | 

| BB hanja telah mengakui bahwa se- 
buah pesawat terbang telah melaku- | 
kan penerbangan diatas daerah ne- 

dan bahwa tindakan disipliner akan 
diambil apabila ternjata bahwa pesa- 

| wat tersebut adalah kepunjaan PBB. 

5 Radio Peking Galam siarannja pa | 
da Selasa malam jl, menjangkal beri : 

- tentara | 

    

  

TUNTUTANNJA 
Perdana Menteri Mosir Mustara 

Nshas Pasha hari Seltsa jang lalu 
menjerukan kepada somua “negeri 

Arab dan Islam, Bupaja mereka 

| .membantu Mesir, udang memper- 

| djoangkan kemerdekaan 

semua negeri latonja/'itu. 
untuk 

Diterangkannja bahwa Mesir tidak 

akan. mengalah atau. melepaskan 

tuntutan2nja, selama, pasukan2 pen. 
“dudukan Inggris belum ' ditarik 

kembali selurahnja dari Mesir dan 
sebelum persatuan, Lembah. Nil ter 

laksana. Mai 

PELAN 

Ba anta Nahas Pasha menga 

takan, bahwa ia sudah'siap untuk 

  

: bekerdja-bersama dengan segala pi 

hak jang sanggup melajani tjita2 

pesta Ant. AT 

2 15 

sad Tu 

  

TRASI 
Di Iskandaria 

200. ooa Orang Mesir hari Selasa 
itu telah mengadakan arak2-an mo- 
latui dialan? raja kota Iskandaria, 

tesagai protes terhadap Inggris. 
Demonstrasi jarg terbesar dalam 
sedjarah Mesir ini dilakukan pada 
“heri peringatan Perdjoangan Nasi- 
onsl, jaitu untuk memperingati per 
mulaan pemberontakan melawan 
Inggris kotika tahun 1919. 
Sementara itu ,,Reuter« menga- 

barkan, bsuhwa polisi Mesir “jang 
bertopi badja mulai hari Selasa 
berdjaga2 dengan kekuatan didja 
lan2 kota Kairo, Iskandaria, Port. 
Ssid, Iswmailia dan kota2 lainnja, 
berhubun dengan  dinjatakannja 
keadaan € aruret selama 3 hari utk 
seluruh Mesir. U.P, 

Bantahan menteri 
dalam negeri 

Kementerian dalam negeri Masir 
hari Selasa ini menjangkal berita2 
jang mengatakan bahwa Bataljon: 

| Kemerdekaan Mesir telah menje 
rang pelabuhan Adabiya dekat Suez 
dan merampas ' beberapa putjux 
sendjata ringan, kepunjaan sang 
katan perang Inggeris. Ant. AFP. 

Olah Pane 
  

Tjatur Bogor-kuda 

  

ABUNGAN dari perhimpunan G 
Tjatur Bogor. 

Susunan pemain adalah sebagai 

Tjatur Bogor : 

    

  

61. 

putih/ kuda hitam 
Ba 

tjatur Kuda Putih dan Kuda Hitam, 
) kemarin telah. mengadakan pertandingan tjatur di Bogor melawan 

Tjatur. Bogor. dengan berkesudahan 614 lawan 5, untuk Kenenang an 

berikut : 
Kuda Putih/Kuda Hitam: | 

Tan Hin Khiong 0 — Mudigdo (K. P.) IT 
Tambunan aan Ka Marguna (K. H.) 0 
Tan Kim Giok WN Moh. Djahar (K. P:) A 
Kwik Siauw Gwan 1 Ta Sabar (KB). 0 
Mossel Yg —. “Setijoso (K. P.) Tg 
Tan .Kiat Tjoe 1 — Mustafa (K. H.) 0 
Dr. Sudirman 1 TB Saleh: (3. H3) 0 
Ong Chie Sian 0 — Masoen (K. P.) 1 
Soeseno 0 —- Ismail (EK. P.) 1 
Tan Kiat Leng 1 — A. Fadali (K. H) 0 
Hutabarat 0 — Jasin. (K. H.) 1 
Tjoa Keng Lin Ya, 0 Nurali Saadi (K. H.) Yg 

