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—. deag-lock dalam 

| hadapi soal2 ini.” 
- mengetahui bilamana parung | 

| @kan dimulai. — Ant 

      

  

“Waktu ditanja, 

suasana masih baik utk Bala 
ken perundingan, ia diawab : ,Sija 

“mau berbitjara tentarg dead 
lock, pessimisme atau optimwisx 
hanja setjara nuchter saja aka: 

Delegasi beluw 

  

H8: Angoiia Pertamina 
“akan diadili 

00 hakim 
Seperti jg telah kami kabarken 

tempo hari, terhadap sediumlah 231 

tahanan politik jang tersangkut 

dalam rezzia Agustus, 
ajat ,,Keng Por: - mengabar 
bahwa kira2 15 orang angg 

men kini e dih adi ditang: 
amah Agung utk diadili lebih 

    

     
Sakirman Rkak Naba PKI, 'Tju 

| gito anggota Fraksi PKI den Wer- | 
t ..dogo (SOBSI) dari Front Burub. 

Lain2nja dari 41 orang jg akan 
Oinya Kan Ha Bagan adalah 'e    

  

   
   

  

itjarakan dan mengambil keputusan 
ngenai soal2 dinas Juar negeri In- | 

'donesia. ) 
Pihak resmi belum bersedia mem-. 

berikan sesuatu keterangan lebih dja 
» uh tentang keputusan? itu, tetapi me- 
nurut. dugaan soal? itu adalah me- 
ngenai mutasi jang akan Gidjalankan 

pada rwakilan? Indonesia di Juar 
   negeri. 

ng diketahui lagi, “bata kabi- 
an mengadakan 

1 pada hari Rebo minggu de- 
Ed a pada waktu itu belum ada 

diterima oleh kabinet sesuatu lapo- 
“ran jang perlu dibitjarakan dari de- 
legasi Supomo, maka jang akan men 

i atjara dalam sidang kabinet itu 
nanti adalah hal2 jang mengenai uru 
Me lam 1 pager dewasa ini. — Ant. 

    

    
     

daa 2 

    

   
   

  

   

      

   
   

   

    

   

PBB | hari Kemis ji 

   EP. Jaan buthiu kabarkan, bah- 
pemilihan tiga anggota tidak te- 

ari Dewan Keamanan diketuai 
n utusan. Inggeris, Sir Gladwyn 

Kanaan Padilla. Nervo 
| sedang pimpin pertemuan 

sendjataan. 
tidak tetap jang ha- 

Toe Nana 3 
| diketahui, 5 

ok, Atas Ing- 
ae Sob Pn 

  

  

     

   

     

  

    

lebih daa , 

  

jut, perang, tindakan razzis | : 

ipa 
“5 Agan Na & pemerintahan. 

er   
Didalam landjatan Mena kema. 

| rin dulu, kabinet kabarnja telah mem 

kembali si 

  

| 4 negara mengenai 

  29 suara. 

basal kedua dari 
|Imis jl, jaitu 

je Nah Sebulan 

Btjeran ........ 

LANGGANAN : 
“Rp. 4l.— 

Dalam dan Luar Kota. 
0... ina ajaa 

0.60 ........y 

  

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

  

   
       

  

  

  

  

  

   
   
    

Ala. djawabannja atas perta 
jaan2 anggauta dewan rendah, 

Menteri LN Stikker antara lain 
enerangkan, bahwa Peme 
intah Be anda tidak 

sikap dingin terha 
ip perundinyan per 
bungan Unie Indo 

aa oa Belanda -dengan 
depan 20 delegasi Indonesia. 3 

Pemerintah Belanda akan me- 
mundiukkan kerdja sama dan djasa 
ang baik kepada Indonesia. De- 

    

    

  

   

  

   

2 | menghendaki kerdja sama itu. 
Achir ana maa babwa'pe- 

Ba ai perun- 

      

    

    

ten tang 

“Preona anta batu tor bana 
wa diwaktu jang singkat Neder- 
land akan menjusun suatu rentj:na 
pembangunan jang luas untuk 
“Irian Barat.“ 

Sekretaris Negeri urusan Unie, 
Mr. Biond, menerangkan dalam | 
dewan rendah, bahwa hubungan 
antara Indonesia dan Nederland 

. Jharus dipandang dari sudut poli- 
cik dunia dewasa ini. Dikatakan 
bahwa Indonesia tidak tiondong 
'kep:da Rusia, tetapi nampak le- 
bih dekat kepada negeri Barat. 
Dan dengan demikian, maka 

Nederlahd bersedia untuk mem- 
berikan bantuan2 kepada Indo- 
nesia. pa gnpia Blond mengha- 

nggot Kn ea Alai Cuba 

anggota DK Ekonomi & Scsial 
AKISTAN dan Chili telah di ipilih mendjadi anggota Dewan Kesima 

Pakis an memperoleh 55 suara dan Chili , 
DS 

: Pakistan Pesan aa India, semenfara Chili aan an Boga 

Anggota tidak tetap itu NN 
b . waktu dua tahun dan membutuh 
kan suara dua pertiga untuk dapat 
dipilih mendjadi anggota. Anggota2 

jang henti tidak dapat dipilih kem- 

bali dengan segera. 

Djalannja pemungutan sua- 
Era 

Dalam pemungutan suara jang 
“pertama, Chili memperoleh 57. suara, 

Pakistan 55, Junani 30, Byelo Rusia 
26, Philipina 3, Augtrlia 1, Argenti- 

2 1, Columbia 1 dan El Salvador tt 
Dalam pemungutan suara ke dua 

dua pertiga dari - 

mikianpun pihak Indonesia djugaj 

, Neg - Jerland akan 

   

PA Hgak 

  

  

' Lluntuk memperoleh suara terbanjak | 
60 suara Junani | 

memperoleh 3 suar: dan Panen Rusia 

ekonomi dan sosial, 
Kemudian sidang 

Dewan Ekonomi dan Sosial. Merek 
1 ini akan menggantikan Belgia, Ti- 

|i bagai berikut: 
| Ba 53, Argentina 56: “. Cuba 
   

Lebih Tlandjut 

ra2 untuk 6 tempat dalam Dewan 
onomi dan S sial PBB adalah se 

Tiongkok 45 guara, 

mangan suara. Tida ada jang blan 
Ii ko. 

