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“djadi konsekwensi setiap hak2 sou-, 

. rentjana seperti jang dikemukakan 

| amtenaar atau pegawai partikelir. 

  

He
 

Sangat Haa Kan 
we Rotterdam Courant” Ig 8 N 
vember jl. jang Hanan vp O 

' vereist voor Nieuw-Gui MANA 

  

Antara lain2 ada @ealapannja: | 
. bahwa kedudukan Nederland pasti | 

akan kuat, apabila soal Nieuw-Gui- | 
“nea dibawa kehadapan forum inter- | 
nationaal oleh Indones 1 

Tetapi, | kata NR' Pd katutkta. aa 
san2 sematjam itu serta argume: 

. ridich sadja, belumlah tjukup. Pen 
“bila Nederland sungguh2 hendak 
mempertahankan — hak2-nja 
Nieuw-Guinea, N ederland harus mem 

| punjai rentjana “(plan) jang tegas. 
Tetapi rentjana sama sekali tidak 
ada. 

Padahal, demikian NRG, sekarang 

ini sudah waktunja, Nederland ha- 
rus mengemukakan rentjana jang 
tertentu. Apabila Nederland  sung- 
guh hen mempertahankan hak2- 
nja juridiseh, ia harus dapat pula me 

. nundjukkan, bahwa ia sanggup me- 

mikul tanggung-djawab moreel jang 

  

vereiniteit. Nederland harus mendje- | 
laskan kepada ndapat umum dunia, 
apa pentingnja “dilandjutkannja peme 

. rintahan . nda bagi N icuw-Guinea, 

bagi Nedenjaa dan bagi dunia. 
xx 

Dersikian @atura lain mingguan 
Belanda NRC mengenai soal Nieww- 

Guinea, jang ditindjauunja dengan ke- 
pentingan Belanda sebagai latar be- 

lakang. 
Berkenaan dengan tidak  adanja 

oleh NRC itu, ingin kita ketengah- | 
kan apa jang ditjeritakan wartawan 
Swedia Eric Lundgvist tentang Irian. 

Taruhlah, apa jang ditjeritakan 
wartawan Swedia itu agak berlebih- 
lebihan, karena terlalu besar sympa-, 

.thienja terhadap Republik Indonesia, g 
'misalnja. Tetapi pokok kebenaran 

atas | 

. misi ini membawa usul? 

Ten 

3 

R A5. GAN 
' merintah Pusat 

"nga menjelesaikan soal Uni. 
| ngenai soal Uni itu sebenarnja 
berbahaja lagi. 

di Nederland 
AFP mengabarkan dari Den Haag, 

“bahwa Prof. Mr. Supomo dan anggo- 
ta2 misi Pemerintah Indonesia telah 
tiba di Den Faag tg. 4 Des. jl untuk 
mengadakan perundingan dengan 
Pemerintah Belanda teriang penin- 
@jauan kembali hubungan antara ke- 
|dua. negeri itu Kundjingan misi 

Indonesia ini dianggap sangat pen- 
ting karena orang dapat memastikan 

jang konkrit    

    

    

  

   
    

dari Pemerintahnja. 2 

persamaan dan Tenda atn sepenukhmja, | 
kedua mengenai soal Irian Barat. 

Kalangan jang mengetahui disini 
mengatakan, bahwa  Pernerintah In- 
donesialah jang menghenda ki perun- 
dingan? baru ini jang “sekarusnja | 
merupakan perintisan Gjalan untuk | 
terlaksananja suatu koaperehsi men- 
teri2 diantara kedua negeri itu di- 

hari dekat. 

“Kalangan Pemerintahan 
dalam pada itu mengatakan, bahnta   pasti ada didalamnja, dan pokok itu 

djustru sangat grab anu bagi 

Nederland. & 
Seperti diketahui, tudjuan Belanda 

di Irian antara Iadin dalah hendak 
membangun suatu tanah air. kedua 
bagi apa jang” dinamakan Indische | 

Nederlanders. “ : 
Tetapi rentjana jang demikian itu 

tidak akan dapat berhasil, karena | 
. saudara2 kita kaum Indo kebanjakan 

  

    
    

   

" Diantara mereka tidak ada kanan ta- 

| ninja, jang .dapat d 
dapat oneka dibina poperti 

itu. Apabila disana-sini | ada djuga pe- 
tani, ialah apa jang dulu dinamakan 
"kleinlandbouwer”, dus hanja orang 
jang punja tanah dan membuat ren- 

— tjana serta memerintah orang lain j 
mengerdjakan tanahnja. Tetapi me- 

ngerdjakannja Sendiri, itu bukan uru— 
san atau keran gpu kaum Indo. N 

xx 

ak pengharapan Belanda akan da 
pat membuat tanah air kedua bagi 
Belanda totok, kita sangsikan ke- 
mungkinannja. Belanda 
mang petani, tetapi iklim Australia | 

jang “frisch” lebih tjotjok bagi me- 
reka dari pala iklim Australia jang 
panas itu. Pendeknja, Irian tidak da- 
pat didjadikan Zuid-Afrika jang ke- 
dua oleh Belanda. 

Dus, apabila Belanda beserta Indo- 
Belanda hendak djuga mempertahan- 

kan Nieuw-Guinea, jang didjadikan- 
nja pokok harapan hanjalah kemung Ls 
kinan akan -mendapatkan bantuan 
(moreel. dan “materieel) dari pi- 
hak: Amerika, sedang dari pihak 
Australia — serta negeri - negeri : 
Barat hanja/ dapat Tihasagesin pan 
tuan moreel elaka. SA 

Dan tchirnja, apabila Wedang di 
— benarkan tuntuan haknja atas Irian, ' 

“akan njata sungguh2. bahwa bukan ' 
kepentingan saudara? kita penduduk ' 
pulau itu, dan bukan -pula kepenti- : 
ngan Nederland jang terbela, karena ' 
Nederland jang miskin akan uang 

dan tenaga manusia tidak akan da- 
pat membuka tanah Irian jang luas 
itu. EN 
Hanja- ting ggal. “satu factor jang 

“mungkin dapat diharapkan Belanda, ! 
jaitu. factor politik, dan dalam hal 
ini ialah “keinginan Amerika akan 
pangkalan bagi defensinja didaerah 

Pacific itu. 
. Petapi factor ini pun bukan pula ' 

— kuntji “wasiat, karena Irian ditangan 
— Belanda tidak akan berarti terdjamin ! 
.nja ketenangan (stabiliteit) seperti 

La dibutuhkan Amerika. 
un pulan. kesem uanja ini, alang- 

' ke abila suara golongan 
, rland jang sudah Dergen 

   

     

    

   

  

    da kita itu, dapat Soon 
an kepala Fa Im oleh penduduk 

jang terbunjak. 
“relay memang | 

        

   

   

stru golongan 
1g sukar dapat 

  

  

bata 
hendak mengerajakan kembali bekas 
paberik? pesawat? terbang Djepang. 

Harian ,,Kogyo Shimbun” menga- 
1 La bahwa perutusan?2 dari ,,Dou- | 

Aircraft Corporation” jang 
| buka pesawat? udara untuk per- 
dagangan n dan militer dewasa ini se- | 
dang mengundjungi Djepang, untuk 
mengadakan pembitjaraan?2 dengan 
perutusan? dari paberik2 pembuat | 
Ba terbang Djepang 

   

  

“
3
   je 

— Ant, “AFP. 

    

totok me- 

  

lak adanja “perurdingan mengenai! 
. dua. soai ita dengan, Y H2 “ Indo- 
nesia, “namun tidak! akan terd 
perobahan dalam sikap Pemerintah | 
Belanda dalam soal Uni dan Irian | 
Barat iban aka, menurut AFP 

dari Den Haag. 
Dapat Giter 

| jang telah kit 
Like. Nederiand jang 
Mr. Supomo itu ber 
karta Tangan 3 I 

    
   

  

   
       

| Iain2-nja: 

ul? jang d@i- | 

£ Ain atik diplomatik | lagi. Saja memandang kerdja sama 
atas dasar) 

“Teak MC Saaomo tiba - 

maksud itu dijakinigmelipbuti dua 
hal jalah pertama ngenai tuntu- 

| tan penghapusan U: nesia - Be- | 
landa jang dikehenda upeja di 

! 

Ladanja 

Belanda ' 

walaupun Belauda tidak akan meno- | 

      

DR. A. IK GANI : 

alah : zuiver ag politik 
djalan mahal harus 

Hiakdh 
ni ada di Djakarta memenuhi : panggilan dari Pe- 
Bs duduk dalam delegasi Indonesia kenegeri Be- 

Dikatakannja bahwa . pembitjaraan me- 
sudah tidak akan menemui djalan? jang 

Perundingan jang akan . datang ini (nan 

| karena akan membitjarakan soal Irian. 

Hae 

penting 

,Saja sanak lag soal: Irian. in 
zuiver soal politik, ,,machtspolitiek” 
djadi pemberesannja sudah tentu pu: 
la harus didasarkan pada kekuatan 
politik. Dia tidak akan beres dengar 
djalan juridis”, demikian Gani me- 
ngenai Irian.  Seterusnja dia nja- 
takan kegembiraannja sekarang atas 
sikap Pemerintah jang rupanja su- 
dah mulai mengerti bagaimana se- 
harusnja menjelesaikan soal ini. 

R kerdja sama jang 
dn Kane Pa GA 

»Perhubangan Antara du 
jang merdeka dan “berdaulat mesti 
didasarkan atas kepentingan nasio- 
nal dari negara itu masing?” kata 

| Gani mendjawab pertanjaan bagai-! 
soal : tentang 

Maka dika suatu wakiy .-ker- 
mana: pandangannja 
Uni 

Ldja. sanan Ita'lantas merugikan satah 
satu fikak, dengan sendirinja kerd js 

sama itu tidak dapat“ didjalankap 

antara negeri Belanda. dan Indonesi: 
ini adalah satu  kerdja sama jang 
dipaksakan @eh. hasil2 K.M.B., ka- 
rena baik dipandang dari sudut apa 

: Sadja, baik militer, ekonomi. maupun 
| kebuda 1jaan. tidak ada alasan untuk 

hubungas itu. Tidak. ada 
' kepentingan nasional Indonesia jang 
langsung “ memerlukan hubungan jg 

|luar biasa antara Nederland dan In- 
donesia. " Demikian pula - keadaan 
iklim, geopolilis dan georgrafis dari 
negeri Belanda sebagai daerah Con-:| 
tunent Bropa, lain  kepentingannja 

an kepentingan nasi fonal  Indo- 
nosia, sebagai satu daerah Maritim 
di Asia Tenggara ini” 

  

Kemudian Gani njatakan, ' bahwa 
ihubungan Uni Indonesia - Belanda 
itu adalah suatu barang jang. tidak 
sewadjarnja. 

Achirnja dinjatakannja: ,,Untuk , 
Name aa pen 'jelesaian 
GE Sa0 et ea an ki Ka bem.u 
akan tjoba HER KEL 

GEA Jap hktu, 

  

M 

warga negara. 

|ja jang sudah dikeluarkan dalam ta- 
hun 1951 Rp.3.192.000.- dan ini dt- 
pergunakan bugt: kursus, PBH di 

Surakarta 3641 tempat dengan 4127   

   

jang | ! 
| Me ovngpN jang terachir terdjadi pada! 

guru dan 103912 murid: jang sudah 
Tulus udjiannja ada 14800 murid. Di, 

daerah Jogjakarta 1167 tempat de- 
ngan 1175 guru dan 42644 murid, jg. 

| sudah lutus udjiannja “8601 murid. 

| Djumlah KPUA daerah Surakarta 

|dan Jogjakar ta masing2 ada 120 dan | 
71 tempat, . dengan 4086 dan 2611 
murid dan djumlah guru 699 dan 408 
Lorang. KPUB dikedua tempat ter- 
| sebut 5 idan 1 tempat, 35 dan 6 guru, 
' dan bermurid masing2 203 dan 40 
orang. KPUC masing2 1 tempat de- 
jngan 12 guru banjaknja murid 3S dan 

40 orang. Mengenai hasil kursus PBH 
dalam tahug 1959 diterangkan, biaja 

untuk “daerah Surakarta 
Rp.309.720.- dan Jogjakarta Rp.679. 

sebesar | 

782.50. Banjaknja kursus PBH dike- ' 
dua daerah 2584 dan 2264 tempat, 
|djumlahnja murid 76595 dan.83782 

anak, jang sudah lulus udjiannja ma 
, ng2 hana dan Nan aa jaya 

  

k 

b 
5 

| 

| 
| 

| 
la 

is 
| 

| 
| 

| desa2 kedua-dap 

 Pelbayar usaha Natuna 
Pendidikan Masjarakat 

ENURUT Kementerian P.P. & K .. Djawatan Pendidikan 
Inspeksi Daerah VI jang daerah nja “meliputi Karesidenan Surakarta 

dan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan ditutupuja beberapa 

kursus KPU didaerah Fogjakerta dan Surakarta sedjumlah 14 tempat itu, 
karena tidak menetapi sjarat-sjaratnja seperti ape jang sudah ditentu- 

kan oleh pemerintah. Kuwadjiban Djawaten Pendidikan Meajarakat, ialah 
mendorong kepada rakjat supaja in 2 terhadap kena Hanna sebagai 

Masjarakat 

tempat 

Menurut Inspeksi Daerah VI bea- TKPUA dik sedua. ,daerah, 123 dan 92 
'tempat, banjaknja 
31779 anak, jang sudah'Tulus udjian- 

murid 3973 dan 

nja 1975 dan 1040. nak, (KPUB hanja 
diadakan di Jo ogjakarta, Gi 5 tempat 

dengan murid 169, jang lulus sesudah 
melakukan udjian | hanja ada 14 
orang. KPUC di Surakarta belum di- 
dakan, jang ada kanja baru di Jo- 

gj 2daar ta dan hanja 1 tempat dengan 
40 murid, jang lulus udjiannja hanja 
28 orang. 

Selain itu selama tahun jl 2561 di 
dasah tersebut sudah 

| didirikan "Per pustakaam & par 

i 

jakni, 185 tempat "Perpustakaan 

irendah” ditiap2 katjamatan dan 12 
"Perpustakaan bagian B” ditiap2 ka- 
bupaten. 

. Dalam: rentjana, termasuk tahun 
1952, oleh. inspeksi daerah VI. kini 

Tn diusuikan Kepada | pemerintah 
pusat, supaja ditiap? katjamatin di- 
dirikan “kursus praktek kemasjara- 
katan”, setiap desa paling sedikit di 
adakan 5 tempat kursus PBH.dan 
mendalamkan wusaha2 kewanitaan 
pemuda. Ant, 

  

  

Henna MA RAN PN ENG 

    

— United Press telah mengutip beri- 
ta kantor berita pemerintah Taipeh 
“Ghina Union Press”, jang mengata- 
kan, bahwa perembesan anasir2 “me- 
rah” dari Yunnan, Tiongkok, kedae- 
'rah Birma, telah terdjadi lagi dalam 
bulan2 jang terachir ini. 