Sh 6 Lo 534 
2 11 51 Tee Lang H3 

UNILEVER - COLIBRI 2 -0 | PERTANDINGAN BULU - 
Unilever/Colibri - Chunghua 

diperkuat 3-3.   
NEPAL. 

ngundurkan diri dari kabinet ketika 

  gota pasukan2 komunis »Bendera 

Dilapang Deca Park Djakarta te- 
lah dilangsungkan pertandingan se: 
pak-boia antara kesebelasan Colibri 

dari Surabaja melawan kes. Unilever 
Djakarta, jang berkesudahan 2-0 un 
tuk kemenangan tuah rumah: 

Seperti diketahui, pertandingan di- 
antara kedua kesebelasan tersebut, 
jang kedua2nja dari perusahaan Uni- 

lever, adalah dimaksudkan sebagai 
perkenalan dan guna 'mengetahui ke- 
sebelasan mana jang lebih unggul. 
Ternjata kes. Unilever: Djakarta da- 
lam pertandingan j3 “baru lalu itu 

djauh lebih kuat aa ipa 
libri, sehingga kemen 

diperolehnja, adalah 

Dilapangan Baranai 
kes. kombinasi Uniley IOolib: 
temu dalam suatu pertane lingan per- 
sahabatan dengan Chung! la Bogor 

  

    

diperkuat, jang ter aeih 353) Ant 

  

Putih” menjerang pos2 pendjagaan 
tentara Gan Pole Sat ea itu pada 
hari Senin. 

Satuan2 tentara “dan polisi ter- 
paksa mengundurkan diri karena 
mereka djumlahnja djauh lebih ke- 
tjil. Pasukan? balabantuan peme- 
rintah segera dikirim dari Manda- 
lay..Ant. AFP. 

TANGKIS SEGI-TISA 
Atas usaha CHTH Temanggung 

kan pertandingan bulutangkis anta 

ra Temanggung, Parakan dan Wono 
sobo berupa 3 man single, 2 ledys- 

single, 2 mans-double dan 2 mixed 
@ouble, Kesudahan Parakan. -. Wono- 

sobo 6-3, Temanggung - Parakan 
5-4 dan emanggung.- Wonosobo 
4-5. Dengan angka.10 Parakan" kelu 
ar sebagai djuara ke I dengan hadi- 

ah 1 piala bertukar dan 1 piala te 
tap. Temanggung mendapat hadiah 

II, sebuah medali. (Kor). 

DUA PERTANDINGAN KE- 
"DJUARAAN DUNIA DALAM 

MINGGU INI 
Berita UP dari New York menga- 

takan, bahwa menurut rentjana, da- 

lam minggu ini akan dipertanding- 
kan dua kedjuaraan dunia ialah ma- 
sing2 kelas.ringan dan kelas bantam. 

| djuara dunia James Carter dari New 
York akan mempertahankan gelaran 
nja Rebo malam melawan Art Ara- 
gon dari Los Angeles. 

Sementara itu Vic Toweel djuara 
dunia kelas bantam dari Afrika Se- 
latan akan mempertahankan kedjua 

Spanjol dalam suatu pertandingan 
Sabtu malam jang akan Yatang di 
Johannesburg, Afrika Selatan. Ant. 

    BESAR2-AN | 

bertalian: dengan ' pemasukan 

“Tadinja pelaksanaan ini ada pada 

Kantor Pusat Urusan Export jang 

didaerah dilaksanakan oleh para 'ke 

pala kantor KUE didaerah itu. 
Dengan diserahkannja urusan ini 

daerah. masih dapat”  melandjutkan 

pemberian surat2 keterangan untuk 

pemasukan, barang atas inducement 

seperti sediakala, akan tetapi seka- 
rang ini pemberian itu dilakukan ber 
dasar kekuasaan dari KPUI. Segala 
Surat2 dan kawat2 serta lain2 jang 
bersangkutan dengan pekerdjaan in 
ducement itu kini harus dialamatkan 

kepada KPUI Djakarta: 
| Hanja ditempat2 jang ada kantor 

Urusan Import-nja, maka segala pe 
kerdjaan jang bertalan dengan pe-. 

