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1 Arun Bapot suatu konperensi perlutju 

£ sar, dan. didalam negara2 itu terma | 

ta 
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“baru. dalam pandangan politik luar" 
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| Amerikk dan Perantjis terhadap ke 

PBB -sebagai orgenisasi dunia 
. Tetapi bagaimana pun djuga, adalah 

nglihatan seperti jang sudah nam- 

  

   

    

  

" djawab. hendak membitjarakan per- 
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Peran Minggu "2 pada sidang ng 31 h 
di Naa, Ketiga yembong negat! 

itu mengemukakan saran 

“tan Sendjata, jang didalamnja akan : 
ambil bagiin semua negara . jany 
mempunjai kekuatan militer jang be | 

Ta pula RRT. teri Perekonomian Mr. Wilopo. 
Tudjwan saran ini ialah "untuk 5 
embebaskan bangsa2. dari pada be 

.sertamolenjapkan ketttutan Ou huda enno Basa € Sig ah & - 1 | perangan serta untuk mengabdikan 2 ah sendiri dalam tukar-menukar ba 

tenaga ' |rang2 dengan kita jang lambat laun 
kepada pelaksanaan program2 jang | .kurang menjukai suatu koers dalam 

ih L pembangunan serta ke sitif.bagi p g' 1 “ikatan Unie pembajaran tersebut dan na 

' : meminta koers jang bebas. 

| apadita hingga sekarang Amerika | Selandjutnja ia terangkan, 
Perantiis) tidak mau mengakui : 

ta taan adanja RRT sebagai suatu | ' dalam segala permulaan orang . ten 

organisasi - kenegaraan jang reecel . tu menghadapi risico dan beban2 ba 

an dan selagi LT... Sa ru. Tetapi tiap2 perobahan memang 

Amerika,-Inggeris, Perantjis, ini bo | itu, dan kita tidak perlu sangsi atau 
lehlah. kita. pandang suatu tingkat |ragu2 menghadapi dan mengatasinja, 

Gjika. seandainja kita sAmpai Pr 

pembatalan Unie. 

Dalam hubungan ini dikemukakan 

“nja, bahwa ditindjau dari sudut mo- 

netair dan ekonomi, pembatalan Unic 

tersebut akan menghentikan Indone 
sia dari keadaan membontjeng prda 

Moburut Menteri Wilopo hal ini ter   
x 

bahwa 

. negeri mereka. Meski RRT tidak hem 
dimasukkan mereka kedalam ka 
ran PBB" jang dimaksudkan seba 

1 “musjawarah keluarg ga bangsa? 
sedumia, dengan saran “ini Amerika 
(dam Perantiis) telah menundjukkan 
penglihatan jang retel, jaitu bahwa 
sesuatu. pembitjaraan mengenai per 

lutjutan sendjata jang mengarah ke 
pada perdamakan dunia, harus diiku 
ti oleh semua negara jang mempu- 
njai kekuatan militer, dan dalam hal 
itu, RRT tidak boleh diabaikan! 

   
   

pembajaran Eropa Barat (betaling-- 

uni). — Ant. 

  

Kita #idak Kak 
culaties mengenai 

membuat spe 
sikap negara2, Bevolkingsfonds 

Rp. 333.000. 
Dikantor Karesidenan 

telah dilangsungkan pertemuan an- 

anggotaan RRT pada PBB, sebab ki 
ta tahu, formalisme sering2 memain 
kan rok jang penting didalam. politik 
negara2 besar, terutama mengenai | 

itu. 

  
1 5 2 tara Residen dengan para Bupati 

| Sangat. harus dipudji perubahan pe- | Sragen, Karanganjar, Bojolali, Su- 
kohardjo serta wakil? Djawatan 
Pertanian, Sosial, Kesehatan, Kope- 
rasi dan Percheryanan untuk merun- 

pak saran mengenai konperen 

Sesungguhnja RRT tidaklah dapat di 
poendang sebagai “het monster van : 
.Loch gan data ana pe na aka Anak BEDA. 

: n 0, 
— tetapi Ba an pernah nampak ada 
 bukbinja itu: RRT adalah realiteit, 
“jang harus diperhitungkan, 
kali negara2 besar jang bentan: 

  
' kingsfonds sebanjak Rp. 333.900.- 

Ian Akbar MP BI a.21 2 Miko m one 4 
- Setelah dirundingkan masak? mem ' 

'baginja sebagai berikut: Rp, 1 
untuk - Perchewanan, Koperasi 

tiep2 | Makanan Rakjat (volks menu). 
YPRG Rp. 150.000.— lagi untuk daerah? | 

  

   

dan 

lutjutan sendjata ataupun perdamui 

an duma! | tsb. meliputi tanah areaal pg. Tjolo- 
“-baTetani segala pedjandjian ' madu dan Tasikmadu. 

ing, hanja berlaku, apabila perhatian '! | Sedangkan sisa sedjumlah Rp. 33. 000 
- terhadap RRT itu sungguh2, dan - | diperuntukkan ongkos? administrasi 
kan Tan strategie belaka! “dan pengeluaran mirunggan (onvoor- 

- | ziene Land kankn — (Kor.). 2 

brnjookandal KMB dan Unie 
Indonesia — Nederland 

-B PRHUBUNG dengan alan tj kembali soal Irian Barat pada wak 
tu'sekarang ini, dalam Siarennja ditegaskan oleh putjuk pimpinan 

PSIl-bahwa sikap Partai Sjarikat Islam Indonesia tentang masalah Irian 
Barat.tetap sebagaimana “jang telah dinjatakan dalam statement PSI 
tentang Irian Barat tanggal 2 Januari '51 jl, antara lain. 

jolali, Sukohardjo, karena daerah? 

WA. 
  

  
megah Pam One an Ban nga Ou Barat, Pendidikan HIS, MULO, AMS, 

(RHS 

Patas Mr. Wilopo : 

n Unie tentu me- 
nguntungkan kita 

PMBATALAN Unie Nederland-Indonesia tentu. menguntabakan kita, 

karena Eropa Barat dalam mana negeri Belanda tergabung, kini se- 

Gang menghadapi krisis monetair. Sementara itu pertalian peran gagah 

Indonesia dengan ,,2 Nederlandsche gulden” karena adanja hubungan Unie 

pembajaran itu, makin lama makin kurang manfaata. Daan Men- 

  
dingkan soal “pembagian uang bevol- 

  

"3 “naa “seksi penerangan 

  

  

“ Bing Karno ke 
Den Passar 

Hari! ini menurut rentjana bertolak ! 
dari Manday ke Den Passer. Kemarin ' 
rombongan Bung Karno itu berada 
di Poso dan telah mengundjungi pula 
Ternate, Tondano dan Gorontalo, 
R.D. 

# 

PN lagi Koal Natok 
Nana kita muatkan pendapat | 

Makmur selaku 
Parlemen, 

tentang: pemasangan adpertensi2 Pe 
an di surat2 'kabar. Hal ini 

supaja dipusatkan disalah satu bagi 
an dari Kementerian. 

Pendapat itu didasarkan pada ba 
han2 tindjauan dari Seksi Penera- 

:Sjamsudin St. 

ngan ymengenai mas'alah adper Tea 
pemerintah itu adalah sbb: 

1. Biasanja adpertensi2 atau sa 
ngumuman2 pemerintah dinasukkan 
kedalam surat2 kabar dengan peran 
taraam:” buro2  reclame, misalnja 
IPPRESS, IRAB, KORRA dll., teta- 
pi ternjata bahwa tidak semua, su- 
rat2 kai 

itu. & 

2. Tidak diketahui, apakah ' me- 
mang ada instruksi dari kementeri- 
an atau djawatan jang bersangku- 
tan untuk memuatkannja dalam su 

rat2 kabar jang tertentu atau terse 
rah. atas pertimbangan biro2 recla 
me. Tetapi terlepas dari adanja in- | 
struksi atau tidak, hal jang demikian. 

, menimbulkan kepintjangan. 

| 3.Bukti2 tentang banjaknja kbaja | 
dikemukakan | 

antara lain sbb: a) adpertensi (pe | 
dian jang demikian, 

ngumuman) Kepala Staf Angkatan 

Darat 5 Nopember hanja dimuat da, 
15 lam beberapa surat2 kabar sadja, b) 

Idem KMKB. Djakarta Raya tang- | 
gal 6 Nopember 1951, c) Idem hasil 
pemeriksaan susu Djawatin Keseha 
tan Kotapradja 7-11, d) Idem Staf | 
Angkatan Laut 8-11, e) Idem Djuru 
Sita Pengadilan Negeri 8-11 dan f) 
Idem: Kepala “Inspeksi Keuangan 
8d. # 

r Indonesia di Djakarta me' 

nerima adpertensi atau penganan p 

1 (1). Menuntut lenjapnja perdjan- 

Ldjian KMB dan Umie Indonesia - Ne 

derland jang njata dipergunakan 

oleh Nederland untuk dengan tidak 

“Hangsung melandjutkan kekuasaan 

i pendjadjahannj ja. 

(2). Menuntut terbentuknja Peme 

| 
| 
| 

Surakarta | 

rintah Indonesia jang kuat jang di 

dukung oleh seluruh rakjat Indone- 

sia dan jang sanggup memperdjo- 

angkan segala kepentingan negara 

s 

dan bangsa terlepas dari pertjampu 

“Iran imperialis Nederland dalam la- 
Ipang jang manapun djuga. 

Memerintahkan kepada selu- (3)z 
ruh anggota PSII. supaja bekerdja 

bersama dengan lain golongan kepa 

Jaksanznja putusan2 tersebut baik 

dengan tjara parlementair 
dengan tjara massal le gaal dengan 

berdasar kepada sjarat mutlak, ialah 

Ppersatu-paduan lahir batin antara 

| Pem. dan Rakjat. Ant. , 

Didenda Rp. 5.000 

  

  
“Oleh Pengadilan Negeri Djakarta 

dalam sidangnja tg. 20/11 telah di- 

diatuhkan hukuman denda masing2 

Rp. 5.000.#- atas diri Wong Han 

Kong dan Wong Hai Nam, jang pada 

bulan Oktober jang baru lalu, ditang- 

kap karena kedapatan membawa ». 

550 gram emas gelap darij Singapura 

dengan kapal terbang kefnari. Emas 

tersebut didapati oleh douane Kema- 

joran. didalam pakaian2 dan koper 

dibeslag pihak jang berwadjib. — 
Ant. 

Karena selundupkan emas. 

  

     
   1 Tap 

36: 009 “Desentralisasi. 

Kabupaten Sragen, Karanganjar, Bo- ' | Gikan Lagere Schooi, 

Menteri2 en " 
Agraria dilantik z7 

Menjambung berita tentang dilan- | 

tiknja Menteri2 Kehakiman dan Agra 
ria kemarin lebih landjut dapat dika- 
barkan sbb. F 
Ditempat kediaman Wakil Presiden. 

Moh. Hatta telah dilantik Menteri Ke 
hakiman baru Mr. M. Nasrun dan 
Menteri Agraria Mr. Dr. S. Gondo- 

kusumo. Dalam upatjara pelantikan 
ini hadir antara lain Perdana ' Men- 

teri Sukiman, Wakil PM Suwirjo, se 
bagian hesar Menteri2 dan Djaksa 

Agung Suprapto. $ 
Timbang-tecrima. pimpinan Ke- 

menterian Kehakiman dari Menteri 
ad interim Pellaupessy kepada Men- 
teri baru Mr. M. Nasrun diadaKan 
kermarin di Kementerian tersebut. 

Tentang riwajat hidupnja kedua 
Menteri baru tersebut dapat dikemu 

kakan sebagai berikut : 

Mr. M. Nasrun, Menteri Ke- 
hakiman. 3 

Lahir di Lubuksikaping Sumatera 

dan Universiteit di Leiden. 
Tahun 1938 sampai dizaman Dje- 

pang mendjadi advocaat. 
Dizaman proklamasi hingga seka- 

ang berturut2 mendjadi anggota 
Badan Executief Sumatera Barat, 
anggota. Dewan Perwakilan Suma- 
tera, anggota BPDP Sumatera, ang 
gota KNIP Jogja, anggota BP KNIP, 
Gubernur Muda Sumatera Tengah, 
anggota delegasi Renville, Gubernur 

Sumatera Tengah. Pada waktu peme |! 
rintahan darurat diangkat mendjadi 
Komisaris Pemerintah Sumatera Te- 
ngah. Sesudah penjerahan kedaulat- | 
an, Gubernur Militer Sumatera Te- 
ngah merangkap Komisaris untuk da 
erah Padang. Achirnja dipindahkan 

: Keraenteri ian Dalam Pan AN: 
Li bantuka3 g- 

dan 

   

  

   

Kenna Bahagian Otonomi 

Sean Hg 

H AR IAN UM UM 
Merbitkan sada Badan Penerbit Ten Rakjat" (Anggauta S.P.S) 

Bo nnnaan sana 

PIDATO MAHK 
Pema ndangan waktu menteri dal - 
ha mengutjapkan pidato mahkota 
Nampak pada gambar diatas ra, 
tian mendengarkan pidato jang digan 
ha itu. “Pemerintah Mesir tidak he 
akan tunduk terhadap paksaan 2 

2 

' Pendaftaran 4 
£ 

Pengumuman Ke 
NGGAPAN, bahwa pendaftara 

1 nesia, jang penting technis - : 

tentang urusan peranakan dan bar Ssi 

»Sebab bukan sadja Djawa tan Ing 
migrasi, melainkan seluruh djawata an ' 
dan instansi Pemerintah tidak dimai 
sud untuk melakukan sesuatu jer 
ena diantara sesama warganogar 

a Indonesia jarg mana Cjua, kar 
ai jang demikian bertentangan der 
ngan azas Pemerintah: Indonesia. 