“ebagai sudah dikatakan, suara 'jg. 
“dibutuhkan untuk terpilih ialah sedi- 
kit-dikitnja 40. Hanja 4 negeri telah 
dipilih (Tiongkok, Perantjis, Argen-   

      tina dan Cuba, — Ant, UP, Afp. 

Pemilihan 6 anggota Dewan |. 

membitjarakan 
agenda hari Ke- | 

pemilihan 6- anggota | 

| ongkok, Perantjis, Chili, India dan |. 
Peru. 

AFP Kakak 
djumlah suara jang diperoleh nega- 

“ag Negara ambil' bagian dalam pe- 

5 

  

  

5 Hen dulu Prof. Supomo ketia" utusan Ka 
nesia dalam perundingan Unie Indonesia - Belan 

Ida dan Irian Barat telah mengadakan mar kanan 
5 Manan Du Drees, Stikker dan Peter. 2 

. Kemarin dulu ita Kian Proi. Supomo duduk 
agai tamu dari sidsng dewan rendah Belanda 

-|jang sedang membitjar kan AogganAn Melania 
1 “untuk seberang lautan. 

Tak peranaka  |' 
Belanda dalam waktu singka 
akan mengamb:! keputusan d:lam 
soal kewarga negaraan nanti. 

  

bubawaa menemui 

“Anthony Eden 

Kemarin Duta Besar Indonesia di 
Losdon “Dr. Subandrijo untuk per- 
tama Kalinfa mengadakan kuad ung 
Ak. kehormatan kepila menteri 

1 j 

LN Inggeris Anthory Bien. 
- Wart- win , Antara di London da- 

Dat ke'erangan dari sumber jang 
menge'ahsi, bahwa kundjungannia 
ini Sibandetfo ingin meagetahul 
spakah. Pemerintah Konservatip 

& Inggeris seperti jang banjak 4didu- 
|g3,.bersikap lebih, Gem” terhidap 

Indonesia daripada Pepgerjatan ig 
1: au 1 5 

Tentara 

  

R3 ru?, 

18 »? latonis. 3 

“pi 
@-aml saja pssti lebih   

  

BIAJA Bs 
DJATENG 1951 
Sebesar Rp. 210 000.000.— 

Menurnt ke Pun tahun 

1951 ini pemerintah pinsi Djawa 
Tengah manjed akan 

mum, Periranan Darat, dan Perta 
nian jang dalam tahun ini sudah 
dioper oleh pemerintah otoroom te- 
tapi soal gadji pegawal masih dike- 
Ioarkan oleh pusatnja | hasing2. 

Hingga kini dari djamlah tersebut 
telah dikeluarkan untuk biaja rupa2 
sedjumlah Rp. 148000009.- dan re 
nurut argka masih ada ketinggel «» 
Rp. 62 400000 untuk disediakan buat 
keperlua- Ujawatan Peng- d!arss 

. jang karera belum Hukup belum di 

  

   

keliarkas ! 

Sebsgaimana pera | diksbirkan 
Djaw:tan Pengadjaran Inspeksi Re 
'kolh? Rakjat di Djawi Tengah te 
lah beberapa bulan'int dlurus oleh 
propinsi dan untut itu diperlukan 
beajsa Ro 59.000 000.- untuk gadi 

beum terst ng perorgko 

  

Letih djauh Ka ban. bahwa 
rntoak rontjana beaja tahan 1952 ki 

2 an, sibuk dikerdjakan Jing 
“banjak bar. 

h bing dengan tambalnja d'awu. 
an? jang dioper mis sg" a Djawitan 

Kesehatan Rakat ja kabarn'a 
laan tahun 

  

akan Fin er padi 
k depan. Ant. E2 

! dral 

na Rp: 210 

|djuta belim terhitung gaaji pera 
wai dari Dfawitan Pekerdjaau U- 

  

Maa 'hembonbik 
kabinet Muang Thai 

phon dari Muang Thai tel h menun 
djuk djendral besar Pkibul Song 

kemarin dulu malam. 

menggantikan kabinet sementara 
(Jang dipimpin oleh Phibul Soag- 
gram) 
eksekutip sementara sesudah djen 

Phirchun Ahanwan merebut 
kekuasaan 29 Nopember jang lalu. 

- Menurut keterangan jang didapat, 
Ph b.lSonggram meletakkandcj .bat- 
snnja sebagai kepsla kabinet &ce- 

  
n engadakan sidargnja tertutup ma- 
lam Selasa kemarin dulu. 
Disamping itu kemarin dulu ma- 

lam telah dikeluarkan 2 buah ama- 
nat R.dja antaralain jan: dalam 
pokoxuja mengesihban perintsh2 

jadg cikeluarkan dewan exsekutip. 
Ant. 

  

Delegasi Indonesia ke 
Djepang 

Berengkat tg 13-12 
Diperoleh ketersogas dari jang 

sangat mengetahui, 

nesia untuk membitjarakan per- 
Gjsndjtvn bifateraal dengan Dje 
osug sebigian akan berangkat tg 
13—12 ,ad dan sebagian lagi akan 

pan skan dinulil pembitjaraan: 
dengan Djepang belum lagi dike 
tabui Ant. 

LAGI SEBAHAGIAN PER- 
' UTUSAN INDONESIA 

Berangkat ks Amsierdam 
Pada djam 11.00 tg 612 teiah 

berangkat: dengan pesswat KLM 
ke Amsterdam sebahagiin dari pe 
perutusan Indosesia peda Konpere 
st Irian dan pesrukaran statuut Uni 
Indonesia-Beland , taifu Mr. Te g 

Tjng Leng, Mr. Zairin Zain dan 
S. Papare. HN 
Dapat d'kabarkan, bihwa Sekre- 

t'ris Djendersl Kementerian” Pene   rargan, Riaslan Abjuigani, pad 
har: Senin tanggal 10 12 "j.a.4. akai 

berangkat pula ke Piris u'k set 
Galam delegasi Ind :nesia pada sid ing 
umum disana. Ant. 