"Masukan barang atas inducement di 
laksanskan oleh kantor tersebut. 

| | Untuk Djakarta penjerahan peker 

| djaan imi dilakukan pada ' tanggal 

1 Nopember, dan untuk ' Surabaja 
dan Medan pada waktu jang akan 

ditentukan setelah ada persetudjuan 

dari Kepala, Djawatan Perdagangan 

dengan Inspektur Perdagangan Wi- 
lajah. — Ant. 

  

  

kepada KPUI, para kepala KUE di' 

Sd 

Permintaan pemasukan barang 
atas inducement 

ULAI 1 Nopember 1951 segala peraturan dan pelaksanaan ' 

barang atas inducemernt jang" tadinja | 

mendjadi tanggungan Kantor Urusan Export (KUE) diserahkan tepat 

Kantor Pusat Urusan Import (K,P.U.L). 

jang 

TENTANG CLAIM JANG 
LEBIH DARI 10, 

Menjambung kabar 
mintaan ciaim,: lebih  landjut LAA. 
PLN dalam edarannja menjatakan, 

bahwa. dalam ketentuan permintaan 
claim diadakan tambahan 'jang ber 

melebihi 104 dari hasil export jang 

  

apabila pormulir 12, setelah 'disetu 
djui oleh Kantor Urusan Export, te 

lah disahkan pula oleh. LAAPLN. 

  

  

jaran djumlah claim jang melebihi 
10X itu harus diadjukan sebagaima 

na biasa. kepada LAAPLN “melalui 

Kantor Urusan Export. 
Djumlah claim jang tidak melehi- 

hi 10” dari hasil expor dapat diki 
rimkan menurut aturan? jang telah 

diumumkan. Bank dalam hal ini di 
wadjibkan membubuhi " keterangan 
pada pormulir 12, bahwa 

"suatu claim tidak lebih dari 1059 
|dari hasil expor jang bersangkutan. 

Ant. 

  

  

  

Gigi bagus, gigi : 

jang putih   
bagian bulutangkis, telah dilangsung 

“Dalam pertandingan kelas ringan tas 

raannja terhadap Lios Romero dari 

seperti mutiara) 

dan ketawa 

berseri?... berkat 

PRODENT - 

:tapal gigi jang 

paling baik! 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

s3, 

  

    

      

   

      

    

       
     

  

“pada para pemilik : 

II. Keseran 

III. Grobag: 

IV. Betjak. 

v. Sepeda... 

dakan semestinja. 

143-11 

Rapat bermaksud : 
  

  

  

Memberikan laporan tentang 

WARNA. 4 

Lain - lain. 

Pertanjaan kliling.     

( PENGUMUMAN 
Paembik: Kota Pradja Fokjakarta dengan ini memperingatkan 

I. Kreta (andong, dilman, drek, major do-sa-do, bendy) 

(termasuk Kletek, grobag - 

jang hingga sait ini belum menetapi kuwadjibannja membajar . pa- 

djag kendaraan tahun.1951, supaja lekas memenuhinja, 

3 Terhadap para pemilik kendaraan tersebut sub. I, II, III, IV dan 

MV jang sehabis tanggal 30 November 1951 belum memenuhi 

“djibannja membajar pe AR kendaraan tahun 1951 akan diambil tina 

Harap chafajak maklum adanja. KIn2Y Ki 

Jogjakarta, 13 November 1951. 

(Mr. S. POERWOKOESDEMO) 

jail 
tjeleng). z 

kuwa- 

Wali Kota Jogjakarta. :   
« — 

IWARNA untuk | me- . 