Pendirian Pemerintann 
Gonesia tidak mada 

   

    

    
   

   
    

ional t ni 

an'hak dan Tana NAN on d pura 
jang hidup didalam Ne sama, 
Sosial dan ekonomis”,   Mr. Dr. S. Koddakkume: 

Menteri Agraria, 
Lahir di Blora tahun 1897. Pendi- 

Rechtsschool. | 
Setelah bekerdja 2 tahun berangkat | 

kenegeri Belanda pada tahun 1920. 
Pada tahun 1922 mentjapai titel Dr. 
Gengan proefschift ., Vernietiging van 
Gorpsbesluiten in Ned. Indie” pada ta 
hun 1922 kembali ke Indonesia dan 
bekerdja dikalangan kehakinian sam- 

pai 1950. Dipensiun sebagai Ketua 
Pengadiian Tinggi di Jogja. Teracnir 
bekerdja sebagai advocaat di Jogja. 
— Ant. 6 

Menteri Sebeliia me- 
nudju Indonesia. 

Kemarin Menferi Luar Negeri Mr. 
Subardjo telah bertolak dari Paris 
untuk terbang kembali ke Indonesia. 

t 

| Pemerintah mempersatukan wargane 
Setelah diterangkannja kesediaan 

baru rentjana 
8 

    -Warganegara turunan asing di Indo- 
Iministratif, seolah-ol 

an diskriminatif atas dasar keturu an. terk: 
adalah tidak benar”, demikian pengumuman Ke 

' Gjawa 

   

   

    

    

     

OTA MESIR. 
negeri Mesir Mustafa el-Nahas Pas 

tlam upatjara pembukaan Pariemen. 
Farouk jang dengan penuh perha 
upaikan oleh Mustafa el-Nahas Pas 
merobah. politlenja dan pula tidak 

an. dari luar”, ketanja. 

' ANPISI 

un tekan 

gs 
Peraga | 

urunan asing 

jent. Dalam Negeri 

ah satu-perlaku- 
jang berkepentingan, 

menterjan Dalam Negeri 
2 asing, terutama turunan Arab. 

pa d 

ulap 

Ia tingkatan periama, 

  

bila oleh 
atan bersangkutan .telah diberi 

anggupan dan senantiasa akan 

  

     

   
     

    

    

  

PERS Aha 

Sebulan 

Pijeran 1. 

1 milimeter, 1 kolom .... 

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

“Rp. ll-— 

.0.60 BA ya ” 

  

ADPERTENSI : 
Rp. 0.80 

  

TAHUN VII — NOMOR 5tz C GEy 

  

Timur 

  

   
akui komando pertahanan 

Ami tolak usul Anthony Eden jg 

| dinji takan daiam  statemennja da- 

|iam madjelis rendah Inggeris hari Se 

nin supaja perdjandjian tahun 1956 

dirohdh, sebab perdjandjian itu, ka 

ta Azmi, sudah tidak ada lagi. 

  
agressif, sekalipun terhadap Israel 
tetapi Mesir mau tjukup kuat bua 

Rusia atau negara Barat”. 
Aami ituduh Inggeris tidak penuhi 

sendjata| jang dipesan Mesir. Ameri- 
ka Serikit tidak mau djual sendjata 
kepada Mesir, sementara negara2 ne- 
tral dipengar uhi Inggeris, Perantjis 
dan Amerika Serikat supaja tidak 

mendjual sendjata kepada Mesir. Ha- 

nja Swis njau djual sendjatanja kepa 
da Mesir, demikian Azmi. — Ant. 

KUR, 

  
| 

| 

IPERUNDINGAN, PENTING DI 
FAYID 

Duta besar Inggeris di Mesir, Sir 
| Ralph Stevenson, pada hari Selasa 

jl. meninggalkan Cairo menudju ke 

Fayid, markis besar pasukan2 Ing 

geris di Timiir Tengah. 
Disana ia akan menghadliri suatu 

perundingan penting, jang antara la 
in akan dihadliri pula oleh panglima 
djenderal Sir Erian Robertson, pang- 
lima armada Inggeris di Timur Te- 
ngah, Sir John deiston dan beberapa 
opsir tinggi lainnja. Ant. - AFP. 

Dien. C Omar r Bradley 

RENTJANA PERSENDJA- 
TAAN EROPA BARAT 

DIPERTJEPAT 
Menurut kalangan tinggi militer 

Amerika Serikat Selasa jl. djenderal 

Omar Bradley kepala staf gabungan   merundingkan dan mempertimbang- 
kan segala matjam usul dan nasihat j 

i pihak jang berkepentingan, dan : 

demikian | 
£ pengumuman tersebut. 

Sebagai penutup dalam pengumum 
ja an ita Ginjatakan perasaan gembira, ngan demikian maka Eropa akan di Katepa dengan “reaksi “terhadap pe “dahulukan—dalam - penerimaan-alat2 NN amuman tu, tampak suatu bukti, 

bahwa kalangan turunan asing sung 
|guh merasa dirinja bangsa 

| 

Indone | 
sia hingga kritis terhadap | sediati, 
jang menjentuh kejakinannja. - Ant. 'akan dibajar dengan uang jang te- 

Amerika Serikat ketika Minggu Tt 
! berdjandji bahwa penglaksanaan ren 
tjana persendjataan Eropa Barat itu 

| Hulah jang dimaksud dengan pengu- akan'dipertjepat hingga Eropa Barat | nnuman rensjana ter sebut”, akan merapi prioritet kedua sesu 

Sewjusnja Azmi menjatakan, bah- | 

wa Mesir tidak mempunjai maksud? ' 

menolak setiap serangan ,,dari Israel, ' 

      

“Mesir ta" akui. komando pertahanan 

Tengah 
Kata Mahmoud Azmi Bey 

AHMOUD Azmi Bey, djurubitjara delegasi Mesir pada PBB, hari Se- 

iasa jl. menerangkan dalam konperensi pers bahwa Mesir tidak me- 
Timu: Tengah. 

  

untuk angkatan pe- 
1 

lah disetudjui 

irang Amerika. — Ant. - UP. 
  

@a Ular berbisa sebagai ms 
sendjata 

Menurut k.b. UP., harian ,,Al 
Misri” hari Senin jl. mengabar- 
kan bahwa gerakan rahasia 
Mesir “telah mengumpulkan 
.sedjumlah besar ular berbisa 
dan dilepaskan di-kamp2 Ingge 
ris di Fanara dan Fayid”. 

Kabar tadi belum diketahui 
kepastiannja. 

Sementara itu Journal 
d'Egypte” mewartakan, bahwa 
pasukan2 rahasia Mesir telah 
diperintahkan keras djangan 
menjerang . pasukan2 pihak 
Inggeris jang berasal dari .pu- 
lau Mauritius (dilautan India),“ 

karena satuan2 Mauritius tadi 
terbukti tidak mau melagakan 
pekerdjaan2 untuk keluarga2 
opsir2 Inggegis didaerah Teru- 
san Suez. — Ant.     
  

Truman membantah 
Presiden Truman jang baru kem- 

bali dari Florida hari Selasa jl. ini 
membantah bahwa ia pernah mena- 
warkan kepada djenderai Eisenhower 
supaja djadi tjalon demokrat . dalam 

! pemilihan presiden jad. — Ant. - UP. 
  

Reaksi pers di Nederland 
Atas Memorandum Peme- 
rintah Indonesia. 

Dibawah ini adalah reaksi pers di 
Nederland atas memorandum' Indo- 
nesia kepada Pemerintah Belanda 
mengenai mas'alah Irian Barat: 

Harian ,Trouw” (Anti - Revo- 
lusioner) tanggal 12/11 mengatakan,   idah Korea dam hal penerimaan ber 

' matjam2 alat2 'sendjata Amerika. De i 

sendjata tadi dari pada tentara Ame 
rika sendiri. Menurut kalangan mili 

ter pesawat2 terbang tank2 “dan me 
riam2 untuk Eropa tadi sebagian 

  

|! garanja seperti tersirat didalam Mak 
lumat Pemerintah, 1 Nopember 1945, 
maka dalam pengumuman itu diha- 
rapkan pihak jang bersangkutan 
akan mentjari keinsjafan, terlepas da 
Yi nafsu, bahwa pengumuman ten: 

| tang pendaftaran masih berupa ren- 

| tjana jang dibuat oleh Djawatan Im: 
migrasi, dan dimaksud akan didjadi 

kan undang2. A 5 

Selandjutnja diberinja ingat, bah 
wa sesuatu rentjana undang? lebih 
dulu Rarus melewati beberapa ting- 
katan dan saringan, seperti Kemen 

terian dari djawatan tersebut, dan de 
ngan persetudjuan Kementerian, di- 
madjukan kepada Kabinet untuk men. 
dapat persetudjuan, dan achirnja di 
sampaikan kepada Dewan Perwakil 

  
madjukan oleh fihak Komunis itu ti- 

Di Paris Subardjo telah berunding an Rakjat, instansi terachir jg akan 
dengan Menteri Luar Negeri Belanda 

-Stikker dan duta besar Amerika di 
Indonesia Merle Cochran. — Ant. 

menerima atau menolak. 

»Djedi teranglah, rentjana urdang2 
pendaftar an bangsa asing itu masih 

  

Perlu ada undang? jang mengatur 

hal sekolah2 landjutan 
TAS pertanjaan kepala Inspeksi A   

“da seluruh rakjat mengusahakan ter , 

MAMPUN 

kedua orang | tersebut jang kemudian. 

Dengan tjara begitu djuga masja- 
yakat akan mendapat  pertindungan 
pula. Panggabean telah mendapat ke 
terangan dari Menteri PPK, banwa 
sekarang Kementerian sedang me- 

ngadakan peraturan2, dan dimulai 
“dengan peraturan sekolah2 tinggi 
dan kernudian baru mengenai seko- 

lah2 landjutan. 
Ternjata, bahwa ada SMP partiku- 

lir: jang tidak memuaskan keinginan 
masjarakat, bahkan timbul tjelaan 
adanja tendens mendirikan sekolah £e 
bagai perusahaan, Selain daripada 

itu baru2 ini pada suatu SMP parti- 
kulir terdjadi djotosan antara nara 

gurunja dimuka para murid sehing- 

ga polisi perlu MPa)! untuk menje 
Jlesaikannja. 

Mengenai perkara ini sekarang In- 
Speksi diminta bantuan untuk menje 

lesaikannja, walaupun tidak berhak   atau tidak mempunjai rechisgrond 

  

  

  

'Menteri pertahanan Kuomintang, 
djenderal Kuo Chi Chiao, menerang- 
kan bahwa rentjana RRT untuk me- 
njerbu Taiwan kini dapat dikatakan 
“sudah selesai. 

Djenderal Kuo kata, angkatan pe- 
rang RRT kini sanggup melakukan 
serangan besar2an. RRT sekarang 
mempunjai kendaraan air 70.000 ton, 
dari mana 20.000 ton dapat dipakai 

| mengangkut tentara penjerbuan se- 
banjak 500.000 orang ke Taiwan,   

  

Selandjutnja djenderal Kuo mene- 

rangkan, bahwa RRT mempunjai ten 
tara, dari 18.500.000 orang dan pasu- 
kan udara jang terdiri dari 1400 pe- 
sawat terbang. 

Orang2 Rusia ambil bagian pen- 
ting dalam menjusun angkatan pe- 
rang RRT itu, demikian Kuo. Di Ti- 
ongkok kini ada 85.000 penasehat 
.Rusia jang melatih angkatan perang 
RRT, Sampai begitu djauh Rusia te- 

lah memperlengkapi 20 dipisi RRT 

bahwa ia telah mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, 

ngadjaran dan Kebudajaan untuk mengadakan suafu peraturan atau un- 
dang? mengenai SMP partikulir, supaja nama SMP partikulir itu men- 

Clapat perlindungan, jang tidak usah berarti pengakuan atan persamaan 
(gebjkstelling), tapi, demikian Pang gabean, sjarat? jang minimaal perlu 
ada bagi orang? jang ingin membuka SMP partikulir demikian. 

SMP, A. Panggabean menerangkan, 

Pe- 

uniuk mengambil sesuatu putusan, 
“karena sekarang masih berlaku ,,wil- 

de scholen ordonmantie” jang mene- 
tapkan, bahwa orang tjukup dengan 
meraberitahukan kepada pamongpra- 
dja sadja kalau ingin mendirikan se 
Suatu sekolah. — Ant. 

— RRT DIADIAK ? 
Ketika hari Minggu jl. Ame- 

rika, Inggeris dan Perantjis 

memadjukan saran mengenai 
konperensi perlutjutan sen- 

| djata. jang didalamnja harus 
ambil bagian semua. negara 
jang mempunjai kekuatan mi- 
liter, oleh ketiga negara itu di 
sebut djuga sama negara 
BR.R.T. (Nieuwsgier — U.P.). 

  
| 

  

  'longkok - Tibet jang 

(pada tanggal 23 Mei jl. di Peking. 

|Idari 17 pasal itu 

Panm Panmunjom: 

bsa baru Utara ta' dekati 
usul 

Gentjatan sendjata 
ENURUT BBC, Kedua delegasi 

jom setelah beristirahat 2 hari. Se 
bahwa fihak Komunis akan member 
ngenai garis gentjatan sendjata. Te t 
an kemarin sebaliknja memadjukan 

Seorang djuru bitjara PBB menja- 
takan, bahwa usul2 balasan jang di 

dak mendekati dengan usul2 PBB 
seperti jang diharapkan semula. An- 
tara usul2 dari kedua belah fihak ada 
perbedaan2 besar. Hari ini pertemuan 
akan dilandjutkan. 

Cease - fire sebelum hari 
Natal? 

Beberapa harjan di Washington ha- 
ri Senen memandang kenjataan, bah- 
wa delegasi pihak Utara di Panmu- 
njom telah minta waktu 48 djam se- 
belum memberi djawaban terhadap 
usul baru PBB, sebagai alasan baik | 

untuk berharap akan  tertjapainja 
gentjatan sendjata di Korea, sebelum 
Hari Natal. 

