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 AMERIK Al 
sn menteri LN. Subarajo | 

mengandung kemungkinan akan. da- 
pat dibitjarakannja lagi soal Irian | 
dengan pihak Belanda. 
Dalam pada “itu, nampaknja belum 

lagi djelas bagaimana pendirian pi- 
.hak Nederland pada perundingan me 
ngenai Iriam manti.  Orang2 di Den 
Haag agaknja sangat berhati2, anta- 
ra Iain2 karena mereka berasa diri- 
nja terikat oleh djandji2 jang sudah 
diberikan mereka diparlemen. Hn 

Oleh karena itu belum pula dapat 
digambarkan sekarang, 
pembitjiraan kelak. 

Meski demikian, ada diduga, bah- 
wa kesediaan Nederland membitja- 
rakan lagi soal Iriam ialah oleh bi- 

Sikan Amerika! . 
Sudah ada kita Temitienloam bebe- 

apa hari A., bahwa pihak jang da- 
di 'anemberi pengaruh kepada sikap 

nia hanjalah Amerika, sehingga 
| Ata andjurkan, agar pihak kita 

memberitahukan Amerika, betapa be . 
sar manjaatnja, apabila Irian dikem 
balikan kepada Indonesia. Itu pen- 
ting, karena Irian adalah aspirasi 
nasional bangsa Indonesia jg sudah 
djadi kejakinan kebangsaan pula, se- : 
hinyga keadaan. didaerah Pacific ini | 
tidak mungkin dapat stabiel, selama : 
bangsa Indonesia sebagai pendjagi | 
djiembatan-kepulauan antara daratan 
Asia dengan benua Australia masih 
sadja berasa dirinja dilanggar hak- 
nja oleh suatu bangsa ketjil jang le- | 
taknja djauh diudjung Dea Eropa. 

2 

Keadaan labiel jang demikian itu | 

pasti tidak menguntungkan Amerika, ! 
apabila negeri itu benitr2 berasa di- ! 
rinja  bertanggung-djawab terhadap ' 
perdamaian didaerah Pacific ini, dus 

pada achirnja perdamaian diseluruh 
dunia, oleh karena dimasa seluruh 
dunia sekarang ini sebenarnja sudah 
djadi satu dalam segala suka-duka- : 
nja, kegentinfah disatu sudut sadja ' 
pasti berpeng garuh diseluruh bulatan 
dunia bri. 

Dan adalah sangat adjaib, apabila ' 
didjamdn kemerdekaan bangsa2 se- 
karang ini, ada suatu bangsa ketjil. 
jang hendak tetap menguasai suatu 
pulau besar jang ada diluar daerah 
kebangsaanmnja, semata2 atas pertim | 
bangan aspirasi nasional jang sesat, 
Sekalipun aspirasi itu ditondjolkan 
keluar. dgn 'sembojan mission sacree | hendak 'memberi 
de Cilisi tion ! Sean    

: $ 3 
i ja 

bata beredar ! “Eeakaai" bisikan Ame 
rika benar2 berdasarkan realiteit, 

ataukah hanja suatu move sadja! | 
Dan apabila bukan semata? suatu | 
move, sampai berapa dj bisikan | 
U.S.A. itu ada. pengaruhn 

Dalam pada itu, kita pun harus ' 
siap dengan move pula. ? | 

Tara 

bagaimana | 

ka, 

ne
 

Ment i L.N., 

I 

bardjo kepada pers sekemhalinja     

H 
Diterbitkan alah Bi dan. 

x 

Mr. Subardio : : 

ema aa 

taan Irian Barat sulit 
” Tapi pintu masih terbuka 
NDONESIA mendjalankan politik Penata dan sebagai peran- 

tara didalam sidang umum PBB sekarang untuk mengurangkan ke- 

tegangan dunia dewasa ini. Demikian keterangan Menteri LN Mr. A. Su- 

hari Minggu kemarin dulu sore di Dja 

karta dengan pesawat terbang dari Paris setelah ia menghadliri pembu - 

kaan sidang umum PBB. Ia mempunjai harapa in baik bahwa sikap Indo 

nesia itu akan mempunjai pengaruh baik didunia. 

“Dilapangan terbang Kemajoran, djadi diantara kedua pihak itu untuk | 

Menteri Subardjo disambut oleh ang melandjutkan pembitjaraan soal pe- 

:gauta korpsdiplomatik, Sekdjen Ke- ngurangan persendjataan. itu. 

menterian Luar Negeri Dr. D 
setiawan dan pembesar2 lainnja. 

Seperti diketahui di Paris Menteri: 
5 Ne-- 

derland dan disana ja telah mengada 
an Menteri 
Dalam per 

temuan itu telah Gibitjarakan masa 

Subardjo telah singgah dulu di 

kan pembitjaraan deng 
LN Belanda Mr. Stikker. 

Jah Irian Barat. 
Dalam pertjakapan Menteri Subar 

djo selandjutnja menegaskan, bahwa 
soal Irian Barat itu memang oleh pi 

|hak Belanda telah disetudjui untuk 

diletakkan sebagai 
dalam konperensi jang 

mengenai masalah Unie. 
Konper ensi-itu send 

nja telah tjukup, Hetesasi 
jang dipimpin oleh Prof. Supomo se- 
benarnja didalam pekan inipun akan 
sudah dapat berargkat ke Nederland. 
Diterangkannja Jagi bahwa djika 

waktu ini memang nampaknja snlit 
. Giperdapat suatu djalan pemetjahan 
'atas persengketaan Irian Barat itu 
-diantara Indonesia — Belanda, tapi 
dengan kesungguhan masing? pihak, 
pintu penjelesaian soal Iriin Barat 
ini masih akan Naa tertutup sama 
sekali. 

Subardjo tidak hendak memberi 
| pemandangannja jang tidak begitu 
pessimistis itu' dan djuga ia tidak 

“sesuatu 

  

"Australia dalam persoalan Iri 

an Barat itu. 
Atas pertanjaan bagaimanakah pe 

mandangannja terhadap soal pengu 

rangan persendjataan jang kini men 
djadi pembitjaraan sidang umum P 

lsg diantara Amerika “disatu pihak 
dan “Sovjet dilain pihak Subardjo 
mendjawab bahwa ia menaruh rasa 
pessimistis bahwa hobangan akan ter 

  

perlalinyan 
tidak gagal, t 

KEPALA KANTOR DJESANG . 

perdagangan 
api tertunda 

Tugas Japanese government overseas 
agency 

, ALAM statement jang dikeluarkan oleh Yoshihara Takeno, kepala 

kantor perwakilan Djepang di Djakaria (Japanese government over 

scas agency) dinjatakan, bahwa kantor itu didirikan untuk mengadakan 

lagi perhubungan resmi dan kerdja-sama diantara Indonesia dan Ba 

pang. 
Diterangkannja, bahwa meskipun 

funksi kantor perwakilan Djepang 

jang didirikan di Djakarta dan Su- | 
rabaja adalah terutama untuk mema | 
djukan perdagangan, segenap staf 
kantor2 itu akan mentjurahkan sega 
Ia kegiatannja untuk memadjukan 
persahabatan dan goodwill, saling per 
tjaja mempertjajai dan saling me- 

ngerti diantara Indonesia dan Dje- . 
pang. Tugasnja jang penting ialah 
memberikan sumbangan2 jang posi- 

tif bagi kesedjahteraan dan kemak- 
muran bersama daripada kedua bang 
sa. : 
“Saja pandang suatu kehormatan ' 
besar bagi kantor kami untuk ber- 
tindak sebagai badan-penghubung di 
antara Republik Indonesia jang pro | 
gressif ini dan Djepang”, kata Yo- 
shihara Takeno.. 1 

' Dinjatakan selandjutnja, bahwa 
rakjat Djepang kagum melihat te- 
kad, keberanian dan hasil jang ge- 
milang jang telah ditjapai oleh bang 
sa Indonesia dalam usahanja menu- 
dju terlaksananja tudjuan2 jang ter 
penting dan terutama, jang tersim- 
pul didalam Proklamasi Kemerdeka- 
an 17 Agustus 1945. 

Perhubungan diplomatik 
dan dagang. $ 

Selandjutnja Yoshihara Takeno me. 
nerangkan, bahwa sesudah achir pe- 

rang dunia kedua, perhubungan dian 
tara Amerika dan Djepang, dan dju 
ga diantara Djepang dengan negara2 
  

OPSIR2 SUDAN DALAM 
DAFTAR HITAM 

Harian Mesir ,,Alahram” jang be- 
sar pengaruhnja hari Minggu jl. me 
ngabarkan, bahwa segolongan opsir 
bangsa Sudan jang djadi anggauta 
pasukan pertahanan Sudan telah di- 
masukkan didalam daftar hitam pe- 

' merintah 
sm mengatakan bahwa kini sudah | 

" tiba saatnja untuk mengusir Ingge- 
ris dari Sudan dan bahwa kini harus ' 
dimulhi Lapan ka pemberontakan ber- 
sendyata. Ant.-UP. 

Sudan, karena mereka te- | 

sekutu jang lain, telah mendjadi se- 

makin baik. Begitulah didirikan ee 
tor perwakilan pemer 5 Deni Djepan 
(governnient agency) 'jang per Ba 

di Amerika Serikat. Sekarang gover- 
nment agency itu sudah didirikan di 

20 negeri. Sesudah perdjandjian per- 
damaian Djepang diratifikasi, maka 
kantor2 tersebut akan diganti men- 
djadi Kedutaan Besar atau Keduta 

an. Pemerintah Djepang sekarang se 
dang mengadakan persiapan2 untuk 

maksud itu. 
Sesudah ratifikasi perdjandjian per 

| damaian Djepang, di Asia Tenggara 
akan dibuka Kedutaan2 Besar'di In 
dia, Pakistan, Thailang, Burma dan 
Indonesia. 

Djepang amat membutuhkan ba- 
han2 mentah itu jang ia sangat ber- 
kekurangan, Sekarang bahan2 men- 

tah itu didapatnja dari Amerika Se- 
rikat, dan karena  djauh letaknja, 
maka Djepang harus membajar ong 
kos pengangkutan jang tinggi. Sebe 

lum perang Pasifik Djepang menda- 
tangkan besi kasar dari daratan Ti- 
ongkok. Apabila kebutuhan Djepang 
akan bahan2 mentah itu dapat dipe- 
muhi, maka ia punja harapan baik, 
bahwa Djepang dengan potensi indus 
trinja jang telah dibangunkan kem 

bali sekarang ini, akan dapat meme 
nuhi kebutuhan2 dari Lae di Asia 
Tenggara. 

Perundingan dagang Indone- 
sia — Djepang akan lekas di 
mulai lagi. 

| Atas pertanjaan mengenai kegaga- 
Jan perundingan dagang diantara Dje 
pang dan Indonesia, karena Djepang 
hanja mau menerima pembajaran 

dengan dollar, sedang Indonesia ha 
nja bersedia membajar dengan ster- 
ling, diterangkan oleh Yoshihara Ta 
keno, bahwa perundingan dagang itu 
belum dapat dikatakan telah gagal, 
tetapi hanja ditunda dan akan dimu 
lai lagi dengan segera. Kedua belah 
pihak menghendaki lekas dibukanja 
kembali perundingan dagang itu, ka 
ta Takeno, Ditambahnja, bahwa ha-   si kesulitan tersebut, — Ant. 

Darma- | 

afjara pertama 
akan diada- 

kan antara Indonesia dan Nederland 

iri menurut Su 
| bardjo dapat diadakan setiap waktu 
sehingga djika sekiranja persiapan2 

Indonesia 

komen | 
| tar atas sesuai hubungan Jang pemerintah2 Inggeris, Amerika Ha 

kian pun rakjat lainnja jang berdau | 

rus terdapat djalan untuk mengata- 

Sewaktu ditanja lagi tentang pen 
: Girian Indonesia terhadap soal Suez 

rang ini Mr. Subardio menerangkan 

masalah perdjoangan bangsa2 untuk 
mentjapai kemerdekaan nasionalnja 

ini di Paris. 

Oleh Menteri Subardjo dalam pida ' 
tonja itu diterangkan bahwa mengi- ! 
ngat kepada pengalaman sedjarah ki ' ! 
ta sendiri sebagai negeri djadjahan | 
dan kepada perdjoangan kita jang 

diantara Inggeris dengan Mesir seka : 

bahwa pendirian Indonesia mengenai ' 

telah didjelaskan didalam pidatonja ! 
dimuka sidang umum PBB sekarang | 

Ixut rentjana akan 

| memberikan lapors 

   
ARIAN 

n Penari    

NN NN ad 

(kaan musiana ma 
lain? jang kini se 
: tuk mentjapai peng 
| mja, Indonesia tida 
“lain daripada bersi 
lihatkan penguraia 
ngan bangsa? lain 

Karena itu Penlerintah Indonesia 
' menjambut denganggembira tiap2 ini 
(Aap PBB jang Bertudjuan untuk 
'memadjukan kemegiekaan nasional 
| bangsa2 jang tidak merdeka itu se- 
laras dengan pasalfpiazam PBB. 

Dalam sidang kabinet jang menu- 
jadakan hari Se- 

ri Subardjo akan 
mengenai pem 

bitjaraannja dengar Pikantesi LN Stik 
ker mengenai mashlah Irian Barat 

hidupan nasional- 
. Gapat berbuat 

pati dan memper 
| kepada perdjoa 

nin kemarin Ment 

| dan soal lain diselgtar perkembang- 

  

  ngah. 