N. V. PENERBANGAN ea 
WARNA terutama mengenai Keuangan. 

Menentukan (ae dan kedudukan N.V. PENERBANGAN DWI- 

A 
Djika perlu MN pengurus tetap. . 

Jogjakarta, 13 November 1951. 

Pengurus sementara 

N. V. Penerbangan DWIWARNA 

  

  

  

  

Pesan sudah aku masak. Lauk-paukku tak mung- 

kin se-enak mesakanmu. 

    

    
             

pjangan:lekas putus asa, Panin 

"Mungkin kau pakai margarine jang bukan mereknja, 

Tjobalah sekarang dengan Palmboom: joisupeno- 

longmu sedjati sewaktu masak. Dan rasa sedap 

jang kau .kenjam sewaktu makan: Bukan main. il 

  

  

     

    

   
    

  

   

  

        

    

  

Wakai par, enak berterima 

“nian makananmu |    
    

  
    

     

    

Seumur hidupku aku pun akan 

| kerna nasehatmu menjuruh 

aku mentjoba Palmboom. 

“Ieoat nikmat.dan sehat: 
Palmboom senanfiasa Yasifintikan suatu hidangan is- 

gimewa. Margarine: tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa: asfi dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangap: .mendiadi hidangan pesta . agan 

ketjuali dari ik ia sungaih menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akao vitamio',A dan D. 

AAN NN 
HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 

  

kasih kepadamu mari, 

  

  
       

        
    

     

     
     
     

      

    
    

     
   

diwaktu “masak orang mentjarinja, djika 
ditaru diroti rasanja mendjadi luar biasa. Djangan 
Tupa: selamanhja saja tidak menginginkan lain mere! en 

& Margarine Palmboom memang jang Paling sita 

  

    

      

   
   

    

      

     

      

   

n 
3 

tentang per- 

bunji, bahwa pembajaran claim jang . 

bersangkutan hanja dapat. dilakukan. 

Permintaan2 divisen untuk pemba : 

djumtlah se : 

  

   
     

      

SA
SA
K



     

“Sa An pembatja di diwakoki la- 
por : Untuk naik kereta api tjepat | 
Ss. Bandung sehari sebelum- 

nja orang boleh beli kartjis dan 'pe- | 
| san tempat. Loket dibuka selama 1 

djam ( dari ' djam 5. sampai djam 6 
Sore). Itu ditulis dimuka loket. Tapi ! : 
mulai djam 4 sore tukang? tiatut 
kartjis sudah djual suara : 
beli perantaraan saja Tuan ta' usah 

nana s3 

  

) Pesawat an 25 hit, 
: Sep afrap 
2 Lam Aa enjiar ag 1lishan€ 

  

Diam HE 2 
#LANCO" 

Anti- magnetic, Ti 

ater jarum- “detik Ba proof, 
"ajang,   

La mp3 penjinar 
,kafraph bit. 

  

    
    
    
     
   

    

   

      

   

   
    

    

  

   
   

  

   

   

  

    

   

   

   
    
   
   
    

  

    

  

         
    

          

   
   
   
   
   
   

  

    
     

   

   

   

    

   

            

“bul epidemi. 

  
Akur toh ?   tunggu sampai ena dan ta sah 1 

Tenis. Atau: Batu tidak, Sea tim- 

« Untuk pertama kali tjukup obat 
ga ae Berabe ini sadja dulu. Kalau 

“belum djuga mempan, usahakanlah 

obat suntik jang lebih keras. Kalau 

memang sangat per lu, 

| minta resep pada mas »dokter” Ss 

»Kalau | prapto Djakarta. 

bisa djuga 

  

     

   
   

  

  
mu 

   

   
   
    

— DENGAN LATIHAN — 
& ROUTIENENJA |     

    

   
   

    
   

  

   
    
   
   

     