Harian Times dan Herald jang bi 
asanja skeptis menerangkan pada ha 
laman mukanja bahwa kemungkin- 

an urituk tertjapainja gentjatan sen 
djata di Korea tampaknja kini makin 
besar. 

Harian Washington News (konser 
vatif) dalam tadjuk rentjananja kata 
kan, bahwa djawaban pihak Utara 
jang akan diberikan dalam. waktu 
48 djam mungkin akan dapat meng- 

hentikan. perang di Korea, sebelum 
Hari Natal, want Kg 

“is kemarin mengadakan pertemuan lagi selama ? 

Lrin menuduh bahwa lebih 

PBB 
sebelum hari Natal ? 
gentjatan Kenanga aa PBB dan Komu- 

djam di Panmun- 
lama beristirahat itu diharapkan, 
ikan djawabannja atas usul? PBB me 

tapi fihak Komunis dalam perunding- 
usul2 mereka jang baru. 

17.000 Tawanan 
dibunuh PBB 

Tuduh Utara. 

Radio Peking malam Rabu kema- 
17000 

orang tawanan perang Utara dibu- 
nuh oleh pasukan2 PBB. Dikatakan 

ula 1000 orang tawanan perang 

Utara telah diangkut dari Korea dan 
Indo China untuk dipergunakan da 
lam pertjobaan2 ledakan atom. Sete 
rusnja siaran radio Peking tadi me 

ngatakan| bahwa selama 4 bulan jl 
ini 8500 orang perempuan dan anak2 

Korea tewas mendjadi korkian sera- 

  

bahwa negeri jang punja Presiden 
i berpidato sebagai Sukarno djangan 
terlalu Tekas menjalahkan orang lain 
melakukan perbuatan | nOnYr iende- 
Ujk”. OPT EN AA 

Harian ,Binnenhof”  (KVP) 
tanggal 12/11 menerangkan, bahwa 
tuntutan Indonetia untuk menjang- 
kutkan mas'alah Irian Barat kepada 
Uni adalah masuk diakal, tetapi men 
djadi tidak masuk akal setelah Indo- 
nesia memadjukan tuntutannja itu 
berkenaan dengan tindakan? Peme- 
rintah Nederland jang barangkali 
tidak taktis, tetapi tidak berarti 
apa2. 

Harian ,,De-tija” (KVP) tang- 
gal 13/11 menjatakan, bahwa me- 
ngetjewakan, orang belum djuga ta- 
hu bagaimana Pemerintah hendak 
memadjukan Irian Barat. Persia- 
pan? untuk -menjelidiki kemung- 
kinan? kedjurusan itu belum pernah 
terdengar. Kita hanja dapat mem- 
pertanggung-djawabkan soal Irian 
Barat ini kepada dunia internasional, 
bilamana tudjuan kita sungguh? di- 
arahkan untuk memadjukan Irian 
Barat. Indonesia telah mengeluarkan 
lagi Irtan Barat dari lemari es, dan 
hal itu dilakukannja berdasarkan ala- 
san? jang tidak | pantas dan pada 
sa'at jang tidak tepat. — Ant. , 

  

me Sri Kandi Tionghoa 
Malaja 

Seorang guerilla wanita Ti- 
onghoa di Malaya masih sem- 
pat melemparkan granat ta- 
ngan, ketika ia sedang keper- 
gr patroli Inggeris dan selan- 
djutnja melarikan diri kedalam 
hutan. — (N). #   ngan2 udara pihak PBB. -- Ant. UP. 
  

  

| Nury 

Negara2 Arab 

pertahanan T 
ERDANA menteri Irak, Nury 
pai di Paris dari London.   

PERDJANDJIAN TIONGKOK 
TIBET DISJAHKAN 

Menurut berita resmi jang tersi- 
ar di Kalimpong pada malam Sela 

sa 'jl., pemerintah Tibet telah men 
sahkan berlakunja perdjandjian Ti- 

ditanda-tangani 

Menurut perdjandjian jang terdiri 
RRT menguasai 

urusan2 pertahanan dan luar negeri 
Tibet. Ant. Rtr.   

  ema in 

  

RRT SUDAH SIAP MENJERBU TAIWAN 
dengan sendjata2 Rusia paling baru, 

termasuk tank2. Lapang2 terbang di 
daerah2 pantai jang menghadapi Tai 

wan telah disempurnakan, antaranja 

diperlengkapi dengan perhubungan ra 
dio, demikian djenderal Kuo. 

Pasukan pajung RRT. 
Djenderal Kuo Chi Chiao seterus- 

nja menerangkan, bahwa di Tiongkok 

Utara ada sekolahan2 pasukan pa- 
jung dan sehingga kei RRT sudah 

mempunjai 2 di « 
    

Lembaga Kebudarasn Ir 

nKon Batavassoh: Len 

van Kusstemen Wetang 

sukan -pajung-—-Lw 

  

  

Kuo tidak pertjaja, serbuan RRT 
ke Taiwan bisa kedjadian dengan le- 
kas, hal mana disebabkan oleh keada 

an interrtasional sekarang ini. Teta- 

pi ia kata, RRT tentulah akan me- 
njerang djika ada kesempatan buat 
ini. Perang Korea dan adanja ang- 

katan laut ke 7 Amerika Serikat di 
pengairan Taiwan, menurut pendapat 
umum, telah menghalangi RRT me- 
laksanakan rentjananja menjerbu Tai 

nt. - AFP,     

  

Gonesia 

ats 
hero" 

  

Menurut kalangan jang berkuasa 

di Paris, maka Nury Pasha waktu 

di London telah menjatakan kepada 

menteri luar negeri Inggeris, Antho- 

penjesalan negara2 Arab 

dan 

ny Eden, 

atas putusan negara2. 3-Besar 

Turki untuk membentuk komando 

pertahanan Timur Tengah baik de- 

ngan maupun tidak dengan turut 

sertanja negara2 Arab. 

Dikatakan bahwa Nury telah me- 

negaskan bahwa Libanon, Syria, Sau- 

di Arabia dan Irak mempunjai ba- 
njak perhatian terhadap usul2 sema- 
tjam itu tetapi tidak dalam bentuk 
seperti tsb. tadi. 

Kalangan tadi katakan selandjut- 
nja bahwa . Nury kini berusaha me- 
jakinkan Libanon, Syria din Saudi 
Arabia untuk bersama-sama dengan 
Irak membuat rentjana sendiri me- 
ngenai pertahanan Timur Tengah. Di 
katakan bahwa dasar dari rentjana 
sematjam itu telah termaktub da- 
lam perdjandjian keamanan, jang 
telah ditanda tangani oleh negara2 
Arab dalam tahun 1951 ini djuga. 
Ant,“ UP,   

   

Pasha : 

bentuk sendiri 

imur Tengah? 
Said Pasha, hari Selasa jl. telah sam- 

Sendjata dari negara? Netral 

diperlukan. 
Djurubitjara delegasi Mesir hari 

Selasa ini menerangkan, bahwa ne- 
gara2 Arab baru2 ini telah minta sen 

djata dari negara2 netral untuk per 
tahanan mereka. Tindakan ini diam: 
bil karena negara2 Barat tidak dapat 
penuhi kebutuhan negara2 Arab itu. 

Djika negara2 netral pun tidak dapat 
mengabulkan permintaan itu, ma 
ka negara2 Lembaga Arab akan me- 

ngadjukan permintaan kepada Tje- 
koslowakia atau pada negara lain- 

nja, demikian dikatakan oleh djuru 
bitjara tadi. Ant, AFP. 

SUNGGUH?2 TERDJADI 
# 

“ Salah seorang bupati Kedu de- 
ngan tertulis telah minta kepada 
ketua  Panitya Pembagian — Ali- 
ran Listrik penambahan aliran un 

tuk penerangan dirumahnja. 

Ketika dia masuk dikaresidenan 

    
Kedu - residen adalah ketua panitya 
- dilihatnja rumah residen gelap ye 

maksud minta 
di 

lita.. maka 

tambahan aliran segera 
tiubudnja setjuru lesan,   

AA AAN 
Dg Na Ra &      



     
    

      

   
    

  

   

   

  

    

     

  

“Jia 

    “TENTANG PEGAW. 
— TAM PeRus 

. PARTIKEL    

   

    

       

      

    

    
    

    

   

“mutuskan ' selain mongiih ga- 
dakan peraturan. untuk. 

  

ah 

        

    

     
   
   
     

   

"supaja untuk sementara waktu ber- 
tindak dengan memakai. ketentuan 
menurut Stbl. 1935 no. 443 tersebut 
terhadap pegas 

  

  
  

        

    

   

    
   
   

  

   

  

   

            

   

   

  

    

      

   
   

      

   

    
   

            

   
   

  

   

    

        

  

    
ta 

03 or:   

      Jaja 
“Jai 

  

     

    

. fpjak: 

pa. Pemuda? jang pada perdjhangan 
erdeaan jang lampau  merupa- 
. »bintang2 - pertempuran”, kini 

o-djago” 
djutkan usaha? kaum tua gu- 

" ingan Nusa dan Bangsa, : dak haan partk (dan mengisi. segala kekurangannja. 
| "Kelir maka Dewan Menteri telah me- | Maka selang 

hal2 tersebut dan sebelum peraturan | muda. O 

    

Ina kepe 

Pa 

|, Pemerintah minta kepada semua rita» | kementerian. Kepala djawatan' dan / Menter kepala Dewan |. Daerah | bahwa fihak 
ada maksud untuk (PP 82 tahun 1949. Lebih landjut di 

bahwa kalau ada usul? se 
lain fihak, Kemente 

| PP & K akan menentangnja. 

Pn 

didaerah 

kan diri 
“Jlah d 

ikut d 
(tut dik 

ee     

  

   
   
   

              

nja K ag 
kata. pembukaannja Kepa 

n Demobili 5 : 
menjata bahwa ke 
rayon V dapat dikata 

2 

| Pemerintah kepada  pela- 
“bekas pedjoang, jak: 

am rupakan suatu 

yjakan tetapi sekedar penghar 

  

  

peladjar bekas pedjuar 
ALAM Selasa jl. oleh KUDP Rayon V Surakarta 

a peladjar? bekas pet 
Mr. Wongsonagoro, untuk r 

jang berhubungan dengan PP 
ah terhadap peladjar 

12 instansi lainnja. 

— KUDP rayon V keadaan 

  

gala kesulitan2 da- 

    

|jalah bukan 
pemberian DJASA, 

gaan    

  

BEBAS DARI BEAJA seko-!| 
TUNDJ 

      

- Menteri Wongsonagoro menjata- 
Hati un bahwa kemerdekaan jang/ telah 
“be "Kita tjapai, harus dapat kita isi dgn 

5 jkemakmuran . dan. kesedjahteraan. 
san tetapi tenaga2 intelectugel ma 
'kurang sekali, terutama dikepu- 
an2 Indonesia diluar Djaws. 

F3 
     

  

   

  

3 

erat. 4 
Tak ada maksud hapus- 

ANGAN untuk keper/ 
Mena hi 

 Penibebasan uang sekolah dan | holan. Tjamat tersebut diperiksa 3 
mendapat tundjangan. Banjik i 

. Inja tundjangan tersebut bagi anak2 
: eladjar di SMP Rp 100.—, pe 

2 SMA Rp 120.— dan Mahasis |ja turah2. — Ant. 
'150,— tiap bulan#Diantara | , 

h 240 mahasiswa jang 
us oleh KUDP rayon V kini, be- | 
ar.di Jogja, Semarang, Ta F 

rta, Bogor. 
an Pada 

  

agar kelak dapat | 

pa djadi murid Hendaknja. 
(ingat-akan kewajiban jg 

pikulkannja, karenA pada pe 
dinanti pertanggungan  dja- 

S0 kan PP'32. 
Mengenai pertanjaan2 tentang be 

3 3 asah 

egawainja jang berbuat | mafjam itu dari Ae Sa ba ra beta 

v3
 

dadi da 
| djalan jang menghubungkan 

9 engah Kabupaten Sragen jang - 

BARAN R (naa 

:| DENGAN MEMPERGUNAKAN . | 

  

   
   

  

n 

| akan dihapuskannja PP 32, 
teri Wongsonagoro menjatakan, , 

Kementerian PPK tak 

    

“Sragen 

UK HIDJAU HASIL 
PADI NAIK 3075. 