  

  

  

nose di: Suez kuat 

Kerugian di Malaya besar 
PERDANA Menteri Inggeris W nston 

teah mengadakan pidato didalam 
'madjelis rendah antara lain dihadliri oleh P. M. Djerman Barat 

mis petang kemarin dulu 
Churchill pada-hari Ke- 

Adenauer dan Duta Besar Amerika Serikat. 

| Antara lain mengenai pemben- 
tukan tentara Eropa, Cnurchtil 
menjstakan bahwa ia merasa puas 
sarena P.M. Adennauer dari Djer.- 
nan Barat masih memegang teguh 
pendapataja bahwa bangsa Djer 
man tidak mendesak supaja diban 
tok suatu tentara nasional. s 

,Kita hsrus meajetudjui untuk 
mewbentuk sustu tentara Hrop. 
dan Djerman akan menduduki ten 

a" pat ternormat didalam ketentaraan 
Ladi”, H3 

Tentang Kemungkinan akan di 
tewpatkinnja pesawat pembom 
Amerika di Inggeris jang mengang 

zit bom2 atom bila Soyjet Unie 
emulsi pembuauhan2, Caucbiil 
sngatakan, bahwa la akan me 
undingkan soal jai dengan Ame 

tika Berikat. ,,Kita harus mengakui 
benempatan2 pesawat2 pembon 
Amerika di Inggeris itu akan me- 

epatkan negeri ini digaris de 
pan @- diikata pefjab Fs ing du | 

nia ke Ill«. 
Akan tetepi, kata Cburchill, ba 

haja aksn petjahnja pering dunia 
betiga sekaring berkurang bila 
dibandingkan dengan keadaan ke 

tika tshun '48, ketika dilakukan 

b'oxkade terhadap Berlin oleh So 
vjet Unie. 1 

' Bom atom dan Suez 

Usaha pembuatan bom atom 
d'ajand ikanoja bahwa pemerintah 

'nja akan melandjutkannja usaha 

| tadi. Caurchill mergatakan, bahwa 

“padukan? Inggeris jg kini 

" daerah terusan S9ez stsu didekat 

ada di 

  

nja itu tjukap kuat untuk melaku. 
kan pekerdjaan apapua jg mereka 
hadapi dan ,,disarbutnja dengan 
genbira bahwi. antara pasukan: 

Inggeris dan tentara Mesir terdapat 
hubungan baik«: 
Sementara itu Inggeris akan me 

Iskukan tugasnja sesuai dengan 
hak?nja didserah Terusan Suez jg 
Gitetapkan dalam perdjandjian ing 

geris Mesir. 

Situasi di Malaya 

Tentang Msisya Churchill me 
ngatakan bshwa sebelum Menteri 
Djadjahan Inggeris Oliver Lyttle 
ton pulang dari daerah Ini, maka 
tak dapat diambil sesuatu keputu 
san. ,,Djelaslah bahwa harus ada 
orang jg mempunjai kekuasaan ke- 

| tataregaraan jg affektief dalam 
| segala tjabang2nja termasuk djuga 
(dan terutama) atas kemiliteran 
dan kepoi!sians. 

| Cia»uwmkan bahwa di Malsya ter 
dap:t lebih 100000. orang anggauta 
"eotara dan polisi. Inggeris mende 

Prita kerugian2 besar ,, karena terro 
risme dikebun2 karet dan tambang2 
timah di Mal ya” dan kekuatan 
bandit2 12.000 orang. 

Hubungan Ingg. dgn. 
testara Eropa: 

Diterangkaonja lagi bahwa tenta 
re Eropa akan mergadakan perhu. 
bungan erat jang effektip dengan 
pasukan2 Inggeris jang merupakan 
anasir djuga dalam rangka perta 
hanan Eropa Barat itu. 
'Iaggeris tidak akan meleburkas 

diri dslam tentara Eropa, kata 

  

Persiapan2 untuk bentuk Dewan 
- Keamanan 

Dila Pilipina dll. 

merika Serikat, 

Pasifik. 
bisa “djadi anggota. 

Australia dan New Zealand hari Selasa jl. 
“telah melakukan persiapan? untuk membentuk sebuah Dewan 

'Keamanan Pasifik sebagai kelandjutan dari perdjandjian jg. telah 

dilakukan oleh ke-3 negara tsb. dalam bulan Real jl. De- 

mikian diumumkan dari Ne mabng Pa 

Dewan Ini dapat dipersamakan 
dengan Dewan Atiantik Utara, 

Dalam buburgan wakil fatimewa 

Cari kementerian Luar Negeri Ame- 

“rika Serikat Cowen, menteri L N. 
“Kustralla Casey jg kini berada di 
“Amerka, dan duta Australia di UBA 
.@pender telah mengadakan pem: 
bitjaraan2 tentang soul teb. 

Kelargan pemerintsh Amerika 
menerargkan, bahwa Dewan tab 
bermaksud untuk menjusun sebuah 
perdjandjian guna memperbaiki ke 
smainan umum di Pasifik. Lebh 
landjut kalangan itu menjatakan, 

bat wa Indonesia, Pilipina dan nega 
r22 di Pasifik lainnja di hari depar 
|d-pat diterima mendjadi 
Dewan tsb. Demikian Jaya Bode,. 
  

3 7 TE k 
Lembaga Kebuderarn Indonesia 
,Kon Batavanseh Genestschap 

sehanpen' van Koseanen Watan   

Charchil!, akan tetspi sekarangpun 
sudah mempunja! perhubungan ja 8 
erat, dan Inggeris akan beru h 
keras untuk memberikan sumta ga 
berharga dalam masghalani tim 
bulnja agressi Ant. Afp. 

  

ADENAUER MENEMUI 

EDEN LAGI 
Perdana menteri Djerman Barat, 

Konrad Adenauer, pada hari Kemis 

jl. melandjutkan pembitjaraannja de 
ngan menteri luar negeri Inggeris, 
Anthony Eden. 

Adenauer, jang kini mengadakan 
k nd,.ngan resmi kepa a Inzeers 
pada hari Reboji tlh mengunij nr 
balai perguruan tinggi Oxfori. An . 
AFP. 

  

Prof. Dr. Sardiito. 

Bila dipandang periu 
boleh 

Berturut-turit telah dimuat dlm 
harian ini pemandangan? para sar- 
Gjana kita terhadap bahasa PBe'anda. 
Dim hubunngan in! Prof. Dr. Bar. 
Glito tidak banjak memberikan pan- 
dangan, baik sebagai presiden uni- 
versiti' negeri Gadjah Mada, maupin 
sperecoonlijk«. 