Dikatakan, bahwa peristiwa pe-   
  

Bric Lundgvisi dikerumuni wartawan2 Jogja untuk menjampaikan ke- 
.gembiraannja dapat kembali lagi, di indonesia dan memberikan ketera- 

agan2-nija sekitar .pe ngalamang- X1. Ditengah? Ta Eric  Lundgvist 
(Gam ya Aan 7 

“ ra “ negara s 

  

    
   
    

Djuru-warta2 da 
dari pihak Utara 

(ti hari ulang ta 
Persatuan Wa: 
bertempat. di 
Nampak dalam 

Ta P3 

      

   
   
   

       “wih, “jang dil 
ngan tempat 

     

  

, 

  

  

   

                  

  

Sehnlan 
Etjeran “ci... 

Dalam dan Luar Kota. 

3 SA Ae Bp, YUL. 
0.60 ” 

  

ADPERTENSI : 
1 Hk otan 1kolom.... Rp. 0.80 

    
TAHUN VII NOMOR - sae 

  

“Usul baba Utari: Yi paniiya ketj il 
— Pihak Utara tetap tuntut hak membuat 

lapangan2 terbang 

    
   
      

   
      
    
   
      

   

        

      
    
     
   
      

     
      

  

    

       
           

  

      
    

bongan? pengawasan jang netral. 

mulai berunding pada Selasa siang. 

Statement - djawaban Utara. 
Pihak Utara pada hari Selasa jl 

, membuka pertemuan panitya ketjil 
dengan membatjakan suatu - state- 
ment terdiri dari 9 pasal, jang di- 

antaranja menuntut hak untuk mem- 
buat lapangan2 terbang pada waktu 

berlaku perletakan sendjata di Ko- 

rea. 

Dalam statement tersebut pihak 

Utara menjatakan dengan tegas, 
“bahwa usul mereka mengenai penga- 
"wasan netral itu hanjalah terbatas 
pada ,,daerah2 pemasukkan”, dan 

bahwa para penindjau tidak akan di 
berbolehkan memeriksa setiap pro- 

ijek pembangunan. Pihak Utara tidak 

i-nau memberi daftar negara2 netral 

manaksh jang menurut pendapat 
mereka akan mengambil bagian da- 
lam regu2 pengawasan itu, sebelum 
kedua pihak mendapat kata sepakat 
tentang apakah jang akan diawasi 
Ian bagaimanakah pengawasan itu 
akan didjalankan. 

| Menurut djurubitjara PBB, pihak 

            

  

                  
       
   

    

    

   

      

  

   
    

h ENGENAI ber 
Glen panitya Pp 

pat Gikabarkan 
| ara Blok Sovjet: 

Gan Polandia) dang 

    
tang resoiasi 

rnewa PBB      

   

yet Uni,    

Jang blangko ia irma. Israel 

| sebelum itu telah takan, bah- 
wa disampaikan : an kepada 
Djerman untuk m n waki2 

'nja ke PBB itu 
| kesan jang salah, 
telah diterima 

ga bangsa2. 
Perlu disebut 

marngutan: suara. 
ketika perdebatan 
“satuan kembali Djer man untuk hari 

|jang pertama sudah hampir selesai. 

Malik adjukan keberataa?- 
nja. 

Sebelum pemungutan suara ten- 

tang resolusi Pakistan tadi dilaku- 
kas wakii. Sovjet Jakob Malik me- 

duh, bahwa 3 Besar. Barat ,,terus- 

ms memperdalam djurang - di 
Djsiman memperbesar aa di 
Eropa”. 
“Dikersukakannja, bahwa negara? 
Barat telah memetjah-belah dan me- 
rerniliterisasi Djerman, semuanja tin- 
Gaxan2 jang bertentangan. dengan 
persetudjuan2 Yalia dan Potsdam. 

Diadjekannja mas'alah Djerman 
kepada PBB oleh negara2 Barat 
itu, menurut Malik adalah suatu 
usaha untuk memelihara perpetjahan 
di Djerman sekarang ini dan mentje- 
cah terbentuknja suatu negara de- 
mokraSi jang bersatu. 
Mengenai pengiriman komisi ne- 

tral jang akan menindjau keadaan 
Ci Djerman itu, - Malik mengatakan 

ibulkan 

an2 Djerman 
idalam keluar- 

  

bahwa, tindakan sematjam itu akan 
»Sangat mebjinggung perasaan bang- 
sa Djerman”, karena merupakan 
Ta Hye trusteeship”. Bangsa 
Dj an sudah dewasa, kata Malik, 
karena mereka sudah bertahun-tahun 
hidup dibawah pemerintahan2 parle- j 
menter Mereka tidak 
To bin bu hkan penga- 
same atu guru2 Ing- 
Nela erik aa" 

Seterusnja Malik mengatakan, bah- 
wa gerakan untuk mempersatukan 
Djerman itu semakin kuat dinegeri 
tadi. Diterangkannja' bahwa. ge- 

  

di 

  rakan ini menentang  remiliterisasi 
Djerman. 

Dikatakannja bahwa berkali -kali 
sudah diadjukan “resolusi dan usul 
untuk mengadakan konperensi wa- | 

-Kil2 Djerman Barat dan Timur, akan | 
tetapi itu selalu ditolak oleh peme- : 
rintah Djerman Barat dan 3-Besar 
Barat. 

Wakil Amerika membela ' 
pendiriannja.   

|. Setelah pemungutan suara tadi di- 
Llakukan —— dan -resolusi Pakistan 
| Isetudjui — maka wakil Amerika 
i Serikat .John Sherman Cooper tam- 
pl kemuka untuk. membela pendi- 
rian negaraZ Barat, jaityu  supaja 

! PBB melakukan penindjauan diselu- 
ruh Djerman, “untuk mengetahui 
apakah sjarat2 untuk mengadakan 

    
   

pemilihan bebas tadi sudah ada. 
Dikatakennja, bahwa setiap war- 

ganegara harus dapat menjatakan 
ohendaknja dalam pemilihan? tadi, 

berdasarkan keterangan2 jang leng- 
kan dan tiada merasa takut . akan 
antjaman2 atau pembalasan2.   selandjutnja Cooper. mengatakan, 
bahwa se eU YA nan bela 

telah 

hari Selasa jl, 

Pakistan jang 
pada 

Gisetudjui 
seterusnja 

jang menentang resolusi tadi ialah kelima ne- 
Byelorussia, Ukraina,  Tjekoslowakia 

menundjukkan, bahwa 

Dyerman Ermurhak2 
Ce sed demensia di 
telah ditindas, sedang- 
kanhak: Caderm ust 
ada, apabila akan dilakukan spemni- 
Jihan? bebas untuk mempersatukan 
Djerman. 2 YP: : 

2 RESOLUSI -PAKISTAN Du -8 
SETUDJUI PANITYA ISTI- 

MEWA PBB”. 
Resolusi Pakistan jang menghen- j 

Gaki supaja wakil2 Djerman Barat 
dan Djerman Timur serta Wwakil2 se 

gala sektor kota Berlin diuadang ke 
Paris, untuk berikan pendapat ma- 
sing2 tentang soal pemilihan2 bebas 

: diseluryh Djerman, hari Selasa jl. te- ' 

"lah disetudjui 
iwa PBB. 

oleh panitya istime- 

Resolusi Pakistan tadi disetudjui 
dengan 50 suara lawan 6G dan 1 blang 
ko. Penjetudjuan resolusi tadi terdja 
dinja tak lama sesudah wakil Sovjet | 
Jakob Malik bukan sadja menolak | 
Giadakannja undangan tadi, tetapi 
Gjuga menolak rentjana negara2 
Barat, jang menghendaki supsja. diki | 
rimkan suatu rombongan penindjau | 

netral kesegala bagian Djerman, un- 
tuk melihat apakah sjarat2 untuk 
mengadakan pemilihan bebas disana 
sudah ada. — Ant. - Rtr. 

KEMENTERIAN DN BEKER- 
DJA ZONDER PEGA- 

NGAN? Tes 

  

AR RESOLUSI PAKISTAN 
tudjui komite politik istimewa — 2 

Nasib tahanan 
Agustus 
Dibitjarakan didalam 

Kibinet. 
Djurubitjara Kedjaksaan Agung 

kemarin menerangkan bahwa terha- 
Gap sedjumlah 23 orang jang dike- 
nrakan tahanan pelitik jang tersang- 
kut dalam razzia Agustus, terhitung 
mulai kemarin dirobah  mendjadi 
huisarrest dengan ketentuan bahwa 
mereka tidak boleh menerima tamu. 

razzia 

  
9. ora! ang 

aga ditahan df & 
DPR itu Paris Purasda, Sidit Ker ta-j 

| 
f 

aa 
ti 

Sekdjen Kementerian Dalam Nege- 
ri Mr. Sumarman atas pertanjaan 

menerangkan bahwa Kementerian 
Dalam Negeri hingga sekarang be- 
|kerdja dengan tiada dasar jang ko- 

koh. 
Kalaupun ada dasar jang tertentu 

maka dasar? itu mengandung banjak 
pertentangan sehingga memang ti- 

dak mudah untuk menampung sega- 
la keadaan jang timbul dari dasar2 

jang bertentangan itu. 
Keterangan diatas. diberikan Mr. 

'Sumarman berhubung dengan ada- 
nja undang2 no. 22 tahun 1948, me 
nurut Mr. Sumarman, jang merupa- 
kan dasar pekerdjaan Kementerian 
Dalam Negeri jang sampai kini be 

lum dapat didjalankan karena sedang 
dalam penindjauan kembali. 

   

  

Diantara 23 Sang F “akan 

, pati, Tjugito, Ir. Sakirman, Djaetun, 
| Mr. Tan Ling Djie, Siauw Giok Tjan, 
(Sar Wono Sastrosutardjo, K. Werdojo. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa dari djumlak kurang lebih 
1200 seluruhnja, jang ditahan telah 
Gibepbaskan ada 609 orang. Dari 
djamiah 600 orang ini jang dapat 
dipastikan akan dikemukakan kede- 

| pan pengadilan 41 orang. 
Mengenai nasib mereka jang ma- 

"sih ditahan sekarang kabarnja- pihak 
kedjaksaan agung telah-menjampai— 
kan pendapatnja kepada Pemerintah. 
“Dalam sidang kabinet kemarin du- 

|la jang djuga dihadliri oleh djaksa 
agung telah dibitjarakan pula soal 
tahanan akibat razzia Agustus itu, 

' dapat diduga bahiya dalam waktu 
|singkat akan diperoleh putusan? 
| penting dari djaksa agung mengenai 
'nasib mereka jang sampai sekarang 
masih ditahan. — Ant. 

| 

  

Inggeris menghadapi 
'bahaja bankroet 
Amery, bekas, 

|Inggeris untuk urus 
Selasa ini meneran 

“gas jang dihadapi 
ehill ialah menghi 
bankroet dalam wal 

| 

| Mr. iteri negara 
India, hari 

bahwa tu- 
yrintah Chur- 

Inggeris 
uan jang 

     

     

   

  

    

    

akan datang. Sela | “Ta'ikata, 
pemerintah Ingger Kk perlu ta- 
kut opposisi dalam ankan po- 
litik kerdja sama ' 
lingkungan keradja 
(Ant. - Rtr.) 

Amerik 

  
Mr. Sumarman menjatakan hara-. 

pannja supaja kabinet segera dapat 
menjelesaikan — usaha penindjauan 
kembali undang2 no. 22 itu sehingga 

soal demokratisering pemerintahan, 
segera dapat dikonkretisir. — Ant. 

  

— PERUNDINGAN DISEKSI - 

PERTAHANAN BOTJOR 

Ketua Parlemen dengan res- 
mi kemarin dulu telah menjam- 
paikan surat kepada djaksa 
agung jang maksudnja rhonde- 
sak supaja dilakukan pengu- 
sutan terhadap botjornja pe- 
rundingan didalam seksi per- 

tahanan. — Ant. 

  

      

' PEREMBESAN PASUKAN2 RRT KE 
tanggal 19 Nopember jl. ketika kira? 
2000 orang pasukan? RRT mema- 
Suki daerah Birma dari Cienkang 

dan Kengwa, kedua?t-nja terletak da 
lam djarak ?0 mil dari daerah perba- 
tasan. Ant. UP. t 

Kalkutta hari Senen jl., maka tentera 

RRT kim adakan pemusatan pasu- | 

kan2 di Sona Dzong, suatu tempat 

jang terletak paling Timur diperba- 

tasan India-Tibet. 
PANCHEN. LAMA : 

5 MENUDJU LHASA. 
Menurut berita2 jang diterima di 

Diwantakan djuga bahwa Panchen 

Lama dalam perjalanan menudju 

Komedo Kebudajasn Indonesia 
Kon. Batavisaseh Gencotschap 
yanKunuan an Watenschanpen'”     

BIRMA 
Lhasa, kini telah sampai disuatu tem 

pat 1)0 mil sebelah Utara Lhasa. 

Panchen Lama telah datang dari 

Thinghai di Tiongkok dan dalam 
perdjalanannja menudju ibu kota Ti 

bet dia dikawal oleh pasukan? RRT 
demikian menurut kalangan jang la- 

jak mengetahui. Ant, AFP, 

D 

  
| 

ONPERENSI pleno gentjatan sendjata di Panmunjom pada hari Se- 
jasa jl. telah memutuskan untuk membentuk sebuah panitya ketjil 

jang segera harus mengadakan pertemuan untuk membitjarakan penjele- 
saian kompromi jang diusulkan oleh pihak Utara pada hari Senin 

ngenai pembekuan pasukan? militer di Korea dan pembentukan 

me- 

rom- 

Panitya tersebut jang terdiri dari dua anggota dari masing? pihak 

Utara djuga menuntut supaja diada 
kan larangan mutlak terhadap peng 

gantian. setiap anggota pasukan2 di 

Korea. Diterangkan ' selandjutnja 
oleh djurubitjara tadi, bahwa sia- 
tement 9 pasal dari pihak Utara itu 
dimaksudkan sebagai djawaban ter- 
hadap 21 buah pertanjaan jang te- 
lah diadjukan oleh delegasi PBB da- 

lam sidang pada hari Senen menge- 
nai usul kompromi Utara. 

- Komentar Radio Peking. 
Radio Peking menjatakan, bahwa 

lapangan2 terbang itu merupakan 

alat2 terpenting untuk melindungi 
rakjat Korea terhadap serangan2 

jang membabi-buta oleh angkatan 
udara Amerika, 'Rakjat Korea pasti 
akan membuat lagi dan memperba ki 
lapangan2 terbang Hu 
dio tersebut. 