“Kapal pemimpin "Gadjah Mada” 
sesudah 114 hari naik dok untuk di | 

(periksa akibat2 dari pertjobaan2 pe 4 

lajaran pertama, dianggap telah DA 

ik keadaannja: untuk digunakan da 

lam perdjalanan dan latihan. itu di- 
mulai tanggal 14-11 ini. 1 

ia maja telah dikabarkan "Gadjah | 
mengadakan perlajaran | 

"'selama 2x24 djam de- 
il “ketj 28,5 

2 rn     
'ketjepatan rata2 

“|"“Gadjah Mada” naik kembali ke-dok ' 
5 untuk “diperiksa lagi dan hasil peme | us2 pemuda di desa2 dll. jang diang 

gap penting untuk menjongsong ada 
'nja desa-otonomi nanti. 

riksaannja ialah seperti tersebut dia | 
tas. Ant. : 

MULAI HASIL P 

|ta Bogor, telah diadakan 

| penutupan latihan Pembangun Desa 

dari Djawatan Pendidikan Masjara- 

kat, DjawatansBe 
“dan para tjami 

Jang lulus dari. latihan tersebut, | ganisasi 
ialah 45 pemuda jang sedjak satu ' Jo 
bulan telah menerima didikan perta. ' 
nian, peternakan, keamanan, ekono- | 

mi dan budi-pekerti. Pemuda? ini di | terutama untuk menanam pengerti- 

. Sesudah pertjobaan itu , | harapkan. dapat mempelopori usaha? 
| pembangunan desa, mendirikan kur 

  

  

      

      
, DESA : 
ga, 20 km. dari ko 

upatjara | 

Sa TAN : 

ang dihadiri oleh bupati, wakil? | 

  
      

rtanian, organisasi2 

Ant. e su 

  

Malam ini dengan 
| pension Merdeka” PSIM mengada- 

“kan pertemuan dengan pelbagai or- 

an mereka 
PSIM. 

    

   

    

  

Malam ramah tamah 
PSim 

bertempat di 

dan 9rang2 terkemuka di 
gja. Maksud “pertemuan itu selain ' 

untuk mempererat perhubungan an- 

tara PSIM dengan organisasi2 pula | 

lebih djauh terhadap 

djarang sekali diadakan diwaktu jg ' 
dah2 berhubung dgn kesibukan2 di - 

my 

| 
| 
| 
| 
| 

| 

  
kalang 
|angkah pertama kearah pembaharu 
'an itu, pada malam itu PSIM menga 
dakan pertemuan seperti tsb. diatas. 

Dari kalangan Lembaga Kebudaja- 
an Rakjat 

akan diadakan. 

| 
| 
| 

takan kapan dan dimana kongres itu | Pak Sur 
! 

sedang diselenggarakan. | 
| 
| 

Harga beras LN 30 
yen 81 dan harga dipasar gelap yen | 

Seperti diketahui pertemuan itu (180, sedang harganja sebelum  pe- 2115 
rang dulu hanjalah 40 sen per isso | 
(2 liter). 

        
2 Muara Masi Maka Uu | 

Siaran RADIO 
| KAMIS, 15 NOPEMBER 1951. 

Gelombang: 42, 25, 59,2 dan 12 24 m, 

  

Lekra akan adakan 

kongres 

  

1 En | 09.00 Ujon2 dari Puro Pakualaman 
(Lekra usa diteri- 

K 4 (12,80 Rangkaian lagu2 Barat 
ma kabar, bahwa Lembaga itu dalam | 1 " 1 
.waktu jang tidak lama lagi akan (1705 Peladjaran lagu2 Djawa oleh 
mengadakan kongresnja. pak Arien 
Dalam beritanja tsb. tidak dinja- 118.20 Pendidikan untuk anak2 oleh 

Persiapan2nja kini 118.30 Hiburan sendja 
19.15 Tindjauan Tanah Air 
19.40 Renungan oleh Keluarga 

Ratma 

Bunga rampai ORJ lengkap 
Mimbar Islam Djwt. Agama 
daerah Ist. Jogia 

Motjopat dengan keterangan 

RALAT . 
-distribusi sekarang 

122. 15 
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Malam ini fihn TIONGKOK 5 & | 8 j 