Olehnja dinjatakannja, bhw dalam 
| menghadapi soal bahasa Belanda 
dapat dipel: djari, bila dipand. ng 
perlu. 

Barang2 Djepang ja. 
dilarang masuk 

D-:lam garis2 basarnja 
sudah ditentukan 

Kabarnja komisi jang ditugaskan 
menjelidiki tjara membatasi im   

anggotae 

port barang2 dari Djepang kena 
Irin dulu telah memperoleh keten 
tuan2 dalem garis besarnja. 

Pihak resmi tidak mau memberl 
keterangan apa2 mengenai bsrang2 
ig. dilareng itu, kabarnja lebih du- 

ilu hendak disampaikan kepada im- 
| kortur2 ig., bersangkutan. 

Liin sumber menerangkan atas 
pertanjaar, bahwa jg. akan dilararg 
itv, terutama barang2 jang dapat 
Tibuat di Indonesia sendiri seperti 
barang2 keperluan rumah tangga 
Gan barang2 jg. mudah didatarg. 
ken dari lain negeri seperti mesin2 
dan slat2 pertanian, slat2 pemo 
tret, bararg2 dari ter bakau, arld 
di. lontjeng dan lain2oja. 

Dalam daftar jang terlareng pe- 
masukannja inl, tidak termasuk 
tekatil ketjuali beberapa djenis jg. 
b:raifat Irxe, 

Selemn utnja dapat diterangkan 
b lw. dalam daftaritu ada barang 
Ja dsatad dan ada pula jg. sama   sekali dila ang pemasukannja, Ant, 

« 

   

  

Wartawan ,,Antara“ di Bangkok 
mengabarkan bahwa Radja Phumi 

|gram .sebagai pembentuk kabinet, | 

Kabinet jang akan dibentuk ini 

jang diangkat oleh dewan 

  

“kembali dari RRT. meagupas   
mentara ketika madjelis rendah | 

delegasi Indo | 

bertolek seminggu kemudisn. Ka. | 

Kesimpulan sdr. Moh. Said ten 
tang persentase mahasiswa jarg 
lulus udjian tidak besar disebabksn 
karena ,,mereka jang lulus itu pa 
da umumapja terdiri dari mehasiswa 
jang sedikit . dikitnja mash pah m 
bshasa Belanda, jakni lulusan VHO 
HBS atau AMS" adalah tidak be 
nar. Jang menjebabkan ialah aturan 
atau pendapat perguruan tinggi 
kita, jang dalam alam merdeka in: 
masih berpegangan kepada ukuran 

kolonial jang mesomorsatukan ba. 
hasa Belanda Gan meng-anak lirikar 
bahasa Indonesia. Djika kita pakai 
ukuran nasioaal sebagai bangsa 

merdeka, tanggung persentase ma 
basiswa jang lulus udjian karen: 
paham bahasa belanda tidak aksr 
sebegitu besar seperti mereka jan: 

oandai buhasa Indonesia. Anak jan: 
idak pandai bshasa Belanda bukar 
anak bodoh. Maklum anak itu dise 
olah rendah, menengah pertam: 

dan menengah atas memang tida 
wen'apst pelaijaran bahasa Bs 
lauda. Suatu perbuatan tidak adi 
dan tidak benar, djika anak enak 
kita tjiptaan revolusi nasioasl kit: 

itu lantas dikal-hxan dengan teman 
temannja jang serba kebetulan lu 
lusan VHO, HRS atau AM3. Dar 
lebih tidak adil dan tidak benar, 
djika lantas anak-anak kita jang 
sudah bebas dari bahasa Beland: 

itu dalam alam merdeka ini djus 
ITU disurah beladjar kembali behas 
3elanda. 

Sekedar— katanja “untuk meng 
gampargkan mhigurunja, jg. tidak 

pandai bahasa Jndonesia. Ini djalar 
pikiran tersesat dan mengandung 

'rti mundur teratur. Kita labih se 

utk sementara waktu tidak begit: 
tiaggi dari pada ditinggi-tinggikar 

dzn memperkosa djiwa ansk2 kita 
ian diiwa revolusi nasional kita, 

ig. setjara tegasnja melikwidir bs 
basa Belanda dari mata pel-djarar 

ig. dipentingkan dan promwofr ba 
hasa Injonesia sebagai bahasi pe 
ngantar disemua perguruan, dari 
sekoleh rendsh sampai sekolah 
tinggi. Lebih2 tidaktepat, Gjika ki 
ta mengingat suasana boruk jang 

kini. meliputi perhubungan Indone- 
sia—Belanda sekitar Irian Barat 
Uni, dsb.nja. 

Dari pada membelendjainja orang2 
asing jg. mahal2. apa tidak lebih 
baik, G.ika nasib para guru dan 
para mah-guru kita diperbaiki de 
mikian rupa, sehingga'nereka itu 
mendapatkan dorongan keras utk 
lebh mentjakapkan diri selaras 
dgn pansgilsn waktu, misalnja se. 
kitar :g ha terdemahsas buku 
pelidjar.a dalam bahasa Indonesia: 

N: fkah kaum guru dan mahaguru 
Indoresia tidak mentjukupi kebu 
than hidupnja gelaku guru dan 
mahaguru, sehinggapenghidupannja 
tidak tenang dan kadang - kadang 
terpaksa mentjari penghasilan lain 
atau -ama sekali meninggalkan du 
ata perguruan. 