  

Siaran itu selandjutnja. ''menjata- 
kan, bahwa pihak Amerika menun- 

tut pemasukan setjara bebas dise- 
mua bagian Korea, dan hak2 untuk 
melakukan pengintaian dengan pesa 
wat2 terbang, sedangkan pihak Uta- 
ra menghendaki supaja pengawasan 
itu dibatasi hingga hanja untuk ke- 
perluan mendjamin akan dilaksana- 

kannja sjarat2 perletakan sendjata. 
Radio Peking seterusnja menjata- 

kan, bahwa ,,dengan memakai ala- 
san mempertahankan tingkat keku- 
atan pasukan2 di Korea sekarang 
ini pihak PBB menuntut hak untuk 
mengganti pasukan2nja jang sudah 
letih itu. Wengan pasukan2 jang ma- 
sih segar. Djika rentjana ini 
lankan, demikian Radio Peking, ma- 
ka pihak Amerika dapat mengambil 

sebuah meriam dan menggantikan- 
nja dengan sebuah alat sendjata 
atom. Pendirian Utara ialah djelas, 
jsitu tidak seorang 
perbolehkan masuk ke Korea. 
MAnt. - AFP. 

PENA UTA sMEREBUT 

3 Pertempuran mendekat 
batas Rusia. 

Pertempuran2 di pantai Korea Uta 
ra telah membawa peperangan dekat 

perbatasan Manchuria dan Rusia, 
demikian diumumkan oleh markas - 
besar PBB hari Selasa ini. Serangan 
angkatan laut Amerika dan Inggeris 
hari Minggu jl. kedjadian hanja ter- 
pisah 120 mil dari batas Siberia. 

     

  

  Serangan pasukan laut Utara jang 
menggunakan —matjam2 kendaraan 

air ketjil telah berhasil merebut kem 
bali tiga buah pulau ketjil dekat mu- 
ara sungai Yalu pada malam Sab- 
tu jl. 
Bersamaan dengan itu tentara ke 8 

memberitakan, bahwa tiga pesawat 
terbang jang tak dapat dikenal te- 
lah membom garis terdepan PBB di 
barat Yongchon pada hari Senin. Ke- 
djadian ini memperlihatkan bahwa 
Korea Utara mungkin memperhebat 
gerakan udaranja. Selandjutnja dibe- 
ritakan, 4 buah pesawat terbang jg. 
tak dikenal telah terbang diatas Se- 
oul. Ant. UP. 

— BERGERILJA  SAMBIL — 

60. Lebih orang gerilja, “ba- 
njak antaranja wanita bersen- 
diata sambil mendukung anak 

i " punggungnja, telah. ditang- 
kap hari Selasa ini dalam ge- 

rakan hari ketiga terhadap 
gerilia di Soko Selatan. 

Ant. UP   
MENDUKUNG ANAK” ja 

Australi akan Ban. 
pe dewan pelaksana 

' Pakt Keamanan 
1IDAPAT keterangan di Washington pada hari 
Amerika Serikat pada hari Djum'at j.a.d. 

perundingan dengan Australi, untuk membitjarakan pembent 

& 

Selasa jl, bahwa 
ini akan menga akan 

n suatu 
dewan jang akan melaksanakan pakt keamanan bersama dengan New 

| Zealand. 

Pakt tadi telah ditanda- Hasiba ke- 

:tika bulan September dan didalam- 
ja termuat pasal jang menjebut 
bahwa menteri2 luar negeri ketiga 
negara tadi — atau wakil2 mereka — 
akan merupakan dewan tersebut tadi. 

yurut rantjangan, Myron M. Co- 
wen, penasehat kementerian luar 
negeri Amerika tentang soal perse- 
tudiuan keamanan sedaerah, berun- 
“ding dengan menteri luar negeri Aus- 
trali Richard Casey dan duta-besar 
Australia di Amerika, Spender, pada 

“hari Selasa jl. di New York. 

Kemungkinan pakt 
| diperluas. 
|. Sementara itu kalangan resmi me- 
njatakan di Washington, walaupun 
pakt tadi hanja  ditanda-tangani 
oleh 3 negara sadja, namun negara2 
tsb. tadi tidak. akan ambil tindakan2 
guna menutup pintu bagi sesuatu 
negeri lainnja, jang mungkin ingin 
ikut dalam pertahanan bersama Pa- 
sifik. 

Casey akan tiba di Washington 
hari Djum'at dari New York. 
Menurut pakt tsb., tiap penanda- 

tangan, bila terdjadi serangan ber- 
sendjata di daerah Pasifik terhadap 
tiap negeri penanda-tangan, akan 

nfen 

bertindak menghadapi 
sama tsb. 
Myron Cowen, bekas duta besar 

Amerika di Philipina dan kini pena- 
sehat menteri luar negeri Dean Ache- 
son akan mewakili Amerika dalam 
pembitjaraan tsb. 

Myron telah adakan pertemuan 
pertama dengan Casey di New York 
dalam djamuan makan. 

Tindakan pertama dalam melaksa- 
nakan perdjandjian itu, jalah mem- 
bentuk dewan untuk mempertimbang- 
bangkan soal2 mengenai penjeleng- 
Ba aan aa ig Dewan tsb. diduga 
akan terdiri ari wak - Findtik wakil2 jang di 

ketiga negeri tsb. — Ant.- Up. 

SUNGGUH PN 

Hana ber- 

satu sekolah rakjat di Jogjekarta 
tg. 4 Desember kemarin dulu, mc ngan 
djurkan kepada anak muridnja jang 
ketjild agar menaruh rumput dida- 
lam sepatu dan pada hari Rebo ma- 
lam Kemis menempatkannja dibarah 
lempat tidur, supaja Sinter  Klaas   memasukkan hadiah didalamnja, 

g 

demikian rak : 

didja- 

serdadupun. di- ' 

“ Seorang guru wanita pada salah 

    

    

   

  

   
    

        
     

      
   
   

    

   
    
    
   

  

   

     

     
    
      

    

  

    

       
    
   

     

    

  

    

    

    

     

            

        
        

    
    

   

  

   

      

       

    

   

  

Salam 

  

oleh menteri? juar negeri 

   



   

      

  

    

   

  

ke b barang-dagan 

   

anggaran be- 

ak in Manan: aya 

kan bai kmoria”. dan 
,kita AA mengingini ia didjadikan 

Me Amerika.” De | 
: | miktan katanja, dan pembitjara tam | 

(bahkan, bahwa Irian Barat tetap di-    

      

   

   
    

Wakil Presiden dan rombongannja 

   | rut rentjana baru akan kembali ke 
— Djakarta pada 

| dengan melalui 

    

    

melalui Purwakarta. . 

- konperensi pam. 
rat dan si Panen 'wedjangan2.    

kundjungan: kedaerah Selatan j 
2 Haag R3 disertai oleh Gubernur, Re- 

siden, Bupati, pembesar2. tentara 
43 dan Sa wakil perusahaan . Hatrik | 

5 s: 

    

    
       
    

ari ae Tai Sea jin 
Tjipanundjang. f 
LaangAN. Wakil Presi- 

» mengundjungi »Tjila 

na en terowongan 
Aeon menjalurkan — air dari 

  

         

. jang 
    

   

Se Teknik IN aNtan Mela. 
djar dikota Bandung dan kemudian | 
melihat? Sekolah Pertanian di Tan- 

   
       

   

    

   

     

      

         
    
   

      

    

   

    

ti Udjungberuns. — Ant. 
na 2 3 

totupan peratoran 
1 buku? jg 

itikan didalam negeri dan ke- 
bit? “nasiontl, maka 

temuan antara pes 
aa an Penerbit In- | 

ud Seksi rPK 

    

   

    

dan akan mem- 
sung dengan 

Se Lab Ban 
Aek naa dinaik- 

1 “ditarik oleh 

kuda, en para pengi- 
— berkendaraan ian | 

an djehazah itu dari ke- 
kat dan terhormat. 

Lita, aan iateri 

   
  

a -perkatakan mereka itu, 

di 'Menggung 
| tahun lamanja. Tuan . Tumenggung 

   

   Para pen ring 
bisik des 

. kan rur       
         

jang kini ada di Bandung dan menu 

tanggal 8-12 pagi2 
Puntjak, sedang per | 

@jalanan ke, Bandung dilangsungkan. ha 

Wakil Presiden telah. menghadiri. 
pradja Djawa, Ba 

1 Kemarin Wakil Presiden mengada.| K 

  

-werken”, . 

  

    
   

  

     
    

      

  

    

    
   : Baar serta kehun pertjobaan di 

"| Kebudajaan P 

| sedih antara isteri Den Menggung 

          

  

    

  

k Irumah tersebut, 

tangan Belanda akan berarti mera- 
Naa kolonialisme. (engan ral 

ta Belanaa inipun herptada: 

: djadikan Irian Barat seper 
| ti barang” dagangan untuk didjual ke 

Amerika.” Tetapi tidak demi- 
klan kehendak rakjat Indonesia”, ka- 
tanja' dan tegaskan, bahwa Partai 
Komunis Nederland dapat membeda- 
(kan pemerintah-dan rakjat. Seluruh 
partai dan rakjat Indonesia meng- 
hendaki dikembalikannja Irian Barat 
kepada Indonesia, “sebab itu Partai 
'Komunis Mederfand Men tun- 

  

  

   

    

       
          

  

          

   

  

“ brang dari 
     
   
      

3 

How ajawatans jang mempunjai 

rina penjerah: 

asrama Staf ,/K”, jang hingga kini 

Menurut rentjana 412 orang itu 

- 1 Pakan ditempatkan dalam Werkcen- 
| trales, dimana mereka sambil beker- 

   
   

: $ 1 dikan dalam vak2 jg 
semai dg na Pe kepandai- 

| annja. g mereka   
itu akan didirikan werkcentrale utk 

n pertukangan kaju, pertukangan. besi, 

dan untuk pertanian, jang akan me- 

"3 makan beaja sebesir ik. Rp. 250.000. 
Suatu kesulitan jang perlu dipetjah- 

kan jalah,” bahwa diantara. mereka 

itu ada jang belum mempunjai mak- 

sud tertentu, pekerdjaan apa “jang 
harus mereka-pilihnja. — - 

Kalangan jang “bersangkutan 

sangat menjajangkan, bahwa dari 

412 orang itu hanja sangat sedikit 

jang bersedia- enda. dipindahkan ke- 

kuar” Djawa, Ant, E 

PELADJARAN UMUM 
| “Penaag keruyilan Djuwa- 
Barat, : 

“Konservatori Karawitan Indonesia 

di Surakarta, telah mengundang pa- 

ra ahli karawitan, wakil2 perkum-   daya Surakarta untuk menjaksikan 

tan Djawa Barat dengan persoalan2- 

nja” bertempat digedung KKT Sura- 

| karta. Pembitjara adalah: :R. Machiar 

“Angga Kusumi: inata dari Djawatan 
ilan “Djawa Ra 

   

         
       

    
   
   
   

   
     

       
    

   
rat jang kini $ 
karta untuk m    

asar2. karawitan 

- tidak banjak be- 

itan Djawa. Dju 
beberapa gending. 
kan oleh siswa2 

Djawa Barat: Li 

'danja dengan | 
         

  

    

      

      
Sunda, jang | 
dari KKI, 

    

      
    

  

    
    
   

   
    
     

    
    

      

   
   

    

    
   

   

   

    

   

    

  

   

   
    

   

    
    
    

   

  

    

     
    
    
     
     

  
hingga menarik perhatian: orang" un- 

tuk memperkatekannja? Tidak ada 

yakan djenazah itu biasa sadja, ke- 
reta djenazahnja biasa, majat jang 
dibungkus Kain putih adalah majat 
biasa, matinja dirumah sakit sesu- 
dah mengindapkan tbc selama em- 
Ta bulan. 

“Dan rumah serta pekaranga an jang 
ANNRa AAA orang2 | dalam andong' 
itupun percecl biasa, tanahnja biasa, 
pohon2 biasa, .rumahnja biasa, bera- 
:tap genting, berdinding kaju, ber- 
Yanitat semen, bertiang. kaj ju djati se: 
“perti kebiasaan rumah orang kam- 
pung. Tidak ng keanehannja, isteri | 
“biasa! 
Tetapi banjak orang 

  

  
tahu riwajat 

dengan rumah sepekarangan jang di- 

Perebutan 
harta pusaka antara keluarga Den 

jang berlarat-larat dua 

jang sudah tua itu dikerojok oleh. 
|saudara-saudaranja. dalam perebutan 

Siapakah jang ber- 

  

Bhd Neder- 

gan erat Tata rak-t 

Irian mendjadi budak jang tidak. 

hwa "Pemerintah Indonesia | 

ca 

   

    

           

“diserahkan kepada BRN 

pada Fure Kekonstruksi. Nasional Bana. 

pulan karawitan dan Himpunan Bu- 

peladjaran umum. tentang pkarawi- i 

g berada di Sura P3 
ri peladjaran ten” 

jawa Barat pada 

umum tsb. di- 

sesuatupun jang luar biasa. Pera: 

Jakan' katah perkarannja, 

Isengketa perebutan diantara anak- 

-di 
jorang2 jang menjewa dan mager-sa- 

    

   

          

   

   

      

   

        
    

   

  

   
    

ikan pembukaan “keramaian, 

“Gambar dibawah ' 
“reng” “dimulai. Jg nampak.   
    

        

Staf K3 akan 

shugkui paut Gengan' Sako 3 

mendjadir tanggungan Sta Na Ke- 

LA : 2 HA nh 

    
  

ku pimpinan dari KKI tsb: 6 

R. Maehiar Angga, 'Kusumadinata 
mu / i 

beri pelaajarar an pada KKI ts 
hal kayawitan- -Djawa. Barat, selama" 

satu "minggu alan 'tiap2 bulamnja.. 
Ana 

TINDJAULAH KEMBALI: PA 
DJAK PENDJUALAN: 

Dalam rapat anggautanja- dige- 
dung Sasono Suko Surakarta, Per- 
satuan Pengusaha Batik Seluruh In- 
donesia (Persapbsi) di Surakarta te- 

Jah- mengambil keputusan, akan me- 

  
ingirimkan permintaan kepada peme-- 

| rintah supaja tjara pelaksanaan pa- 

" djak pendjualan ditindjau kembali. 

Tjara: Setan padjak pendju- 

Yalan jang setjara langsung dipungut 

pada para pengusaha itu, dipandang 
nja merugikan bapi-para pengusaha 

batik, dan -demintanja “agar padjak 

tsb. ditarik setjara tidak langsung 

kepada. para pengusaha, atan diru- 
pakan. suatu “indirecte belasting.” 