“PGI MEI, YIN CHUN" means | | NN Hatant ab 25 te NA ana NeA 5 / 
Besok dngan BETTY GRABLE, Douglas F airbs 2 Jr., Cezar Ro- 5 $ 

. “mero dalam film berwarna, : : 5 
.THAT LADY IN ERMINE" | e 

: (De dame in hermetijn). | Seluk beluk bahasa Indone- 
Net — SONG — DANCE — - ROMANCE: Jekakap un. ISL II: sia (S5 Achmad) Ao aa R.11.50 

Keindahan bahasa Indone- 
sia (Madong Lubis) ...... an B— 

| Kesusasteraan Indonesia 
B A R U D . T AN G : (Nursinah Supardo) ...... sea a0 

5 f K Tatabahasa Indonesia 

Matjam-matjam HORLOGES jang terkenal : MIDO. R. M., Ne en dngan aan BEN : Tatabahasa baru bahasa In- 
ELECTION. R. M., ELKA. R. M., WIJLER go 1, dan masih nesia (S. T. Alisjahbana) 

banjak merk "jang ta' bisa disebut satu per 2 -. 22an Tai Pe Rea 10 : atihan bhs. . Mochtar) '» 38.50 Semua Horioges dapat TANGGUNGAN 2 10 Tahun. ata Neesra Indonesa Tp 
si Lekas datang dan beli Kan ajuga dj japenn sampai .keabisan, - 1 (Mr. Imam .Supomo) ,, 1i.— | persediaan bata Elementary English, 'I--II Aa ',, 9.25 

3 (Learn English Efficiently “Service memuaskan dan harga tetap melawan. 2 (EL IE Munters) LA PPG 
, . 1 &: Cours . pratigue de. Fran- BADJA HORLOGES. 8 cais (JJ. K. Kingma) II ,, 10— 

5 f » 5 'Sediarah (Dr. Prijohutomo) ,, 4.25 PS : aa ( |Sedjarah Umum I (Anwar 
JUWELIER Ok 1G HORLOGER P1 AAN Sen eU el 3 16.50 : : 3 Saga |Sedjarah Indonesia: (A. D. 

5 si 1 KI erun | Mane na ai » 10.— 55 | & - Preve- 2 Petjinan 30 Telpon 533 (aan senatan (Br Prove » 250 
2 , JOGJAKARTA. “Dasar? peladjaran Politik 

1 Li (Surjopranoto) iii... 4.— : 153 -11. 
| Pantjasila (K.H. Dewantoro) 253 2150 . Ea 
| 10 Inteligensia” Paman be Ge 
(uc. Negara Kesatuan... ,, 3 £ “Pp: E N CG uU M U M A N | Gamb. luas susunan tjara 
P2 bahasa Mn Sara 2.75 

2 pas HARI KEMIS, tanggal 15 Nopember 1951 Pa du, 
AI SINILAD PN Safa data abon 3 aa Ti IL 

Fe “DIBUKA: Motor Dealer | Memegang Buku Tunggal 
NYI 2 “NM. nPRAWIRA Ha MULJA" | (R. Tjiptoadinugroho) Oa 1 , : 2g 5 | Azas2. Hukum Perdata 3. Malioboro 43 4 En Mg (Mr. Wirjono  Prodjo- i Jogjakarta — 'Tilp: 668. Sa. |. dikoro) 2 1250 RO RKA ara Dn Sok Sans 1 “DU 

PERSEDIAAN: DODGE: Bus — Chassis. "tk Pi : | : : 
Truck 4 | Ongkos kirim 1675, minimum R. 1.— 

: Sedan : | Pesanan kontan kepada: 
WILLYS: he Sak NN aa hn 

Jeep (Usaha: Penerbitan ,, INDONESIA" 
Ha Onderdeel Patjinan 9 — Telp. 750 — Jogja. 