Nasib guru dan mabaguru warga 

negara sendiri senen kemis, guru 
dan mab: guru asing jang nota bene 

Pemimp'n redaksi ,, Pemandangan' 

nang melihat peil perguruan tinggi F 

Disekitar persoalan bahesa Belanda: 

' Promofir bahasa Indonesia djadi 
— bahasa pengantar disemua . 

perguruan. 
“M. Tabrani, jang "telah 

peadirian sdr. Moh Said tentang 
bahasa Belanda dan menjatakan pendapatnja, bahwa tiap usaha 
jg mengingatkan kita kepada zaman Belanda harus dihapuskan, 

Dibawah iai kita simpulkan : 
tidak pandai bahasa Indonesia tea 

tidak tjakap alias tidak sengpi 
Gianak-maskan. 

x 

Berpegangan kepada kenjataan, 
bahwa Indonesia sudsh merdeka 
dan bahasa Indonesia adalah bahasa 
resmi, maka segala sesuatu, djadi 
Gjuga susunan, bentuk «dan tjorak 
serta isi perguruan tinggi harus 
dilareskan dengan kenjatasn itu. 
Tiap2 usaha jang mengingatkan 

kita kepada ziman Relanda harug 
dihapuskan. Djiwa anak kita harus 
dipup k selaras dengan jiwa revo- 
lusi nssional kita be'o tak melawan 

Belanda. Karena perdjuangan nasi- 
onsl kitu belum selesai (Irian Barat 
masih didjadjah Belanda) kita me- 
nolak dengan keras pendapat sdr. 
Moh. Said. 

NE. 

  

BUKU PUTIH 
INGGERIS 

Tentang pertikaian 

Inggeris —Iran 
Kerenterian I-.ar negeri 

Inggeris hari Kemis jl me- 
ngeluarkan buku putih ten- 
tasg pertikaian Inggeris-Iran. 
Buku putih ini, jang tebalnja 
67-halaman, akan dibagi.ba- 
gikan kepada anggota2 par- 
lemen Irggeria. 

Hanja 3 bush dokumen dari 
G:umlah 39 buah dokumen, 
jang dimuat dalam buku tsb. 

: sebelumnja belum pernah di- 
umumkan. 

3 Buah dokumen tadi ialah: 
1. Surat dari duta besar 

Inggeris di Teheran, Sir 
Francis Shepherd, kepada 
perdana menteri “Iran, 
Gjenderal Ali Razmara, 

“sebelum R:z nara dibunuh. 
Dalam-surst Int Iran dil 
minta sup :ja Ojangan me. 

hpumumkan fatsal2 ta- 
waran baru, jang dike- 
mukakan oleh Inggeris, 
mengenai minjak Iran. 
Dim surat, jg tertanggel 
23 Februari 1951 itu, she: 
pherd menudah, bahwa 
pemerintah Iran mengi- 
zinkan diadakannja ge- 
rakan2 anti Barat, ig 
berdasarkan pengertian 
ig salah dan kurang pe- 
rgetahuan“, dengan we 
hgabaikan kenjataan bhw 

Inggeris adjukan tawa. 

ran, jg sangat mengun 
tungkan, jakni pembagian 
untung ,f£f y2s. 

2. laporan tentang pembitja- 

raan antara menteri juar 
negeri Inggeris, Herbert 

Morrison dengan duta be- 
sar Iran di London, Ali 
Soki-ly, pada tg 2 Mei 1951 

3. usul terachir dari pihak 
Iran tertanggal 1951., jg 

telah ditolak oleh Inggeris 
Ant U:P.       
  

  

bah buruk didaerah Terusan Suez, 

Pengumuman keadaan bahaja itu 
datang tidak lama setelah dida- 

pat kabar dari sumber jang dapat | 
dipsrtjaja, bahwa menteri2 peperang- 
an dan angkatan laut Mesir telah 

memerintahkan kepada semua ang- 

gota pasukan2 Mesir jang pada wak- 

tu ini berada di Inggris supaja rege 
ra kembali ke Mesir. 

pada itu mewartakan, bahwa perin- 
tah kepada anggota2 pasukan Mesir 

di Inggris itu didahului oleh suatu 

perintah dari kementerian peperang- 
an Mesir kepada semua ahli? militer 

Inggris jang sedang melatih pasu- 

kan2 Mesir supaja mereka mening- 
galkan negeri ini. 

Sementara itu menteri dalam ne- 
geri Mesir Fuad Siradjuddin Pasha 

telah melarang semua demonstrasi2 

diseluruh negara dan kepada pihak 
polisi telah diperintahkan Supaja 

membubarkan setiap pertjobaan de- 
monstrasi dengan kekerasan. 

Menurut kalangan2 jang mengeta- 

hui pemerintah Mesir tidak lama la- 

gi akan minta kepada parlemen su- 

paja disediakan uang sebanjak 
100.000 poud sebagai perongkosan 
permulaan untuk ,,bataljon2 pembe- 
basan” jang menurut « putusan akan 

digabungkan dengan pasukan2 resmi 
Mesir, 

Semua perguruan2 tinggi, sekola- 

han2 dan beberapa. sekolahan asing 

di Kairo pada hari Kemis jl. ditutup 

Insiden2 tidak terdjadi diibukota pa-   da hari Kemis itu. Ant. UP, 

Harian merdeka ,,Al Ahram” dim | 

Anggota2 pasukan Mesir 
di Inggris dipanggil 

Demonstrasi2 dilarang dgn. kekerasan 
(KADAAN bahaja sekali lagi telah diumumkan diseluruh Mesir oleh 

pemerintah untuk menghadapikeadaan jang Kena tjepat bertam 

  

Ferdjandjian dagang In- 
donesia- Australia 

Perdjandjian dagang antara Indo- 
nesia dan Australia kini telah diper- 
pandjang setahun, berachir hingga 
tanggal 30 September 1952, demikian 
Kementerian Perekonomian. 

Djumlah- harga dari pada barang2 
"jang dipertukarkan akan mendjadi 
£ 3.000.000 lebih tinggi daripada sela 
ma waktu jang lampau. Indonesia 
akan mengirimkan barang2 kepada 
"Australia dengan harga jang ber- 
djumlah £ 6.850.000. Penjerahan ini 

lantara lain akan terdiri dari pada 
karet, kaju, teh, kapok dan kopi. 

Australia « kan mengirimkan ke In 
donesia: tepung, logam, beserta ba- 
rang2 jang diperbuat dari logam, me 
sin2, pharmaceutica dan bahan ma- 
kanan. Harga pengeluaran Australia 
ke Indonesia akan berdjumlah Lk. 
$ 4.905.000. atau £ 1.000.000 lebih da 
ripada masa jang lalu, — Ant. 