Mengingat bahwa batik merupa- 

kan Ba kesenian Indonesia jg pan- 

tas: apat perlindungan dari jang 

6 in, maka soal tsb. pun gaya 
      

“DITANGKAP POLISI - 
Dari Wonggiri 'diwartakan, bahwa 

oleh pihak: jang berwadjib baru? ini ' 
telah ditan ap Seorang perempuan, 
jang. meng: di 'dirinja mendjadi Ratu 
Adil. diputa Djawa 0EDE1Y nama Ra 
tw Aju Modjopait. ' 

Perempuan itu 

y 

Aa, penduduk 

  

| bisa dibereskan setj Pa damai: me- 
| reka gugat menggusat, tiga dianta- 
ranja minta pertolongan pokral bam- 

bu. “Pengaduan civil, gugat. mengs 

gugat, tuduh-menuduh telah: mela- 
jang. dimedja Landraad, namun per- 
karanja tak bisa heres.: Boedel itu 

djadi bundet, kata orang kampung. 
Meskipun mereka “itu. termasuk 
orang mampu, punja kedudukan, pu- 
nja rumah sendiri2, namun mereka 
tak ada jang mau kalah dalam pe- 
rebutan setelermapap tanah pusaka. | 

Ketika timbul gelagat atau ke- 
mungkinan bahwa Raden. Tumeng- 
gung sebagai saudara jang tertua 
dalam. perebutan “harta. pusaka itu 

maka njo- 

nja Tumenggung: djatuh sakit, sakit, 

sakit, lama sakit makin merana, di- 
makan tbc, masuk rumah sakit dan 
achirnja mati. Ia mati dengan me- 

ninggalkan harta pusaka, emas ber'- 
ihan jang: mahal2 harganja dan boleh 
djadi kelik barang2  peninggalan- 
nja itupun akan mendjadi pangkal 

  
anaknja jang hari ini masih mena- 

ngis meratapi kematian ihunda......' 
Demikianlah para pengiring daje- 

nasah itu memerlukan memandangi 

rumah dan pekarangan jang mendja- 
perebutan “itu, sebagaimana 

  

     

   

“rondgang” dari tetamu jang -di 

dimuka sendiri itu dari ki 1 kekanan: Wali PR kereta api dipulau . Djawa. LN aa 

- Pur wokusumO, GP. H. Metju kasam dai “ketua D h 

hu 
Has .mBok Tokar 

1P 
| 
$ 

j ana sn BOoK 

2: intak Ireiies 3 
“ arta kini sedang diudakan persiapan? $ & 

Aa Oa 2 grang jang sudah 4 (akang lamunja berada di alam — 

Peladjaran umum tersebut: dibuka 

oleh- Pangeran Surjohamidjojo isela-” 

“dern, dan bertahun? lamanja mem 

ni, 

  

     

    
   
   
   

        

   

   
         

  

  

    

           
   

  

   

       
        

  

        

      

  

         
    

  

Sa: 

r ati ini: ab hitistan Kr ketua par Prodjohandoko me: | 

   

   
H. Abd. Hamid. 

“ Kerok. KAN 'Tremies, Katjama- 

tan Sidoharejo Ik.20 km “sebelah: ti- 

murfWonogiri, bernama mBok Mijem | 

alias mBok Toe saga Ik. 24: 

tahun. ' 

  

pertemuan2 de gan PENA Pa: ig 

sering membawa “barang? 

“pengikutnja jang se 
i angkap pula ber sa- 

rso, Hn api 24 20 

     
   

tia, jang ikut 
“Toh 

       

    
   
    
   

    

Retro sorang tani 

endjabat patih dari 
Ratu Adil tersebat, Djoikromo tani, 
Kartoredjo anal ja Djoikromo, da 
Trotono anaknja Pokarjo. 
Pengusutan lebih (ea kini. se- 

dang Ant. 

:RC akan 2 adakan pameran 
. Dalan aimneran Colombo. 

Dari pihak jang bersangkutan di- 

dapat kabar, bahwa dalam Pameran 

-Colormbo (Ceylon) jang akan datang, 

Rehabilitatie  Centrum ' 
akan mengadakan pameran pula me- 

ngenai sekitar usaha rehabilitatie 

penderita tjatjad. 

Adapun jg akan dikirimkan nanti 
jalah berupa maket2 dan gambar2, 

jang melukiskan setjara ,aanschou- 

welijk” selijarah timbulnja-idee reha- 
bilitte penderita tjatjad dalam per- 

mulaan revolusi jl, keadaannja se- 

karang dan rentjana2 dikemudian 

hari. Untuk keperluan- pameran tsb. 

dibutuhkan beaja sebesar Re 10.000. 
— Ant. 

“Ulang ke -100 

Huang Raju 
jang kabarnja 

  

Dr. 
lahir 7- 

para te. 7 

pada tg. 5 Oktober 1908 di Jogja. 

Achirnja ia dapat membentuk Bu- 
.di Utomo sebagai organisasi modern 

tjara “barat jang " pertama dengan 
anggaran dasar Gan pengurus he- 
sar serta daftar-usaha (werkpro- 
gram), sekalipun ketika itu baru-me- 

lputi lapangan pendidikan dan 
perikanan, keradjinan, kesenian dll. 

Kedjadian inilah “jang menjebab- 
kan Mr, van Doventer ketika ita me- 
hjatakan: Het Wonder is gescheid, 
Insulinde, de sehone slaapster is oni- 

wak? : 
|. Pada tg, 20 Mei 1948. di Jogja -di- 
Naa genap 40 tahun Pergera- 
san Nasional, Menurut tjatatan pa- 

B3 tg. 20 Mej 1908 sesungguhnja. ha- 

ru dilakukan persiapan2, Kongres 
cli Jogja tersebut diadakan pada tg. 
5 Oktober 1908. 

Dr. Wahidin wafat didaerah Jogja 
tanggal 26 Mei 1916 dan dimakam 
didesa tempat  kelahirannja. Ketika 
itu telah berdiri: suadtu-amal-wijata, 
suatu studiefonds, bernama Darmo 
Woro, jang diidam-idamkannja, Se- 
belum. djaman Djepang, pada. hari2 
tertentu makam Wahidin banjak di- 
kundjungi, terutama oleh murid2 se- 
Kolah., 

Almarhum dilahirkan didasa Me- 
lati, kira2 7 km. diselatan Jogja, pa- 
da hari Rebo Legi 7 Djanuari 1852, 
sehingga “pada tanggal:7 Djanuart 
1952 akan genap 100 tahun. Sebagai! 
orang jang. meletakkan bstu-dasar 
pergerakan kebangsaan - jang mo- 

  
berikan banjak. tenaga dan pikiran- 
nja untuk mentjapai tjita2 nasional   

ri dirimah itupun memandang dje- 

nasah jang lewat dimuka mereka 
dengan, rasa. terharu, Orang kam:   hak atasnja ? Kmpat orang, laki2 se- 

per. mua, : dua diantaranja terpeladjar, 

  

      

  

Or 'keluaran SMA, “termasuk gerenasi 
As baru, berdjuang memperebutkan se- 

    
    

.telempap tanah 
amati San 

  

     

pusaka. peninggalanjang dapat diperebtitkan dan diper- 
Ss 1 Jaan 

pung, itu sendiri malah hidup rukun 
damai, tidak pernah. bergaduh mem- 
perebutkan: benda dunia karena me- | 
reka. tak mempunjai kekajaan benda 

Wahidin, perlu. diperingati yes 
nap satu abad hari lahirnja.. — Ant, 

KOLONISASI ORANG 

Ha
 

impin- oleh. Pak da- 

sering : Merigadokan , 

: 2' keperluan | 
85, sekari2 kerumah mBok Tokarso itu, 

4 Beberapa orang 

Surakarta 

Pjanuari 1952 nanti dapat dinaringi enti genap 199. tabah 
hri lahienja Bapak Pergerakan Nasional alm. Dr. 

Husodo Almarhumlah jang merahnpin kongres nasional 

“ng 20.5 000. 000.-- “UNTUK 
'MEMBANGUN DJALANAN 

Sumarno, ahli tehnik kepala dari 
djawatan pekerdjaan umum Prop. 
Kalimantan antara latin menerang- 
Kan djika mesin? jang diminta oleh 

menter jannja, diharapkan pembikin- 

an djalanan jang akan memperhu- 
bungkan seluruh Kalimantan, jaitu 
antara Kalimantan Selatan dan Ka- 

limantan Timur dan Kalimantan Ba- 

rat begitu djuga ke Kalimantan Teng 
ILgara dalam masa tidak sampai 2 th. 
akan selesai dikerdjakan.   
ngan Antara seluruh Kalimantan jg 

| tadinja hanja dengan djalan laut dan 
udara sadja, djuga akan dapat ditem 
puh dengan djalan didarat. 

(kan, bahwa untuk membiajai ini, ter- 
masuk biaja tahun '52 Dj jawatan Pe- 

|kerdjaan- Umum telah mengadjikan 
f rentji mia biaja kepada Kementerian- 
Lnja jaitu untule membiajai djalan ,,ne 
|gara” Rp. 14.240-500,— dan untuk 
Lajalanan spropinsi” Rp. 6.279.300, —, 

4 Diterangkan pula bhw kesulitan2' 
jang dihadapi terutama dalam melak 
(sanakan pekerdjaan raksasa jang be 
|gitu berat ialah kekurangan tenaga 

| ahli dan kekurangan pekerdja. -Ant, 

BELI LOK ELEKTRIS 
Kemarin di Kementerian  Perhu- 

bungan Djakarta telah dilakukan 
Tang ara penanda tanganan perdjan- 
djian pembelian 30 buah lokomotip 
dieselelektris antara Pemerintah In- 
donesia dan maskapai General Elec- 
trie. 
Penanda tanganan tersebut dilaku 

kan oleh “Menteri Perhubungan Ir. 
Djuanda -atas nama Pemerintah Indo 
nesia dan Koubah sebagai wakil dari 
General Electric dan disaksikan oleh 
kepala2 djawatan kereta api Ir. Ef- 
fendi Saleh dan beberapa anggauta 
staf Kementerian Per hubungan serta 

| Wakil2 dari Gerierar Eteetrid Un 
IL. 20 Lokametip tersebut! berharga le 
| bih kurang $”6.300.500 USA dan di- 
| harapkan “dapat tiba .di Indonesia 
: tahun '53, Lokomotip tsb. diperguna- 
kan untuk memordenisir lalu lintas 

| ANGKA2 G6. Ea A. BITJARA : 
|. Dalam tentoonstelling AguAerA jg 

(diadakan di Garden Hall Djakarta 
| baru2 ini mengenai pelajaran dan pe- 
| nerbangan oleh . Garuda Indonesian 
Airways telah dinjatakan bahwa : 

15.719.226 km. djarak penerbangan 
telah ditempuh, 27.376.984 liter ben- 
zinne telah dipergunakan, 13.674.882 
KB vracht dan 1.263.004 bagage- dan 
3.067.321 post telah diangkut, 492.166 
penumpang naik pesawat terbang, 
66.636 djam penerbangan telah dipa- 
kai dan 41.952 starts dan pendaratan 
telah dilakukan. Ta, 

PERKEBUNAN MiLIK 
INGGERIS 

Dioper N.V. Kentjanawati. 
Dengan. dihadliri oleh pedagang2 

dan kalangan penduduk terkemuka 
lainnja telah dilakukan penjerahan 
resmi perkebunan ,,/Medini” milik 

Inggeris ,/Francis Peek” kepada N.V. 

,Kentjanawati” dengan harga Rp. 

45.000,—. Medini letaknja di Gunung 
Perahu sebelah tenggara Semarang 

3000 kaki dari permukaan air, jang 
setelah dibangun kembali oleh Ken- 
tjana tsb. setiap tahunnja dapat di- 
Iharapkan menghasilkan 200 ton teh 

150 buruh dengan pimpinan Surat- | 
min sebagai kuasa paberik dan Ir. 

J. Franke sebagai superintendannja. 
Kentjanawati adalah perusahaan 

import-export. jang berpusat di Se- 
marang dengan Atjilarip dan Tan 
Jan San sebagai anggota2 direksi- 
nja. — Ant. 

tahun bapak 

  
pergerakan 

Wahidin Sudiro Husodo, 
ITS Da taka 

Wahidin Sudiro 

jang pertama 

  

wosari Tamban, lebih kurang 15 Km. 
dari Bandjarmasiny: oleh: DF, Mursito 
inspektur kesehatan Prop. Katiman- 
tan telah-dibuka dengan resi kolo- 
nisasi orang sakit djiwa. 

Dalam kata sambutannja, antara 
lain Dr, Mursito menerangkan, bah- 
wa dengan adanja kolonisasi ini, di- 
harapkan tenaga. orang sakit djiwa 
dalam lapangan pertanian dan per- 
sawahan akan “dapat dipergunakan 
sebaik-haiknja. — Ant. 

djawatannja dapat dips #nuhi oleh Ke 

Dengan demikian maka “perhubu- 

Selandjutnja Sumarno menera ng- 

dan 100 ton kina jahg dikerdjakan | 

      

    

Paku Alam menerangkan, bah 

lihan uhtum angauta DPR daerah 

Menurut taksiran seluruh beaja 

kurang lebih diperlukan Rp. 2.000. 
000,—, karena segala aparat2, tena- 
ga2 dan lain2 untuk pelaksanaan pe- 
milihan umum itu di TKP? dan KP- 
S-KPS masih ada jang dengan sen- 
dirinja mengurangi djuga beaja2 un- 
tuk pemilihan umum jang dimaksud- 
kan. 

Selain itu ia berpendapat, bahwa 
berdasarkan pengalaman2 jang telah 
ada pada rakjat, pemilihan umum D- 
PR untuk kabupaten? dan Kotapra- 
dja akan lebih lantjar, Tetapi ia sen 
Giri telah memadjukan suatu usul 
kepada Kementerian Dalam Negeri, 

lihan umum dengan langsung berda- 
sarkan Undang2 no. 7 tahun 1950, 
sebab mungkin lebih effectief, se- 
dang waktunja tidak akan Peta la 
ma, 

AUTONOMI DI 
JOGJAKARTA 

Dalam soul Djawatan2 Daerah 
Istimewa Jogjakarta baru2 ini dian- 
taranja menentukan rentjana pani- 
tya pen jelenggara »Kalurahan Per- 

tjobaan” sesuai dengan Peraturan 
Menteri dalam Negeri No. 8/51 untuk 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Propin 
Si) sebagai daerah autonoom tingkat 

I jang meliputi Kabupaten2 dan Ko- 
tapradja Jogjakarta sebagai daerah 

autonoom tingkat IL. Panitya tsb. ter 

diri dari semua — Kepala Djawatan 
dan wakilnja, diketuai. oleh Kepala 

Daerah atan wakilnja. 

Kalurahan pertjobaan jang diren- 
tjanakan itu adalah untuk pertjeba- 

an menudju terbentuknja Kalurahan 

jang sempurna sebagai daerah auto- 
noom tingkat IM. 

Sebagaimana “diketahui, Kalurah- 
an2 diseluruh Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta sedjak th. 1946 sudah ber- 
bentuk autonoom dengan dasar Mak 
lumat Pemerintah Daerah Istimewa 
Jogjakarta sendiri. Oleh karenanja 
Panitya jang ta' lama lagi akan di- 

umunikan itu akan lebih mudah ke- 
wadjibannja djika dibanding dengan 
daerah Propinsi :lainnja. Karena da- 
sarnja dalam unan Pemerintahan 

di Jogjakarta telah ada ! 

PERSETUDJUAN SBKA — 
, DKA. DISUSUN 

Dari Secr, Delegasi P.B.S.B.K.A. 
| didapat keterangan, bahwa perun- 
dingan S.BJK.A. -D:K.A. telah men- 

'tjapai .persetudjuan mengenai tun- 
|tutan Gjam kerdja dari S-B.K.A. 