139 -11. Sia : 
    

  

148 - ala 

s3 Anak Hilang 
1 Minta pertolongan kepada sia- 
. pa jang mengetahui anak pe- 
“rempuan, bernama SUTRI, 
“Gamur 12 th. tinggi 115 cm. 

|“ rambut sedikit merah tjekak, 
badan sedikit gemuk, kulitnja 

| Gsedikit kuning, pakai badju to- 
“bralco kembang biru, kain ba- 

k- kopi petjah, raut mukanja 
bundar terhitung sedikit ina- 

“Sms, Hilang pada “waktu mau 
pulang ke Tempel di setasion 

“Tugu. 
Diminta dengan hormat si- 

  

    

  

TELANG 
Besok hari Saptu tanggal 17 -11-'51 djam 19 pagi akan diadakan le- 

“Jang barang? rumah tangga kepunjaan tuan BR. Pontjoredjo, bertem- 
pat di Balai Lelang FAISAL Saidan il Jogja, bagi orang pegawai 
dapat berhubungan dengan Vendumeester Jogjakarta. 

KRormat kami Balai Lelang FAISAL 
Saidan 11 — Telf. 697 — Jogja. 

  

      apa jang mengetahui menjam- 
an kepada .. $ 

| Sdr. R. MULJONO 
“Gp saja: Ne No. 43 — 

hose sg 
  
, 145: at 

Eianatanan OT SIEN 
4 MAGELANG - JOGJAKARTA. 
“Botton 38 — Kulon Pasar JLA. 
Rumah — Djalan Sindoro 9, 

Magelang 
' Ongkos stem Piano R. 60,— 
Tentu datang Solo dan Sema- 
rang ongkos .stem Piano R. 85, 

5 Diluar Kota tambah segala 
Oongkos2.  Djuga terima pang- 
gilan dari lain Kota. T- 1, 

  

  

  

  

    
  

  

   
   

        

   

  

   

  KiILAT MERCUNA 
  

  

  

Sean bagaimanapun djuga ditilik, sajemba- 
ra Blue Band ini, selalu membawa berita: jang. 

menggembirakan. Kemungkinan untuk memper 

oleh hadiah jang menar ik semakin besar. Tuan 
dapat mengirimkan lbih dari satu tebakan. 
(Lihatlah sjarat?- nja dalam harian? dan pla- 

kaat? pada toko langganan tuan), 
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MALAM INI DAN BERIKUTNJA. 

Yiampir habis pengirarapan!!! — Hampir putus-asa!!! 
Karena telah lama menanti-nantikan kedatangannja 

Ginger ROGERS dan Cornet WILDE 

uns “IT HAD TO BE YOU” 
A.ehinngans pun berkundjung djuga di 
17 Yahun keatas. 
3 Kali main, Djam: 5.15, 115 & 915. De ear 
  

  

Segera menjusul: 

The biggest production since ,,Gone With the Wind”. 

nTARIROOES!: 152-11. 
AP bh 

TJAP TANGAN 

  

        

SEKARANG : 
besar R. 1,80 

      
HGESAN 

Telp. 853 

& Jooonecam 18 
Jeejakaata 

" Kenggup Menerima 

Pekerdjaan Jang 

berkwalileit Tinggi 

Radjin Sampurna 

“dan Jilemuaskan. 
Dapat Diban g9- 

kan Untuk Dipakai 

Diluar Maupun di 
Dalam Neceri. 

  

  

    TELP,863 , 

  

Sandilata 5 - tilp : 266. .. R Oo ' Masih menerima peladjar : - ketjil 2 , 
,rythmische gymnastiek” bagi 4 : 
wanita. Ia 
Pendaftaran : 9 — 12. | denagn 

SSP4:165-& 

hemat dipakai 
besar chasiatnja 

tjutjian terpelihara 

halus bagi tangan 
busahnja banjak 

beratnja tetap 

  

jang terkenal 

   
       

     

      
    

Sabun biasa mengatarkan tangan. AR) n Tjop 
Tangan halus bagi tangan dan tidak, 

Ea Yujjian.     
    

beatan UNILEVER 

 