  

|berhatsil untuk mentjapai kemerde- |an Irian Barat jg dchir2 ini. — ati 

Andrei Gromyko: —— » 

Komand h anij Oomando pertahanan antjam 
3 ERUR 

—. negara2 Timur Tengah 
“Rusia tak akan tinggal diam 

CTING menteri luar negeri Sovjet, Andrei Grokbiyikei pada hari Sab- 
tur ji. menjampaikar »oa prefes kepada wali? Inggeris, Amerika 

Serikat, Perantjis dan Turki mengerai pembentaa komando Timur Te 

f Kantor berita TASS hari Minggu i!. menjiarkan tsinja nota protes | 
| 
f 
f 
! 

Dalam nota itu dikatakan, bahwa 

.ikat, Perantjis. Ne aa big 
“bersirkan Konfando Timur Tengah itu 
dengan menjatakan tentang adanja 
bahaja terhadap negara2 Timur Te- 
ngah dan perlunja ada pertahanan di 

daerah itu. Keterangan ini hanja da 
pat diartikan sebagai suatu pertjo- 
baan untuk menjesatkan anggapan 
umum dan untuk simpangkan perha 
tian dari pada rentjana agressif dari 
4 negara tersebut. 
Djika orang dapat bitjarakan ten 

tang bahaja terhadap kemerdekaan 
dan” kedaulatan negara2 itu, bahaja 
itu djustru keluar dari negara2 jang 
merentjanakan pembentukan koman 
@o tersebut, demikian dikatakan da- 
lam nota Sovjet itu. Negara2 ini ma 
sih belum mengerti, bahwa rakjat2 
dari Timur Dekat dan Tengah, demi 

  

  

lat,  mempunjai hak mendjalankan : 
politik nasionalnja jang merdeka se- 
tjara bebas dari tekanan negara lain. | 

Selandjutnja dalam nota protes itu | 
diminta pemerintah Amerika Serikat ' 
memperhatikan kenjataan, hahwa 

Rusia fak dapat membiarkan rentja- : 
na agressi baru itu seperti dinjata- | 
kan dalam pembentukan komando '! 
Timur Tengah di daerah jang letak- | 
nja tidak djauh dari perbatasan Sov 

jet Uni. Tanggung djawab buat ke- 
adaan jang mungkin muntjul karena 
ini adalah pada Amerika Serikat dan 
negara? lainnja jang ikut memben- | 
tuk komando itu. ! 
'Pada achirnja dalam nota Sovjet | 

itu dikatakan, bahwa pendudukan Ti | 
mur Dekat dan. Tengah olen pasu- 
ykan2 asing akan memberikan kesem 
|patan kepada negara2 asing tersebut: 
buat terus menerus tjampur tangan | 
dalam urusan2 dalam dari negara2 
Timur Dekat dan Tengah sehingga 
mereka ini tidak Nee kemer- 
dekaan nasional. — AFP 

»,Nonsens”, Tata State 
Department. 

State Department malam Minggu 
il. menjatakan. bahwa protes Mos- 

kou terhadap Komando Timur Te-, 
ngah jang diusulkan adalah ,.non- 
sens" (sekali-kali tidak berdasar). 
Komentar itu oleh pembesar uru- 

san pers dari State Department, Lin 
coln White, membajangkan bahwa 
protes Moskou itu akan ditolak oleh j 
4 negara jang tersangkut.—Ant-UP. | 

  

  

  
AZ7AM PASHA : 

A.S. SUPAJA TETAP NETRAL | | 
DALAM PERTIKAIAN 
INGGERIS - MESIR 

Sekretaris djenderal ' Lembaga 
Arab, Azzam Pasha, dalam sebuah 
interview pers hari Minggu jl. me- 
nerangkan, bahwa djika Inggeris me 
narik - kembali pasukan2-nja dari 
daerah Terusan. Suez, maka Mesir 
akan turut serta suatu persekutuan, 
jang diusulkan oleh A. $. 
Azzam Pasha menerangkan selan- 

djutnja bahwa djika A. S. tetap me- 
njokong Inggeris, maka baik negara2 
Arab maupun negara2 Islam tidak 
akan memberi bantuan sedikitpun 
guna pertahanan dunia Barat. Se- ' 
baliknja mereka akan menggabung- | 

  
menentang musuh mereka. 

Menurut Azzam Pasha maka soal- 
nja bukanlah bahwa A. S. harus me- 

njokong Mesir, tetapi supaja A. S. 
tetap netral dalam pertikaian Mesir - 
Inggeris. — Ant- AFP, | 

  

itu, demikian Beuter beritakan selardjutnja dari 

12 

| sebagai salah 
Injebabkan tidak lantjarnja pembitja- 

| lu ditindjau, mana jang lebih produk 

kan diri dengan suatu negara, jang : 

    

   2 Ne Hape.» 

mikian keterangan S. Hadikusumo. 
Menurut anggauta Dewan Pimpinan PNI tersebut, Kida dasarnja pen 

Girian PNI tidak berubah, artinja PNI memandang 
pengganti P:P. no. 39 itu telah sesua' dengan dasar? jang diletakkan da- 
lam keterangan Pemerintah pada waktu menghadapi votum dari parlemen 
dan djuga sudah sesuai dengan dasar persetudjuas jang ditjapai oleh ke- 

dua formateur, jaitu dasar2 jang telah memungkinkan parlemen mem- 

beri kesempatan kepada pemerintah guna melaksanakan kebidjaksana- 
annja. 

Mengenai pelaksanaan undang2 pe 

milihan DPR Daerah (undang2 no. 7) 
satu masalah jang me- 

raan rentjana undang2 pengganti P. 
P. no. 389 itu, S. Hadikusumo mene- 
'yangkan lebih landjut, bahwa PNI. 

| pada prinsipnja tidak menolak pelak 
sanaan pemilihan umum menurut un 
dang2 no. 7 itu, namun berpendapat, 

|bahwa masih banjak hal jang seha 
rusnja diselenggarakan dulu, misal- 
nja soal keamanan, keuangan dsb,. se 
hingga menurut pendapat PNI un- 
dang2 pemilihan itu tidak dapat di- 

laksanakan untuk seluruh Indonesia. 
Lagi pula undang2 pemilihan no. 7 
itu masih menghendaki penindjauan 

kembali dan tidak 'dapat begitu sa- 
dja dilaksanakan, misalnja masih per   
tif, pemilihan bertingkat atau lang- 

  

"terhadap bangsa 
ag berdjoang un 

$ Kedaulatan Rakjat" (Anggauta, S.P.5,) 

  

   

Sebulan 
Eieran aa 

(1 milimeter,sl kolom . 

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota. 

OB He 
0.60 

sa... 
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ADPERTENSI : 
. Rp. 0.80 
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| Hari ini Sukardi 1 ta 
berikan laporan 

Sidang Kabinet jang pada 

mulanja akan diadakan pada 

hari Senin kemarin ditunda 
sampai hari ini. Sidang kabi- 

net tersebut adalah sidang luar 

biasa dan akan dihadliri pula bahasa Belanda. 

oleh Presiden Sukarno jang di- 

tunggu kedatangannja di Dja- 

karta kemarin petang. 

Seperti dikabarkan pada si- 

dang kabinet hari ini Menteri 

Luar Negeri Mr. Subardjo akan 

memberikan laporannja menge 

aai pembitjaraannja jang telah 

diadakannja di 

Kesukaran terasa. 
Iteterangannja: Memang terasa 

»ajuga ada kesukarannja bagi maha- 
' siswa jang tidak berbahasa Belanda. 
Tidak dalam kuliah. Sebab kuliah2 
diberikan dalam bahasa Indonesia. 
Apabila kadang2 terpakai djuga isti- 

'Ilah2 Belanda, segera terdjemahan- 

inja diberikan. 
Jang sukar, membatja buku? jang 

| Paris dan di diharuskan batja oleh docent2. Buku2 

aan na an aa Ta itu, 9074 buku Belanda, achirnja su- 

Pet TNO INN SO Na Ran aah kar untuk dapat membatja buku? 
Irian Barat. — Ant. itu.       Tetapi sekalipun 

Re ksi thd. statement Vishinsky : 

“Ada kontradiksi antara 

Stalin dan Vishinsky 
Barat ta' bermaksud kuasai Timur Tengah 

JURUBITJARA delegasi Perantjis di PBB hari Saptu jl. katakan 
terdapat pertentangan diantara interpiu jang baru-baru ini diberi- 

3 demikian, apa- 
  

  

  

kan oleh Joseph Stalin sebagaimana dikutip oleh ketua delegasi $So- 

vjet di PLB, Andrei  Vishinsky, dan karangan jang dimuat dalam 
harian Bintang Merah” jang diterbitkan pada hari itu djuga. 

Memberi komentar terhadap sta-, jang lalu menjangkal tuduhan? So-   
i politik persendjataan kembali. 

|bahwa sistim ekonomi 
(| memungkinkan Sovjet Uni memba- | 

| sarnja kesedjahteraan kebangsaan- | 

| rah memperkokoh kekuatan militer- | 

ndirian 

Tan nas undang2 pengganti P.P, 
. 39 tidak berobah 

APAT Dewan je PNI jang terachir 

rentjana undang-undang pengganti peraturan Pee no, 39, de- 

vjet, bahwa rentjana 4 negeri untuk tement Vishinsky. mengenai perlu- 
tjutan sendjata dimuka Panitia Poli- | adakan komando Timur Tengah mem 
tik PBB, djurubitjara tadi. mengi- | punjai maksud untuk menguasai ne- ! 

ngatkan, bahwa menurut Stalin eko gara2 Timur Tengah oleh Inggeris, 
nomi Sovjet tak dapat memungkin- j Perantjis, Amerika dan Turki. 
kan Sovjet Uni. untuk melakukan Kalangan tadi katakan, bahwa-no- 

Sekitar persoalan bi hasa Belanda: 

Kuliah memang sudah lantjar 
Tapi hendaknja assistensi diperbanjak 

ELAH kita ketemui seorang mp" “ 

dak mau disebut namanja. Um rnja 22 tahun. Belum pernah bela- 

djar bahasa Belanda. Apabila tahu ujuga sedikit? 

ialah karena dipemondokannja ada beberapa orang mahasiswa jang ber- 

s3 fskulteit techniek, jang ti- 

tentang bahasa itu, 

bila dictaat2 kami terpelihara baik, 
dictaat itu dapat dipergunakan seba- 
gai pedoman dalam mempergunakan 
buku2 bahasa itu, jaitu dengan ban- 

jtuan kawan2 jg berbahasa Belanda. 

| Tapi ta' guna beladjar 
| bahasa Belanda sekarang, 

Tetapi mempeladjari bahasa Be- 
landa sekarang, tidak akan banjak 
manfa'atnja, karena terlalu banjak 
makan waktu. 

Untung ada tiga orang mahaguru 
jang memberikan assistensi, jaitu: 
seorang mahasiswa jg berbahasa Be- 
landa ditugaskan membatja beberapa 
buah buku bhs. Belanda dan diambil- 
nja isinja (uittreksel) jg dituliskan di 
dalam bahasa Indonesia. Dan isi itu 
Gibitjarakan dengan mahasiswa2. 

Alangkah baiknja, apabila asistensi 
sematjam itu diperbanjak, sehingga 
diluar bahan kuliah, dapat pula kami 
menambah pengetahuan dari buku2. 

Gemrenggeng sadja. 
Apabila kuliah diberikan dalam 

bahasa Belanda, bagaimana, tanja 
kita. 

“Kawan? jang tidak berbahasa Be- 
landa mengatakan: Senang benar! 

Kita agak heran. Tetapi sambung- 
nja. Kata mereka, senang benar, ka- 
rena belum pernah dengar bahasa 
Belanda. Tetapi maksudnja tentu 
tidak tertangkap, tjuma ramai gem- 
renggeng sadja. “ 

Pun bahasa 
masih sukar. 

Buku2 bahasa Inggeris pun menu- 
rut saudara ini masih sukar, karena 
pengetahuan bahasa itu belum tjukup 
banjak.” Djadi buku Inggeris belum 

Inggeris   ta Sovjet jang disampaik san. kepada 

wakii2 4 negeri itu di Moskow ada- 
lah ulangan dari tuduhan2 jang 'la- 
ma, bahwa Pakt Atlantik Utara 

adalah perdjandjian, agresif jang di- 

Kata djurubitjara tadi, 
tang Merah sebaliknja 

harian Bin | 
menjatakan 
Sovjet Uni | 

wa ekonomi negara kearah makin be 
Dinjatakannja, djauh dari maksud2 

|untuk adakan pendudukan militer 
atas negara2 Timur Tengah, 4 negeri 
tersebut berusaha untuk ntembentuk 

| suatu sistim pertahanan, dalam ma- 
“na negeri2 Timur Tengah dapat ikut 
serta dengan dasar sama. 

NegeriZ Barat sekali2 tak pernah 

nja, mempertinggi ukuran hidup dari 
massa dan sementara itu pula kea- | 

nja dengan tiada terganggu. 

Perantjis sangkal. 
Lebi landjut dikabarkan, kalangan 

berkuasa Perantjis Minggu malam 
menjangkal hak kedaulatan dari 

i-bangsa2, untuk, m patkan kemer- 
dekaan serta kebebasan kebangsa- 
annja dari semua tekanan, kata ka- 
langan itu. Ant. AFP. 