Oleh kedua belah vihak sekarang 
: sedang disusun piagam persetudjuan, 
|jang diharap akan dapat selesai dan 
ditanda tangani pada hari tanggal 
5 Desember 1951 j. 2d. 

Atas dasar  persetudjuan 
sekarang sedang dibuat 
baru oleh. DKA. sebagai 
MUP No. 22/51. 

Perlu diterangkan, bahwa peratu- 
ran baru tersebut berlaku mulai tgl. 
1 Nopember 1951 atau ,tijdvak" ke 
11 tahun 1951. 

Sedang perihal tuntutan premi 
(Uang Kilometer dsb.-nja), perun- 
dingannja dimulai tanggal 10 Desem- 
ber 1051 j.a.d. 

Adapun tuntutan SBKA mengenai 
herschikking / goedschikking oleh De- 
legasi SBKA diharapkan segera di- 
adakan perundingan pula dengan 
DKA. 

Rp. 2500, -- AMBLAS 
Baru2 ini dirumah sdr, S. kam- 

pung Tjemaradjadjar, telah didata- 
ngi oleh serombongan ',tamu” jang 
terdiri dari 4 orang, Sewaktu ,,tamu” 
tadi menanjakan tuan rumah, didja- 
wab oleh njonjah rumah, bahwa ia 
baru bepergian. 
Maka dengan gagah" sesudah 

memukul njoniah rumah, tamu” tadi 
berhasil menggondol barang? dan 
uang kurang lebih seharga Rp 2500.-. 

Perlu diterangkan, bahwa 4 orang 
stamu" tadi, berpakaian preman dan 

  
mana 

peraturan 
gantinja 

  

  
Sedjerak dengan   

rakjat 

cellulase. Dan dengan hasil itu negeri 
kaja. 

Pohon? mirip di Swedia. 
“Selama dia ada di Irian dapat me- 
njaksikan, bahwa didaerah itu ba- 
njak tumbuk tanaman pohon: 
jang mirip dengan jang tumbuh di- 
negeri Swedia, Pohon2 itu tidak has 
nja dapat hidup didaerah jang ting- 

gi, melainkan dipantai2 pun dapat. 

Pohon tadi Kn sematjam jang 
dipakai sebagai ' bahan pembuatan 
kertas dinegeri Bwadia Karena ta-   “SAKIT DJIWA 

Dengan dihadliri oleh Gubernur 
Kalimantan, kepala2 djawatan lain- 

'Lnja, pada hari Minggu tgl. 2 Desem-   'her jang baru Jalu di Kolonisasi Pure 

naman itu dapat tumbuh dimana- 
pun djuga, maka harapan besar Iri- 
an dapat memprodusir kertas jang 
tidak kalah dengan biliatan di Swe- 
dia, Kesulitan terletak pada tenaga   

Dengan menanam pirus Indonesia 

dapat menjaingi ,USA & Swedia” 

Hasil celluloid beri kemakmuran 

Li landjut dalam keterangannja mengenai soal tanaman di Indo- 
nesia Eric Lundgvist menjatakan, 

Injai harapan? baik, terutama dalam penanaman pohon 
sedjenis pohon pirus jang ada di Swedia jang dapat menghasilkan 

pula. dikirim. kehiar, asal sudah didi- 
rikan pabrik jang mempunjai kapa- 
sitet: besar. 

dan keadaan untuk us 
nguntungkan, 

donesia jang dapat menghasilkan ba- 
injak keuntungan dan mempunjai ha- 
rapan besar dapat menjaingi negeri 
asing dalah tanaman pirus, 

ber sendjatakan pistol. 

Eric Kana 

disini 

bahwa Indonesia masih mempu- 

damar,  jaitu 

Giperbolehkannja. mengadakan pemi- | 

    

      

    
    

  

   
   

Pemilihan umum DPR kabupaten/kota- 

pradja mungkin akan lantjar 
Beaja kurang lebih Rp 2.000.000,- 

ALAM suatu pertjakapan kilat dengan kita, Wakil Kepala Daerah 
wa kini sedang sibuk disiapkan suatu 

rentj jang sekitar pemilihan umum anggauta DPR kabupaten/kota pradja 
dadrah Istimewa Jogjakarta sebagai kelandjutan setelah diadakan pemi- 

baru? ini. 

  

  

Ada apa malam ini 1 
di Alun2 ? 

19.40 — 20.00. Siaran Orkes Suwandi. 

20.15 — 21.00. id. Santiswaran. (1). 

21.00 — 21.20. Penggeli hati. (Djadi). 

21.30 — 22.00. Santiswaran. (II). 

22.15 -— 23.00. Krontjong Suara  Hi- 
: buran. 

' PERTEMUAN INSPEKSI CTN 
DI GEDUNG NEGARA 

Kemarin di Gedung Negara de- 
ngan dihadliri oleh Wakil Kepala Da- 
erah serta wakil2 Djawatan jang 
bersangkutan, telah dilangsungkan 
pertemuan antara inspeksi CTN Dja 
wa Tengah dengan CTN dan BRN Jo 
gjakarta. Maksudnja selain untuk 

menindjau sekitar persiapan2 CTN 
disini, 

raan2 lebih: landjut tentang keadaan 
CTN setempat dengan rentjana2-nja. 

Dalam hubungan ini, Wakil Kepala 
Daerah Paku Alam menjatakan ke- 

pada kita, bahwa diseluruh daerah 
Jogjakarta sendiri dewasa ini terda- 
pat Kurang lebih 2000 orang bekas 

tentera jang belum mendapat suatu 

lapang pekerdjaan apapun. Dengan 
sjarat2 jang tertentu mereka akan di- 
masukkan dalam CTN dan “diasra- 
makan untuk mendapatkan suatu la- 

pang pendidikan vak, disamping pen- 
didikan ketenteraan. Setelah mereka 
mendapat pendidikan beberapa bulan 

lamanja, mereka akan dikirimkan 
kelain tempat diluar Djawa. 

Berhubung dengan itu telah dia- 

dakan pembitjaraan dengan beberapa 
djawatan jang bersangkutan, supaja 
diperbolehkan anggauta2 CTN' ter- 
sebut ikut-bekerdja untuk waktu jg. 
tertentu, mempeladjari sesuatu vak 
jang mereka ingini, seperti teknik lis- 
trik didjawatan Listrik, pertukangan 
di Pekerdjaan Umum, pertanian di 
Latihan Tani dan sebagainja. 
Dewasa ini di Jogjakarta sendiri 

terdapat kurang lebih 300 orang be- 
kas tentera jang telah masuk lati- 
han CTN dengan pendidikan pelba- 
gai wak, tetapi dalam tahun depan 
akan diadakan lagi asrama2 untuk 
CTN, baik di Jogjakarta maupun di 
Kaliurang. Demikian SP Paku Alam. 

KEAMANAN DI JOGJA 
Pada bulan Nopember jang lalu, 

djumlah kedjahatan2 didaerah Isti- 
mewa Jogjakarta ada 8, termasuk 
gedoran 4 dan perampokan 4. 

Kedjadian2 tersebut, terdjadi dida- 
lam dan diluar kota. Demikian la- 
peran jang diterima dari Kantor 
Kepolisian bagian penghusutan ke- 
djahatan di Jogjakarta. 

KELUARGA ROMUSHA 
MULAI DIPERHATIKAN 

Mulai minggu ini untuk beberapa 
hari lamanja Djawatan Sosial dae- 
rah Jogjakarta mengadakan penin- 
djauan ke beberapa kabupaten utk. 
menemui keluarga romusha jang 
ditinggalkan hingga sekarang dan 
belum terdapat ketentuan dimana 
suaminja. 
Maksud penindjauan itu ialah utk. 

mengadakan “pertimbangan2 hidup 
sehari2nja bagi mereka itu. 

Menurut tjatatan, diseluruh 'daerah 
Jogjakarta terdapat ribuan romusha 
jang dibawa oleh pemerintah pendu- 
Gukan Djepang dulu dan ditempat- 
kan ditempat2 jang sampai sekarang 
tidak djelas. 

Sebagian besar romusha, daerah Jo 
gjakarta berasal dari kabupaten Ban 
tul. 

  

Mana jang gelap? 

Hari ini jang mendapat giliran ge- 
lap dalah daerah lijn listrik dengan 
nomor gardu transformator sbb.: 
5-46 - 27 - 34-13 - 19 - 35 - 44x 
43 - 28-49. 

dingkan dengan tanaman pohon dja- 
ti, lebih baik menanam pirus. Bila 
tanah di Swedia jang ditanami po- 

hon jang menghasilkan, cellulose, se- 
djenis tanaman pirus hanja “ketjil 
dibandingkan dengan tanah2 di In- 
donesia, padahal Swedia dapat mem- 
produsir cellulose begitu baik sampai 
dapat mendjamin penghidupan rak- 
jatnja, maka Indonesia tidak akan 
kalah asal benar2 diusahakan dan di- 
mulai dari sekarang. Dalam waktu 
15 tahun sadja akan ddpat memetik 
buahnja. 

Pabrik2 jang akan memprodusir 
barang2 dari cellulose dan kertas 
akan dapat mengisi kas negara dan     Swedia dapat bidup, rakjat dapat 

orang. 
Irian dalam hal ini akan dapat 

menghasilkan kertas jang tidak sedi- 
kit dan keriungkinan besar dapat 

Bahan2 tjukup banjak 
aha tadi me- 

Indonesia sanggup menja- 
ingi negeri lain. 

Tentang keadaan tanaman di In-   Diban- 

akan dapat menempatkan kaum pe- 
nganggur. 

Dari cellulose 
membuat segala matjam barang, 
jang pada sa'at ini sedang banjak 
didjual dimana-mana, terutama 1 
membuat Amerika ' Serikat, mulai 
dari kertas sampai padg pakaian dan 
barang kebutuhan kita sehari2, 

Bila HAl itu dapat dikerdjakan dis 
sini, maka Amerika Serikat dan 
Swedia sendiri akan mendapat sai- 
ngan jang tidak ringan. 

Tiap 1 hektar tanah di Swedia ha- 
nja dapat menghasilkan Kaju 5 ku- 
bik, sedang disini dapat mentjapai 
25 Kubik kaju. Setahunnja Swedia 
dapat menghasilkan 15 djutg kubik 
kaju. 

djuga mengadakan pembitja-. 

inilah orang dapat 

   



   

      

    

   

     
  

NG. SERDADU 
3s TEWAS 

Neni 
SE 

1 tadio Pyongyang 
ada malam Selasa kemarin dulu, 

  

   

    

i Sob badut" tak | 
mumkan isi perminta- 

ir tadi, akan tetapi di- 
intaan tadi meru- 

: "kalau ti- 
| Ingg eris akan bertindak 

mbersihkan kota Suez”. 

: A Ng at UP. 

di 
0 Teh 
"ri Ki 

   
   

   

. 89 orang Mesir Tea pd aa pih: 
geris tewas.   dang berdjalan dikota Suez, ketika 

& penduduk sipil Mesir. Pihak Inggeris PON tembakan? tadi, hingga 
2 timbul pertempuran. 

Keterangan? seterusnja pada bari Selasa sore IA belum lagi diterima 
di nana: 

Berita UP dari Daerah Terusan 

h- 
M
a
 

FN
 

lalu. , 

PA 20 Menurut berita Reuter jang Nak keterangan dari djurubitjara 
Inggeris, ditempat kedjadian pertempuran ketika hari Senen di Suez pa- 

  

da hari Selasa jl. telah diketemukan 2 
hingga dengan demikian djamlah 

2 2 was. mendjadi 8 orang. Ta Inggeris jang MEN itu belum Jagi dike- 
1 tone. — Atik 0 APP, 

“Menurut kalangan Inpporis, 3 Ian niobir Japan Inggeris se- 

. |. Pasukan? Inggeris tutup kota Suez. 

- Inggeris hari Selasa jl. telah menutup kota Suez. Memurut djurubitjara 
Inggeris, semua djalan jang menudju kekota tadi telah diblokade 
serdadu? Inggeris dan hanja Tenan SAN sipil sadja jang TAN PO ENA 1 

ban wa pasukan? Utara pada 
| Mingg u jang lalu telah berhasil 
| menghantjurkar .    

  

nja, jang terletak disebelah barat mu- 
fara sungai C! ongchong. 

Menurut radio tersebut lebih 500 
Jorang pasukan2 sekutu telah tewas 
dalam pertem, ran2 jang terdjadi di- 
pulau tersebu : sedang 3 kapal dan 

si sedjumlah mesiu telah dirampas oleh 
. nean Utara. 

| Pulau? ini terletak diantara garin2 
paralel 39 dan 40 deradjat. Angkatan 
laut Amerika dalam pengumuman- 
nja jang dikeluarkan pada hari Se- 
nin di Washington mengakui direbut- 

'nja pulau Tachwa oleh pihak Utara 
pada hari 2 tea at jang lalu. 

: Ant. AFP. 

“9 berkobar 
bali 

  

  
Ne Dijalan - ginian kota Suez pada hari Batuan 2 telah timbul tem- 

| bak-menembak lagi antara pihak Inggris dan pihak Mesir, hingga kira2 
ad Ingg Ea — 2 orang medaly Ing- 

mereka ditembaki oleh polisi dan 

Suez mengatakan, bahwa pasukan? 

oleh 

majat serdadu Mauritius 
pasukan | 

lagi, 
eris tadi jang ie-   

gen | Pulau Tachwa direbut , 
: : , orang mahasiswa Mesir di Cairo me- 

mengumumkan 

hari 1 

pasukan2 Amerika ! 
dan Korea Selatan- jang menduduki | 
pulau Tachwa dan 2 buah pulau lain- 

daan bahaja bagi seluruh, Mesir 

sukan2 Inggeris didaerah terusan 
kurang dari 106 orang jang tewas 

Sementara itu lebih dari 15.000 

Injambut peristiwa2 jang ter djadi di- 
|daerah Suez itu dengan 
| monstrasi, Gimana mereka bertere- 
Jak-tereak minta sendjata untuk me- 
''lakuKan pembalasan terhadap pasu- 
kan2 Inggeris. Dengan bersembo- 
jan: darah harus  dibajar dengan 
darah”, para mahasiswa itu menun- | 
tut dilakukannja pembalasan terha- 

| dap pasukan2 Inggeris. dan memper-   
nja tidak bertindak aktif dalam 
menghadapi agresi Inggeris. : 

Pada hari Selasa jl. baik pembe- 
sar2 Mesir maupun pembesar2 Ing- 
geris masih terus mengadakan pe- 

pa korban seluruhnja 
| Gipihak masing2 sebagai akibat per- 
tempuran2 pada hari Senen itu. Me- 
nurut ijatatan resmi jang terachir, 
dipihak Mesir telah tewas 19 orang, 

dan seorang wanita, sedangkan jg. 
mendapat luka2 78 .6rang, 13 orang 

diantaranja,adalah anggota polisi. 

tjatatan jang mula2 adalah 7 orang 
tewas, 1 orang luka2 dan 2 orang 

hilang jang. mehurut dugaan telah 
tewas pula. 