   

  

hingga k 

banar 

440 METE 

2 1 

| menanam pohon-pohonan diatas 
: h ing disekitar Kabu- 

pelaksanaan rentjand 
nian Inspeksi Djawa 
enanami tanah2 ko- 

engah telah membagikan be 
djambu monjet sedjumlah 4000 

  

ETER.KAWAT TALI- 
PON HILANG 

: Baru2 ini perhubungan talipon an 
, stasiun kereta api Karangkadri 
an Kesugian Banjumas, diputuskan 

dan menurut penjelidikan ma- 
wat sepandjang 1440 m telah 

ikian berkat keakti- 

““,Disawah jang mengandung pasir 
hn Keresidenan Semarang, Su 

.rakarta dan Pekalongan telah digu- : 

.nakan 50.000 kg. pupuk hidjau (jun- 
“cea)", demikian Hasmosuwignjo In- 
spektur Pertanian Rakjat Djawa Te 
ngah. Pemakaian pupuk tersebut me 
rupakan gerakan istimewa untuk me 
ngatasi tanaman2 padi disawah jang 
tanahnja mengandung pasir jang ti- 
dak tjotjok dengan pupuk lain. Kini 
“gerakan tersebut diteruskan dibebe 
rapa-daerah jang lain. Dan dengan 
pupuk hidjau tersebut rata2 hasilnja | 
naik 3046. pa 
“Untuk keperluan tanah sawah jg 

: ! jasa Inspeksi Pertanian telah mem 

— (bagikan pupuk ZA dan DS masing2 
.c| 100900 dan 220.000 : 

KEMBALI | 
kg 

(| DAERAH SALATIGA 
| Berita terlambat dari Salatiga nie” 

 Inerangkan, bahwa baru2 ini satu ge'| 
'|rombolan berserdjata api telah men 
Gatangi rumah Tjarik Desa Ketjan' 
ran dan Ketua ' Organisasi Perta- 

y nan Rakjat didaerah Ketjamatan 
|Tuntang Salatiga, dan dengan antja 

ee Hah & f. 3 & $ 

man sendjata gerombolan itu men-- 
Itjulik kedua orang tersebut. ' 
'- Dalam perdjalanan kesarang ge- 

||rombolan, Tjarik tadi dapat melolos- 
Th . Sementara itu didapat ka- 

(bar. bahwa kini pihak berwadjib te- 
2 s1 Ig at menangkap seorang jang 

am gerakan pentjulikan. Pa- 
2 eta abarkan, bahwa baru2 ini di 
“Idesa tersebut diatas ' 

| Ipula ditjulik seorang anggota. ten- 
| Itera jang sudah beristirahat dirumah 

Inja dan h ini belum diketahui. 
ja. — Ant. 5 

telah pernah 

mengadakan gerai 

  

    

   
   
   

      

. diantaranja |. 
keperluan 
Pertanian   

api perhubungan 

    

JE jditangkap oleh pihak tentara “dari | 

““ Ingan djalan dan djawatan serta pe- 

tuk kemadjuan dunia ke-olah-raga- 

lah membantu terlaksananja peker- 
djaan sedjak waktu persiapan sam: 'na akan memakan waktu 6 bulan, 

  

    

  

ipek 

|diadaka n pertemu 
joang, jang dihadiri oleh Menteri 
memberikan pendjelasan? sekitaran 
/1949 tentang penghargaan Pee 

:: Hadir djuga Walikota dan 

    

2 tgn lanajut Menteri menjanggup | 
Kan bantuan sebanjukaja bagi KUb 

(umumnja dan peladjar2 chususnja 
dengan mengingat batas? kemungki | 
"hati Keadaan, Kayangan negara. . Se 

TAMAT. TJARIU 
0 DITANGKAP 

Karena membantu ge- 

  

  

KR 

  

We   

PKn rombolan ? 
Oleh kalangan resmi diterangkan, 

- st T . bahwa tjamat Tjariu (Bogor) telah | 

M
a
m
a
:
 

(Brigade D, karena dituduh memban | 
Itu gerombolan dalam soal ma 1 Si 
Ian persendjataan ampai ditang- » 
kapnja.tjamat tersebut kabarnja su' : 
dah kurang lebih 1000 butir peluru 
jang diberikan kepada pihak gerom 

  

4 
'kali dan 6 orang saksinja memberat 
kan tuduhan jang ditudjukan kepa- 
danja. Diantara saksi itu terdapat pu 

TENAGA LISTERIK TERUS 
TURUN ? 

| Ketika diputuskan, bahwa aliran 
listrik hanja diberikan untuk penera | 

teria 

'rusahaan2 jang dapat prioritet, ke- 
kuatan tenaga listrik untuk dataran   
dengan menggunakan air sungai. Bp 

Berhubung dengan menghebatnja 
»musim kemarau” dan dalam bebera 
pa hari ini tidak ada hudjan, kekua 
tan tenaga listrik itu sudah turun 
Gan hanja tinggal 50.000 KwH, se- 
dang kemarin masih tertjatat 56.000 
Kw. N 7 SE ak Ta 

Berhubung dengan itu, selain ke- 
sulitan2 Baar an dapat dipe- 
tjahkan, dfduga pihak jang berwa- 
Gjib akan terpaksa mengambil tinda 
kan2 seterusnja. — Ant. 

Nama 

IKATAN PERGURUAN TING- 
-GI PARTIKULIR AKAN 

Ikatan Perguruan Tinggi partiku- 
|lir seluruh Indonesia jang “dibentuk 
oleh konperensi Perguruan Tinggi 

'kedua pada pertengahan Djanuari | 
jad. di Makassar, Salah satu atja- | 
ra penting selain mengesjahkan 
anggaran dasar ikatan, pun memu- 
tuskan suatu delegasi guna mentjari 
kontak dengan Perguruan? Tinggi 
partikulir di Asia Tenggara. 

Dalam anggaran dasar'itu al. di- 
sebutkan bahwa tudjuan ikatan ia- 
ara Team kya dan memperlu- 
as sekolah landjutan dan sekolah 

| tinggi partikulir. 

rian   

  

Wartawan  Trompet to 

Masjarakat 
" Kemuka Hakim tg. 22/11 ini, 

Dari Pengadilan Negeri didapat ka 
bar, bahwa.perkara Goei Poo Aan da 

Yi ,Trompet Masjarakat”  dimadju- 
kan kemuka hakim tanggal 22 No- 
pember ini, Pet 

. Seperti kita telah kabarkan pada 
tanggal 16 jang lalu Goei Poo Aan 

| telah dikeluarkan dari tahanan pen- 
|Gjara sesudah ia ditangWap sedjak 
' tanggal 18 Agustus. — Ant.     

  

  
langsungksn, dalam tangsi, Geruzet (Brussel). 

kan (proeven). 

2g 
baran Pan 

Oleh pemimpin? bagian disampai- 
kan laporan mengenai keadaan bagi 
an masing2. Pembubaran resmi Pani 
tya dilakukan oleh Ketua, Pangeran 
Surjohamidjojo. Antara lain ia me- 
ngandjurkan supaja semua pengala. 
man2 jang telah diperoleh selama 
PON II dipergunakan sebaik2nja un 

an umumnja sebagai peladjaran un- 
tuk menghadapi PON jang akan da 
tang... . 

Achirnja ia mengutjapkan terima 
kasih kepada segenap fihak jang te 

pai Saat pengiriman djago2 atletik   kembali. —- Kor, 
dari Djawa Tengah  kegelanggang 
PON IL jang lampau, —- (Kor).   

    

GEDUNG PERPUSTAKAAN RAKJAT, 
an Rakjat Pusat dari Djawatan Pendidikan Masjara 
terletak di Salemba ' 4 

Perpustakaan Rakjat tersebut adalah kant 
pustakaan Rakjat di Propinsi2, Kabupaten2, dan ketjamatang. Antara. 

Gedung Perpustaka 
"kat PP. & K. jang 

  

rut penanja kabarn 
buku umumnja 

dagang buku 

penerbit nasional 

“Seperti telah diterangkan diatas, 
buku2'jg diperlukan disekolah2 “sb. 

: diterbitkan oleh penerbit2 diluar dan | 
didalam negeri, penerbit asing dan 
penerbit nasional. 

Bagaimana giatnja badan? pener 
bit Indonesia mengusahakan buku di 
dalam bahasa Indonesia pada dewa- 
sa ini, buku2 untuk keperluan seko- 
lah2 jang berbahasa Indonesia keba 
njakan masih merupakan hasil pener 
bitan asing. 

Letak kesulitan jalah karena para 
pengaring buku umumnja lebih su- 
ka menjerahkan naskah bukunja ke- 
pada penerbit2 dan 

asing, jang umumnja lebih sempur- 
Ina perlengkapannja, dan lebih sang- 
gup memberi tuntutan2 mereka. De- 
mikian diterangkan didalam djawa- 
ban Kementerian P.P. dan K. 

  
“PERAJAAN ARAB DI BRUSSEL. 

Suatu upatjara perajaan bangsa Arab, jaitu “Mesjwis” baru2 ini  di- 

Salah satu atjara dari perajaam itu, jalah upatjara membakar kambing 
dimana para tamu menurut tradisi dengan tangan boleh .mentjoba ma- 

Pembubaran Panitya PONII 
.. Djawa Tengah 

Durnnoro Surjohamidjajan, baru? ini tolah diadakan rapat pembu- 
tya PON UU wjawa Tengah, jang dihadiri oleh sementa 

ra undangan (dari instansi2. Diantaranja tampak Wk, Residen Surakarta, 

.RP.548:000,- UNTUK MEM-: 
PASARBESAR. 

Kini telah dimulai persiapan2 un- 
tuk membangun kembali Pasarbesar 
Surakarta jang sebagian besar rusak 
akibat clash jang 

pemborongan telah diadakan ,,aan- 

besteding” dari-8 aannemers 
achirnja djatuh pada pemborong pem- 
bangunan ',,Sutedjo” 
Rp. 519.700,— 
Pembangunan tsb “akan “dimulai 

selekas mungkin dan menurut rentja 

  

PERBAIKI 

lampau. Tentang 

dengan ongkos 

    

       
    
    

  

telah dibuka. dengan. resmi, 
or distribusi kitab2 untuk Per 

« 

ku2 sekolah dapat perhatian 
Pemerintah 

(RERHUBUNG dengan pertanjaan? anggota DPR Z.A. Achmad menge 
sk nai pembelian buku? untuk para mahasiswa dan murid? sekolah (pe 

nuruhan harga buku? sekolah dan imijah dari Juar negeri), jang menu- 
ja menimbulkan akibat besar dikalangan? pedagang? 

a dan pedagang? buku Indonesia chususnja, maka Kemen- 
'P.P. dan K. menerangkan didalam djawabannja, bahwa Pemerin 

tah menaruh perhatian sepenuhnja atas penerbit? dalam negeri. . 

Pemerintah menginsjafi 
nja, bahwa pedagang? buku Indone- 
|sia sangat lemah modalnja dan ma- 

Bandung tertjatat rata2 60.000 KwH |Sih belum kuat organisasinja. Seba- Tas Tapa : 5 satu langkah untuk menolong 
dan melindungi pedagang2 buku na- 
sional, kepada seorang wakil dari pe 

Indonesia, tuan Sirie, 
telah diminta, supaja ia dan seorang 
lagi dari penerbitan Indonesia duduk 
dalam komisi ,,Social hardship” jang 
akan diketuai oleh seorang wakil da 
ri badan penguasa ,,Jajasan Lektur” 
jang kini telah siap akan dibentuk. 

selengkepnja dari 
ini ialah: Jajasan untuk 
kan persediaan lektur jang berguna 
untuk pembangunan masjarakat. : 
Sementara itu bantuan jang dapat 

diberikan oleh Kementerian PPK un 
tuk memupuk kehidupan dan usaha2 

dapat berupa an- 
' BERKONPERENSI : ydjuran kepada 'pengarang2 buku su- 

$ : Ipaja menjerahkan naskahnja kepada 
(penerbit2 nasional, pemesanan kitab2 
jang diperlukan oleh Pemerintah jg 

oleh KON berlaku setjara pesar2an dan ' me- € partikulir di Bandung 13 Oktober jl. (njuruh mentjetak buku? pada Per- j- jakan mengadakan 'konperensinja jg | tjetakan bangsa Indonesia. 
Lain dari pada itu oleh Kemente- 

PPK telah diberikan juga ke- 
pada para penerbit jang menghenda 
kinja rasehat2 seperlunja. 

Dalam hal2 tersebut diatas, perlu 
diterangkan pula, bahwa Pemerintah 
membeli buku2 sedapat2 dari sumber 
jang menghasilkannja, jalah penerbit 

sepenuh-   

ANAK HILANG 
2 Anak gadis peladjar telah tidak 

kembali kerumahnja semendjak me- 
reka itu pulang dari sekolah. Dima- 
na mereka berdua tidak diketahui. 
Mereka itu bernama Marianah dan 
Rochaja masing2 peladjar Kepandai- 
an Puteri kl.:3 dan peladjar S. M. 
Negeri kl.: 3. Djakarta. 

Mereka jang mengetahui tempat 
tinggal kedua gadis tersebut diha- 
rap memberi tahukan kepada S. Nur 
sjamsuddin dja M.'Z. Maksum kan- 
tor pendidikan Agama Kab. Wonoso 
bo. (Keduy. 

jajasan 
memadju-   

  

KURSUS KEPALA-KEPALA 
DJURU PENERANG 
DJAWA TENGAH 

Dari tanggal 26/1i s/d tanggal 
1-12 jang akan datang 50 Kepala? 
Djuru Penerang Kabupaten dan Ko 
tapradja akan mengikuti kursus ki- 
lat jang diadakan oleh Diawatan Pe- 
nerangan Daerah Djawa Tengah. 

Kursus akan memberikan veladja 
ran?2 tentang ekonomi, keuangan, 
psyenologie dan bahasa Indonesia di 
bawah pimpinan Sutarjo Kepala Dja 
watan Penerangan Propinsi Djawa 
Tengah dan beberapa guru dan ahli 
dari masing? bagian. — Ant.     

Tjara bekerdja 

Pertjetakan 

mendekati” ini bariak sekali, 

Karena tidak kapftaal-krach 
tig dan persaingan. 

Wakil PTT bag. Perburuhan anta- 
ranja mengutarakan tentarig: ke- 
munduran pertenunan di Pedan. Di- 
katakan 1596 dari perusahaan tenun 

|di Pedan berdirinja hanja ,,ikut2an” 

'sadja dan tidak memperhitungkan 
Mebih Gjauh tentang seluk-beluk be- 
! drijf-ekonominja. 

Diakui pula kemunduran2 itu dise 
babkan tidak teraturnja tjara2 pem- 
bukuannja kekurangan? tenaga achli 
ditambah pula dengan keadaan pa- 

'sar2 jang sepi. Kebanjakan dari pe- 
rusahaan2 tidak  kapitaal-krachtig 
maka karena hal2. jang sedemikian, 

kesulitan2 tak dapat dielakkan. Aki- 
batnja kini Ik. 505 dari perusahaan 
tenun terpaksa menutup. usahanja 
dan 8045 telah mengurangi djam be 
kerdjanja. : 

Keswitan? jang diderita pe 
ngusaha mempengaruhi ker- 
dja-sama. $ 

Wakil SB Textiel menjatakan bah 
wa fihak buruh telah lama menung- 
gu-nunggu pertemuan serupa ini 
dan antara pengusaha serta buruh2- 
nja dapat saling mengemukakan ke- 
sulitan2 jang dihadapi, sehingga da- 
pat mengadakan. pengertian dan mem 
permudah penjelesaian jang dihadapi 
nja. : 5 : 

Ia katakan bahwa persaingan ba- 
han2 textiel dari luar negeri, mem- 

pengaruhi harga textiel dari dalam: 
negeri. Achirnja ia njatakan bahwa 
kesulitan2 jang diderita oleh fihak 
pengusaha dan buruhnja, sering mem 
pengaruhi dan melupakan kerdja sa- 
ma antara kedua belah 'fihak. 