JESSUP AKAN DJAWAB 
PIDATO VISHINSKY | 

| Wakil A.S. dalam PBB, Philip Jes- 

| sup, hari Senen ini dalam sidang pa- 
nitia politik PBB akan mendjawab 
pidato menteri luar negeri Sovjet, 
Andrei Vishinsky, tentang pengura- 
ngan persendjataan dan jang diutjap 
kan pada hari Sabtu j.bl. 

Djuga wakil India, Sir Benegal 

Rau, akan benbitjara dalam sidang 
panitia tsb. pada hari Senen, demi- 
kian AFP, — Ant. 

  

antara lain menindjau 

rentjana undang?   

tudjukan untuk melawan Sovjet Uni. | 

tahun kelima 

    sung, demikian S. Hadikusumo, se- | 
hingga menurut .pendapatnja, sebe- | " 
lum undang2 pemilihan itu dapat di- | " BATALJON PEMBEBASAN 

DIBAWAH PEMERINTAH laksanakan, maka perlu segera di- | 
bentuk Dewan? Daerah menurut ren | MESIR 
tjana undang2 pengganti P. P. no. 39 | 

5 Menteri dalam negeri Mesir mene- 
Irangkan hari Minggu jl. bahwa se- 

| 

tersebut. | 

|telah kabinet Mesir bersidang 4 
| 
t 

Minta tanggung djawab se- 

luruh kabinet. djam, telah diambil putusan menge- 
Inai pengawasan pemerintah atas 

wa memorie djawaban pemerintah | ,,bataljon2 pembebasan”... Diterang- 
terhadap laporan gabungan parlemen |kannja bahwa baru kelak akan di- 

mengenai rentjana undang? penggan- | adakan pengumuman mengenai putu- 
ti P.P. no. 39 itu tidak hanja ditang-| san tadi. Seterusnja menteri Fuad 
gung-djawab oleh menteri dalam ne | Siradjudin Pasha mengumumkan bah 

geri sadja, tetapi oleh seluruh kabi | wa kepada keluarga anggauta kepo- 

nef. lapun terangkan, bahwa PNI ber lisian tjadangan Mesir jang telah te- 
usaha supaja rentjana undang2 itu | was ketika insiden2 tembak-menem- 

segera sesudah parlemen reces da- j bak dengan Inggeris di Ismailia akan 

S. Hadikusumo berpendapat, bah- 

  pat dibiijarakan dalam sidang pleno | disumbangkan uang 8.000 dollar Me- 

parlemen, — Ant. Sir. — Ant.-UP. 

dapat.dipakai djuga! 

  

Kolonel Gatot Subroto : 

Kalau tiada rintangan 
tak ada perdjuangan 
Untuk memperingati 

  
hari ulang 

Bataljon 1lii Genie 
Terr. Djawa Tengah, pada hari Senen 

kemarin bertempat dilapangan tenta 
ra di Magelang, dilangsungkan upa- 

tjara setjara militer, Pasukan Genie 
sebesar 415 erang mengadakan be- 
berapa. demonstrasi -dan- MARGO AK “sio 13 
ta. Pada malam harinja diada | be 

   

  

     a 

|berapa pertundjukan antara lujn da 
|gelan Mataram. : 

Upatjara tadi disaksikan oleh Pa 
nglima Dipisi Gatot Subroto, Direk- 

tur Genie Angkatan Darat di Dja- 
karta Letkol Sudarto, Residen ISe- 

|du Muritno dan pembesar2 lainnja. 
Dalam kata sambutannja Kol. Ga- 

tot Subroto meriwajatkan perdius- 
ngan Bataljon tersebut sedjak per- 
mulaan revolusi kita ini. Tidak ada 
perdjuangan- jang tidak menghadapi 

kesulitan, katanja. Kalau tidak ada 

rintangan dan kesulitan adalah ber 

arti bukan perdjuangan. 
Sesudah itu berturut2 berpidato pa 

ra pembesar jang mengandjurkan su 

paja darah kepradjuritan selalu dipu 

puk dan dipeliharanja. Ant. 

SUNGGUH? TERDJADI, 

£ Seorang penonton Born to be 
bad” tertidur njenjak dam tetap men- 

duduki kursinja, padahal semua pe- 
nonton sudah. meninggalkan ruang 

pertundjukan. 
Serenta dia: didatangi oleh pendja- 

ga bioskop, dia terperandjat, bangun 
dan menjapu mukanja jang 

basah penuh keringat. 

Ketika 4 hari jl. pemimpin redaksi 

harian ini terima surat dari warta- 

wan K.R. di London, amplopnja su- 
dah terbuka. Keterangan dengan 

potlot berbunji begini : Diterima di 
Djakarta dalam. keadaan begini. Pa- 

raaf dan tanggal : 20-11-51, 

  

            
  

Perlu maljasiawa ke Perantjis- 
Inggeris 

Oleh Sitor Situmorang 
Kors, hn Ot PBB: 

# 

. 5 

Untuk kedjar/Ilmu & me- 
njebarkan di Tanah Air. 

Duta besar Nazir Pamuntjak setu- 

| aju dgn memberi kemungkinan pada | 

mahasiswa beladjar di Paris dgn uni- 

versiteitnja jg termasjhur, Sorbonne, 

dimana orang bisa mempeladjari se- 
gala ilmu. Disana djuga diadjarkan 
bahasa Indonesia oleh seorang maha 
guru wanita bernama Sokoloff. Ia 
dibantu oleh Ilen Surianegara, maha- 

“siswa jang mendapat beasiswa peme 
rintah Perantjis. Di Paris tidak 'ba- 

'njak peladjar Indonesia, hanja 5 
| orang di Sorbonne, jakni Akbar Dju- 
hana, Ilen Surianegara, Mubirman, 
Prijono dan Ong Thian Hwa. Dan di 
universitet Bordeaux ada lagi anak 
penari Jodjana bernama Parvati jg 

sekarang sudah hampir selesai udji- 
an penghabisan mendjadi dokter. Ka- 
lau hendak memperluas pemandang- 
an, memang peladjar2 kita sudah se- 
mestinja djuga disuruh kenegeri Pe- 
rantjis dan ke Inggeris, terutama me- 

ngenai ilmu2 politik, falsafah dan 
“kesusasteraan. Ongkos2nja tidak per 

lu lebih tinggi 
pada peladjar dinegeri Belanda. 

  AM PAN ANU An KE TA LL APA 

mbasga Kebudayaan Indonesia 

    

    

ap 

human 

| La 

| Kon Batayiaasah Genootsci 
ks pan Kuristen en Watenschaopen' 

| 
| 

| bangsa lain dan harta fikiran bangsa 

dari jang diberikan (pula 10 mahasiswa buat ilmu2 seper- 

jang nampaknja tidak langsung ,,ber 
guna” seperti ilmu ekonomi misalnja, 
akan tetapi jang bila tidak ada, akan 
mendjadi alamat rubuhnja” negara, 
karena ketiadaan pimpinan keba- 
tinan jang disebut ,,kebudajaan”, 

Ta' tjukup hanja Prijono 
& Purbotjaroko, serta 
Prijohutomo. 

Kepitjikan kita dalam hal ini nam- 
pak djuga dinegeri Belanda sendiri. 

Agaknja orang2 jang berkuasa di ke 
menterian pendidikan kita belum bi- 

sa menginsjafi, bahwa hasil fikiran, 
baik dari Barat maupun dari Asia 
jang dikumpul oleh orang Eropah 
(djuga dinegeri Belanda) diuniversi- 

tet2nja, harus dapat kita ambil kem- 
bali dengan giat beladjaxr. 

Ilmu. tentang segala matjam soal 
Indonesia (bahasa, masjarakat) jg 
masih terkumpul .dinegeri Belanda 
misalnja, akan terpendam sadja da- 
lam bahasa Belanda, djika kita tidak 
buru2 mengadakan suatu rentjana 

|jang tegas dalam hal ini. Saja sebut 
|sadja beberapa tjontoh. 

Soal sedjarah, kebudajaan Hindu- 
Djawa dan bahasa. Djawa kini 
masih dipelihara oleh beberapa sar- 
djana. Orang ini kini masih hidup 
tapi tak djauh lagi masanja orang 
ini akan mendjadi tua dan kemudian 
tidak bersuara lagi, sementara itu 
pemuda2 jang mengetahui bahasa 
Belanda akan tjepat habis, sehingga 
achirnja apa jang masih dapat digali 
sekarang .diunipersitet2 Belanda itu, 
akan lenjap begitu sadja. Tak tju- 
kup hanja Prijono, hanja Purbotja- 
roko, Prijohutomo dll. meneruskan 

|apa jang terpendam dalam otaknja. 

Kita memerlukan rentjana jang luas 

Perbandingan: 1090 untuk 
vak, 10 untuk kemasja- 
rakatan, 

Memang selajaknja demikian, se- 
| bab harus diakui bahwa pengetahuan 

lain dikumpul dan dipelihara dan di 

adjarkan disini sebaik2nja. Tak di- 
lebih2kan bila dikatakan bahwa mi- 

salnja buat mempeladjari Islam dan 
mendalami kebudajaannja serta ke- 
budajaan Asia lainnja, buat semen- 
tara, kita harus menangguknja  di- 
sini dan kalau mahasiswa2 kita tju- 
kup tjerdik, menjebarkannja dinegeri 

sendiri atau menambahnja pula dgn 
hasil otak sendiri. Perkara bahasa, 
kita harus bersedia memberikan tem 
po satu tahun buat mahasiswa kita 
beladjar bahasa jang diperlukan (Pe- 

rantjis atau Inggeris) dinegeri ber- 
sangkutan, sehingga ia bisa mengi- 
kuti kuliah2 dengan baik. Bandingan 
banjaknja mahasiswa2 jang kita ki- 
rim keluar negeri, setidak2nja harus 
seperti berikut. Bila dikirim 100 mem 

peladjari ,,vak” seperti ilmu teknik 
misalnja, paling tidak harus dikirim 

  

  
ti politik, falsafah dan kesusasteraan, ' 

buat mendidik dan menambah orang2 
seperti mereka ini. 

Masjarakat Indonesia di 
Perantjis belum 15 orang. 

Pembitjaraan ini agak menjim- 

pang. Kembali kita kegedung kedu- 
taan. Gedung kedutaan ini terletak 

dipusat kota Paris. Sebuah gedung 
besar bekas kepunjaan seorang. mi- 
lioner, Staf duta besar ada lima 

orang Indonesia. Sebagai pekerdja 
biasa ada dua orang Indonesia lagi, 
jakni Nazir Marzuki jang 'bekerdja 

setengah hari, karena ia sebenarnja 
disini hendak mempeladjari soal2 pi- 
lem. Jang seorang lagi seorang ga- 
dis bernama Ratulangi. Itulah ma-   sjarakat Indonesia seluruhnja diko 
ta iang berpenduduk tiga setengah 
djuta ini, ketjuali anggota2 delegasi 
UNO jang berdiam disini untuk be- 
berapa bulan sadja dan @akan kem- 

bali lagi ke Lake Success di Ameri- 
ka, : 

  

Pelukis Salim. 
Hampir lupa saja menjebut pelu- 

kis Salim, Pada tgl. 16 Nopember 
jang pada hari pahlawan duta besar 
membuka pameran 'lukisan2nja dt- 
ngan resmi. Pameran ini bisa dilaku- 
kan dikota Paris berkat bantuan ke 
dutaan. Pada pameran itu saja dju 
ga bertemu dengan seorang wanita 
Sunda jang sudah" mendjadi orang 
Perantjis dan sudah 20 tahun .ting 
gal disana. Jaitu isteri seorang tu- 
kang potret jang termasjir diselu- 
ruh dunia bernama Cartier Dresson, 
seorang Perantjis jang ketika penje 
rahan kedaulatan datang bersama is 

terinja tempo hari di Djakarta. me: 
buat gambar2. "buat berbagai madjal 
lah Fi 

  

  Paris, 13 Nopember 1954, 

 



    

          

  

  

   

       

      

   

  

   
        

      

    

    

   

    

       

          

     
     
   

  

    

      

      
    

  

   

  

        

   
         

    

      

   
   
    

   

  

    
   
   
        

  

   nian di Dj £ 
at musim kemarau Ja 

laut 

Rp. 250, ajuta. 

  

KE dan hasil perdjua: 

s kira? harga hasil produksi pa-:. 
“& 3) dan palawidja itu ka- 

terserang musim ke- 
marau —itu, jakni en 

  

dapat disama- 

ii jang an   

ditempat? jang ajaa 
nduduk tahu tentang ada- 

akan Deen da- 
Ini adalah suatu t 

aa $ Siaran tidak pertjaja 
(Se. Takan hasil Perpy naa 

3 diplomasi. : 

" Diterangkannja lebih djauh 'bah- 
wa, lebih dari Ata dari poster2 jang 

(dibawa | orang udjukan pada  pe- 
-. 'nuntutan atas | kembalinja Irian Ba- 

'rat, terutama ulau2 jang berdeka 
tan dengan Irian Barat misalnja Kei. 

| Dan bunji poster2 itu mengandung 
| tendens tidak pertjaja pada Belanda 

ngan diplomasi. Se 
| mangat rakjat didaerah2 ini terha- 

dap pengembalian Irian Barat sama 
: 1 dengan kead 
. Intera pada : 11946 dan 1947 me- 

| (mngenai soal garis Gemarkasi. Dilihat 
  - dari pakaian jang serba baik itu suf 

#idah Tayan tt dibuktikan. bahwa kemakj 
mega rakjat baik, kata Ruslan. 