Menurut keterangari djurubitjara 

mili cInggeris,. 25 'orang “Mesir 
kini, BA ny ola pihak Inggeris un- 
tuk didengar keterangannja. — Ant. 
0: Ry   

  

SIDANG 4 - BESAR SETU- 
DJUI "BEBERAPA SOAL 

KETJIL-MENGETJIL” 
Sidang ke-4 dari konperensi pe- 

ngurangan persendjataan, jang diha 
Giri oleh. wakil2 Amerika Serikat, 
Sovjet Uni, Inggris dan Perantjis 
itu, telah berachir sesudah 3 djam 27 
menit lamanja berunding. 

Menurut keterangan “Gjurubitjara 
negara2 Barat, dalam sidang pada 
'hari Selasa ji. telah tertjapai ,,bebe- 
rapa soal ketjil- mengetjil”, akan te- 

| tapi semua soal jang penting2 masih 
tetap merupakan persoalan. 

  

1 

  

daa an 1 
D Umam PBB m 5 

Perantjis dan Amerika 
han2 bebas 

  

nja 'sebitah komisi otak jang 
“3 tidak memihak dibawah pengawasan 

OS. PBB untuk mengadakan penjelidi- 
  

“"KEMBALILAH KE: 
“DJERMAN!".— 

Potisi telah tangkap segerombol- 
“an orang jang hari Selasa jl. telah | 

-adakan demonstrasi terhadap Kon-. 
rad Adenauer sewaktu perdana men- 

teri Djerman Barat ini tiba di Dow- 
'ningstreet 10 untuk bersantap 'ber- 
“Sama Winston  Churchill. 

Orang2 itu menjebar Surat2 sele: 

baran sambil teriak2: ,,Kembalilah 
ke Djerman! Kita tidak sudi tentara 

ka Naa oi 
3 Surat selebaran itu dikeluarkan 

oleh Dewan Perdamaian di Londens 
—- Ant. — Rtr. : 

—aanan 

SEKIT, AR PESAWAT USA 
| pen Jang dipaksa turun di 

Ng Mk Onani “uh 
29 | Legasi, Amerika di Budapest telah ' 

D0 diberi.instruksi untuk segera berhu- 
Muatan hungan dengan para pembesar peme 

Pe “ belum diambil putusan, apakah soal 
: rintah Hongari ia mengenai soal .pesa 

: '& “wat udara pengangkut -Amerika 2 
Si telah dipaksa mendarat di Hong 

: oleh pesawat2 pemburu Sovjet 

    

    

ng 

Senen malam. f 
. Legasi Amerika telah beritahukan 
kepada kementerian luar negeri 
Amerika, bahwa legasi tsb telah te- 

Yk aa nota dari pemerintah Hongaria 
mengenai pesawat tsb. 

£ tara itu kalangan kemente 
rian luar negeri Amerika 

tsb akan dikemukakan pada pembe 

    

' Hongaria. 1 

| barkan, 

Ag “kepada Amerika mengenai 
insiden pesawat diatas, kalangan 

| Amerika di Budapest Senen malam 
2 ye anak buah pesawat A- 
 merika jg telah dipaksa mendarat di 
Hongaria oleh pesawat2 pemburu 

       
aa ma 

Laka ia itu 
“hendak dip 

    
      

  

Tetapi pemerintah Hongaria dim 
' mengatakan. apa jang 

| buah tsb: — - Ant-APP 

    

Ma “Ameri Serikat hari Sotas 
Mau ae “minta kepada pemerintz 
TI tagar supaja 4 Orang pen 
La Katan udara Amerika 

ketika tgl 19 Nopember TOL 
Bare 

  

  

rangkan, b 

negeri Hon 
ikan “permin aan top | 
gan lisan, — An Pen, 1 

        

  

   

Cd Selasa jang i 
F papi Manda An Manna resolusi | 
Serikat jang menghendaki diadakannja pemili- 

demikian dikabarkan di Washington 

katakan, 

sar2. Sovjet atau pada pembesar2 | 

Lebih Inadjut dari Budapest dika- 
berhubung adanja protes) 

. Sovjet itu akan diperlakukan seba- 

orbuatnja | ms anak 3 

    

   

  

        

   
   

   oleh pesawat2 pemburu 'Sovje 
| diatas wilajah an dilepaskan 
5 kembali. Hi 

5 Djurubitjara. Derita luar ne- | 
geri 2 ika Lincoln White mene- | 

ahwa kuasa usaha Ameri- 
“ka di Budapest, George Abbott, hari" 
| Selasa jl. telah mengundjungi ma 

ar ni | 

. Soal, Week. an, bebas di Dierman 

  

          
“Inggeris, ' | 

man Barat, Berlin dan Djerman 
Timur Gengan maksud untuk menen- 
tukan ada tidaknja sjarat2 jang me- 
"mungkinkan dilangsungkannja pemi- | 
Nihan2, bebas diseluruh “Djerrian. 

|. Dalam sidang ini utusan Inggeris, 
Selwyn Kloyd, menjatakan kepada 

| Panitia, supaja wakil2 Republik Fe- 
|deral Djerman diundang untuk me- 

#ngikuti djalannja debat ini sebagai 
penindjau, Dalam pada itu Lloyd me: 
nambahkan, bahwa ia tidak akan 

Lmenentahg hadiirnja pula wakil? da: 
:yi daerah2 Djerman lainnja dalam 
| debat ini. 

| Pendapat uhsaa Inggeris.   
: tuoye jang tampil kemuka seba- 
gai pembitjara pertama, menjatakan, 

bahwa dibentuknja sebuah komisi 
penjelidik dibawah pengawasan PBB 
adalah suatu tjara jang sebaik2nja 

Juntuk mendjamin baik Sovjet Uni 
maupun: pihak negara2 Barat akan 

dapat dilangsungkannja pemilihan? 
bebas diseluruh Djerman, PBB mem-a 
-punjai hak jang sepenuhnja untuk 

dengan negara2 bekas musuh, demi-j 
Kian Eloya. 2 : 

“ Selandjutnja Lloyd: mengemuka 
kan, bahwa djika Sovjet Uni menje- 
tudjui dibentuknja panitia penjelidik 
itu dan memberikan kelonggaran? 
untuk memperlantjar pekerdjaan pa- 
nitia tersebut, maka dengan itu So 

“jet akan membuat suatu langkah: 
penting kearah usaha meredakan 

) ketegangan internasional. 

“Lloyd selandjutnja menjaran- 
|kan, supaja panitia penjelidik tersc- 
but terdiri dari wakil2 dari 5 nega- 

|ra jang dipilih diantara negara2 jg. 
tidak termasuk Meng, jang men- 
duduki Dn. 

Akan 

Diandii Lyttleton 
ENTERI djadjahan Ing 

Maa berjandji, bahwa Ir 

    

   
Tetapi ja dalam pada - “mem 

| dewasa ini boleh djadi lebih menaja 

“| Mendjawab kritik dalam konperen 

  

'Ssi pers, bahwa ia lebih mementing- 
'kan pengembalian keamanan dan ke | 

iris Pena mah dari pada kemadjuan poli 
, Tn ia mengetahui, : | diterangkann 

hasil operasi2 militer tak sesuai 
ngan situasi politik,” maka itu 

'akan dapat lebih memburukkan kea- 
|daan dari pada Keadaan semula. 

  

perdjoangkan oleh Inggeris di Mala- 
ja, jalah Malaja jang bersatu dengan 

nerintahan sendiri. Ditekankan- 
a, bahwa sebagian besar dari soal 

. bertalian dengan kepertjajaan 
mum dan ia menjatakan pula ha- 
PN ana jang akan Gea 

  

   
    

   
      

'Djerman : £ 

mengambil tindakan? jang bertalian | 

' buka im bagi Djerman. 

Tan. 

“Ia mendjelaskan, bahwa jang di- | 

tis 

- Pidato otnsan Pena 
Utusan Perantjis, Maurice Schu- 

man, antara lain menjatakan, bah- 
wa satu?nja keinginan negara2 Ba- 
rat dalam hal ini ialah dapat. dilak- 

sanakannja suatu penjelidikan jang 
tidak memihak terhadap kemungki- 
nan dapat tidaknja . dilangsungkan 

Kemudian Schuman menitik berat- 
kan pendapatnja kepada aspek jang 
konstruktif dari usul Amerika Seri- 
kat, Inggeris dan Perantjis itu, jang 
katanja, ditudjukan untuk 'menghi- 
dupkan Kembali kerdja sama dalam 
|suasana jang damai-dan gembira di-. 

antara semu negara didunia ini, 
Ia berpendapat, bahwa pembentu- 

kan panitia penjelidik itu adalah dja- 

'lan jang sebaik?nja kearah penglak-' 
sanaan maksud itu. 

Resolusi Pakistan. 
Kemudian tampil kemuka utusan 

Pakistan jang memadjukan sebuah 
.yesolusi, minta supaja wakil2 dari 
Djerman Barat dan Djerman Timur, 

demikian djuga wakil2 Gari berba- 
gai-bagai sektor dari kota Berlin, 
diundang untuk ' mengemukakan 
pendapat masing2 mengenai usul 3 
negara untuk membentuk panitia 
penjelidik tersebut. MEA 3 

"Ketika ketua sidang menjatakan, 

n babajo Bala api 
EMERINYTAH Mesir pada hari Katon. jL. ndk mengumumkan ken. 

| terajadi pertempuran? sengit antara kaum nasionalis 

suatu de- | 

salahkan pemerintah jang dianggap- : 

njelidikan2 untuk mengetahui bera-. 

jang djatuht 

|diantaranja 3 orang anggota polisi 4 

Korban dipihak Inggeris menurut | 

  

setelah pada hari Senen jang lalu 
Mesir dengan pa- 

Suez, jang Pn korban tidak 
Gan luka? Yk 

  

a     

     

  

Waki2 pergerakan - koperasi 

kredit dan pertanian Indonesia 
jang sedang. mempeladiari 

pergerakan. koperasi di (Ame 
rika Serikat selama 10 ming- 
gu, dengan beaja BCA untuk 
kelak dipraktekkan. di Indo- 
nesid. Gambar diatas ni mi e- 

lukiskan Rombongaw ahli ko- 
| 'perasi waktu ada dimuka Is- 

tang Putih, jang sedang diper- : 
baiki. Dari kiri kekanan "Ka- | 
mardisjah  Hadiwinota, Sjam- 
Su Soemohadinoto, R.M. Saja- 
ga, (jang membaliki portret) 

" Byrge, « Carlsen “Onahasiswa 

  

    Denmark), Kastura dan Atang 
MH. Mochtar. (ECASTEM).              

    
  

Persetudjuan 
'nKuwait Oil   

pemilihan2 bebas diselurah Dj jerman. It 

.maian didaerah Timur Tengah, dgn 

iki tentang didirikannja komando per     bahwa resolusi Pakistan ini akan di- 
Deri priorifeit, maka utusan Soviet, 
Tacop Malik memprotes -pernjataan 
Ini dan menerangkan, bahnva delega- 
si harus lebih dulu diberi :kesempa- 
tan untuk menjatakan pendapat ma- 

sing? mengenai usul 3 negara Barat 
tu. 

Utusan Israel memprotes resolosi 
Pakistan imi dengan menjatakan bah 

wa tindakan jang diysulkan oleh 

Pakistan itu adalah suatu tindakn 
rakjat Djerman  kesidang Panintia 
Politik PBB ini akan menjebabkan 
mereka akan beranggapan, bahwa 
waktunja kini tiba PBB akan mem- 

Ant. “AFP.   
Gea 

Bowiaakahan 

kepada Maloja 
sris, Oliver Lyttleton, di Kualalumpur hari 

2 ggeris akan berusaha keras 
“1 bagi Malaja bersatu dengan pemerintahan sendiri”. 

di Malaja” 

peringatkan, bahwa keadaan darurat 
di buruk dari pada mendjadi baik. 

oleh pemerintah tak akan dapat 

AAN Gatang ini. 
Berunding dengan kam 
pengusaha, ' 

dingan djuga dengan “delegasi kaum 
pengusaha tambang timah dam ke- 
bung karet Tionghoa. 

Para pengusaha tambang timah itu 
minta bantuan supaja Inggeris mem- 

| beri perlengkapang nertambangan, 
agar. dapat memperbesar produksi- 
nja. 

Para pengusaha perkebunan karet 
| minta perbaikan mengenai tindakang 
keumanan, Ant, ARP, 

  
   

  

memberikan buahnja dibulan2 japg 

Luttleton hari Senen Dekan TUNA | 

Menurut persetudjuan tadi, Sech | 
Kuwait akan menerima bagian jang ! ! menuntut sedjumleh 
sama dengan maskapai minjak tadi, 
dari keuntungan. jang akan Cidapat 
dari penghasilan minjak Kuwait, ja 
itu kira2 $.140.000.000, hingga Sech 
Abdullah Salim as-Subah akan men 
djadi salah erna jang terkaja di- 
dunia. $ 

Perlu disebut Histni, bahwa kongsi 
minjak ,,Kuwait Oil Company” tadi 
dimiliki bersama? oleh ,,Anglo-Irani- 

an Oil Company” (AJIOC) dari Ing- 
geris dan , American Gulf Oil Com- 
pany'. 

Menurut beaitakjuan tadi, pihak 
kongsi akan membajar padjak peng | 
hasilan kep: IKI hi a 
Teea Mena ka Na na 
akan menerima bagian2 jang kira2 
sama, dari keuntungan minjak tadi. 

Daerah sumber minjak. tadi ada- 
lah milik-pribadi Sech Abdullah Sa- 
im as-Subah, sech dari daerah Ku- 
wait jang letaknja antara Irag dan 
Saudi Arabia ditepi pantai Teluk 
Iran aa Ant. UP. i 

Kata An Pasha. 
NN RA MEN Lt 

Negara2 Arab - PU Gee Me Are Ser e 
ngatakan, b ahwa'Tur- 

Na djual diri io dan Pe aa Ba- 
ra ba 2 sar Mm au- 

Untuk Ya atau subsidi pun ketji mempunjai 
Abdurrahman: Azzam Pasha, Sek.j ke pentin Fe an jang 

djen. Lembaga Arab, malam Rebojsungguh2 dalam lalu- 

Tiap2 tahun akan terima 140.000.000 dollar 
ANTORBESAR ,,Kuwait Oil Company” mengumumkan kemarin du- 
Tu, bahwa antara Sech Abdullah Salim 

kongsi minjak tersebut tadi telah tertjapai persetudjuan untuk menger 
djakan sumber? minjak di Kuwait, jang merupakan salah suatu daer: ah 
sumber minjak jang terkaja itu didaerah Timur Tengah. 

Kongsi | 
mur Tengah harus diatasi, 
kalau. tidak, negara2 jang 
didaerah tersebut mungkin akan dja- 
tuh dibawah sesuatu pengaruh 

Gjelek:. 

annj 
hatkan pengert 

tingannja itu 

tingan negara2 Barat. Demikian — 
AFP. 

Kuwait dgn 
Company” 

aS-Subah dari Kuwait dan 

  

uang sebagai 

djaminan untuk keselamatan - kelu- 

|tidak dapa 

  arga2 mereka di RRT. Ant. AFP. 