Tjara bekerdja harus diper- 
baiki. 

Kemudian diadakan kata2 sambu- 
tan dari sementara wakil2 Djawatan 

dan instansi2 jang hadir, jang dapat 
disimpulkan, bahwa dengan keada- 
an2 jang sedemikian perlu sekali 
tjara2 bekerdja diperbaiki. Diandjur 
kan adanja kooperasi dengan organi 
sasinja jang kuat, agar dapbt bersa- 
ma-sama menghadapi  kesulitan2 
dan persaingan2. 

HATI - HATILAH KALAU 
MENEMUKAN PELOR 

Baru2 ini seorang tukangbatu di- 
desa, Banaran, Delanggu, telah mene 

  

ANP. 

  
jang 

  

  
sedangkan beaja seluruhnja jang di jmukan pelor dari ukuran 4 cm, dike 
sediakan oleh Pemerintah batam bete | 

"Rp, 548.00055- 
bunnja.. 'Maklumlah, pada waktu 
clash II pelor antistank oleh Belan- 

  

— bagian satu 

Kesulitan2 jang kini terdapat ter 
letak pada penjerahan bagian? dan 
djawatan2 jang telah dilakukan, se 
benarnja masih ada hubungannja de 
ngan bagian? lain jang belum diserah 
kan.. Penjerahan itu tidak dapat se 
kaligus dilakukan seperti jang ter- 
maksub dalam surat2 keputusan. Pe 
merintah daerah tjukup bidjaksana 
juntuk melihat kekuatan2 jang ada 
pada kotapradja, baik jang menge- 
nai tenaga maupun pengertian kekua 

saan otonoom. 

Perlu didampingi. 

Achir tahun 1951 seluruh kekua- 
saan otonomi. oleh pemerintah dae- 
rah sendiri akan diperdjuangkan, 

| agar dapat terselenggaranja pula. 
Tetapi walaupun demikian untuk 
sementara setelah penjerahan itu 
berdjalan, pemerintah daerah masih 
merasa perlu akan mendampingi se- 
mentara waktu untuk kelantjarannja 
pemerintahan otonomi itu. Tindakan 
tidak dimaksudkan untuk ikut me- 
nguasai. 

Ditegaskan pula, bahwa djika ada   

  

(Oleh: Korr. , 

I PEDAN Surakarta telah diadakan periemuan antar4d 
perfepunan dan fihak buruhnja berkenaan dengan kesulitan? jang 

menjebabkan penutupan sementara perusahaan? tenun. 

—. Pertemuan dipimpin oleh A. W. Pedan dan bermaksud untuk men- 
tjari djalan jang sebaiknja guna memetjahkan soal itu. Baik dari fi- 
hak instansi2 maupun jang bersang kutan perhatian 

orang berpendapat, bahwa penjerah- 
an otonomi kurang lantjar, baru ki 
ra2 25x dan sebagainja, hanja me- 
nundjukkan kurang pengertian me- 
reka sekitar seluk-beluk penjerahan 
suatu pemerintahan otonomi “jang 
akan merupakan tjorak pemerinta- 
han baru bagi mereka itu. Sebab ti 
dak mungkin untuk dihitung2 demiki 
an. Demikian kalangan itu. 

PEMBANGUNAN DJAWA- 
TAN KERETA - API 

“Dari kalangan Inspeksi Djawatan 
Kereta Api di Jogjakarta didapat ke 
terangan, bahwa kini sedang diren- 
tjanakan pendirian bangunan besar? 
an di Pingit jang dimaksudkan un- 
tuk gedung Inspeksi jang kini masih 
terbagi-bagi dalam beberapa gedung 
jang letaknja berdjauhan. 

Selain dari itu, djika tanah jang 
luasnja kira2 6 Ha. di Pingit itu ma- 
sih terdapat sisa, akan dipergunakan 
untuk pembangunan perumahan pe- 
gawai. 

Djawatan Kereta Api di Jogja sen 
diri mempunjai pegawai tidak ku- 
rang dari 600 orang. 

  
N Gierorba KAN ph 

Pertenunan Pedan mengalami 
kesulitan 

harus diperbaiki 
K.R.,, Surakarta) 

pengusaha2 

perlemuan saling 

  

da dipergunakan djuga untuk me- 
nembaki desa2. 

Karena tidak mengerti tukang ba 
tu jang sial itu bermaksud . untuk 
menggunakan pelor tsb sebagai alat 
pertukangan. Tetapi waktu dipukul- 
nja, pelor meletus dan melukai ba- 
dannja dibagian tengah, sehingga 
terpaksa ia. diangkut kerumah sakit 
Klaten. — (Kor). 

MUVO VADIS ,,SARBUPRI" ? 
Pada waktu ini dikalangan Buruh 

paberik karung Delanggu milik Mi- 
randolle Voute & Co dalam keadaan 
genisah. Ini disebabkan karena pihak 
madjikan baru2 ini telah melepas se- 
orang pegawai kantor. : 

Sebab2 pelepasan “ini, menurut ke 
terangan2 jang kita peroleh, karena 
pegawai jang di-ontslag tsb didesa- 
nja, dalam suatu rapat BTI, telah 
menentang diadakannja sewa, menje 
wa, tanah: dengan pihak Belanda. 

Peristiwa pelepasan jang berdasar 
kan , politis” ini oleh pihak. ,,Sarbu- 
pri” jaitu satu2nja organisasi Buruh 
di paberik karung Delanggu kabar- 
nja akan diambil tindakan. 

  

  

30. PENDJUAL OBAT PATENT 
GELAP DALAM URUSAN 

Dalam tindakan serentak jang di- 
lakukan pihak kepolisian Djakarta 
Raya dibeberapa pusat2 keramsian, 
telah berhasil dibelag sedjumlah be- 
sar obat2 patent jang didjual setja 
ra zgonder resep oleh pedagang? obat 
obatan. Lebih kurang 30 pendjual 
obat2 patent tersebut, berhubung de 
ngan 'hal ini, diharuskan berhubu- 
ngan dengan pihak polisi, sedang se 
mentara itu, pemilikan terhadap pen 
djual obat2 patent gelap, diperkeras. 

Selandjutnja. diperoleh kabar, bah 
wa, selain obat2-an jang dibeslag po- 

:lisi dalam 'tindakari-keamanan baru2 
ini, tertjatat pula 20 kg mas, sedjum 
lah besar uang logam madat serta 
sendjata2 api gelap. Ant, 

HASIL SAJEMBARA SAAPH 
Hasil penarikan sajembara teka- 

teki jang diadakan oleh Panitya Pe 
ringatan 5 tahun berdirinja Sekolah 

Ada hubungannja 
MeENUP TAN dgn maksud? pihak Kotapradja jang dikuatkan oleh 

DPR-nja untuk memperdjuangkan terus, agar pada achir tahun ini 

seluruh kekuasaan otonomi Kotapradja diserahkan dari pihak Pemerin- 

tah Daerah Istimewa Jogjakarta, lebih landjut pihak jang bertanggung 
"- djawab pada Pemerintah Daerah menjatakan, bahwa hal itu memang su 

dah mendjadi keputusan dan harus terlaksana pula. 

   

  

Penjerahan otonomi Kotapradja 
dan lainnja 5 

SARBUTO TUNTUT UANG 
LEMBUR 

Dalam suratnja jang disampaikan 

kepada Djaw. Pengawasan Perburu 
han Ressort Jogja dan THSH. Sar- 
buto mendesak, agar jang berwadjib 
segera mengambil tindakan jang. se- 

mestinja terhadap pengusaha2 toko. 
Alasan jang” dikemukakan dalam 

surat itu ialah, karena pada hari Pah 
lawan jl. hampir semua toko jang 
tergabung dalam THSH Jogja dibu 
ka dengan mengerdjakan buruhnja. 
Menurut persetudjuan kerdja, maka 
pada hari itu kaum buruh harus li- 
bur dan persetudjuan itu dilanggar 

Peraturan Pemerintah R.I. No.: 13/ 
1950. 
Maka kepada Tiong Hwa Siang 

Hwee, THSH, dimintanja dengan sa 
ngat, agar dilaksanakan: upah lebur 
untuk tiap buruh toko jang diker- 
|djakan pada hari Pahlawan: membe 
irikan kesempatan kepada buruh, to- 
ko untuk berziarah, dan upah lem- 
bur itu diselenggarakan pada.tempat 
dan waktu jang ditentukan dan di 

saksikan oleh wakil dari Sarbuto,dan 
THSH. serta jang berwadjib. : 

DJAWATAN:- PRADJA 
GANTI NAMA 

Djawatan Pradja Daerah  Isti- 
mewa Jogja akan diganti dengan 
Djawatan Pemerintahan Umum Dae 
rah Istimewa Jogja. Penggantian na 

ma ini mulai berlaku pada tg. 4-12 
jang akan datang dan sesuai dengan 
surat keputusan Dewan Pemerintah 
Daerah Istimewa ttg. 31-10 no.: 
43/91. 

AWAS TERHADAP PEMAL- 
SUAN. TIMBANGAN 

FAIRBANK 
Diperoleh kabar, bahwa perindustri 

an timbangan di Indonesia sudah me 
ningkat madju sedemikian tjepatnja, 
sehingga sekarang ini sudah dapat 
membuat sendiri 

simal, jang oleh umum dinamakan 
timbangan Fair-bank. Timbangan se 
matjam sentisimal ini tadinja ada- 

lah buatan dari Amerika, ja'ni de- 
ngan nama ,,Fairbanks made in 
USA”: 2 

Untuk melindungi industri dalam 
negeri terhadap pemasukan timba- 

ngan2 luar negeri, maka sudah lama 
diadakan pentjegahan pemasukan 
timbangan Fairbank jang asli. 

Usaha baik tsb. pada achir2 ini di- 
ganggu oleh teredarnja barang2 pal 
su. Oleh bengkel2 timbangan jang ti- 
dak djudjur' diperedarkan timba- 
ngan2 semafjam itu jang tersusun 
atas bagian2 seluruhnja bikinan In- 
Gonesia. 

Semua barang jang dibikin itu dibe 
ri tanda pada frame sebutan ,.Fair- 
banks scakes. Made in USA". Pem 
buatan demikian ialah dengan mak- 
sud mendapatkan harga jang lebih 
tinggi dari-pada timbangan2 sentisi- 
mal bikinan pengsaha2 . di Indonesia 
jang benar2 bonafide. : 

Sementara itu diperingatkan kepa 
da chalajak ramai,. agar waspada 
dan berhubungan dengan kantor2 da- 
erah dari Djaw. — Tera. 

TIMBANG TERIMA BRIGADE 
MANGKUBUMI 

Hari ini djam 08.30 di Jogjakarta 
akan dilangsungkan upatjara tim- 
bang terima atas Komando Kesatuan 
Brigade Pangeran Mangkubumi/Sub. 
Terr. II oleh Let. Kol. Suharto kes 
pada Let. Kol. Sarbini. 

Nanti malam djam 19.00 di Ge- 
dung Agung Jogjakarta dilakukan 
malam perpisahan dan perkenalan 
dengan komandan2 lama dan baru 
tersebut. 

SUBSIDI KEPADA KRIDO“ 
BEKSO WIROMO 

Menurut surat keputusan Kepala 
Djawatan. Kebudajaan P.P. dan K., 
kepada. Perhimpunan ,,Krido Bekso 

Wiromo” di Jogjakarta, telah diberi 
tundjangan uang sebesar Rp. 1.000 
setiap bulan, selama enam bulan, ter 

  
  

  hitung mulai bulan November ini. 

Tundjangan ini diberikan atas pertim 
bangan, agar Perhimpunan tersebut 
-dapat menjelenggarakan  usahanja 
dalam mengembangkan seni tari'dan 
karawitan jang mendjadi rentjana- 
nja. "A 

R 600.000,— UNTUK PERUSA 
HAAN BEKAS PEDJUANG- 
Sesuai dengan maksud pemerintah, 

agar tiap2 bekas pedjuang mendapat 
suatu lapang pekerdjaan, maka Bi- 
ro Rekonstruksi Nasional Jogjakar- 
ta telah mendapat” beaja sebesar 
Rp. 690.000,— dari Pemerintah jang 
dimaksudkan untuk pendirian perusa 
haan2 bagi bekas pedjuang jang te 
lah mendapat pelbagai matjam lati- 
han kerdja vak BRN. 
Kemungkinan besar, perusahaan2 

itu akan dimulai pada bulan Djanu ' 
ari, sedang sementara belum ada pe 
ngemudi2 perusahaan2 itu jang ter- 
diri dari para bekas pedjuang, dja- 
watan perdagangan dan perindustri- 
an akan mendampingi untuk semen- 
tara waktu. 

SUNTIKAN PES 
Hari ini tanggal 22#Nopember '51 

dilangsungkan suntikan anti pes utk 
kampung2 : Mangkujudan (Keman- 
tren Mantridjeron), Langenastran 
(Kraton), Sapen  (Gondokusuman) $ 
Gowongan (Djetis), Keparakan Lor   Asisten Ahli Pharmacie, hadiah per 

tama kepada sdr. Abdulrachman Pur | 
woredjo, hadiah kedua Sudarmi Su-   rakarta, dan 23 hadiah2 lainnja. | 

(Mergangsan), Djogonegaran (Ge- 
dongtengen), Patang puluhan (Wira- 
bradjan), Tompean (Tegalredjo) dan 
Tukangan (Danuredjan), : &: 

timbangan senti- 
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dalam sebuah pengumuman istimewa | 
takan 1, bah- | 

  

3 pada hari Selasa jl. menjatakan 
wa gerakan2 pasukan? PBB di Korea 
»tak akan dihentikan ataupu 

& kurangi” sebel 

-y muhnja. 5 
Leg Dikatakannja, 'bahwa Sean peng- 

Tokos jenderal" Nas : 

n di- | 
lum terdapat : 'persetu- | 

“zat djuan . HARTA gan sendjata sapa. 