4 makmuran 
.alat2 perhubungan. 

diperlukan 

(Ina untuk menambah kemakmuran di 
4 perlukan misalnja kerdja lebih - ke- 
ras dan intensivering, disini jang ter 
penting i "memperbanjak dan me 

  

   
   
    
    

          

  

     
   
    
       
   
     

    

  

     

kata “Ruslan, barang? jang sudah 
enam bulan bertumpuk2 menunggu 
alat penrangkutan. Tindakan? perta 

Nan melantjarkan “Gistribusi 
(dan sirkulasi ini menurut Ruslan ha 

2” en Nee Snap tan, 
: Keamanan Gidaerah2. bi 

  

ad ja dikatakan baik. Hu- 
| bungan antara tentara dan orang2 si 

Yi pil dan penduduk baik sekali, Selain 
pita Aa ena ajuza tentang kekn 
ran guru dax sokolah, misatnja 

sekolah jang menuntut sekolah me-     P3 Ta F nengah. Tentang penjambutan Pre- |   Kean, Pena bahwa es te-   

    

  

   

  

   

    

   

   
    
   

    

    
    
   

  

      

   
   
   

   
   
   
    

      

        

    

   

  

   

' $ n dengan ongkos sendiri 

   

  

ceniraal Banana di Manna se- DN: 
: Aa Sa Sai Djawa-Tengah tidak dapat ditjaku 

jang selandjutnja akan diambil oleh fihak 
diri paberik2 pembangkit aliran Iistrik 
ma. keterangan Walikota Semarang : 

si sebagai oleh2 dari perundingannja de 
@i Djakarta pada awal minggu jh 5 

'Pe beberapa orang KUA 'Sekolah Tech- 
LI, nik di Semarang telah mengadjukan 

. permintaan tanah kepada Kota-Pra- 
dja untuk membuat sendiri rumah? 

  

n ini Nan dalam Pena: 

   Tabtatha Oktober jang 
“buah kapal dan 319. perahu jang ber. 
|labuh “dipelabuhan Semaran : .mem- 
Aan masuk Na | 

  

   ! Pesata San aa 15 
| peda, 601 buah mesin djait, 256.203 
(meter textiel bola lampu dan saputa, 
ngan. 

:| Dari 85 buah kapal dan 286 pera 
(hu jang meninggalkan pelabuhan ke 
semuanja membawa | ng2 dalam 
negeri seperti 159 M3 kaju  djati. 

11/7200 helai tikar pandan, kapuk, ku 
| lit, sepet kelapa, temu lawak dan Ia 
lin-lain sebanjak 5.795.000 Kg jang 

2 sap, ANU RO Ta 
1 PE 

  

a -dari Pemerintah 

: hwa an orang tar 
.NMM : ini sebenarnja tidak ber. 

Ai oleh karena NMM di Indone- 
Par Tugaa Ba 

aa 

n. alah tidak mempunjai kowa. 
ban executip. 
Dalam, hubungan ini, dikem 

or Bachtiar Lubis rentjana 
uncu dari Peng ha 

  

5 Djentleral Kementerian 
gi mengikuti Ken aan Preside 

rasa Mak n 

   

   djian dengan Djepang | n 

   

   

ja di Djawa, Suma- | 

Untuk menambah ke-i, 

| Berlainan -dengan di Djawa dima-| 

Jantjarkan alat2 perhubungan. Ada, 

di Seram terdapat 15.090 murid 

Ya Ia aan Gaara 2 

21 Rp16.824.723.17.. 

(pendapatan uang tjukai 

ru : 
.djuga.. Soal 

sama sekali seharga lebih Na 

Dorabyara 1 Kodian Pertahanan: : 

. Tugas perutusan militer 

  

sklan ab 3 el 
ye   

  

Mtepsabai dada 
butan kapal itu 

hadiiri Oleh Men- 

Penerangan Ruslan Abdulgani al 
ke Bali meninggal- CE 

na aah bebweah : 
antara rakjat ea Kepala Nagan 4 
Yan ea Apb: 3 k 

Tn 

    

   

    

menggulingkan : 

it -menundjukkan 

  

     

| Gambar “diatas ini adalah si Haa" Merah? dari Makassar jang telah 

idja dgn. 2 — 0. Dan waktu bermain di Jogja ke X1 

ketangkasammja. 

      gan kapal ini jang berarti sua 
tu sumbangan besar pada usaha pela 

Agaan, kebangsaan jang kini masih 
am tingkat permulaan. 

   

rika besarnja 6000 ton dan menurut 
keterangan dapat memuat 529 pe-- 
numpang klas I, II dan III dan lebih 
kurang 1000 penumpang dek. 

Sebagai telah dikabarkan kapal ini. 
mula? dibeli dan disiapkan dengan 

Hadji beberapa bulan jang lalu tapi 
berhubung dengan pembatalan per- 

djalanan para djemaah Hadji ini ma 
ka INACO. bermaksud segera meng- 
gunakarnja untuk pengangkutan in 
terinsulair sambil mer nggu perdja 

»Bintang Samudera” buatan Ame- | 

maksud meng: angkut para djer kah | 

   
       
   
    

    

  

ONPERENS: 
nesia atas Uu 

tjanakan akan « 
Gatang ini dikot 
ja dapat dilangsun 

t Mr. Supangkat 
ap “djurubitjara 

ar bai Raya. .Ke- 
ja konperensi 

Demikian menw 
Sekretaris meranyj 
Kota-Pradja Dj 
imungkinan diadal   lanan para Djemaah H FA dalam ta- 

Ran jang akan datang. — Ant: 

SIMATUPANG GEMBIRA 
MELIHAT PEMBANGUNAN 
Simatupang, Kepala | Staf Ang- 

kiatan Perang, sedjenak 'sebelum ia 

meninggalkan. lapangan Ulin untuk 
kembali ke Djakarta, atas pertanjaan 
bagaimana kesan2 jang didapatnja 
selama satu hari di Pengaman, .| 
antara lain menerangkan :: ,,Dengan | 
perasaan kegembiraan saja dapat 
melihat pembangunan didaerah sini 
jang begitu besar”. 
Mengenai keamanan, 

terangkan, bahwa. ia sangat gembi 
'ra benar melihat keamanan di Kali 
. mantan, jang djuah berbeda dari di 
Djawa Barat. 
Sebagaimana ' diketahui, maksud 

perkundjungan Simatupang, Kepala 
Staf Angkatan Perang ke Bandjar- 
masin, ialah untuk menjaksikan tim 
|bang terima kekuasaan Komandan 
(Tentara Kalimantan, dari Overste Su 

  

   

nel Sadikin jang berlangsung dilapa- 
ingan Merdeka Bandjarmasin pada 

: Tenggnd 20 Nopember jang lalu. Ant. , : Ec 

' Menurut laporan dinas saka Ok 
tober jang lalu djumlah pendapatan 
pabean Semarang tertjatat Rp 20.445. 
141.19 atau Rp 3.620.418.02 lebih 'ba- 
njak dibanding September 

Diantara pendatan sebanjak itu se 
bagian besar dihasilkan dari uang 
tjukai tembakau,  jaitu sebanjak 
Rp7.339. 128.- -dan jukai gula pasir 
sebanjak Rp. 679.288,41 dan dj juga pa 
Gjak masuk dan bea masuk jang 

masing2 besarnja ada Rp.2.722,043.74 
dan Rp 7.339.128.-. 

Patut ditjatat, bahwa sebanjak 
tembakau 

tersebut dihasilkan dari 82 paberik2 
rokok jang ada diseluruh daerah Se 
marang dari djumlah paberik mana 
menurut laporan September Tea 
ada 71 buah, 

SEKOLAH PERIKANAN ME- 
NENGAH DI TEGAL 

Bikin asrama dan gedung 
bana sekolah baru, 

Neon achir tahun ini diharap 
Kets? pembikinan asrama dari Se- 

85: | kolah Perikanan Menengah di Tegal,      

   
      

    

    

       

    

   
     
     

  

   

    
     

     
   
    

   

  

   
   

    

     
     
   

  

   

     
       

     
   

        

   
   
   
   

       

       

   
     

   

  

    

     

      
       
          

    

sedang gedung - sekolahnja sendiri 
jang pembikinannja kini sudah di- 
mulai diduga akan selesai dalam per- 
tengahannja kini sudah dimulai di- 

s duga akan , ragu Manga pertenga- ! 
han tahun jang akan datang. 

Dikabarkan, bahwa SPM tersebut 
sebelum aksi militer Belanda jang 
Kedua ada di Rembang tetapi mulai 
tahun 1950 dibuka kembali di Tegal 
dengan 100 orang murid dari pelba- 
gai tempat dikepulauan Indonesia 
dan terbagi dalam 3 klas. 
Guna pembikinan dua gedung terse 

but dan alat2 perlengkapan sekolah 
jang lain “disediakan biaja Rp. 
'1.500.000,—. Ini adalah satu2nja Se- 
kolah Perikanan Menengah di Indone 
sia, — 25 Aan, 

  
seduduka Md kaan Militaire: Missie nanti, djika 

sekiranja. hubungan. Unie Indonesia - Belanda diputuskan, adalah so- 
endiri. Neng angkatan perang kita, tenaga mere- 

Angkatan Perang se- untuk. pembangunan 
tas Pan diputuskan. Demikian keterangan dju- 

Kementerian Pertahanan Major Bachtiar Lubis mengenai ke- 
: Thdnkan, NUM bi Ne dikemudian hari. i 

dimana antara lain ditegaskan, bah- 
wa dengan rentjana pendidikan, im- 
siruktur2 dalam negeri digunakan 
tenaga NMM. Hal imi dianggap. per- 
tu mengingat. kebutuhan dari tentara 

kita jang sedang berkembang pada 
swatuw tingkatan dari tentara modern 

Dang membutuhkan, tenaga2 ahli da- 
lam vaknja masing2. : 
Sebagai diketahui, djumlah anggo 

(ta NMM di Indonesia ada kurang le- 
'bih 2000 orang, terbagi dalam Ang- 

$ katan PA Laut dan Udara,—Ant. 

Simatupang : 

kanda Bratamenggala kepada Kolo 

  

—Idari Irian Bara 

“sebesar. 

Pen djadi tertunda pula. 
Menurut Mr. Supangkat- sebabinja 

konperensi tersebut ditunda antara 
lain karena terlalu sempitnja waktu 
dan karena KotasPradja Djakarta 
IRaya sendiri selaku pihak jang me 
ngundang, dewasg ini. sedang sibuk 
Gara Henna Me berbagai soal penting an 
'taranja pembitjaraan soal Anggaran 
| Belandja tahun "51/52 jang harus se 
:gera dimadjukan Bnann Pemerintah 
(Pusat. ? 
| Diantara soal2 ji ng akan dibitjara 
|kan dalam konper “dewan peme- 
Irintahan Kota-Pr adja seluruh Indone 
,sia jang terpaksa Gitunda itu ialah 
soal2 perimbangan keuangan antara 
Pemerintah Pusat'dan daerah, soal? 
otonomi jang sampai sekarang be- 
lum lengkap, soal. aria, ' peruma- 
han dan sebagainja. : — - Ant. 

       

   

       

   

   

  

harian ..New York Times” oleh seo- 
rang wartawan jang dizaman lampau 
telah mau dipergunakan . oleh pihak 
Belanda. Dergkian: dikawatkan dari 
London, 

" Tjerita diatas ditunis oleh Daniel 
Schorr jang ditahun 1948 mengundju 

|ngi Indonesia sebagai tamu Pemerin- 
tah Belanda dulu. Ketika itu Daniel. 
Schor? telah mau dipergunakan oleh 
Van Mook untuk membuat sekurang- 
kurangnja satu kabar bohong dan pal 
su, seolah-olah Republik Indonesia 
telah menerima baik pembentukan 
suatu dewan federal, jang terdiri-dari 
12 anggota, diantaranja 5 kursi akan 
diberikan kepada pihak Republik, 
dan Van Mook katanja telah menje- 
tudjuannja pula. - 

Van Mook pada waktu 'itu sangat 
ingin supaja tjerita it Tersiar di Ame 
rika Serikat, supaja 

waan timbangan dan pantjen. 

Padjak tanah tahun 1951 jang ti- 
Gak memandang klas harus dibajar 
Rp 1,50 tiap bahu. Desa tadi mempu 
njai 1,011 bahu tanah kering dan 
1.338 bahu sawah. Djadi padjak jang 
harus dibajar oleh kaum tani sebesar 
2.349 X Rp 7.50 atau Rp 17.617,50. 

Pantjen ditarik menurut kekajaan. 
Keluarga klas I ditarik beras 65 gk, 
keluarga klas II 50 kg, klas III 40 kg 
dalam waktu 1 tahun. : 

Padjak keamanan diadakan untuk 
membajari kl 80 pemuda pendjaga 
keamanan. Padjak inipun ditarik me 
hurut kekajaan. Ja'ni keluarga kias I 
dipungut Rp 1.—, klas II Rp 0.75 ti- 
ap bulannja, 

Pada musim panenan padi semua 
timbangan milik kaum tani 
pulkan di Balai Desa untuk dikerah 
kan dan untuk disewakan kepada pe 
dagang2 padi. Pedagang? itu harus 
Ag sea sewaan Rp 0,50: tiap kwin 

Penarikan ba atinta2 padjak tadi 
tidak diketahui untuk apa dan kema 
na mempergunakannja. 