  

  

SUNGGUH? La Sl babe     
— Sehabis banana harja pada 

siang hsri, seorang tukarg betja di 
Jogja sirggah kerumah keralan, 
lalu ganti pakaian jang netjis. 
dan pergi ke kursus ketik sepuluh 
ajari. Sehabis kursus, Ia sir geah 
lagi kerimah kenalannja itu, yentl 
pakaian lagi, dan kembali menj en- 
Garsi betja untuk tjari ongko. hidup 
Gan ongkos kursuanja,   

(TAHUN Vil — NOMOR 56 £ 99 

ag : 

get
ar 

   



   

  

   

   

  

SEUMUR 
-. Sidang “Peng: 

| Djakarta telah 
Kk kara pembuni 

    

   

  
  

   

  

   

    

    

    

   
   

    

   
   
   

     
   

  

        

     
   

  

     
     

        

   
   
    
      
   

    

    

     
    
   

  

     

  

       
   

   

  

   

dikeruikakan itu. 

Ta oglangan” penghematan aliran 
   

1 ialah 

an pengiringnja 
teraen dar Hamburg sapa 5 

ng h mei   
  

i BPN mentieritikan. penga 

laman 2nja jan 

       
        

      
     
     

          

    

  

   
   
   
    
    
    
        

  

   
     
   

    

  

      

dan. kebuda 
gan je taerag Meskipun mis 

Isi Men An, akan PG?        
    

   
   

   
     
    
    

   
   

   

  

   
   
    

ngan jg ngeri" bla 'stasion | 
ta, waktu orang dari ag 
Po jang diserang ' bandjir itu 

“| bersidang diantaranja 

di 
IS, seorang | 

1 sebelum perang per 
edudukan  diploma- | 

   

harapkan. dalam bulan Djanuari ia 
elah ada disini, demikian: Ne senliga 

n itu, SI Ant. 

— PARKINDO AKAN 
BERKONGRES 

| Partai Keristen Indonesia (Parkin- 
Ro) mengabarkan, bahwa kongresnja 

| jang ke-4 akan dilangsungkan pada 

      

0 (tgl ti hingga tgl. 14 April tahun '52 | 
: “berterapat di Malang atau Jogjakar- 

a. Dalam kongres tsb. akin dibitja- 
kan antara lain sekitar pemilihan 

umum dan konstituante, pemilihan 
      - anggauta2 Dewan. Pimpinan jg haru 

$: dan soal2 intern. Organisasi: en Anti 
     

  

PEMILIHAN UMUM DI 
. DJAWA TENGAH 

Akan dimulai permulaan 
tahun depan. 

Pada tanggal 20 Desember j.a.d. 
DPRD propinsi Djawa Tengah akan 

membitjara- 
kan soal. pemilihan umum. 

Sebelum itu kabarnja oleh jang 
erwadjib akan diadakan konperensi 

antara seluruh partai2 politik dH- un 
“tuk memberikan pendjelasan dan tja 
“ra? bagaimana pemilihan itu .Gilang- 
sungkan. e 

, “Diharapkan, “pemilihan sudah. bisa 
| dilakukan pada. permulaan tahun. jg. 
.akan datang dan 'selesai dalam tem 

0.6 bulan ,untuk mana telah disedia 
|kan rentjana: beaja sebesar Rp10. 2 

ta. — Antara. 

  

lain sebagainja, ig Giajadikan alasan 
"untuk mengadakan: “penghematan? 
aliran listrik, fihak S. B, M. masih me- 

“han atroom. Hal ini sudah “barang 
htentu bertentangan dgn alasan jang 

Perlu kiranja ditambahkan: bahwa |: 
     

  

kimi didjalarkan di: Surakartas 

tiap 8 hari sekali, dan'tiap hari 
dari diam 5 5-sampai djam 7 pagi dan 
ajam 15.00 hingga djam 17.09 siang. 

lah Nana PANTJASILA" 
    

5 , UNTUK- MENANAM DJl- 
— WA PANTJASILA 
“Dalam konperens inja. Dinas Djapen 

1 Kabupaten Bojolali baru2 ini jang di- 

  
| 'hadliri oleh segenap djuru- penerang 

Katjamatan2 dan di-ikuti pula oleh 
n'| 86 orang dalang dari seluruh daerah 

"Kab. Bojolali, diantaranja. telah di. 
(adakan pendjelasan2 mengenai : y 
Yaa Sekitar peraturan ,,Warga Ne 

para : 

  

Datar th. 1952 

  

Dieng, Jang | la - 
   

    

  

   
    

   
   
   

          

   

  

   

  

       

  

   

   

  

   
    
   
    

    

     

iman 'pergotakan 
saran dalam. 

tri Daerah Surakarta. Dan se:   

nerima langganan baru atau tamba- 

“tebai pajung di Djuwiring 
hidup kembali 

5
 

- (kerdjaannja 

5 im . Hah diperbaiki 
Na ian dari pihak Djawatan Parit 

   

b. Sebab dan perlu lahirnja ,,Wa- 
jang Pantjasila” jg ditjiptakan oleh 
Empu Hadi, Kepala Seksi pertun- 
Gjukan Rakjat Kempen, Maksud pen 
Gjelasan2 tadi antaranja. agar ,,Wa- 

(jang Pantjasila” dapat lekas tersiar 
sehag gai pertundjukan. umum, untuk 

menanam djiwa Pantjasila dikalang- 
3 an rakjat. 

Sehabis konperensi, segenap ajuru 
penerang dan para dalang mendapat 

| kesempatan untuk melihat ,,Wajang | 
Pantjasila” dengan mengambil tjeri- 
ta",,Nusantara Winahju” jg dimain- 

kan oleh dalang Penerangan Ki Wi- 
hardjo dari Magelang. 

hatian sepenuhnja baik dari: instansi2 

sjarakat, terbukti bahwa sebagian 
besar mereka menjaksikannja, hing- 

6 pagi. — (Kor.). 2 

PP, B. Pi BOJOLALI GIAT 

“Meme Iefpran2 - -jang kami: Fath 

ma, keadaan: B.H Ye Henna spg     
   

     : (GA 
pesat, A3 Ne brantosan 19 

“di “melipiti'267 NN eana Dt basi 
|kan ditempat2 sedjumlah 435. Dalam 
waktu 11 bulan (Januari hingga 
'achir Nopember), telah lulus sedjum 

lah 12.742 pengikut laki2. dan 3.076 
perempuan. Tiap Kalurahan diberi 

sokongan Rp. 50,— oleh Pemerintah. 
(Sudah tentu djumlah sekian tidak 
mentjukupi: maka alat? jang diper- 
lukan sehagian besar diusahakan sen 
diri oleh pengikut2 dan Pamong-pro- 
djo...' 