-sehentian tembak-menembak | hanja da- 
4pat tertjapai djika kedua pihak telah 
“#Timenerima baik persetudjuan gen- 
(Is tjatan 'sendjata 
2. muman te: 
1d wa usul 4- 
sisoleh pihak PBB ti 
»stentang. sesuatu Tu sana ia 

| bak-menembak de fa 
“BN ONPe angan tekanan militer... 

"«Pengus 

      

Usul Korea Utara 

kepada D.K. 

ina menteri Juar.n 
Utara Pak Hen Yen t 
kan sebuah pesan | 
mana diusulkan supaja 

  

aa LA ag jang luasnja 215 mil, 
Dikatakan, bahwa usul ' 

  

semua Dua , 'kan2 asing ditarik mundur dari Ko- 
“dan ditentukan | suatu daerah 

tersebut menambahkan, bah 
sal jang telah diadjukan 

entukan | 

: n tem- 
to. ataupun |" 

Gg 

    

" Sementara itu Radio .Proneyane si 
pada Selasa pagi mengumumkan, | 

eri Ki 

    

   
    r| Hanley itu tidak membawa tambah- 

'ter sebut 
telah dikirim dengan kawat SEaA 
Dewan : Keamanan. — pa ar 

“Fajumlah 
.lada 

Pa | Ot »Sekalipun terdapat. banjak tan- j- 

ks 

LN 6000. - 

ut. mar Bean d jenderal 
| dikeluarkan setelah ada 

ja pengumuman jang menggempar- 
aa oleh kok 1 Hanley, jaitu kepa- 

la bagian ked hatan2 perang dalam 
Istaf Tentara ke- 8, jang pada hari Re 
bo jang lalu menuduh bahwa pasu- 
kan? Korea Utara dan RRT telah 
membunuh lebih dari 13.000 tawanan 
perang PBB, Giantaranja. 6270 orang 
Amerika. 

   

  

  

"3 
    

landjutnja 'menjatakan, bahwa pada 
waktu ini masih terdapat 10.836 ser 
dadu PBB ng masih termasuk da- 
lam daftar hilang, tetapi kini belum 

jang lengkap beberapa 
tewas diantara mereka 

  

da2 untuk membenarkan dugaan bah 
angle, mereka jang tewas ka- 
» ekedjaman2 adalah besar dan 
mungkin “berdjumlah lebih “kurang 

16000”. Dikatakan, bahwa adalah tak 
mungkin untuk menjatakan untuk 
|setiap serdadu jang hilang itu, apa: 
kah ia tewas atau dibunuh sebagai 

  

  

   
   

Seterusnja. statement tersebut me- 
njatakan, . bahwa penjelidikan jang 
“telah -dilakukan ' mengenai laporan 

an'untuk djumlah 16.855 serdadu 
(PBB jang telah diketahui tewas di 
Korea ' sebagai diumumkan dalam dat 

hilang 
SAR djenderal Matthew Ridgway 
engumurikan, bahwa 365 serdadu Amerika telah tewas 

2 kekedjaman? pihak Utara, dan menurut bukti? jang be 

| am lengkap ra korban kekedjamaw itu ama Sapat ag. 

Statement djenderal Ridgway se- 

bung, MA Mn 

Bada Selasa: malam 

obla YA Ginjal, bahwa 'kolo- 
nel Haniey ialah kepala bagian ke- 
djahatan? perang da 1 staf Tentara 

lidiki insiden2 jang melanggar hu- 
|kum2 peperangan dan mengumpul- 
|kan bukti2 mengenai peristiwa2 ke- 
djahatan perang. Bukanlah mendja 
di bagian dari kewadjiban2 kolonel 
Hanley untuk mengumumkan daftar 
kerugian2 jang telah diderita selama 
perang di Korea ini. 

Demikian statement djenderal Mat- 
thew Ridgway. Ant. UP. 

  

PAT PENGAKUAN   

  tar kerugian jang dikeluarkan oleh   kementerian. pertahanan Amerika 
Ne Sena 1 aan jang lalu 

itu... 

  

  

   

  

“kan pidato jang : 

  

Ta “tel Brandao, 

ia! harapan baru 

    

Rt: Pe 

Fto 

90 

A2 tjeraian. Demikianlah 

    
   

    

Senen jl. Hansabua 

: dalam si- “- Pembitjara pertama 
..dang pada hari Selasa jl. “adalah 
,, atusan Brazilia, “Mario de Pimen 

Pn se Gisusul | 
oleh utusan er u 

| menteri luar negeri Sovjet, Andrei 
““ Vishirisky, tidak mendjawab pidato 

' 'terachir dari menteri luar ' negeri 
Amerika Serikat, Dean Acheson. Ia 

« menganggap kenjataan ini sebagai 
“ suatu tanda jang baik dan mende- 
“Sak supaja "Visbitisky “menjambut 

dengan sebaik-baiknja tangan jang 
Tengah kepadanja untuk  menje- 

M. Belaunde, | 
| spJang antara lain menjatakan, bahwa" 

    

"S aan jang diadjukan 
sn : an pada 'hari 

cheson, men - Ae uper At ARA: 
ia bahwa. ia Nawa . membatal- 
kan sidang bagian sore dari hari 
Selasa ini dan djuga sidang bagian 
“ia Gari hari Rabu besok. 

idang Selasa pagi “ini diachiri 
pada djam 11 Gmi dan akan dilans 

  

(dan meninggal disana dalam tahun 

  djutkan pada Rabu agi djam 0 
Gmt. — — Ant. an. : : 1. 

DJEPANG 

  

AKAN ADAKA 
KERDJA - SAMA DENGAN 

P menteri Djepang Shigeru   ud an . perdamaian dan perada- 
An. 3 

Pernjataan utusan Peru ini menda- 
“pat sambutan tepuk tangan, sehing- 
ga ketua terpaksa memperingatkan 
kepada umum, bahwa.tepuk. Maan 
dilarang. 
$ Utusan Iran, Nasrollah Ente- 
zam, “menegaskan, bahwa Iran me- 
njambut dengan gembira “usul? pe- 

- ngurangan persendjataan Tiga Besar 
“Barat itu, jang katanja memberikan 

kepada dunia. 
Oleh karena tidak ada pembitjara2 

lagi jang tertjatat, maka ketua. Ge- 
ngan menjatakan " ' kemenjesalannja 

  

  

- atas lambatnja debat, MI 
La 

ae PEMERINTAH SAUDI ARABIA 
, SESALKAN 

An Terdjawnya cembunuhan 2 2 Wakil Konsul Tnggeris. 
"NT Dalam komunike jang disiarkan 
(#noleh pemerintah Saudi Arabia ketika 
? ta dinjatakan, 'bahwa 1 

# pemerintah Saudi" Arabia menjata- | 

"malam Senin jl., 

bahwa. pembunuhnja adalah Sa 
: warga negara Saudi Arabia, jag 

ni sedang ditjari Oleh polisi, hati Hu: 

  

“ BORN TO BE BAD 
Tjinta sedjati jang bangkit dari pe 

ws rasaan kasih sajang tidak dapat di 
nihalang2-i dan dipengaruhi. oleh sia 

“aupa dan apapun djuga, tapi tetap te 
Bh iguh, tidak gontjang dalam keadaan |. 

  

Nda atau beachir Nanga Pa 
   

@eritera film RKO Radio Pictur 
:”Born to be bad”. Dalam film ini ki 

   

  

  tba dapat gambaran jang djelas per. 
ya bedaan nilai dari tjinta maa dan 

1 palsu. Tjinta palsu ini | ibar 
aa oleh Joan dak ema na 

    

    

   
   
   

Yoshida pada hari Selasa jl. menja- 

takan, bahwa pemerintah Djepang 
bermaksud mengadakan kerdja-sama” 
setjara “positif dan luas” dengan 
Perserikatan Bangsa2, sekalipun Dje 
pang belum diterima sebagai anggo 
Ta organisasi tersebut. 

Yoshida jang 'ber bitjara dalam se 

buah perdjamuan Perhimpunan PBB 
di Djepang selandjutnja menerang- 
kan, bahwa dalam mukkadimah per, 

2 Gjandjian perdamaian Djepang, Dje | 

ipang telah minta supaja diterima 

sebagai anggota PBB, dan telah ber | 
Gjandji akan mentaati segala prim 
Sip Piagam PBB. - 

Yoshida kemudian mengemuka- 
kan, bahwa pada waktu ini masih 
ada negara2 jang telah mengadju- 

(Ikan permintaan untuk : mendjadi ang 
gota PBB, tetapi belum menerima 

keanggotaan mereka, dan ia berha- 
rap bahwa PBB akan mengambil 
tindakan2 untuk menjelesaikan kea 
daan jang pintjang itu. Ant. AFP. 

  

—
 

kan penjesalannja, berhi bung telah 
na " terdjadinja Denusn dasi atas 2 PENGUMUMAN PEMERIN- 

m3 an bea aa ME Djeddah, Cy | TAH DJEPANG - 
usman, ketika hari Djum'at. 

Dalam 'komunike tadi Sidat bai PL : Meme Peng perdjan- 

| Dalam pengumumannja pemerin- 
tah Djepang pada hari Selasa me- 

Tp njatakan, bahwa prosedure “ratifika: 
Isi perdjandjian perdamaian dan pakt 
keamanan telah diselesaikan pada 

» Imalam' Selasa ji. 
Dikatakan, bahwa Reak: perdjan- 

djian itu telah. disetudjui dengan 
djumlah suara jang djauh terbanjak 
“dalam madjelis2 rendah dan tinggi 
parlemen Djepang, dan ini menun- 
-djukkan bahwa rakjat Djepang de- 
ngan kesungguhan hati menjetudjui 

| perdjandjian2 itu. 
il Pengumuman pemerintah “itu me | 

nambahkan, bahwa adalah “karena 
simpathi jang telah diperlihatkan ter 
hadap D 

(aja, bahwa parlemen Djepang -kini 
telah menjetudjui perdjandjian2 itu 

| sebelum negara2 laimnja. 
- Achirnja pengumuman 

“tah. litu' menjatakan, ' 
4 | Djepang berniat teguh untuk. dengan 

per en mer ir Ye 

  

  
AKAN DIADJUKAN 
daa DEPAN 

djurubitjara le 

    

bahwa delegasi Mesir 
Pug akan Karna masa/'alah Marok 

Iko dalam sidang lengkap Sidang 
Umum PBB jang akan datang. 

ae tan “memutuskan untuk tidak minta 

Sea Feeeystiodibagi ge | 
5 dong Chris. Pada penghabis 
kita melihat Donna dan Curtis 
chary Scott) bertemu. kembali dan 

nana Lean 

    

| edakannja sidang istimewa Sidang 
f pada hari Selasa itu, seperti 

jang '@trentjarisianmja semula. 
Sekretariat PBB menjatakan, bah 

Iwa sidang lengkap, Sidang Umum   
2 minggu. depan, Ant, A 

“patan ,,Supersonic” (lebih tjepat da-. 

|lah memilih kembahi 

anggota parlemen seluruhnja 120 

ang oleh Inggeris, Ameri- | 
ka Serikat dan negara2 sekutu. lain! 

bahwa, rakjat | 

djudjur melaksanakan sjarat2 dari | 
i (kedua perdjandjian itu Ant, AFP. : 

ah | MASA'ALAH | MABOKKO 

2 delegasi - 
| Pap .menjatakan pada hari 

Dengan demikian. maka, Mesir te- : 

lpss akan Pe era achir | 

Thepon Shakabpa, menteri keua- 
ngan Tibet, menjatakan . di Kalim- 
pong pada malam Selasa jl., bahwa 
Panchen Lama baru2 ini telah dibe- 
ri pengakuan oleh Per Dalai 

Lama. 

ke-8, jang. mempunjai tugas menje- | 

PANCHEN LAMA MENDA- | 

  

bat. 287 orang tewas dan lebih   Berkenaan dengan itu kedatangan 
Panchen Lama di Lhasa kira2 per- 
tengahan bulan depan akan disam- 
but dengan resmi. 
Dengan pengakuan ini maka ber 

achirlah pertikaian antara Dalai La 
ma dan Panchen Lama jang telah 

berdjalan lebih dari 28 tahun lama 
nja, jakni sedjak Panchen Lama ter 

achir sebagai akibat. pertikaiannja - 
dengan  Dalai Lama dalam ' tahun 
1923 melarikan diri ke Tiongkok 

1930. 
Panchen Lama jang sekarang ini 

baru berusia 14 tahun. Ant. Rtr. 

MAC GHEE DUTA BESAR DI 
(TE TURKI? 
Kalangan jang mengetahui di Was 

hington hari Selasa jl. mengatakan, 
bahwa Mac. Ghee, pembantu kemen 
terian Tuar negeri Amerika buat so 
a12. Timur Tengah, hendak dihenti- 

kan dari Gdjabatannja itu dan diang- 
kat mendjadi duta besar Amerika di 
Turki. 

Kabarnja putusan menghentikan 
Mac Ghee telah diambil setelah usa 
ha perantaraan Amerika dalam seng 
keta minjak Inggeris- Iran menderi- 
ta kegagalan. 
Menurut desas-desus sedjik bebe- 

  

  

“Jantara Jain menjatakan, bahwa "@ 

tah Mesir, 

sebelah timur laut Cairo. 