  

  

BER abaaN Man AAN ae 

HA 

Pemakaian rupiah milik bu- 

Sampai kini sudah banjak jang me 

madjukan “permintaan, “terutama “ba 

njak sekali dari Amerika, supaja da- 

pat mempergunakan uangnja jang 

diblokkir dalam Rrbp itu di Indone- 
sia. Tapi karena belum ada jang se 

suai dengan planning Pemerintah, 

naka belum ada jang dapat diizin- 
kan. 

' Perlu diterangkan, bahwa apabila 

seorang asing meninggaikan JIndone- 

sia, baik sebelum maupun sesudah 

perang (setelah ada aturan devisen), 

Sisa uangnja jang ada di bank jang 
t ditransfer, boleh dikata 

kan sedikit banjak diblokkir dalam 
jang dinamakan rekening rupiah 
bukan penduduk” atau Rrbp. Pema- 
kaian uang ini hanja boleh “dengan 
setein Institut Devisen. Kalau sipe- 
milik itu kebetulan datang di Indo- 
nesia, dan mermintanja utk ongkos? 
hidapnja di Indonesia, maka biasanja 
sebagian diizinkan. Tapi untuk | ke- 
perluan2 lain, jang tidak sesuai dgn 
planning Pemerintah, sedangkan jg 

shempunja tidak ada di Indonesia, agak 
Sukar bagi-si empunja untuk meng- 
gunakan uangnja jang ada di bank 
itu, jang tertjatat sebagai Rrbp.   
Kabarnja kini banjak orang2 dari 

perusahaan2 Djerman jang mau me 
nanam modalnja. kembali di Indone 
sia seperti sebelum perang, ingin me 
minta supaja dapat mempergunakan 
uang Rrbp-nja itu. Kalau perlu dgn 
tjara menukar 'pemakaign uang 
orang2 Indonesia di Djerman jang 
diblokkir oleh Pemerintah Djerman. 
Menurut keterangan itu, pemerintah 
Djerman selalu bersedia memberikan 
kelonggaran melakukan pertukaran 
memakai Rrbp dengan 
jang diblokkir di Djerman kepunjaan 
orang bukan-penduduk Djerman. 
Antara. 

  

Turki tentang masaalah2 
Timur Tengah 

Mesir harapkan nasionalisasi minjak Iran 
ALAM interviewnja dengan madjalah ,,U.S. News”, perdana menteri 

Yurki Adzam Menderes mengatakan, bahwa ia menjetudjui adanja 
suatu alliansi jang mempersatukan semua negara? Timur Tengah 

Serikat, Inggeris, Perantjis dan Turki, serta Amerika 

Krisis jang ada dewasa ini di Ti- 
karena 

tertentu 

jg 

Menderes menjatakan kepertjaja- 
a, bahwa Mesir akan memperli- 

tiannja, bahwa kepen 
sama dengan kepen- 

Selandjutnja“-menu- 

  

be- 

Tintas jang “bebas. 

  

  
uang Mark“ 

  TerusanSuez. 
AFP mewartakan, ahwa dalam 

interviewnja dengan madjalah ,,U. 
S. News" menteri luar negeri Mesir 

telah menjatakan harapannja, supa- 

ja masaalah minjak Iran dapat dise- 
lesaikan dgn. setjara persaudaraan 

dalam rangka nasionalisasi. Masaa- 
lah ini sangat penting bagi Turki, 
karena Iran dan Turki mempunjai 
perbatasan jang sama dan mengi- 
ngat akan ' kemungkinan, bahwa 

Iran mungkin berbelok. ke. Sa 

Uni. 
Tentang Asean Terusan Suez, 

menteri luar negeri Mesir tjondong 
kepada pendapat, supaja soal terse- 

but diadjukan kepada PBB. — Ant. - 

AFP. 

Kasiusa 

  

. kan-penduduk Indonesia 
IYANJAKAN apakah mungkin orang bukan-penduduk 
uangnja tertjatat di bank dalam RKBP (Rekening rupiah bukan-pen 

duduk atau dalam bahasa Belandanja Rupiah Rekening Niet Ingevetenen 
disingkatkan. RURNI) memakai uang itu guna penanaman modal di In- 
donesia, Sabaradin, Direktur Alat? Pembajaran Luar Negeri, 
kan, bahxva Pemerintah selalu suka melepaskan 

“Itu, asal sadja dipakai untuk investasi jang sesuai dengan planning Peme 
rintah, misainja dalam soal per industrian, ! 4 

Indo: nesia jg 

menerang 
rupiah jang  diblolkir 

  

SEPAK - BOLA 
Ikatan Sepak-bola Tiilatjap dalam 

pertandingannja melawan Sri Kuntjo 
ro dari FGbar to dapat kemenang 
an 4-1, 

Dan Halal Loreng dapat meng- 
gulingkan kesebelasan | Polisi dgn 4-0. 

Semua pertandingan dilangsung- 
kan di Tjilatjap. — (Kor). 

MINTA DUA ORANG 
DJUARA DAVISCUP 

Yliktuk bertanding di Indo- 
nesSia. 

Hari ini Mr,'Dr. Sarkies anggauta 
Pengurus Besar Pelti, 
oleh P.B. Persatuan ' Lawn' "Tennis 
Indonesia melawat ke Austr alia, un- 
tuk minta 2 "orang djuara Daviseup 
datang di Indonesia guna mengada- 
kan “pertandingan? dengan diago2 
tennis Indonesia. Jang diminta untuk 
datang ke Indonesia itu jalah nomor 
5 dan nomor 6 dari djuara Dayiscup. 
Pembitjaraan: informeektih genai 

permintaan tsb. telah didjalankan se 
belumnja dan diduga pemain2 tennis 
itu akan datang di Indonesia antara 
dua bulan lagi. Ant. 

PERTANDINGAN  KASTI 
MEREBUT DJUARA 
DJAWA- TENGAH 

Mulai bulan Desember ini oleh Dja 
watan Pendidikan Djasmani, akan di 
adakan pertandingan? kasti untuk 
murid2 Sekolah Rakjat setjara ber4 
Lingkat2, untuk merebut Gjuara ko- 

-ta, djuara karesidenan dan achirnja 
Gjvara propinsi Djawa Tengah. 
Pertandingan untuk merebut aju- 

ara kota Surakarta akan di langsung 
kan mulai tgl. 17-12 jang akan da- 
tang hingga achir bulan Djanuari, 
pertandingan antara kota2 merebut 
Gjuara karesidenan Surakarta akan 
dilakukan dalam bulan Pebruari, se- 
dang pertandingan untuk merebut 
djuara Djawa Tengah akan dilang- 
sungkan bulan April jang akan da- 
tang bertempat di Surakarta. Ant, 

LAPANGAN .OLAH-RAGSA 
DIBANGUNKAN DI 

ATJEH 
Lapangan besar Blangpadang Ku- 

taradja, jang dizaman Belanda ber- 

nama lapangan Esplanade dan ter 

letak ditengah2 ibukota daerah 

Atjeh, sekarang sedang dibangun 
kan oleh PERSAB (Persatuan Sepak 

bola Atjeh Besar), dengan bantuan 

dari beberapa instansi untuk didja- 

dikan lapangan olahraga jang ter- 

tutup. Lapangan tsb. akan diberi 

pagar dari zink. Selama ini lapangan 

besar tsb seringkali djuga diperguna 

kan untuk pertandingan? olahraga, 

tetapi karena keadaannja jang tiada 

teratur, mendjadi kurang berse- 
marak. Ant. 

  

jl. mengatakan dalam kohperensi 
pers, bahwa negara2 Arab jakin bah 
wa mereka dapat ...menghindarkan 
peperangan dan memelihara perda- 

djalan pakt keamanan bersama. 
Dikatakannja bahwa negara2 Arab 

menolak usul 3-Besar Barat dan Tur 

tahanan Timur Tengah, karena ne- 
gara2 Arab tidak mau ,,mendjual di 
ri untuk mendapatkan “dollar atau 
subsidi2.” a 

»Kami tidak memikirkan Russia, 
sebelum Russia memikirkan kami”, 
Kata Azzam Pasha, dan dikemuka. 
kannja bahwa pakt pertahanan Ti- 
mur Tengah jang diusulkan 4 nega- 
ra tersebut diatas tadi tudjuannja 
tak lain daripada menghidupkan kem 
bali perdjandjian Inggeris—Mesir jg 
Na mati itu. — "NONA 

- ORANG KUAT SYRIA 
BENTUK KABINET 

»Orang Kuat” Syria Letkol Shisha 
kly hari Senen kemarin dulu telah 
“membentuk Pemerintah ' sementara 
untuk menggantikan Pemerintah 
Dawalibi jang dirobohkannja 28 No- | 

pember itu. 4 
Sebagai kepala negara, perdana 

menteri dan enteri pertahanan diang 
(| katnja Letkol Fawzi Silau. Dalam ke 

dudukan ini Silau memegang keku- 
asaap eksekutip dan logislatip. Ia 
adalah seorang angauta Mk 
“an sementara militer, 

Disamping itu Shishakly in 
tahkan sekretaris2 tetap dari ke- 
menterian2 supaja 'bertindak sebagai 
Menteri dalam Kabinet Silau sampai 
diadakan pemilihan lagi. 
Dalam pengumuman, Shishakly jg 

baru ini tidak disebut-sebut bagai- 
mana nasib Hamid Khoja jang keti- 
ka hari Saptu diperintahnja  mem- 
bentuk kabinet. — Ant. UP. 

"GERAKAN PEMERASAN" 
THD ORANG2 TONGHOA 

HARUS DIHENTIKAN 
Pelbagai perhimpunan Tionghoa 

di Hongkong kini sedang sibuk me- 
ngadadkan pertemuan2 untuk mem- 
bitjarakan suatu seruan bersama jg, 
akan disampaikan kepada pembesar? 
RRT supaja menghentikan gerakan 

|pemerasan jang pada waktu ini se- 
dang didjalankan terhadap orang2 
Tionghoa diluar negeri jang mempu- 
njai anggota2 keluarga di Tiongkok. 

Menurut berita2 “dalam pers di 

  
  

   

   

an 

Uu. Marilah! 
Kita menanjakan se 

babnja pada Warti 

  

     

  

      

Margarineku kebetulan 
Aku lalu "pindjam dari 

gaku. 
dengan merek jang ia 
sukai: PALMBOOM. 

  
Lezat nik 

timewa. 

  Hongkong banjak orang Tionghoa di   kota itu telah menerima surat2 jang | 

la kasihkan sekaleng    
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa “asli dari tiap makanan dan mem- 

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

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin” A dan D, 

HASIL DARI DJAWA NAN 

        habis. 
tetaing- 

O. begitukah? 

sadja: 

  

     paling 

    

benar! 

  
at dan sehat 

INDAH,    

Betul 

rasanja PALM- 

BOOM memang lezat 

       
       

     

          
        

    

     
      

Seterusnja aku 

tjuma akan beli 

“PALMBOOM"”. 
         

        

   
   

      

    

    

    

  

    

  

   
      

    

   

   

   

  

   
      

   
    
    

  

HALAMAN & 
Lea acne 

akan diutus 

      

      

    
   

    

     

  

   
      

      

      

     
         

      
      
       
             

    

  

     
      
      
       

          
         

       
       
        

          

     

      
        

              

         
    

  



     
   

  

   
   

$ “jang Ban pat 
an ketuanja, jaitu sdr. : 

  

   

   
   

   

   

   
ram - atau 

3 Djadinja mere 
| pergi berburu. Pulang: 

“Lantas makan, lantas njanji kron- | 
tjong, sambil main gitar. 

Kenap 
ublik Indonesia, jang tanah airnja 
juga ? Apa mau ke Chollan? Kan 
ingin dan tidak ada gado2. 

| Menurut harian “Nicuwsgier”, ka- 
“pal Renville tempat perundingan In- 

donesia. - Belanda dulu, hari Saptu 
minggu “Talu, meng galami kesukaran. 

p agi Hina 
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e jang Berlabuh diteluk San Fran- 
isco telah putus tali-talinja, dan ter- 

bang ketengah laut. Tinggal satu ta- 
6 jang tidak putus. 

Menurut mBah Nur, pantas sadja 
Renville rewel. Perajandjian Renville : 
pun dulu retwel, karena an Be 
Teraae 

- Aduh, epa-djuga Belanda jang bi: 
kin 'hudjan- -angin, sampai Renville 

na pontang-panting ? 

  

  

  

PENDJELASAN 
- Tulisan ,/Tenaga Sosial” di K. R. 
kemarin, ialah karangan Mr. Suman- 

2 ANN aan 

PENJAKIT MENULAR 
| Menurut laporan penjakit menular 
dari Kantor kesehatan D. I. Jogja- 
karta, jang ke-47, maka keadaan pe- 
njakit menular diluar dan didalam | 
kota Jogjakarta, Tjatjar 1, dipterie 
1 dan Typhus 4. ' 

- Jang terserang typhus tersebut di 
Srandakan dan Kalasan. - 

  

aan ep, (Bara bai dang : 

  

hu petang. | 

sih tidak mau bantu Re- 

  

| Mapan Sak ba Ads 
agama Djepang, maka Djepang da-' 

lam tahun 1950 elah berhasil mendu- 

.|duki lagi tempat ke-6 dari. negara? 
: jang mempunjai produksi badja. 

  

Dari seluruh produksi badja didu- 
Ua dalam 1 tahun, jang ditaksir 

| derdlaalah 200.000.000 ton, AS. mem 
| beri 41X sebagai negara pertama da- 
“lam produksi badja, sedangkan Die 

g meng-export Ik. 383.000 ton ba- 
e Asia Tenggara. Djumlah ini 

k export Djepang. 

alaupun Djepang harus 

PROF. ROMEIN BESOK 
N DATANG : 

"Nieuwsgier” prof. Jan 
| Marius Romein, mahaguru pada uni- 
| versiteit Leiden jang akan mengadjar 
(pada universiteit Gadjah Mada, telah 
“sampai di Djakarta hari Saptu Je 
Kedatangannja di Jogja TENAGA 
Djum'at besok. 
| Dapat dikabarkan, bahwa prof. 3 
M. Romein akan memberikan ilmu 
sedjarah pada universiteit 
Mada., 

Gadjah 

—..4 PELAJAN HOTEL 
"GARUDA" DITAHAN 
Kemarin oleh polisi telah ditahan 

“& orang Belnjan Beta "Garuda", ka- 
jrena didakwa ada sangkut Diwaktu kudjan-angin, kapal Renvil- dengan pentjurian toestel dari seo- 

rang penginap: hotel tersebut bangsa 
India. 

|. Penginap tadi adalah seorang pe- |! 
lukis dari India bernama S. D. Chav- | 
da, dan saat ini An perdjalana 
nja ke Bali. 