Disamping itu diadakan kursus 
bahasa. Indonesia sebagian besar di- 

tawanan. dipendjara. Kursus tsb, di- 
ikuti oleh 3.582 laki2 dan 485 perem- 

puan: — (Kor). 
  
produksi paling 

F Te sedikit 100. 000 pajung 
7 ERADJINAN pajung Djuwkring daerah Kabupaten Klaten, jang kini 
memberi pentjaharian hidup kepada ik, 40.000 orang penduduk Ka- 

matan Djawiring “dan sebagian katjamatan Karangdowo, sedjak dja- 
man Djepang jang | tala keadaannja tidak teratur, Djika dalam djaman 

F penduduk tidak hanja melulu membuat. pajung sadja 
ui sa horgs, Tenan Yohan pula per peran mean ka- 

mendirikan sebuah Centrale Kera- 
djinan Pajang di Djawiring, dengan 
modal kp. 120.000,— jang akan ber- 
usaha agar dikemudian hari. centra- 

"Ie keradjinan pajung sematjam. itu 
dapat diusahakan sendiri oleh. pen- 

ik setjara cooperatief, 
Centrale tersebut telah memulai pe- 

semendjak. bulan No- 
pember jang lalu ialah membeli. se- 

   

  

"nia hasil. dari penduduk, dan sete- 

kemudian mengatur | 

'pendjualannja. Dalam Centrale, ter- 
ebut djuga diadakan pertjobaan2 
untuk. membikin pajung model2 ba-   ru, sesuai dengan, kemadjuan dja- 
man. Untuk Centrale tersebut, akan 

pn 3 £ 

T kurang 15 orang isteri? 

      
   

    
   

    

  

   

  

   

  

   
   
    

    

   

  

   

  

jerman, akan tetapi ketentuan | 
1g ditempatkannja di Indone- | 

ia ini barulah didapat kalau ia be-| 
tul2 sudah datang di Indonesia. Di- 'f 

Pertundjukan tsb. mendapat per- 

resmi maupun segenap- lapisan ma- | 

ga habis pertundjukan sampai djam : 

ikuti oleh orang2 jang sedang dalam 

"dengan motief batik-Solo, batik-Jo- 

& usekarang ini barulah pajung hu- 

.bahan2 untuk keperluan 'pembikinan 

disediakan 

  

- RADIO | 
Ketua D.P,R! 

pada hari Senin tgl, 10j12, se- 
sudah penjiaran warta berita, 
akan mengadakan pidato. ra- 
dio mengenai hak2 manusia. 

    

  

    

Aan 
“Serombongan “wanita terdiri lebih 

:jang telah 

« 

  

   
   

      

       
   Naba Pan -an masing2. Naa” 

surat jang aksi 
IDjaksa Agung | 
Pem at 

Kabarnja djumbh 

Saka 

“dikirim kepada 
uat minta pembela- 

tahanan jang 
- |masih ada sekarang 41 orang dan be- 
(berapa orang 
-Sujudi, Mr. 
'Itelah diminta untuk mendjadi pem-, 

adpokat seperti Mr. 
Abdulmadjid, Mr, Harun 

Setan Ant. 

an Dalam Negeri bersama 

.YUS Soal? desa telah diachiri Konpe-r 

dan dihadiri ole 8 orang dari tiap 
meliputi kl. 40.900 desa, - 

Dalam -konperensi itu antara 

telah dibitjarakan soal tundjangan 
pamong desa dan daerah jang se- 
tingkat. dengan itu pendidikan -p: 
mong desa, perbaikan administrasi 
desa, pembentukan desa2 pertjobaan 

|dan soal rukun kampung dan te- 
tangga. Hp, 

Soal tundjangan kepada desa. 

Kepala Bagian Desa. dari Kemen- 

terian Dalam Negeri Hamdani un- 
tuk .bergroting tahun 1951 bagi de- 

sa2 telah direntjanakan YT,857,200 
rupiah, akan tetapi jang diteriraa 

baru berdjumlah 19,5 djuta rupiah. 
Direntjanakan, bahwa tiap2 desa 
akan menerima 250 rupiah tiap bu- 
lan. Begroting untuk werkfonds ber- 
djumlah 9.316.500, sedang jang di- 
terima baru berdjumlah 2,5 djuta ru- 
piah. Menurut (Hamdani  kekura- 

ngan2 jang harus diterima masih te- 
tap diusahakan mendapatnja dan 

mungkin djuga akan dimasukkan da- 
“la mrentjana begroting untuk 1952. 

Pendidikan pamong desa. 
Mengenai pendidikan pamong desa 

diterangkan, bahwa tudjuannj: jang 
terutama ialah mempertinggi mutu 
pengetahuan dari para pamong de- 
sa. Untuk itu direntjanakan mendi- 
rikan kursus? pada  tiap2' kabupa- 
ten jang dapat “diikuti oleh dua 

lain 

  

Jam waktu 1 bulam, Kursus2 itu akan 
didjalankan 10 bulan lamanja. dan 
jang akan . dipeladjari ialah soal2 
administrasi desa, kedudukan desa 
dalam staatsbestel, pembukuan. da- 
lam koperasi dli:nja, 

Menurut Harmidani, pada tahun 
1947 telah direntjanakan pendirian 
desa? pertjobaan itu dan. pelaksani- 
annja telah mulai didjalar aban pada 

KL Oleh Kantor 
|rah Banjumas sedjak tg. 

Mr. Sartono 
Iu lichting jang ke" 
Jikuti oleh 60 orang terdiri dari Pe- || 

| TERHINDAR DARI BAHAJA 

MEMPERBANJAK 
KADER TANI 

ber jl. telah dibuka gursus Kader 
“Kursus itu dis 

  

mMuda/Wanita orgasisasi tani seluruh 
daerah Banjumas, 

Sjarat2 untuk — dapat mengikuti | 
kursus tersebut ialah: Pammat SR. 
NI tahun atau jang sederadjat de- 
ngan itu, Laki2/Wanita. umur 20-35 
tahun, Pemuda/kemudi tani jang he- 

  

    

  

  Organisasi tani dan jarik pada dasar- 
nja tidak akan mudah terlepas dari 
masjatakat tani (desa) serta herha- 

! dan sehat. Lama kursus.1 bulan. 
(Kor). 