Kegelisahan timbul. 
Sementara itu dikabarkan djuga, 

bahwa pada bulan jl. sekira djam E 
malam telah: ga perampokan se 
rentak terhadap 4 or ang. anggauta 
BTI Perampokan tadi didjalankan 
oleh 20 orang bersendjata lengkap, 
berpakaian seragam hidjau, dengan 
penundjuk djalan 2 orang jang ber- 
pakaian preman, dan ber kredong sa-. 
rung. 

Salah seorang korban  menerang'- 
kan, bahwa 2 orang tsb tadi dikenal 
olehnja. Muka kedua orang tadi ti- 
dak ada bedanja seperti mukanja pak 
S. dam pak T., masing2 lurah dan wa- 
kil Jurah Tjigugur. anak angkat dari   

walikota2 seluruh. Asia tenggara di, 

  

an Arseri- 

dikum- 

2 Ti 1 si Dewan? Pematabhaa 

se Indonesia ditunda 
akil? aa per erintahan Kota-Pradja seluruh Indo- : 
ngan Kota-Pracja Djakarta Raya jang tadinja diren 
akan pada pertengahan bulan Desember 
jakarta terpaksa ditunda dan akan diusahakan supa 

bulan Mek 1953. 

et uga 

  

| 

  

    
jang akan 

  

ka. kepadanja untuk mengadakan 
Kempromi dengan Republik, mendjadi 
kurang. 

Sesudah itu wartawan Schorr, jang 
ditahun 1948 itu mendjadi korespon- 
den harian Christiance Scince Moni- 
tor di Boston, telah mendapat hadiah 

atas beritanja jang menguntungkan 
pihak Belanda. 

Pembesar2 Belanda telah mengata- 
kan kepada Menteri Luar Negeri 
Australia Richard Casey, bahwa mere 
ka telah membantah berita. dari 

Schorr itu, ,,malahan sebelum berita 

itu. dikirimkan olehnja”. Sehorr telah 

| Diterangkan selandjutnja 

    

Gjalan untuk 

bahwa 
Lembaga ter sebut dalam tahun 1950 

hanja terdapat di Jogjakarta dan 
Djakarta dan dalam tahun 1951 Lem 
baga mempunjai tjabang antara lain 
di Ngandjuk, Bondowoso, Sedaju, Pa 
dang, Surakarta, Kalimantan Sela- 
tan, Purwakarta, Tapanuli Selatan 

dan Modjokerto. Segera akan dibu- 
ka sebagai tjabang, di Bali, Flores, 

| Ketapang dan di Purwokerto. 
Mengenai tenaga2 dokter diterang | 

kan, bahwa rentjana  pengeluasan 
tjabang terhenti karena kekurangan 
tenaga dokter dan pegawai. Selama 
Lembaga berdiri sudah ada 162 man 

tri djururawat jang sudah menda- 
pat didikan selama 6 minggu dan 10 
orang dokter turut serta mengada- 
kan penindjauan selama 1 atau 2 

minggu kedesa-desa. 
Mulai bulan Djuni 1950 hasil pem 

berantasan penjakit patek jang su- 
dah diperiksa ada 248281, dalam ta 
hun 1951 selama 8 bulan jl. 564 709, 

"orang jang menderita sakit dan su 
Gah mendapat suntikan dua kali ma 
sing2 ada 39284 dan 121018 orang. 

Beaja dalam tahun 1950 ada 

Rp.576.400, dan dalam tahun 1951 
ini mendjadi Rp.1,500.000.- ditambah 
lagi bantuan dari Unicef 1.203.640 
dollar Amerika, Ant. 

SUNU PENGGANTI 
SUKOTJO? : 

Dalam DPK Korapradja Jogja 
Rapat partai Katholik. Tjabang 

Jogjakarta jang dilangsungkan se- 
malam, di Bintaran, antara lain telah 
memutuskan, ' berhubung dengan di 
pilihnja sdr. M.J. Sukotjo mendjadi   mengirimkan beritanja itu 10 djam 

“sebelum Casey tiba di Den Haag, dan 

ia tidak berusaha untuk menanjakan 

kepada Casey tentang kebenarannja. 
Menteri Casey telan mengadukan 

soal ini kepada pimpinan redaksi su- 
rat kabar Schorr, bahwa ,, seumur ! 
hidupnja ia belum pernah salah di-' 
kutip keterangamnja seperti hamja 
sekarang”, Demikian ,,Antara” dari 
London. 

S5 abar Pa. 
  

anggauta DPR Daerah Jogja, dan ki 

ni ia mendjadi anggauta DPR Kota- 
pradja Jogja, maka sebagai penggan 
tinja untuk mendjadi anggauta DPR 

"Kota oleh rapat ditundjuk sdr. Mr. 
' Sunu. 
| Djuga dalam rapat tersebut.dibitja 
rakan soal hatsil2 konperensi Partai 
Katholik seluruh Indonesia jang ba 

Lru sadja berlangsung “di Surakarta, 
idan pula sekitar pembentukan kon- 
stituante. 

206 nSeizoenarbeiders” Tasikmadu 
“praktis selesai 

Tapi masih akam ada ekornja ? 
(Oieh Kor. "KR sendiri.) 

MA ENJAMBUNG berita tentang 266 ,.seizoenarbeiders” dari pz- ,»Tasik- 

madu” jang terlibat dalam tuntutan pesangon dengan fihak pabrik 
tsb. kini dapat Kita kabarkan lebih kkmujut banya 206 orang sebagai 
»Seiroenarbeiders” telah dapat diselesaikan dengan diterimanja pesangon 
menurut perdjandjian antara fihak pabrik dan "SG, ialah: /, bulan 
gadji untuk pekerdja biasa dan 1 bulan gadji untuk keperdja achli. 

Disamping itu dari sedjumlah 206 
»Sseizoenarbeiders” tetapi jang sudah 

mulai bekerdja sebelum fase ,,sei- 
z0en”, ialah jang bekerdja mulai ta- 
hun 1949, mengenai pesangonnja 
akan diperdjoangkan lebih landjut, se 

bagaimana jang dituntut oleh fihak 
S.B.G.. 

Tuntutan bagi mereka itu seperti 
jang telah kita beritakan semula, ia- 
lah 14 bulan gadji buat pekerdja 

| ifam2 padjak memberatkan 
beban tani Tjigugur 

biak kaum tani mengungsi 
D TERIMA kabar, bahwa dikelurahan Tjigugur, Pusakanagara, 

manukan (Subang), oleh lurahnnja diadakan bermatjam?2 padjak jg 
dirasakan oleh kaum tani, misalnja padjak tanah, padjak keamanan, se- 

Pe- 

dian dibawa kekantor polisi. Djuga 
seorang anggauta jang menindjau ke 
tahanan ditangkap pila. 

Baru2 ini terdjadi lagi penangkap- 
an atas diri 3 orang anggauta BTI 
lainnja, dengan tuduhan, bahwa BTI 
Ranti: ng Tjigugur adalah kedok “dari 
pada Barisan Bambu Runtjing dan 
D.I, (2). Akibat dari pada tuduhan 
tadi, maka timbullah ketakutan di- 
kalangan tani anggauta BTI Tjigu- 
gur. Dan banjak jang kini mening- 
galkan desa tsb., mengungsi kedae- 
rah lain untuk mentjari keselamatan, 
(Korr.). 

PENGAWAL KERETA. API 
DI BUBARKAN 

Badan Pengawal Kereta-api (B.P) 
jang dibentuk atas permintaan Dja 
watan Kereta-api pada bulan Septem 
ber 1950, pada achir Desember 1951 

jang akan datang, akan dibubarkan, 

demikian djurubitjara kantor 'besar 
polisi. 

Sebab2 barisan BP. itu dibubar- 
kan, tidak diterangkan, ketjuali dika 
takan, bahwa hal itu dilakukan atas 
permintaan dari DKA sendiri, 

Seperti diketahui, untuk. mendjaga 
keamanan dan mengawal kereta-api2 
barang dan penumpang, oleh D.K,A. 
dengan persetudjuan polisi pada bu- 
lan September 1950 jl, dibentuk su- 

Tatu badan pengawal terdiri dari pe- 
gawai2 D.K.LA., jang kemudian men- 
dapat latihan serta alat2  sendjata 
dari polisi. 

Pengawal kereta-api2 jang dilaku 
kan, ialah antara Djakarta - Tjikam 
pek pulang - pergi, sedang djumlah 

biasa dan 3 bulan gadji buat peker 
achli. 

Penjelesaian selandjutnja akan dise 
rahkan. kepada Pengawas Perburuh 
an. Tentang berapa djumlah orang2 
itu dari sebanjak. 206. ,,seizoenarbei- 
ders” itu, lebih landjut akan  diada- 
kan penjelidikan jang saksama. 

Djadi tentang tertjapainja penjele- 
saian mengenai masalah 206 ,,seizoen 
arbeiders”” disamping itu masih akan 
ada ,,ekornja”, ialah tuntutan dari pe 
kerdja2 lama jang djuga ,,ikut ter- 

masuk” dalam golongan ,,seizoenar- 
beiders” itu, 

DJUMLAH PENGANGGLU- 
RAN 

Dari Mobiele Seksi Kantor Penem 
patan Tenagisi untuk Kab. Karang- 
anjar. - Sukohardjo dan Bojolali di 

peroleh keterangan, bahwa sedjak bl. 
Mei 1951 s/d bl. Oktober 1951 para 
penganggur jang telah mendaftar- 
kan diri untuk minta pekerdjaan bu 
at: 

1. Kab. Karanganjar 250 orang 89 

orang telah dapat pekerdjaan, 3 
orang mendapat sokongan. 

2. Kab. Sukohardjo 97 orang, dan 
belum ada jang dapat peker- 
djaan. 

3. Kab. Bojolali 490 orang, 15 orang 
telah dapat pekerdjaan, sedang 
52 orang lainnja- Ten anak s0- 
kongan. 

Perlu diterangkan, bahwa djumlah 
tersebut adalah selain jang langsung 
mendaftarkan pada Kantor penempa 
tan Tenaga Surakarta, sedang pada 
umumnja mereka itu bekas tenaga 
Aa dan rata2 berpendidikan 
Sr 

KURSUS KILAT GURU 
ASAMA 

Kantor “pendidikan Agama Kab. 
Karanganjar telah mengadakan kur- 

Sus kilat guru agama jang diikuti 
oleh 53 orang pengikut terdiri dari 

guru2, tjalon2 guru agama dan gu- 
ru2 Madrasah jang tjakap. 

Kursus ini diadakan selama satu 
minggu tanggal 23 s/d 28-10-1951. 
Adapun mata peladjaran jang diberi 
kan, ialah: ilmu guru, ilmu djiwa/ 
mendidik, Ne dan umum. 

SJAHRIR KE PONTIANAK 
Dari pihak PSI didapat kabar, bah 

wa kini telah berangkat ke Pontia- 
nak, Ketua Umum PSI Sutan Sjah- 
rir bersama Sekretaris Djenderal PSI 
Sitorus, antara Jain untuk melantik 
tjabang PSI ditempat terseksut. 

dja 

  

  
  | tingan partai, 

Berangkat “djuga untuk kepen- 

Subadio dar Dr. Su- 
mitro ke Sumedang, Sumartojo ke 

Si korban jang mengenai muka kedua | barisan BP seluruhnja ada Ik, 170. Purwokerto Wan Zuir Mochamad ke 
orang penundjuk djalan tadi kemu- | pemuda. Ant, Bogor, —Ant, 

      

Usaha aamberabika pe- 
— mjakitlrakjat 

“OKTER Kodijat, 1 ketua Lembaga Bun enlikan Penyhosantaghn Pe- 
njakit Rakjat dari Kementerian Kesehatan menerangkan, bahwa tu 

|gas lembaga tersebut, ialah menjelidiki penjakit rakjat dan mentjahari 
pemberantasannja. Menurut Dr. Kodijat usaha Ta itu | 

telah mendapat bantuan dari Unicef dan W. HO. 

Amanat NA t 

UNTUK "ISTANA" 
. MONSISNEUR 

Rapat “panitya “Istana”  Mon- 

signeur di Jogjakarta, jang dilang- 
sungkan baru2 ini di Jogjakarta, an 

tara lain telah memutuskan untuk 
memulai usahanja ' mengumpulkan 

dari tiap2 murid dari sekolahan2 
Katholiek, Jajasan2 Katholiek, pa- 

da tiap2 hari Djunvat pertama pada 
tiap2 'bulan. 

Selandjutnja Panitya tersebut me 
rentjanakan pula untuk mengada- 
kan usaha2 lainnja jang,sjah, dian- 

taranja mengadakan pertundjukan 
amal dan mengadakan undian. 

LULUS CURSUS 
FOTOGRAFIE 

Tanggal 25 Kemarin dulu, diseko 
lah Purbodiningratan Ngasem telah 
dilangsungkan udjian penghabisan 
dari kantor kursus Pemberantasan 
Buta-huruf dan Kemadjuan Rakjat 
Indonesia mengenai fotografie. 