"BAJI Pama AKAN 
DAPAT HADIAH 

Didapat kabar, bahwa Kesatuan 
Wanita Surakarta akan meinberikan | 

| hadiah kepada baji jang 
hirkan tepat pada tanggal 12 Mau- 
lad.  Selandjatnja padu tg. 16 De-i 
sember ja.d. akan diadakan baby 
show” Pr di S.K.P. Muham- 

akan dila- 

: geris harus mendatangkan 4540 dari | 
5 kebutuhannja dalam bidjih2 besi das : 

men g- 

  

Djepang, karena industri badja di E- 
ropa djuga mengalami Te Aaaan Kah 
gemilelan laporan tersebut, 

“ Dikatakan bahwa misalnja 1 

   

    

ri luar negeri, Djerman djuga 45Yo- 
Perantjis mendatangkan 509o dari 

. ' kebutuhannja dalam batu bara dari 
erupakan 4096 dari seluruh djum- | negara? lain, sedangkan Belgia ha- 

|rus meng-import seluruh kebutuhan- 
nja dalam bidjih besi. Ant. UP. 

PINDJAMAN — NASIONAL 
SEGERA DIKEMBALIKAN 
Berhubung dengan banjaknja per- 

tanjaan mengenai pindjaman nasio- | 
hal tahun 1946, Kementerian Keua 
ngan kemarin mengumumkan bahwa 

Pemerintah berniat untuk membajar 

kembali pindjaman nasional tahun 
1946 Ibr selekas mungkin dan bahawa 

dalam waktu tidak lama lagi Peme- 
rintah akan menjampaikan rantja- 

ngan undang2 tentang pembajaran 
kembali itu kepada DPR untuk disah- 
kan. 

Ditegaskan bahwa sedjak petani 
han tahun 1950 sebagai langkah per-   

pautnja 

| 
: 

tama untuk menjelesaikan pembaja- 
|ran kembali pindjaman nasional ta- 
hun 1946, Pemerintah telah mengada- 

kan. pendaftaran surat2, pengakuan 
hutang dari pindjaman. tersebut de- 
ngan perantaraan Bank Negara Indo 
nesia, Bank Rakjat Indonesia, Bank 

Surakarta MAB dan Pamong Pradja. 

Kini pemerikszan tentang pendaf- 

n- Htaran itu sudah selesai pun Kemen- 
:! terian. Keuangan telah mengadjukan 
rgntjangew undang? tentang pemba- 
jaran.kembaliitu kepada dewan mer 
teri unbule disetudjui dan selekasnja 

akan diteruskan kepada DPR. Ant. 
  

Tbudijah untuk baji2 jang bergmur 
kurang dari 1 tahun. 

Pemberian hadiah untuk .baji. 
aulud” dan baby show” tsb: akan 

“dilakukan pada tg. 16 Des. itu djuga. 
(Kor.). 

        

  

  

  

     

  

        
   

    
         

    

        

     

   
    

    

  

   

   

   

     
       
      

     
      
          
        

      
      

301 TAWANAN MERAPI 
-  MERBABU-COMPLEX TIBA 

| Baru2 ini telah tiba dengan kereta 
ii tar Me 301 .or 

  

Siaran RADIO 
KAMIS 6 DESEMBER 1951. 

42,25, 59,2 dan 122m. 
00 Ujon2 dari Puro Pakualaman 

13.45 Krontjong dan langgam - 
17.05 Taman Putera oleh S.R. Djetis 
17.45 Pengadjian Al @Gur'an 
18.00 Pendidikan Agama untuk ' 

s anak2 oleh Muallimaat KET 
Es 18.30 Hidangan sendja oleh O.K. 

Irama Murni 
19.15 Tindjauan Tanah Air 
19.40 Waria warni Oleh ORJ 
“s0 Sawandi 
20.15 Santiswaran oleh Gamelan 
M0 studio Jogjakarta 

15 aa Gambus Al-Munir 
  

   
   Buku? as : Pendaft. sore ai. 

at : - Bintaran Lor -2. 
era akan terbit Daily News 

glish melulu utk. cursist. 
    

  

    
PENGUMUMAN "PENTING. 

anggauta2 Perbeta 
mengundjungi rapat anggauta 

: besok pada tgl. 9 Desember '51 
8.00 pagi di Gedung Ta- 

Dj. Wirogunan, 

  

                

Yr: R 8 E Hg PN aah 
Jogjakarta 
Bag. Organisasi. 

SOEJADI. 

    

. (Kendaraan: AD) 

tawanan | 

Ia Tej brang DN: 
t 

  

      

  

PENGUMUMAN 
Dengan. ini diumumkan, bahwa pemeriksaan kendaraan? bermotor 

|. (keuring van motorvoertuigen) untuk kendaraan? dari Kares. SURA- 
KARTA, KEDU dan PATI, untuk selandjutnja diatur sbb: 

—m 

- 

Kendaraan dari 3k Man pemeriksaan 

ena ma mna. 

Ta an n2 HabtaA untuk meme- 5 
nuhi kebu uhan i dustri-badjanja, te 8 
tapi hal ini tidak merupakan suatu || 
rintangan besar untuk industri badja | 

      
    

  

      
     
   
    
   

  

K3 LAN bitjara pakai bahasa  TJING - IEM. 

       
          60. 

      Tempa BeRNBNaNN an 

SEKARANG DJAM 5 — 7.15 — 9.30 

. Hidangan bagi sobat-sobat bangsa 

““ TIONGHOA 

  

,YIEN TIHOEN SAM NI & NG 
Sam Nio, puteri pahlawan, berhasil membekuk beberapa -pendjahat 
jang telah membunuh ajahnj ja.   ANAK? BOLEH MEN     

112. 

  

  

(Ik pada Parkour Sastera, Beasgbatk dan Filsafat akan ditambahkan   
  

    
— Tempat pemeriksaan 

  

Ma Surakarta | Mulai tgl. 10 Desember 
1951. Setiap hari kerdja, 
ketjuali hari Saptu. 51    

      

Kares: PATI 
(Kendaraan: K) 

Kares:KEDU 

Pemeriksaan kendaraan? dari Karesidenan? 
Tengah dilakukan ditempat, pada waktu dan 1 sebagaimana ber- 
laku hingga Se RA, 

Semarang, 4 Desember 1951. 

INSPEKTUR LALU-LINTAS DJAWA-TENGAH 

MOH. 

Ida 

Mulai tel. 12 Desember 

951, setiap hari kerdja, 
juali hari Si , 

Aloon? Utara 
Surakarta. 

Kantor Pekerdjaan 
Umum, Pati. 

Kantor Pekerdjaan 
Umum Kota, sebelah 
Utara Aloon2 Mage- 

5 lang.   
laga 2 lainnja ar Djawe   

SINGGIH     

  

Banjak an maliami bedak dipasar? 
Tapi belum SATU jang bisa bandingkan BEDAK ME 
fine. Baik HARUMNJA, LENGKATNJA, 
NJA untuk merawat KETJANTIKAN. : 
MAU BUKTI!!?22 Gunting ini advertentie, bawak di Stand obat 
Njamuk tiap DUA MENDJANGAN “dalam SEKATENAN JOGJA- 
KARTA. 
Di Solo pada Fabriek Obat Njamuk SOE- TJHWAN, 
Lain2 kota dikirim per post kalau berikutkan franco Rp. 0,30 (utk. 
ongkos kirimnja) akan dt TUKAR TJONTO TJUMA2. 
kami minta DENGAN SANGAT Pada Njonjah2 /Nona2, setelah me- 

| nerima TJONTO, sudilah MENTJOBANJA: dengan betul dan BAN- 
DINGKANLAH DERADJAT KWALITETINJA pada jain? merk jang” 

Kami berani sRASTIKAN:« San p 
Nona akan terheran2 merampak BUKTINGA.« 1 ua Haa 
Maka lengan ini kami andjurkan: Kalau: «Njonjah / Nona stir .PU- 
AS dengan matjam2 BEDAK jang Njonjah / Nona pernah pakai, se- 
karang djuga beli 1 doos J MERCURY FACE POWDER Extra fine, 
Njonjah / Nona akan dapatkan KEPUA LSAN 10675 
mana Njonja / Nona akan mendiadi TERINDAH. dan TERPUDJA ka- 

| rena Njonjah / Nonah punja KETJANTIKAN. 4... 
. Maka djangan ajal! Lekas beli setarang diuga. Ta .doos. Djangan sam- 

pai kehabisan, karena persediaan tidak 'banjak, 'maka ma'afkanlah 
. agar bisa terbagi rata, seorang hanja dapat membeli 1 doos. sadja. 

CO SN ana Ap Doli : 

Pusat pendjual seluruh Indonesia 

Firma THE SOEN ING 
Djalan Beton ae 

Njonjah/ Nona pernah pakai. 

Pir 

URY extra 
terutama Tana Pe 

Kp. Sewu, 

Tapi jang ' 

karena setelah 

Solo.   

  

  

  

MEMEMA Amma mma mna 

baal” 
SUDAH LAMA KITA NANTIKAN 

MEDIS 

      

   

    
     
     
     

   
   

  

. WwveRsInn NEGERI GADJAH MADA 

satu Gjurusan' ak. MU BUMI terbagi atas: 

D0 A1 ILMU BUMI SOSIAL - 
D0 ILMU BUMI ALAM 

Siarat Penerimaan: idjazah S.M, A./A, B, C Negeri 
: a : atau idjazah sekolah/ balai pendi- 

1 i dikan jang oleh Pemerintah diper- 
: samakan dengan S.M.A. Negeri. 

Kewadjiban pendaftar: 

1. menmbawa/mengirimkan idjazah aseli dengan turunan. idja- 
zah tersebut jang disjahkan oleh Kepala Sekolah, dengan 
tanda tangan dan tjap pada gambar jang ditempelkan di- $ 
atas turunan idjazah tersebut:   

2. daftar nilai udjian dan turunannja djuga disjahkan oleh 
Kepala Sekolahnja, 

». 3. surat keterangan dokter dan pamong pradja: | 
4. membajar uang kuliah setahu sedjumlah . Rp. 240.—, 

atau menundjukkan surat DA bunanan uang kuhJU dari 
Kantor Demobilisasi Peladjar: 

—
 

  

Pen daftaran: dimulai pada tanggal 1 Deberaber 1981 “dan di- | 
lakukan di'Sekretariat Un!versitit Negeri Gadjah kiada Bagi- if 
an: Pengadjaran di Pagelaran, Jogja karta, jang akan memberi 
keterangan lebih landjui 

   
   

  

Jogjakarta, 80 November 1951. 

Sekretariat 

UNIV. REGERI GADJAH MADA 
— Fakultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat 

1 58-12. »Kinibalu”   
MOBYLETTE 

  

Speda bermotor ' djalan - ra ante dengan versngiling, kompleet dengan 
perlengkapannja. “Service dengan persediaan onderdelen. Tjotjok utk. 

di DESA dan KOTA. 

Pesanlah sekarang dgn. harga resmi. Perdjual utk. SOLO dan JOGJA: | 

. Kk a “5 $ 1 : ape t ! Perseroan Dagang N.V. ,,PIOLA sono PST Heole 
Djetis 45 — “We 763 — Jogja 

261 ih 

  
. - & Ng

 6 5 & $ 

  

Minumlah Djamu Tjap DJEMPOL 
Kn Ie nama 

£ 
an
an
g 

"MAO TSB TOEN IG. Heerser over Rood China. 
door Robert Payne. Geill. gb. ..... PA naa NN desa Rp. 19,50 

CHE '"ENCYCLOPEDIL. voor Gezin en Verpleging 
Samengesteld door Dr, P: J. de Bruine y. Amstiel. geb. 

PA ND DER TOEKOMST,. Een Brede Wereidanalyse van 
nog niet ontsloten Ruimten en Moge cden.    

    

door An Oni di sehka Cen geb KONI un AAA 25,— 

ONTWAKEND AZIE. Plannen en Mogeltjk de 
Neutrale helft der Mensheid. 
door Anton Zischka. Gelll. geb........... NN tia ara et Kan 

THE NEW AMERICAN WEBSTER DICTIONARY. A LA Kn 
ved for school and office use largest, Cia est” type' 

“ spelling,. pronounciation and def'nition of all essential 
words, 5D 3,50 

Pengiriman setelah menerima poswessel ditambah 107, ongkos 
kirim. 

Pengiriman dan Penerbitan Buku? 

16.8. C| "PERSATUAN TENAGA" 16. 8 C.| 
' DJALAN PEKALONGAN 4 — DJAKARTA.   
  

  
  

  

  

    
     

  

          
    

  

     
     
      
       
     

    

    

        

    
          

  

   
    
    

  

    
menjerahkan dua helai pasfotonja. z : : 

  

—
u
n
n
r
o
t
 

tan
i 

im
at

an
 

  

  
  

         

PER DOOS Rp.12.590 

Cc) Losmar's Leucorrhoea Tablets. 

13 

d). Losmar's Syphilis Tablets. 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

e). Losman's Santai Cysiol. 
Istimewa buat penjakit kentiing jang bernanah Tan Lana). 

t) .Losman's Chocelate Laxative Pil. : 
Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 
Losmaws Hemorrhoids Pil. 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

h)  Losmaw's Calosion Tablets. 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
i) Losmar's Neuring Pa. ai 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran. 
» - Losmar's Anti Pollution Tablets. Hg 

Obat adjaib buat hilangkan besermani atau bongsiat. 
k) ELosman's Deafness Pil. 

Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
1)  Losmar's Rheumatic PH. 

Untuk sakit tulang entjok d.LI. sakit rheumatiek, 
n) Losmarm's Nier & Blaas Tablet. 

Mustadjab sembuh sakit Pinrgang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa “sakit d.LI. 

6). Losmar's Bloodtonie Tablets. 
Mengandung Vitamin A.B.C. Untuk orang sakit baru sembuh, 
badan lemah muka putjat, mekan tidak enak. 

m) Kosman's Aptacid Powder. 
Buat sakit Ulu hati, kelebihan “asem, makanan tidak 

AGENT Jogja Tek An Tong Petjinan 81. 

aa Solo Djin Seng Hoo Kefandan No. 15. 
es Madiun Tek Seng Hoo Pasar-besar No. 10. 

BISA BELI SELURUH Toko Obat, Indonesia. 
4: 112. 

Berguna sekali buat perempian sakit keputihan (Pektay). 

' (OBAT KUAT) 
VIGOSEN UNTUK LELAKI 

E MMENAGOGUE - - PERAMPUAN 

Losmaw's  Vigosen 
ini menambahkan da- 

rah sungsum, manik dan na- 
pas, terutama memberi tena- 
ga baru. Sangat berguna ba- 
gi orang Lelaki atau Perem- 
puan jang badan lemah dan 
berpenjakit. 
Losman's Kmmenagogue T 

Obat 

blets. 
Obat pendapatan baru 
tuk: Orang 
tang bulan tidak tentu, 
rah kotor mengumpet, perut 
herasa sakit, kurang darah, 
muka putjat, kepala pusing 
dan pinggang 
AWAS! 

dilarang minum. 

  

  

          

       

           
       

     
       
   

    

    
   

Mr. |. SUPOMO 
Tata Negara Indonesia diilid | 

Tata Negara Indonesia djilid II 

Djilid I dan II 

  

Perempuan Ta 

    

 