Begitu ia turun dari 
ia segera disambut oleh menteri da- 
lam negeri Ibrahim Farag Pasha se | dengan suatu 
laku menteri luar negeri ad interim 
Mesir, jang dalam kata-sambutannj 

rasa bangga sekali menjambut 
Mossadegh sebagai seorang aan. 

melainkan djuga oleh beribu-ribu orang rakjat. ang dengan ber djedjal2 menjerbu kelapangan terbang ,,Farouk” ak 5 

pesawatnja (na pada hari Rabu jl 

TABRAKAN KERETA - API. 
Banu2 ini di Amerika Serikat terdjadi tabrakan 
menudju Chicago. Tabrakan ini lerdjadi waktu saldju turun dengan le- 

dari 200 orang mendapat luka-luka. ANP. 

Mesir sambut Mossadeg h 
Ribuan rakjat menjerbu kelapangan Hn 

d pngen menteri Iran, Dr.Mohammad Mossadegh, pada hari Selasa jl tiba di Cairo, selaras dengan maksudnja untuk mengundju Me- 
sir sebelum kembali ke Iran dari Amerika. 1 e Na 

Dilapangan terbang ia tidak sadja disambut oleh pembesar? 

kereta api, keduanja 

pemerin- 

jang terletak 25 km di 

Mossadegh 
| akan disambut oleh dewan kota Cairo 

perdjamuan makan, 
| jang antara lain akan dihadiiri pula | 

an perdana menteri Nahas Pasha, para |diperlukan minjak. Kebutuhan 
menteri dan korps diplomatik dari 
semua negara Timur Tengah, Pada 

“njambut ada jang-membawa poster2, | 

pa lama, Mac Ghee akan Sep mendapat keterangan tentang p er- oleh seorang diplomat ulung. Ant. kembangan? terachir dari peni kai- 5 : AFP. 

pin besar tidak sadja dari Iran, me- | | «| Sovonja NT Dera Tee lainkan dari seluruh dunia “Timur | Menurut rentjana Mossadegh akan Tengah. meninggalkan Cairo pada hari 
Diantara rakjat jang datang me- | Djum'at jad..— Ant. AFP. 

  

: Minjak 
atjapkali tidak ada faedahnja, dala 

vertegenwoordiger BPM Ir. M. Jd. E 

Dengan lain perkataan, 'demikian| 

san diterangkannja, buat kelandjutan kej.ak 

giatan perusahaan itu diperlukan 

i suasana ekonomi dan politik jang me 
'mungkinkannja. Tjeramah ini diada| 

kan dirumah Mr. Moh. Rum, jang se 

bagai diketahui adalah ketua Pani- 
tia Negara Urusan Per tambangan jg 
dibentuk beberapa bulan jang ' lalu: 
sesudah ' soal minjak dikemukakan | 
oleh anggauta parlemen Mr. Teuku 
| Hassan. Pertemuan tsb. dihadiri oleh 

gauta2 Panitia Negara tsb, anggau 
ta2 Parlemen, kalangan2 bank, dan 
dagang. 

Aspek ekonomi. 
Pembitjara terangkan, bahwa pro 

duksi minjak. di Indonesia dalam ta- 

(jaitu dari 30.000 kg. ton “ditahun 
1846 mendjadi 6.500.000 kg ton dita- 
hun 1950, dan diduga bahwa produk 
sinja ditahun 1951 Tu akan mendjadi 
7.400.000 kg ton. Dari djumlah tsb. 
57960 adalah berasal dari sumber BP 
M. Kapasitet rafinaderij minjak di 
Indonesia makin mendjadi baik, dan 
diharapkan akan mentjapai 8 ta, 
ton tahun depan ini. 
Produksi minjak .Indonesia hanja 

1205 dari produksi dunia jang ber- 
@jumlah J.k. 4 miljard barrel setahun 
nja itu, dan diantara 25 negeri peng 
hasil minjak jang terpenting didunia, 
Indonesia menempati kedudukan no- 
mor 9. 

Dari djumlah produksinja, TOK ig 
di-eksport. Pembitjara terangkan, 
bahwa Indonesia, jang“terdiri dari pu 
lau2 ini, untuk kepentingan ekonomi 

nya sangat memerlukan sistem per- 
Ihubungan jang baik, didarat, dilaut 
dan Gdiudara, dan untuk itu'terutama 

mi- 

Injak di Indonesia tiap tahun "makin 
inaik, -jaitu 870.000 ton-ditahun 1938, 
820.000 ton ditahun 1947, 970,000 ton 
ditahun 1948, 11, djuta ton ditahun 
1949 dan 14 djuta ton ditahun 1950. 
Konsumpsi tahun 1950 lebih 6075 da 

'ripada dimasa sebelum. perang. 

  

  

ENGAN mentjeritakan pondrapa 

sahaan minjak, dan besarnja risi 

   
dah sepatutnja kalau maskapai jga 

“ sahaan itu menghendaki djaminan ' 

“peroleh kembali apa jang telah dik 

pemuka2 dari kalangan minjak, ang | 

hun2 jang achir ini terus meningkat, | 

Indisesia- 
modal jang diperlukan untuk peru- 

tjeramahnja ssemalam : 

. Bolderdijk terangkan, 

- "Menurut pembitjara, 

an minjak itu dapat ditjukupi ber 

"kit, usaha keras maskapai? minjak, 

teristimewa BPM, 
| modal dan biaja2 jang digunakan. 

“Sehabis perang B PM. menggu- 

nakan devisennja sebesar. 80 djuta 

dustri minjak disini. Mengenai biaja 

untuk material dan perlengkapan2, 

ngenai jang terachir ia njatakan ha 

rapannja, bahwa guna. kepentihgan 

industri dan negara pemungutan pa 

djak ini hendaknja djangan mengu- 

kian rupa"djangan sampai menimbul 

kan pertentangan2 internasional. 

Aspek sosial. 

Diterangkan, bahwa BPM mempu- 

ganja), dan banjak usaha. jang dia 

kukan untuk mendjamin tingkatan 

hidup jang lajak dan memberi pen- 

didikan kepada-buruh serta keluarga 

mereka. Upah jang. dikeliarkan tiap 

tahun ada Rp 120 djuta, ditambah 

dengan pengeluaran Rp 240 djuta un 

tuk biaja?2 tidak langsung ag ke- 

penaaaan Danar Hn Ant.   
PROF. PONTE - CORVO Di 

SOVJET. UNI 
Menteri Perbekalan" Inggeris, Dun 

can Sundys, dalam -madjelis rendah 

hari Senen jl. katakan, .bghwa.ia ta' 

ada alasan untuk meragukan, : bah- 

wa Prof. Ponte Corvo jang hilang 

kini ada di Sovjet Uni: : 

Ketika ditanja oleh anggota kon- 

bar baru mengenai hilangnja Ponte 

Corvo, dinjat#kannja, bahwa. ia, tak 

akan menambahkan apa2 pada kete 

rahgannja kepada madjelis rendah 

tanggal 23 Oktober dan 6 Nopember 

"jang lalu. Ant. AFP.   

iko untuk melakukan, eksplorasi? jg 

algemene 

bahwa Su- 

mempatkan modalnja dalam peru 

selamatan modalnja, dapat mem- 

arkan dgn keuntungan jang lajak. 

kebutuhan 

berkat besarnja 

pound sterling untuk rehabilitasi in- 

pemibitjara terangkan tiga 'hal, jaitu 

untuk buruh dan untuk padjak. Me- £ 

rangi aktivitet, dan dilakukan demi- 

njai 40.000 buruh jg meliputi 150.000 
orang (terhitung anggaunta? keluar- 

servatif, KF. Erroll, apakah-ada ka: 

  

jang diantaranja berbunji: ,,Sela- | 
mat datang sahabat Mesir, Iran | 
adalah lambang perdjuangan mela- | 
wan kaum 'imperialis” dsb. 

Polisi sama sekali tidak berdaja | 
menahan beribu-ribu orang itu 'di- 
luar lapangan. 

Pada Selasa pagi ini Mossadegh te- 
lah mengadakan pembitjaraan de- 
ngan Ibrahim KFarag Pasha- “untuk 

an Inggeris - “Dian | Menurut rentja- 

  

Pee LK Sarah Lang ad 

djumlah. jang besar. 

Kerbecek tetani" Nani San laten tjara 
produksi baru tsb. dalam suatu pe- 
njelidikan, jang dilakukannja bertali 
an dengan penjusunan suatu disser- 
tasi doktoral dalam ilmu tehnik. Me nurut Kerbecek tjara baru tadi ia- Dil. Djetis 45, Jogjakarta, Ka DATA Pai Pa es dmna Toko KOTA GEDE. lah mendapat titanium dari titanium | Menurut kalangan jang lajak di Tilp.' 108. (Djuga sebagai NN naa na Djl. Patjinan 7, Jogjakarta, oxide, dengan menggunakan metho ertjaja di New Delhi pada hari Se Perwakilan Pabrik tjat : de elektrolitis, Pendjelasan lebih lan Pegat Nak Ran ag "PAR. .utk Daerah Jogja). 211-411. Tilp. 750. djut mengenai tjara produksi baru IN jl, minggu depan atau 10 hari an Ne AE AR SAN ini tidak diumumkan. Kaka ini akan merupakan saat jang 

S 5 5 Segan ha Gara titik tjair, jg | kritik bagi masa depan keadaan ba inggi, sehingga pesawat2 terbang, 
NN AAS Apa AU 5 jang menggunakan bahan ini dapat Pan Pn en 

pe terhindar dari bahaja kebakaran, iz 
mungkin timbul dari pergesaran ku 
at, jang dialami oleh pesawat2 ter- 
bang modern dalam mentjapai ketje- 

yipada ketjepatan Suara). 
Menurut sebuah pengumuman da 

perang A.S. pada waktu ini membu- 
tuhkan titanium dalam ' djumlah 16 
'kali lebih banjak daripada ajumlah, 
jang dapat Siperodusir di A.S. sendi 
Yi. — era 

    
CHAIM WEIZMANN PRESI- 

DEN ISRAEL 
eat Israel hari Senin ini te 

Chaim Weiz- 
mann sebagai presiden Israel. 
“Pemungutan suara tadi dilaku- 5 

kan oleh 99 anggota, dari djumlah 

orang. 85. Suara menjetudjuinja, 11. 
Suara, menentang, sedangkan 3 sua' 

ra, blanko. saga AFP. ea   

Ta baru untuk memperoleh 
titanium 

Bari Perguruan. Tinggi Columbia mengumumkan 
bahwa seorang ' mahasiswa bernama Arthur Kerbecek Jr. 

sil menemukan djalan untuk mendapat titanium setjara ekonomis dim 

ri pemerintah A:S. maka angkatan” 

Gia harus mendatangkan bahan ma 
(kanan sebanjak sekurang2-nja 5 dju 

(pengungsian binatang2 ternak, ber 

B3 58 

hari Senen j. 
telah berha 

  

INDIA BARAT HADAPI 
BAHAJA LAPAR ' N. V. H. MIJ PIOLA   

  

  

N.V. 
DJL. HAJAMWURUK 
DJAKARTA, TILP. 198 K. 

:INI DIA! SUDAH LAMA DITUNGGU-TUNGGU / 
IMPORTEUR:SATU2NJA- BUAT SELURUH 

INDONESIA : 
-& 3 £ 

H. MI. PIOLA 
122 Ay 

  

  

Pesanan untuk . Jogja (Solo sudah 

      

  

       
    

    

    

       

         

    

    

    
    

      

   

    

     
    
   

          

  

         

      
       

  

    

   

      
    
   

   
    
    

      

    

  

  
    

  

  

    

  

    
      

  

     

    

      

Daerah Rajasthan, Gujerat, Saura 

shtra, Ajmer dan bagian ' Punjab 
jang berbatasan dengan Delhi, me- 
ngalami kekurangan bahan maka- 
nan, baik bagi manusia maupun ter 
nak. 

Menurut taksiran pihak jang me 
ngetahui, dalam tahun depan ini In f 

  

kelaparaf! Mareka tak 
kubekalkan. «   

ta, ton, Tn menghindarkan kela 

| jparan. : 
Pada waktu ini sedang dilakukan   Gjumlah antara 5 dan 10 djuta ekor 

sapi, kerbau dan kuda, dari daerah2 

Rajasthan dan SauraShtra kedaerah2 
didekatnja, jang berketjukupan ba- 
han makanan buat ternak tadi. 

Karena kurang hudjan, maka air 
minumpun kurang didaerah2 kering 
tadi, dan truck2 serta gerbong2 air 
kereta api kini sibuk mengangkuti 
air minum dari daerah2 lainnja. 
Ant. - UP. 

  
      

   
   
   
    

   

BARU 

DITES EN 

“ “ Untuk: 

“Untuk: 

, tur buku? sendiri. 

Ukuran 15,3 Xx 21,5 cM. Tebal 140 

| Harga? diatas, ditambah ongkos 

1 —50 ,, 1 
5lex,keatas ',,. 

Tugu Kidul 105   
  

. Dengan pengesjahan Kementerian P. P. dan K. 
—— Dipakai pada Sekolah? Negeri dsb.-nja —— 

Katakanlah dalam bahasa Perantjis. 
Djilid-L. Oleh: IMAM ROESDI. 

Sangat baik untuk beladjar sendiri. 
Ukuran 14 X 21 cM. Tebal aa katja. Harga 

MEMEGANG BUKU TUNGGAL 
Enkel Boekhouden 

Oleh: R. TJIPTOADINUGROHO. 

Sek. Ekonomi Menengah, Sekolah dan Kursus Dagang. 
| Sangat tjotjok untuk beladjar sendiri dan sebagai pegangan menga- 

|Beli tiap-tiap buku: 10 ex. korting 1076, minimum 54 

  

Bisa beli di Usaha 

TERBIT 

FRANGAIS 

S. M.A   Rp. 8,— 

Palmboom senantiasa 

katja. Harga Rp. 10.—! ....ci 

:K 
kirim. 1076, minimum Rp. 1— 

1599, M3) 596. 

2000, bebas ongkos kirim. 