Jang lulus ialah sdr2: Banudojo, 
Sisanto, S.R. Trunodjojo, Russugeng 
dan Tan Kwie Gwan. 

Adapun udjian Fotografie  terse- 
but dilangsungkan dalam waktu se- 
minggu diantara. jang diudjikan 
mengenai soal ontwikkelen,  mem- 
bikin slide dan vergroten. 

PNI SLEMAN MEMBAHA- 
RUI TENAGANJA 

Untuk th. 1952 ini PNI. tjabang 
Slemam telah membentuk pengurus 
baru jg bermaksud untuk memba- 
harui tenaga berkenaan dengan 

langkah2 PNI selandjutnja. Udjud- 
nja adalah sbb.: 
-Ketua sdr.2 Ismartojo dan Wirjo- 

probo, penulis2 sdr.2 Diwarno, Tris 
riardjono, benaahara sdr. Dwi- 
djosumarto, pembantu2 ketua2 ran- 
ting sewilajah kabupaten. 

Sementara itu dapat kita tambah 
kan bahwa baru2 ini sekretaris 
djendral PNI dan anggauta Parle- 
men Manai Sophiaan telah mengun- 
diungi Jogja untuk memberikan pen 
djelasan kepada para anggota PNI 

tentang pergolakan "politik dewasa 
ini serta sikap PNI terhadap soal 
Frisco dan Irian Barat. 

PEMASUKAN UANG 
PASAR KURANG 

“Antara anggota" 
tah Kotapradja Seksi Kemakmuran 
Djumali dan pegawai2 urusan Pasar 
dan Pembataian Jogjakarta di Balai 
Kota hari Sabtu jang lalu telah di 
bitjarakan pemetjahan usaha “untuk 
menambah pemasukan uang 
dan pembantaian. 

Menurut keterangan, selama 10 bu 
lan, terhitung sedjak bulan Djanuari 
hingga Nopember tahun ini, urusan 
pasar telah menderita kerugian 
Rp.154.000,-, sedang urusan pemban 
taian Rp.8.800,-. 

SUNTIKAN PES 
Hari ini tanggal 27 Nopember '51 

dilangsungkan suntikan anti pes un 

mantren Mantridjeron),  Danukusu- 
man (Gondokusuman), Brontokusu- 
man (Mergangsan), Notojudan (Ge 

dongtengen), Mangkukusuman (Gon 
dokususman), Pawirotaman  (Mer- 

gangsan) dan Djuminahan/Matjanan 
(Danuredjan.) 

KITA TERIMA 
Telah sampai dimedja Redaksi 

kiriman sebuah buku dari J.B. Wol 
ters, Djakarta: 

BIMBINGAN SENI SASTRA 
oleh R.B. Slametmuljana,- dan diper 

sembahkan kehadapan Prof. Dr. 
Prijana. 

Tebainja 196 halaman, harga R.5,- 
(Untuk kota Djakarta tambah 10075 
sedang lain daerah ditambah" Tag 
104). 

Dalam kata pengantarnja, antara 
lain oleh penulis disebutkan, bahwa 
maksut “dari penerbitan itu untuk 

mentjukupi kebutuhan terutama pa- 
ra peladjar karena hingga sekarang 
hampir-hampir tak ada buku tentang 

Megan dalam bahasa Indo- 
nesia . 

Atas kiriman ini, kami 
kn terima kasih. 

  
utjapkan 

  

Penjair  Notosuroto 
wafat 

Setelah menderita sakit beberapa: 
waktu lamanja, pada tanggal 25/11 
malam R. M. Notosuroto telah me- 
ninggal dunia di Surakarta dalam 
usia 64 tahun. 

Seperti diketahui, almarhum RB. M. 
Notosureto adalah keturunan dari 

Paku Alaman, putera dari Pangeran 

Notodirodjo, salah seorang pedju- 
ang jang kenamaan dimasa perge- 
rakan perkumpulan ,,Budi Utomo”. 

Ia tinggal lama di negeri Belanda. 
Notosuroto telah banjak menulis ten 
tang kebudajaan dan kesusasteraan, 

filsafah dan jain-lainnja, hingga da 
lam dunia Kesusasteraan umumnja, 

ia mendapatkan nama jang baik. 
Banjak tulisan? jang diterdjemah- 

kan dari bahasa Belanda kedalam 
bahasa Djerman, Inggeris, Perantjis, 
diantaranja mengenai soal wajang. 

Notosuroto almarhum mempunjai 
3 orang putera, salah seorang dian- 
taranja telah gugur di negeri Belan- 
da, dalam waktu melakukan aksi 

Sama-sama dengan mahasiswa dari 
Indonesia lainnja, diwaktu petjah pe 
rang antara Djerman dan Nederland,   

  

uang, dengan mengadakan bantuan . 

Dewan Perbrin- 

pasar. 

tuk kampung2: Mangunegaran (Ke . 

ilegaal melawan Nazi Djerman ber- :
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: Na 
tu itu ada padanja. a 

| “Riigway sel andjutnja - 'menjata- 
“kan, bahwa ia tidak dapat memberi | 

T komentar lebih djauh mengenai state 
: -nja resmi jang kelihatannja 
bertentangan itu jang telah dikeluar 
“kan tentang kekedjaman2 pasukan? | 
Utara di Korea, "sebelum ia menga-. 

At dakan kontak dengan pihak atasan 

Dadan menanjakan seluk-beluk Reeata 

|. Soal ini” 
2 Sebagai dikabarkan, pada minggu 
jang lalu dalam statemen-nja djen- 
.Geral Ridgway mengatkan, bahwa ki 
'ni hanja Mendoan keterangan2. dan 

'bukti2 jang belum lengkap bahwa 
hingga sebanjak 6000 tawanan pe- 
rang Amerika telah dibunuh oleh : pa 

 aan2 Yara. “Ant. “UP. : 

  

     

  

  

          

japai p juan Bet pat 
2 Na Sai Ka tuan garis   

  

pers 

Ridgwa. pa- Man ketjuali s al2 ketjil keti 
2 Kiara pa ' ka. mereka menjerahkan masalah itu 

TN 1. Ann kepada delegasi? kedua pihak dalam 
na PE TP Ji a Ketjil pada Minggu sore. 

ubitjara PBB, kolonel Howard 
Luna, se belum sidang pada Minggu 

sore menjatakan, bahwa kini hanja 
tinggal 11 perbedaan ketjil dalam ga ' 
ris2 pertempuran jang diusulkan 
kedua pihak itu. 

Para opsir staf PBB pin Utara 
akan mengadakan pertemuan lagi be 
sok hari Senen Gjam 10 pagi. 2 

Sebagai diketahui garis pertempur 
an jang sedang ditetapkan itu, djika 
“nanti disetudjui oleh delegasi2 leng- 
kap kedua pihak akan mendjadi ga- 
'ris demarkasi militer, apabila perse- 
| tudjuan gentjatan sendjata sepenuh- 
.nja dapat 'tertjapai dalam waktu 

30 hari sesudah itu. UP 

| Barkley: »Penuh harapan”. 

' Wakil Presiden Amerika Serikat, 

Afben Barkley, sebelum kembali ke 
.Tokio pada hari Sabtu jl. ana 

KAI Gi Korea, bahwa KA perun 

Tialuban Mossadegh : 

ta hendak hara Iran 
dan Timur Tengah 

ALAM pidatonja di madjelis rendah P.M. Mohammad Mossadegh me 

nuduh gagalnja rundingan? jang 
ini, karena chantage?2 jang “dilakukan 

. Dalam pidatonja selama 30 menit 
“itu Mossadegh katakan, Inggeris te-| 

1 lah menolak rentjana, menurut mana 
|. Iran akan mengeksploitasi sumber2 
Sa sendiri dengan bantuan 
yahh Ahn luar negeri. 

— Inggeris hendak tjeng- 
keran Iran dan Timer. 

$ 5 “Tengah. 
AN Selandjutnja Mossadegh njatakan, 
bahwa Inggeris berusaha. hendak 
mendapatkan kembali pengawasan-' 
nja jang Iama atas industri minjak | 
Iran dan pula hendak tetap men- 

tjengkeram Iran dan Timur Tengah 
dengan matjam tjaras 
Ditudunnja Inggeris telah adakan 

tekanan terhadap Amerika untuk me 
jakinkan kepadanja, bahwa tak |? 
mungkin akan tertjapai persetudjuan | 
dalam sengketa minjak Iran, bila 

. Mossadegh tak Gigulingkan dari ke-, 
Kuasaannja. 

DinjataKannja pula Iran hendak 
mentjapai Suatu saling mengerti de- 
ngan Inggeris, tetapi dalam pada itu 

. Gitegaskannja, bahwa Iran Yakan te- 
rus melalui djalan jang telah Gipilih. 

.n 
Ftossadegn mengumumkan, bahwa 

tak lama lagi pemerintah Iran akan 
mengemukakan kepada parlemen ren' 
tjana untuk mendapatkan perimba- 
ngan dalam anggaran belandja nega 
ra dan untuk mengerdjakan serta 
mendjual minjak Iran. — NA 

Pai 

  

  

CHURCHILL AKAN: TING. 
. GALKAN DJABATANNJA - 

, Sebagai Menteri pertahanan. 
Perdana menteri Inggeris, ai 

ston Churchill, jang merangkap Se 
bagai menteri pertahanan, diharapi| ' 
kan akan meletakkan djabatannja " 
bagai menteri pertahanan dalam b 
berapa bulan jg akan datang Ti aen 

mikian kata kalangan jang berkuasa 
hari Minggu malam ji. 

. Kalangan tadi njatakan, Churchill, 

  

pertahanan Inggeris akan 
meletakkan djabatannja sebagai men 

    

  

   
    

   

Ti konperensinja dengan presiden Tru 
man dan perdana 'menteri Kanada, 
Louis HA Laurent di bulan La jatah 

cari Bombern : UP, 

tag ekspedisi ke Kutub 
000 Selatan 

&: a muda A. Si Richard E. 
umumkan. hari Sabtu jl. 

  

Ya ud 

   

   

      

Pe aan men 

“telah dua bulan mendjabat sej 
bagai perdana Penata aa, menteri | 

teri pertahanan setelah ia kembali da | 

2 me mempan an! 

diadakannja di Washington baru? 
oleh Inggeris. 

OX   

SELAT MALAKA DJADI 
"TERUSAN SUEZ KE-lI"? 
Sekombalinja menteri djadjahan 

Inggeris Lytteltop dari Malaya, di 

n terdengar suara? pessimis- 
tis dan tjemas akan kemungkinan? 
jang bisa dihadapi oleh negeri? di 
Asia. Tenggara, al Indonesia, Birma. 

  

dan Thai kalan Malaya sampai Gi- 
kuasai oleh kaum komunis. 

“O. M. Green, nn soa? Asia 
dari »Sunday Oh: , dalam pe- 

  

nerbitannja hari Maa Ini ak-kata- 
kan, bahwa kalau Malaya sampai 
djatuh ditangan komunis, maka ini 
akan berarti tertutupnja Selat Ma- 
laka sehingga . ini akan 'mendjadi 
Terusan Suez ke-2. 
«Apa djuga jang akan “terdjags. di 
Malaya, Gomikiad Green 
aa ini akan menimbulkan reaksi 
dinegeri2 tetangganja jang Gekat, 
jaita Thai jang sangat tergantung | 
pada Kamanan diluar tapal-batasnjas 
Birma jang masih sangat Kkatjau: 
Gan Indonesia jang pemerintahnja, 
menurut “Gxeer, masih berdjuaang 
melawan »bandii2 - komunis” dan 
pegawai? jang korrup”. — Ant ' 

1 PBB dan Utara pada hari Minggu jl. tel ah mentjapai 
an mongenai lebih kurang 109 mil dari garis kontak (gas. 

aj Korea jang pandjangnja 159 mi, demikian menurut 
kpprande PBB. jang Wa nak Mingg u malam . 

1 | Iwvakia, Bulgaria, 

B jg Ten 

seterus- | 

Pn ka 

dingan? gentjatan. sendjata di Ketan 

adalah baik daa penuh “harapan”. 
|Dikemukakannja | bahwa, ia idak 
mempunjai kekuasaan untuk ber- 

| bitjara atas nama. AGAR Ser ikat 
Yatau PBB. : 

Dalam . 'konperensi pers moon 
Hmenjatakan, bahwa djika "suatu 
gentjatan sendjata. nanti tertjapai, 
pasukan? FBB. masih akan tetap, 

(angga di Korea hingga terdapat 
suatu persetudjuan jang lebih ber- 
sifat Uruhp, —— Ank AFP, 

3 | GERAKAN2 PASUKAN2 
RRT KE MANCHURIA 

   

  

Juangan 

: $ kan kepada Rusia dag 1 
“kiai tgl? 5 Djanuari j. 

“Pole 

5 Nak tindakan Trumz 

    
bagan - tag 

TRUMAN BATALKAN 
KONSESSI2 DAGANG 

$ "Dengan Hgsi dan Polandia, 
« Dalam suratnja Te) da menteri ke 

ALS, John Snyder, terkirim 
bari Djun' at Te presiden Truman me 
merintahkan untuk: membatalkan se- 
mua konsessi? dagans ang diberi- 

Olandia, mu- 

   

   
   

    
   

    
   

     

   

    

   

  

kan' pemba- 
in 'konsessi2 
iperintahkan 

Seperti telah di 
talan saling memberi: 

Magang “telah djug: 
presiden Trumz 

lam perdagangan 4 

  

ja, Hongaria 
dan RRT, Tn 

' Menurut sekretaris 
tadi adalah 

presiden 'Truman, Joseph Short, 
sesuai dengan fasal undang2, jang | 

baru2 ini diterima baik oleh kongres 
AS, tentang, pembatalan Konsessi2 
dagang dalam perdagangan antara 
AS. dgn negara2 Ri" -Ant-UP. 

« 

ketera 

    

  

  
United Press: mendapat ketera- 

ngan dari kalangan jang lajak diper 
tjaja, bahwa pasukan2 RRT kini ma 
sih terus bergerak dari daerah Ti- 
ongkok Selatan ke Manchuria untuk 
membantu Korea Utara dalam meng. 
hadapi pasukan2 Sekutu. 
Dikatakan, bahwa masih terus ber 

langsungnja gerakan2 pasukan2 ke- 
daerah Manchuria itu mungkin ber- 
talian dgn kenjataan, bahwa RRT 
tidak pertjaja akan kesungguhan pi- 
hak PBB mendjalankan perunding- 

an2 perletakan sendjata di Korea 
atau mungkin djuga bertalian dgn 
program 'hantuan militer Sovjet ke- | 
pada RRT, dimana pasukan2. RRT 
akan mendapat latihan2 dan perleng 
kapan2 jang baru, — Ant. -UP. 

3 - BARAT DAN ADENAUER 
Djurubitjara, kementerian luar ne 

geri Inggeris Saptu malam jl. kata 
kan, Inggeris, Perantjis dan Ameri 
Ka tak bermaksud untuk memasuk- 
kan Djerman Barat dalam Pakt 
Atlantik di hari 'kemudian dalam 
waktu jang tak tertentu, 
Dikatakannja, soal ikut sertanja. 

Djerman Barat dalam Pakt Atlantik 
Utara tak dibitjarakan oleh 3 men 
teri Juar negeri 3 - Barat di Paris 
hari Kemis jang Jalu, ketika perdana 
menteri Djerman Barat, Konrad Ade 
nauer, bertefnu dengan tiga menteri 
luar negeri itu 

Djurubitjara tadi memberikan ko | 
mentar terhadap keterangan Ada-! 
nauer dimuka konperensi pers |dij 
Bonn, bahwa Djerman Barat tak la. 
ma lagi akan masuk NATO Ant. Rtr. | 

  

  

  
  
'Pembesar2 “Djepang main 

Geisha 
Dengan uang padjak. 

Pers da radio 'Djepang telah Ia- 
-kukan serangan hebat terhadap pem 
besar2- tinggi jang dituduh main ge- 
isha dengan uang padjak. Tuduhan 
ni telah: menimbulkan kemurkaan 
umum. 

Pembesar2 itu dituduh suka ada- 
kan -pesta2  perdjamuan dirumah2 
Beha, 
Ber hubung dengan itu, perdana | 

menteri Yoshida telah minta supaja 
namanja pembesar2 itu diumumkan. 
Sebagai akibat dari permintaan ini, 
wartawan2 dan pemotretnja berusa- ' 
ha keras mendapatkan daftar terten- | 
tu divumah2 geisha kelas satu dan | 
mereka. potret mobilnja pembesar? | ! 

$   jang dipikir didekat »rumah2 ke- | 
serangan” tu — (Ant, -UP, 

Terus berdijalan |' 

-nal, jang diadakan ko 

.pungkan tetapi tidak 

pendidikan jang 
tuk orang2 buta, un 
no-typist2 serta tel efoni 2." 

n tersebut Febi Tp diberikan 
di Shropshire. 

Oi 

: Penasehat Nasional urusan memper 

|kerdjakan orang2 jang tjatjat, dim. 
rupatjara pembukaan pendidikan itu 
| mengatakan, bahwa 

"untuk dilatih sebagai 

| kerjaan Gi industri se 

ma suatu persekutuan politik belum 

Mosi2 mengenai pertahanan nasio- 
as: fsb.,, 'a.t, 

minta pelaksanaan Bratem penjusu 
nan angkatan perang Perantjis se- 
tjepat- dan sesempurna mungkin, | 
dan djuga supaja diadakan reorga- | 
nisasi dalam pimpipan tinggi tentara 
Perantjis. 

Mosi2 mengenai .soal2 ekonomi 
dan kemasjarakatan, " minta supaja 
padjak diturunkan, dan Supaja dibu- 
at suatu rentjana mendirikan rumah? 
setjara besar2an. Djuga - diadakan 
mosi tentang kemungkinan untuk 
kaum buruh mentjapai kedudukan2, 
jang lebih tinggi. 
Dalam kongres tadi “djender al de 

Gaulle mengemukakan 'pendapatnja 
bahwa pembitjaraan2 dengan peme- 
rintah Djerman Barat hari us diada- 
kan -lagi untuk merundingkan pem- 

“bentukan suatu persekutuan negara2 
Eropa dalam rangka mana Djer man 

hak tentaranja masing2, jang diga- 
lebur mendja 
—Ant, “Gi satu, demikian A 

PASUKAN RRT MASUK 
SHISATSE 

Siaran radio Peking jang dapat di 
'tangkap di Tokio memberitakan bah 
iwa pasukan2 RRT baru? ini telah 
masuk di Shigatse. jemg letaknja ki 
'ra-kira 144 mil di sebelah barat da 
ri Lhasa, ibu kota dari Tibet. 

sat Ant.. 

ORANG2 BUTA BISA DJADI 
Steno-typisi & dan teletonist. 
ini di London telah dibuka 

ah kali un- 
“mendjadi ste 

Pendi- 

UP. 
  

Baru? 

    

Sir Brunel Cohen, ketua Dewan 

sedjak tahun 
1948, 58 orang buta telah diterima 

steno-typist 
Gan 32 orang telah mendapatkan pc- 

rta ' lamnja 
kini masih menutup peladjaran. Se- 
djak tahun 1941, 138 orang buta 
telah: "menerima latihan sebagai tele- 
fonist. 

'Kongre: »Gerakan Rakjat 
' Perantjis” 

Tolak pembentukan tentara Eropa 
ARTAI Gerakan Rakjat Perantiis”, jang 
de Gaulle, dalam kongres di Naney pada hari Sabtu jl, telah memutus 

kan untuk menolak renfjana? tentang pembentakan tentara Erepa sela- 

Masi Maan jika 
- Mossadegh 

Parlemen Iran pada hari Minggu 

jl. telah memberi kepertjajaan ke- 

pada perdana menteri ' Mohammad : 
Mossadegh. untuk, rentjananja 

gera mengadakan pemilihan2 di Iran 
dan tentang laporan perdjalimannnja 

baru2 ini ke Amerika Serikat. Mosi 
kepertjaan itu diterima dengan 90 
suara lawan 0, sedangkan 17 anggo 

ta parlemen lainnja jang hadir mem 
beri suara blanko, 

Perdana raenteri Mossadegh dalam 

v 

On 

supaja pemilihan2 itu harus segera di 

adakan sekalipun pariemen pada bu 
|lan jang lalu telah mengambil kepu 
|tusan untuk menunda  pemilihan2 
(hingga tanggal 18 Desember jang 
takan datang. Mossadegh  menegas- 
Ikan, bahwa pemilihan2 itu akan ber: 
Isifat bebas. Ant, UP. 

  

dipimpin oleh djenderal 

lagi berdiri di Eropa. 

I 

Haa 24 orang laki2. dan wanita 
dalam mata-peladjar an. steno-typist 

ijang memakan waktu. 1 tahun, dan 
ruangan untuk 12 orang dalam.pen- 

  

'pidatonja jang. berkobar2 menuntut |. 

ima akan memprodusir kerias kraft. 

  

sekira 
Untuk dia lankan 

.damar da 

MK ORINTATI telah- mengambil 

eksploitir kembali 
(Atjeh Tengah) mulai th. 

penjelidikan diperkebunan tersebut, 

Dalam konperensi pers jang diada 
kan pagi ini di Medar- sena mere- 

ka berangkat, direktur P/P.N. mene- 

rangkan,- kini telah siap Aan LENA 
tjana-lima. tahun” dengan biaja 30 

sampai 35 djuta rupiah untuk mendja 
lankan projek rehabilitasi perkebun- 
an damar dan terpentijn di Takeu- 
ngon, jang diduga dalam tempoh dua 
setengah tahun sudah akan Gapat 
menghasilkan kira-kira 1000 ton da- 
mar dan terpentiin sebulannja: 

Kepala Direktorat Perdagangan 
Gan Perindustrian menerangkan, bah- 
wa di Takeungon djaga akan didiri- 

»Rentjana" 5 tahun" 

    
dgn biaja 

35 djuta rupiah 
projek. rehabilitasi perkebunan 

n terpentijn 

langkah? jang positif untuk meng- 

PerkebunanDamar dan Terpentjin di Takeungon 
1952 jad, 

Sebagai langkah pertama kedjurusan ini, telah tiba di Medan 
rombongan pegawai? tinggi dari berbagai Kementerian dan 
Pusat, jang hari ini meneruskan perdjalanan ke Aljeh buat 

se- 
Djawatan? 
melakukan 

Disamuing itu akan dibikin “pula 
projek buat paberik kertas koran, 

Sikatekan, bahwa buat pertarya 
kali sebagai modal untuk pembangu- 

nan naberik kertas ini dipakai uang 
day: mstansi2 pemerintahan jang ber 
Sangkutan itu sendiri, tetapi bukan 
tidak mungkin pula dibelakang hari 
dipakai uang dari bantuan BCA. 

Tadinja, pemerintah bermaksud 
hendak mendirikan sebuah paberik 

kertas di Aek Nauli (Sumatera Ti- 
mur) setjara ketjilan sadja dengan 
modal kira2 50 ribu.rupiah. Tetapi se 
telah melihat adanja kemungkinan 
'besar dengan . perkebunan  tusam   kan paberik kertas. Projek ini telah 

selesai dirurdingkan Gan akan diker 
| Gjakan bersama? dengan Pusat Per- 
kebunan Negara, Bank Industri Ne- 
gara dan Kementerian Perekonomi- 
an dengan modal 366 sampai 509.000. 
009 rupiah. Paberik tersebut teruta- 

Dikatakan, bahwa kertas ini adalah 
kertas jang baik dipakai buat pem-   Tr telefonist selama 2 bulan. bikinan pajung dan selebihnja buat 
diekspor. . 

  

  

| Ant—LPp3. 

| 
| 

" 
| PS 

EBAGAIMANA diketahui, 
tanja kesebelasan Median, maka 

2
 

ag
 

—
 tar KA 

m 
cela 
5a sebagai dj 
n ch

 

Dari 6 pertandingan itu-ialah 

ha di 
&. 

Sabtu jang baru lalu, sedang 
Gingan2 terachir : 
Nopember: hing 

  

3. per 
akan dilangsungkan 

  
VIC SEIZAS DJUARA SINGLE 

NEW SOUTH WALES 

UP mengabarkan dari Sydney, 
bahwa Vic Seizas dari Amerika da- 
lam pertandingan finale single laki2 

merebut kedjuaraan New South. Wa- 

Jjes telah mengalahkan Mervin Ro- 
se dari Australia dengan angka 4-6, 
9-7, 4-6, 1-5, 6-3. 

Lewis tetap djuara single 
tutuk junioren. 

Dalam pada itu djago muda Aus- 
trala Lewis telah vberhasil memper- 
tahankan kedjuaraan junioren, me-   Dalam ruangan pendidikan 

baru dibuka ' itu terdapat 
jang 

ruangan 

ingalahkan Richarsdon dari Amerika 
Idengan 4-6, :10-8, 6:3. Ant.   

Olah Raga: 

Pertandingan kedjuaraan 

berhubung dengan tidak dapat turut ser 

bil bagian dalam pertandingan? kedjuaraan PSSI itu, ialah Djakarta 
su Gjuara Djawa Barat, /Jogja sebagai djuara Djawa Te ngah, Sura- 

a Djawa Timur dan Makassar, 
ta dingan2 jang harus dimainkan berdjumlah 6. 

3 per tandingan pendahuluan 
ilangsungkan 2 di Surabaja dua minggu 

gTa' tanggal 2 Desember jang akan datang. 
Atjara pertandingan? terachir adalah sebagai berikut: 

30-11 Kesebelasan Djakarta — Kesebelasan Jogja. Djum'at tg, 

Sabin tg. “1-12 Kesebelasan Jogja 
Winggu tg. 2-12 Kess belasan Sananan — Paten Djakarta. 

Setelah di Nan na pertandingan2 pendahuluan, ma 
masing2 kesebelasan mendjadi sebagai berikut: 

Main Menang Na Seri Bidji ke- Memasuk-Kemasuk- 
menangan kan “kan gol 

1. Makassar 3 1 1 tt 3 3 Ea Eh 
2. Surabaja 1 1 - - Dar 2.“ 
3. Jogja 1 - - 1 3 Ke 
& Djakarta 1 1 - 0 Oa 

« CLARENCE HENRY PUKUL 

Madison Sguare Garden jang disaksi 

mendjadi petindju ketiga jang ber- 
hak memperebutkan kedjuaraan du 

S | 
tahun ini “hanja 4 kesebelasan jang 

sehingga. seluruh per- 

jang 
jang lalu, dan 1 di Jogja 

tanding an lainnja sebagai pertan- 
di Djakarta mulai dari tanggal Ala 

— Kesebelasan Surabaja.   a kedudukan Ar 

(pinus) di Takeungon, maka niat ter 
sebut dirobah dan sekarang telah di 
putuskan untuk  menjelenggarakan 
projek paberik kertas di Atjeh. De- 
mikian diterangkan. 