Pesanan kontan pada: 

U. P. INDONESIA N. V. 
(Patjinan 9, — Jogja.   

  

          Maba Na     

| .O, adakah anak? Njcnja bertamasja? 
Setiap kali anak'ku an AN pulangnjo selalu 

4! Djangan tanjak, Bu. | 
tan Sedikitpuntakkating- Ip 

     

        

   

  

     

Lezat nikmat dan sehat 

taewa. Margarine: tulen, berwarna kuning-emas ing 

| @idnirkggikani pasal asli" dari tiap makanao, Hong 

tar fidangan, mendjadi hidangan pesta cream 

Fetjuali dari itu ia sungguh menjehatkan, oleh karena 

—Metaiganois: Hakangstamin? dan. Da 

Ta LN Ha Ta 

  

Se Anus mata ba 

  

Senangkah kau tadi Toto? Djuga makan banjok?? 
Enakkah bekal rotimu tadi 

  

  

Dengarlah 
Aduannja 

  

  
mentjiptakan: suafu hidangan 1s- 

sendiri djawaban kesukaran Njonja itu: 
Foti Jsiah margarine Palmboom. 

Djuga aduannja anak? Njonla sendiri. Meneka akan 
suka benar makan rotinja. Tambah-tanbah anak" 

In TEH karenanja akan lebih sehat: 

  

   

  

GARUDA" Ne 

— Jogja. 
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 DISERAHKAN HARI INI 

tpiah sekarang harus dipendek- 

sudah tidak tjotjok lagi. Se Cinglena Batan 
atau RL artinja florjjn, dan 1961. Sa, : 

$ a 2 X 

atau FI. Djangan pula tulis R. 

'HADIAH TANAMAN PADI 

Pagi hari ini di Pesanggrahan Ambar 
winangun diadakan pertemuan pem- 
berian hadiah kepada para pemenang 

djadi Rp. Kependekan F atau FI, | dalam pertanyaan tanaman padi jg 
oleh Panitya Per- 

lombaan Tanaman Padi untuk tahun 

s.d , jang memakainja ialah Amenari maan 1 liah kepada para pe 

pena eka da. menang dilakukan oleh Kepala Dae- 
Nagan keliru. Djangan tu rak: atau wakilnja. 
  

Tapi harus tulis Rp., dan dja 1 

usah omony-omongain sadja? 

aa itu menteri L.N. Belanda, 

bitjara dengan Subardjo, men 
N, kita. 

pagi2, “orang sudah 2 
jaraan pasti buntet. Maka 
Nur chawatir, djangan2 pem | 

n antara. Stikker - Subardjo 
emarin hanji merupakan dialoog 

h Sadja, jang At bunjinja: 
:) Kar SAI 

lia kan bentji komunis. 

oleh Bus aM an   

    : an 

    

   
Ketan GR 

NAN AN DN BERGHS tag 

pula RIP., meskipun uang ru! Na Tea ena ker ni 
ekarang sudah senen - kemis Stikker........ Stik... Be Ta ap 

dalam menghadapi beras | Stik... 1 

Tea . 2 kalau begitu, apa lebih baik tidak 

| Kabarnja, selain sdr. Papare, an 
ga dikandidatkan untuk djadi guber 
nur Irian, Kamas Ruslan Abdulgani. 

Berabe sih tidak ada keberatan 
lapa2. Tjuma Berabe chawatir, dja- 
ngan2 Australia tidak akur. Austra 

Tentunja 

. djuga tidak suka, Irian digubernuri 

Berpose 
    

    

  

   
    
   

  

   

BATAVUS" 
eda laki perempuan dari Nederland, : bagus, kuat 

ga murah. Menguntungkan buat diperdagangkan lagi. 

S | N A M E C maan Uga telah datang. 

 Lekas beli, yet tidak kehabisan. 

| RADJABADI & Co." 
djl. Wirobradjan 14, Telp. 736, Jogjakarta. 
  

  

  

                  

   

  

   

  

  

    Masdjid Pulo- 

  
  

     
    

    

R. SOEMARDI ||| SAPA 
“Dokter GIGI — Dji. Widoro 7 An Mn aa 
Tg 2 — tg. TN La dalarn 0 anna "| 8. ovember 1951 5 San portable KN 

Bari Kh ape 
tidak meneritaa ' tamu (karena | nendmoki Sorlokie aknuei 

3 : Ace: Tetfor TERANG AA en seh uh 
i AE Rp. 875.—. 

Bee 215-11 g 1. ms. Standard Mercodes..:... 

Ktr. Djalan Djlagran Lor 7. 
3 7 an Sbl. Barat Hotel Kota Djokdja. Il 

Pembangunan / : we am 

sari Ketj. “Salam Kab. Dena 3 ja 

agar: R. 1700. dakaasan da CG) 
aa : PA $ 

  

    Di ) 

  

    18 

| 88.51-19-105-8,   

  

  

  

    

   

  

   
    
   

      

sKepada Jth., 
Adm. Harian Kedaulatan Rakjat” 

Tugu 42 Jogja. 

  

Agen di... 

sama ini saja minta supaja saja mulai tg. 1 Desember 1951 ditja- 
mendjadi langganan ,KEDAULATAN RAKJAT"”, dan harap 

dapat menerima koran mulai hari ini, dan harap diberi djuga. 

| (satu) kalender gratis. 

tangan, Tanda 
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' GEDUNG SENI KERADJINAN 
DIBUKA DIALOON2 

Bertepatan dengan akan dibuka- 
nja Sekaten dalam bulan Desember 

jang akan datang, maka pada sa'at 

itu pula dibuka suatu tempat Seni 

Keradjinan Djokja. Tempatnja iaiah 
| disini satu bangsal sebelah Selatan     | gedung bioskop Sobo-Harsono. 

|. Tempat keradjinan tersebut meru | 
| pakan tempat- -kerdja . (verk-plaats) | 
dari-pada seni keris, ukir,. sungging, 

patung, perak disb. | 

Seni Keradjinan Djokja ini tetap | 
menempati bangsal itu. 

Selandjutnja diperoleh kabar, bah | 
wa jang akan mengerdjakan pembu- | 

atan keris didalam tempat-kerdja ta 
di ialah salah seorang, anak empu 
(ahli pembuat keris) dari Mojudan. 

“Lebih landjut - tentang siapa2 jang 

“ memberi bimbingan dalam seni keris 
|ini ialah seorang ahli keris dari ke- ' 
raton bernama K.R.T. Puspodining- | 

yrat, sesuai dengan kesanggupan jang | 

telah dinjatakannja sendiri. 

      

  
Terbelah jang terbitkan: 

— Untuk memperingati hari ulang 

tahun P. G. R. L, maka Persatuar 
Guru Rep. Indonesia Tjabang Jogja 
akan mengadakan upatjara peringa- 

ytan tersebut pada tg. 25-11 pagi. 

— Malam Minggu jang akan datang 
:di Press-Room 'aitan, dilangsungkan 
pembubaran Pamityas (Hari Pahlawan 

P. A. S. DESAK P5. 
Persengketaan Hotel Garuda Jogja 

hingga sekarang belum selesai. Me- 

ngingat add penolakan dari pihak di 

reksi N.V. Grand Hotel de Djocja 

atas recomendasi jang tidak meng- 

10 November. ,hormati putusan P5. dan adanja su 

Dalam | malam pembubaran itu | sana jang hangat dikalangan ang 
akan dilakukan sek paan ha- | gota SBHI pada achir2 ini, maka 
diah perlombaan sera jalan. pihak PAS. SBHI. mendesak kepada 

menteri Perburuhan/P5., agar soal 

KAMIS 22 NOPEMBER 1951 g 
Gelombang : 42, 25 502 Gan 122,4 m. 

   

  

  

09.00 Ujon2 dari “ar Pakualaman if 
14.00 Hiburan siang hari. . 
17.05 Taman Putra S.R. latihan III , 

Gondolaju . 
18.00 Pengadjian Al @ur'an 
18.20 Pendidikan untuk anak2 oleh 

Muallimaat PearUD ana 

18.30 Seni suara Djawa oleh IPPI JUWELIER 
Kraton 

  

19.40 Krontjong dan langgam oleh 
$ "O.K. Bintang Timur ix 

20.30 Lagu? populair oleh ORJ 
21.15 Mimbar Islam oleh Djwt. Aga 

ma Daerah Ist. Jogjakarta 
21.30 Orkes Tan Al Munir 

  

   | ATA Aa Gn 7 

  

2 -| 6 Apakah kesalahan' pada Ganbik. ini? 

  

  

  
   

divulis 

191 “€slessitkanlah salah satu dari 2 kalimat diba-/ 
wah ini, Pe nanah ena 23 perkataan: 

"Blue Band memberi rasa lebih sedap, 

1 "Met Blue Band smaakt het beter, omdat..." 

. @IAKA PSIARATNJA: 
1. Djawaban dari 2 pertanjaan ini, dalam bahasa Iidodtsta atau Belanda, harus 

prangko jang rjukup kepada Linras Ltd. (alamat lengkap ada dibawah adpers 
tensi ini). 

:. Dibagian bawah dari tiap kaleng Blue Band ada nomor-code, 

  

   

    

sebab...” 

Bak 

terang, dengan nama dan alamat sipengirim dan dikirimkan dengan 

  

| Semua nomor-code diatas 5220 berlaku untuk turut dalam sajembara ini.| 

  

  

. baw. ah 

Untuk 

kaleng 

t
a
 . Semua 

  

Maksudnja adalah, supaja tuan mengirimkan potongan kaleng jang ada nomot- 

code itu, bersama terkaanstuan. Untuk ini tuan dapat.mengambil bagian kaleng 

Lebih dari satu djawaban diperbolehkan, asal tiap kiriman djawaban disertai 

guntingan nomor-code. 

Indonesia N.V. dan djika perlu dapat dipakai untuk usaha propaganda.    
dengan sebuah: pembuka kaleng dan kemudian nomornja digunting. 
Meriejenah kerusakan surat tuan dalam pengiriman, hendaknja pinggiran 
nomor-code diratakan dengan baik. 

djawaban dengan sendirinja mendjadi kepunjaan Pabrik v. d. Bergh 

  

      
Balier 

Ma, 

LINTAS   

—gakarang 

Jury jang tiada memihak, terdiri dari 3 orang. jang nama-nja tidak lama lagi jln 

diumumkan, akan menimbang: remua kiriman. Keputusan jury ini jang mengikat. 

  

Kiriman dialamatkan kepada : 

LIMITED, Bagian A.U. 
Tanah. Abang Barat 12 — Djakarta, 

  Ap 

|lekas2-nja mengadakan putusan atas 

bahwa achir2 ini oleh beberapa. Seri 

Krangran mar 

        

    

    

    

| SAJEMBARA E BIME BAND -15 DESEMB 

    

    

   

   
    
   
   
   
    

     

      

   
   

    

    
   

  

   

  

   

      
    

   

   

   
   
    
   
     
    
   

   

  

   

kat Sekerdja dan Serikat2 Buruh te 
lah disampaikan .surat desakan ke 
pada P5 untuk selekas mungkin me 
njelesaikan soal persengkataan SBEHI 
dengan direksi NV. Grand Hotel de 
Djocja. 

tersebut diatas diambil putusan da- 
lun waktu jang TE 

Kepada mentar Perburuhan/P5. 

jang Pn Bkadat kebaikan se-ad:l2 
nja dalam" hal ini, tidak ada lagi ala 
san buat mengulur2 waktu dengan 

alasan2 jang lemah "untuk tidak se 
  

masa'alah persengketaan tersebut di 

atas, didesak untuk segera bertin- 
dak tegas. 

Sementara itu dapat dikabarkan, 

— Malam Minggu jang akan datang 
dibangsal SGA Negeri Jogjakarta 
akan dilangsungkan resepsi ulang ta- 

hun ke-4 dari sekolahan tersebut. ' 

Sudah lama di tunggu: $ 
Baru sekarang datang, SUNGGUH 

dan Lux sepeciaal untuk PREMPUAN dan LELAKI. 
Semua HORLOGES dapat tanggungan penuh 10 Tahun (sepuluh). 

Harga ISTIMEWA, 

INDAH BETUL, HORLOGxS merk TITUS, model SPORT 

persediaan terbates. 

RADJA HORLOGES. 

HORLOGER 

  

Petjinan 30 Jogjakarta Telpon 533 
Semarang Telpon 1233 

Bodjong 64 Semarang Telpon 646.   

  

  

PEMERINTAH DAERAH OTONOOM" 
KABUPATEN DEMAK 

Membutuhkan dengan segera untuk dipe- 
kerdjakan sebagai Pegawai Daerah Otonoom Kabupaten Demak : 

1 AHLI TEHNIK untuk Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum Ka- 

bupaten Demak : 

1 OPSETER KEPALA untuk 2 Pekerdjaan Umum 
Kabupaten Demak : 

masing2 dengan sjarat? penerimaan dan gadji menurut P.G.P. 
1948 jo. P.P. R,IL.S. 1950, NO. 16, 23 dan 25. 

Surat-surat lamaran lengkap disertai riwajat hidup, diala- 
matkan kepada DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMEN- 
TARA KABUPATEN DEMAK, Djl. Raya 45 Demak, seiambat- 

lambatnja tanggal 10 DESEMBER 1951. 

Demak, 15 NOPEMBER 1951 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA   KABUPATEN DEMAK : 

Ketua, 

210-11 R.S. REKSOPRODJO. 

  

    

    
  

MUNGKIN TUAN MERASA 

SENANG MENDENGARKAN 

PESAWAT TUAN SENDIRI, 

BILA TUAN IKUT DALAM 

SAJEMBARA BLUE BAND. 

  

BB.5I-I-105-8, 
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PERUSAHAAN SUSU 
.. 29 2 

Temrroon & sos 2 
TELP.883 

£ 
: N 1 D I A " Bp. anp2una 61 

Me SINAR — ASIA. 

— PENATU 3 SEKAWAN. — 

Tgl : Kemuning 38. -——- Jogja. 

« KALENDER - 
so 

21
6-
11
   

  

  

bagus 

dan 
murah. 

Typ. PERTJETAKAN KEDAULATAN RAI 
. 

        
    

AT 1031/1193 

 