Dapat dikabarkan, bahwa luas per- 
kebunan damar dan terpentijn di Ta- 

keungon itu ialah kira-kira 110.000 
Ha. —'Ant: 

HARGA BAHAN MAKAN 
Di dogja. 

Tjatatan dalam “minggu terachir 
(hitung K.G.). 

  

    

  
K.O. BOB BAKER 

Clarence Henry dari Los Angles 
Sabtu malam dalam pertandingan di 

kan oleh 3515 penonton telah berha 
sil mengalahkan Bob Baker dari Pit- 

tsburgh dalam babak ke-8. 

Dengan kemenangannja itu Henry 

nia kelas berat. 

Dalam rentjana pertandingan2 ig 
akan datang, Henry pertama-tama 

akan bertemu dengan Marciano, ke- 
mudian .Ezzard Charles dan paling 
achir Joe Waicott. /   

  

Mudah dan 1g 
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ung Pao” hari Minggu Ih eng 
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an 4000: orang 
-tahun djumlah,, 
2 rumah agn. 

itu harus ,Xlirobah?” buat pekerdjaan 

        

ah Dan Angan 
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Pp man ma   
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(SETAHUN SEKALI) 

  
5 Toko buka: 
Pagi djam 8.30. sampai 2 80 

Bl 

merbaamn Mean 
Sore Fs 

Sana ll, 
. PMA Ge REM MPA ARE AA ERA APA PNP KW EN MOS 

Hari Minggu: 

Pagi djam 8.30 sampai 1.30 
Sore tutup. 1 

Mulai ini hari tgl. 27 Nopember 1951 

Sekarang kami mengadakan O 
besaran hanja setahun sekali, 

kesempatan jang baik ini agar 
, . 5 nguntungkan para lengganan dan umum maka” kami me- 

ngadakan OBRAL sekararig 

Harap para lengganan dan umum maklum dan. djangan 

ketinggalan sa'at jang baik ini. 

Satu?nja toko BOMBAY jang terkenal 

di Djawa Tengah 

tetapi harga? kami turun- 
kan sehingga mendjadi sangat rendah sekali. 

Berhubung perajaan Sekaten, lagi pula tahun baru Imlek 
telah dekat, dan uuntuk penutupan buku tahun ini, maka 

BRAL dengan besar- 

di gunakan untuk me- 

djuga, 

sedjak tahun 1220. 

  

      
           



    
           

    

     
   

  

|. wara. PM Suwirjo menjatatam, | 
ia ontimistisch mengena keamanan. 

. Berabe gembira ria. 
“Tjuma, kata mBah Nur, kalau | 

Kartosuwirjo pun menjatakan ia op- 
| timistisch pula 
naa bingung seribu kali. - 

Ada2 sadja, mBah Nur. Kalau Pa | 
Kempia optimistisch, kan Karto mes | 

tinja pessimistisch, Pee 1 | 
Te Eee Pe 

   
   
   

  

   

  

   

    

   

  

   
   

    
    

   

   

  

“| Betanga barsnn lagi Bian ion E 
“Hana LIrian. Mungkin, kara orang, 

atas bisikan Amerika. 
Biasanja barang? Tiang USA. | 

“itu kwaliteitnja baik. Mudah2an bi 
sSikan made 

baik. pula kwaliteitnja.—— 
Asal djangan bisikan made in V. S. 

“ah , tjapnja sadja, bapi sebenarnja bi- 
| sikan made in occupied Ja- 
pan alias Djepang jang diduduki EA 
aah U.S.A. : 

  

  
gampang peot, kata mBah Na 
Ag mBah Raya :    

  

1 Desember bis tidak 
. 3 . 2) 

melalui Malioboro 
Hari ini di Balai Kota akan: diada- 

kan pertemuan antara para pengusa 
ha bis seluruh Jogja. Jang akan di- 
bitjarakan ialah sekitar soal Jalu | 
lintas dl. didalam” kota. , 

. Tg. 1-12 jang akan datang seta- 
sium bis Lodji Ketjil akan dimulai 
pemakaiannja. Djalan jang chusus 
untuk bis molalui Klitren-Sentul me- 

Ea nudju ke Lodji Ketjil dalam sa'at itu 
mulai dipakai pula agar dengan de- 
mikian untuk agak berkurang padat 
nja lalu-lintas disepandjang Maliobo 
ro. . 

   

  

pe
 KITTY FOYLE 

Sebuah tjarita roman jang meng 

gambarkan pergolakan antara Si- 

fat jang baik dan buruk dalam pe- 
ribadi seorang per empuan Kitty 

: jang hendak kembali pada kekasih- 

nja. jang telah “ meninggalkannja 

dan beristerikan orang lain. - Pada 

waktu Kitty Foyle hendak mendja- 
jankan niatnja itu, sifat jang baik 

“ itu memperingatkan kepada dirinja 

bahwa ia akan lebih berbahagia me 

'menuhi permintaan kekasihnja jang 
baru dari pada hanjut dalam gelom- 

bang: “asmara dengan bekas kekasih 

-nja Wyn Strafford (Dennis Morgan). 
Memang pada hakekatnja perhubu- 

ngannja dengan Wyn ini tidak dise- 

tudjui oleh ajahnja sendiri dan ai 
'ga ditentang oleh keluarga 
Achirnja bertjerailah Kitty dari Wa 
.dan harus memikul segala akibatnja. 

5 atu2nja tjita2 dari Kitty ialah su- 

  
   

| kan "nanti adalah seorang anak lela- 
“ki dengan jang kuat dan tidak kenal f 
putus asa dalam usahanja menge- 
“djar tjita2, seperti djuga dirinja (Kit 

2 ) sendiri. Film RKO Radio Picture 
5 berachir dengan kemenangan Si-. 

2 fat jang baik atas sifat buruk, jai- 

“tu dengan dipenuhi permintaan keka 
s'hnia jang baru Dr. Mark. (James 
'Graig) untuk —mendjadi isterinja. 
Ki md Knty jeng dipegang oleh 

s Ginger: Roger boleh dikatakan sa- 
-ngat sempurnanja, seperti mitsalnja 

“Kita mehuat Ginger Rogers” meme- 
. gang. rol dalam film Show sebagai 

|. penari dan penjanji disamping Fred 

: HAstaire. 
23 Film ini akan diputar di Seni Sono 
“besok malam untuk.17 tahun. 

“Siaran RADIO 
| SELASA, 21 NOPEMBER 1951. 
Gelombang: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. 
17.45 Ruangan Angkatan Perang 
118.00 Mari bersepak, bola oleh sdr. 

Sudiro . 

  

      

    

    

cerah Jogjakarta” 
na Kesenian Kita 
Seni Suara Djawa oleh Tjipto- 

“budojo 
5 “Ia itaman Sastera Pe - 
ttg “Tunas Muda 

: TA Obrolan Pak Besut : 
j ) PE malam oleh ORJ abp. 

    

  

    

    
        

     
     
     
      
      
       

       
     

      

ngingat Oniang jang besar 
hi ega ongkos tjetak berku- 

rang, maka buku? dibawah ini 
.harganja diturunkan mendjadi: 

— Azas? Hukum Perdata — 
(Mr. WIRJONO 

H1 PRODJODIKORO) 
— dulu Rp. 12.50 sekarang Rp. 9.-   SoMomoyang Buku Tunggal — 

(Bnkel Boekhouden) 
G Oleh?" & 
gu TJIPTOADINUGROHO 

. dulu Ta 12. 50 sekarang Kp. 10.- 
   
   

ts & 

Buku baru dengan dapat per- 
.hatian- besar, karena telah di- 
“sjahkan Kem. P.P. & K. dan 
| dipakai disekolah? Negeri dsb.: 

  

   Meta “ Perantjis) djilid I, i 
Oleh: Ae An Rp. By 

  

     
   

  

     

     
    

     
     

    

mengenai keamanan, | 

   
   
    
     

    in USA. ini pun | |      

     
       

        
         

    
       

      
    
    
     
     

  

Kalau sepeda, djuga sma jang 8 

ai sanaknja jang hendak dilahir- | - 

“Belikan ian Pemuda: oleh. EPPT ih 

INNA amami Waixya MAY | RODJPUN, 

Djalan Sekolah 12, Pp u r wo k erto. 

NS Pada tanggal 24 - 11 1951 djam 22.30 telah wafat dengan Aam 

nang dalam usia 83. tahun: 

R.M. MANGKOESOEBROTO: 
“ 

Atas. “segala bantuan berupa apapun Hug kami utjapkan ba- 

njak? terima kasih, terutama kepada para Dokter jang mera- 

wat Almarhum. 

R.A. Mangloesoebroto, I 

Keluarga Soeratiman P: Tekan Men 1, Tega, 
258 - 11, 

P
a
s
 

T
g
 

Jogjakarta, 27-11 “1951. 

sj Purwokerto. 

Keluarga Soedarto Mangkoesoebroto, Me NE 

» Soedarsono Kolopakiag, SE Ai 

3 Stambul Kalopaking, Jogjakarta. 
29 Goembrek, « Purwokerto. 

Soedarjono Mangkoesoebroto, 1 Sena 

“Keluarga Soedana Gandasoebroto, Nan aan, 

» Ahdoeikadir Mangkoesoebroto, Djakarta. 

Fatimah Mangkoesoebroto, 3 Purwokerto. 

  

   

       

   
   
    
     

     
   

    

antara tulisan ALEXANDER DUMAS | .HSON OF MONTE CISTO" 
13 TAHUN. PREMER: 

PULA 
| 

starring: Louis HAYWARD — Joan BENNETT. 4 | 

' dengan nama samaran ,,OBOR” (TOORTS) dia menen- 
1 GURKO, penindas Negri Lichtenburg. Sebagai Prins 

M. CRISTO beramah- tamah & mendjadi sobat-karip GURKO. Kisah 
penuh proyocaties, spionage, pembunuhan terhadap kaum politici oleh 
tzrror jan: ' kedjam. : Pr 1:        

17 Tahun keatas. 

OSMAN-GUMANTI, MARIA (Kebaja @mon), SALMAH. 
Bahan perbandingan dengan film Barat. Hiburan ringan bagi semua. 

golongan. Saksikanlah aksi MARIA, bintang baru jang dalam waktu : 

jang Singkat telah mendapat djuh kan 

Uu MUTIARA 
dengan 

AP 
      

Rena 2 

    
  

| tulis Coordinai 
.rah Surakarta, Soeprijo Wordojo be-   

  

   

  

     

  

         
  

ah St “R A L, A Tn ambul Kolopaking 

Adp. No. San. 26-11-'51 jg. ter- 
Perpustakaan Dae- 259.11   Keluarga S-T.M. MI 

Kegena 

Ba Na 246 - 11.     tulnja: Soeprijo Wardojo. 

Telah diresmikan di Purworedjo | TN 
pertunangan: : G Turut berdokatita | 1 b d ' tonan | urut berdukati ita 
SOENARJATI | | 2 | atas wafatnja Dipermaklumkan, bahwa rapat Dewan Komisaris dari 

A | IS i3 

N : N. V. INDAMULJA, 
| Djakarta N 14- 10951. | RM. Mangkusu broto. berkedudukan di JOGJAKARTA, 
Jogiakarta” na | akan diadakan pada hari SABTU tanggal 1 DESEMBER 1951 

Aa a | Ajah mertua bapak DJAM 9 PGI tepat, bertempat di 
— HOTEL ,t GOOI” " 

Kebon Sirih No. 31 — Djakarta. 
Hendaknja jang berkepentingan maklum adanja. 

  

Presiden Komisaris,     

  

   
       

      

      
        

    

  

     

  

      

   

   
    

  

Mardarine PUSAKA ini #ulen, 
. sedar dan gurih, lebih enak 
dan lebih kanjak vilamin dan 

bahan berguna rang dikan- 
dung dari margarine lain?- 

nja, sedang harganja puh 
ta' lebih mahal. Tjobalah “ 

PUSAKA sekarang ajuga! 

  

1, Digoreng dengan PUSAKA artinja etek onain e pun 
keraknja mendjadi berwarna kuning-emas, Menggoreng, 

' dengan PUSAKA lantjar segala- -galanja. ' , Sit
aan

     
4 

  

   
PUSAKA menjunglap roti biasa isolfadi santapan djamuan. 3 
Anak-anak gemar benar akan itu, djuga para tetamu. 

5 dat 

2. 
L 3 Karena PUSAKA kuwehnja mendjadi repui dan empuk, 
# o lagi pula baunja sedap dan agak istimewa, “   

   - 
Wb sg 

Typ: PERTII ui PAKAN 

    

    

   

(A. G. PANGEMANAN). 

7 
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    Agar 
lanuk-pauknja 

kering-empuk 

At    

    

Pasti bagus 
Gatot 

“5 NN 10017 Te 
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- Sedap MG” 

rasa rotinja.   
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