MAUT 
Orang penduduk Setia Karangke- 

miri (Maos) masing2 bernama Su- 

marto dan Wartini, mendadak men- 
dapat Sakit perut dan muntah2 ses 
telah memakan masakan dari dja- 
mur dengan kodok. 

Berkat tindakan fihak kesehatan, 
2. orang tsb. dapat dihindarkan dari   

orang dari. setiap/desa, dilakukan da- | 

: Pembentukan desa pertjobaan. | 

bahaja maut. — (Kor.). 

Usaha mempertinggi mutu pe- 
ngetahuan pamong desa 

Model2 desa didirikan . 
ONPERENSI dinas oleh Bagian Desa dan Daerah dari Kementeri- 

dengan utusan? propinsi? jang mengu-. 
ensi tersebut dipimpin oleh Kepala 

Bagian Desa dan Daerah dari Ke-menterian Dalam Negeri Hamdani 
propinsi diseluruh Indonesia jang 

mempunjai dasar selfsupporting dan 
mempunjai kekuatan ekonomi, Pe- 

laksanaan daripada rentjana itu te- 

lah didjalankan djuga, akan tetapi 
tertnmabuk pada kesulitan?2. karena 

timbulnja clash kedua. jang lalu itu. 
Menurut Hamdani, pada saat ini 

memang sudah ada djuga beberapa 
desa pertjobaan jang dibangunkan 
akan tetapi berapa djumlaknja be- 
kam dapat diketahui dengan pasti. 

Soal rukun tetangga dan 
rukun kampung. 

Pada konperensi desa2 itu, telah 
dibitjarakan pula soal2 rukun" te- 

tangga.dan rukun kampung jang ke- 
putusan2nja tidak. bersifat instruksi, 
“akan tettapi sebagai pedoman untuk 

menjalurkan usaha rakjat berdasar- 
kan. gotong-rojong  menudju kese- 
djahteraan desa. Pedoman itu. disu- 

sun bersama dengan pihak- Kemente- 
rian Sosial dan Kementerian Pene- 
rangan. — Ant. 

Gerakan Tani Dae- | 
1 Desem- | 

nar-henar mengerdjakan sesuatu vak 

    

Untuk mengatasi: kesulitan seki- 
tar beras, maka kini telah dihentnk 
Suatu panitya jang bertugas menga- 
Jakan reorganisasi BAMA, ,,Panitya 
Reorganisasi BAMAs. 
Reorganisasi tad! 

untuk meng 
| djalannja pekerdjaan BAMA, serta 
Usaha? nja. 

| Belandjutnja dinjatakannja, bahwa 
kekusutan didalam djalannja srga- 
nisasi BAMA adalah terletak a.l: 
pada tjara pembelian beras diluar 
negeri. Jami dilakukan melalai be 
berapa tangan. 
Maka dengan dibentuknja Panitya 

| Reorganisasi BAMA. tadi dimak- 
sudkannja, agar pembelian? beras 
itu dapat langsung dari opkoop Oor- 
zisasiinternasional. Selain dari pada 
itu diwaksudkannja pula, adanja 
pertanggungan ajawab jang lang- 
sung dari Kementerian. Segala se- 

dimaksudkan 

djawabkan kepada menteri sendiri. 

Hal ini 'dapat dilaksanakan, bila 
Bama sudah direorganisasi, sedang 
pelaksanaannja dari pekerdjaan tab 
dapat diserahkan kepada badan 

partikelir. 

Dengan dibentuknja panitya tsb 
diatas, maka menurut pendapat 

sdr Sarino, 
ngambil over badan itu, jang ber- 
arti melajani langsung terhadap 

kepentingan rakjat. 

Beperti hiketahui BAMA adalah 
badan semi resmi, jang seakan- 
akan dalam soal pembagian beras 
ini: BAMA lah jang memikul tang- 
gung djiswab seuruhnja. BAMAiber 
tindak sebagai ,afschipperij” dari 
pada pertanggungan djawab peme 
rintah tidaklah mungkin demikian 

sdr Sarino. 

Apa lagi bila dipikirkan, bahwa 
soal beras tadi adalah makanan 

dapat mendjadi mempengaruhi 
conjunctuur dan monetair dari- 
pada perekonomian kita, jang aki- 

jang tidak baik, bilamana tidak 

lekas2 dibereskan.   
  

  

Th 13 

(Oleh Kor .,   tiap2 ketjamatan, Jang didjadikan 
desa pertjobaan itu.ialah desa2. jang 

dan maag ta 

  

Pembitjaraan antara Pres. 

   
    

» (didirikan pula sebuah rumah untuk 

centrale berikut kantornja. 

Djumlah industri pajung pa- 
da bulan? jang terachir ini. 

Dalam bulan “Nopember dan De- 
sember ini Centrale tersebut baru | 
akan dapat menghasilkan 20.000 pa- 
jung karena sudah mendesaknja Wak 
tu. Dari djumlah tersebut telah ter- 
djuat 12.000 buah, jalah untuk Ma- 
lang 10.000, Bata 11900 dan Su- 
rabaja 1600 buah, Dalam tahun 1952 

jang akan datang Centrale tersebut 
paling sedikit akan dapat mengha- 

silkan 100.000 buah pajung. Dalam 
tahun 1952 itu, selain pajung2. un- 

  

|'Diendral Dwight D Eisenhower mengenai 

mengatakan, bhw pembitiaraan tsb. mendapat kemadiuan2 pesat jang dapat” 
diharapkan akan merupakan djaminan bagi perdamaian di Eropa- 

Aa ae TEA TI Pe Ag PADAT Aa ATI Aap MEI AL ERA Be man San Re penataan 

Truman dan Panglima Tertinggi pasukan Eropa 
Pakt Atlantik Utara. Eisenhower 

  an SEA 

Kapan keradjinan pajung 

Djuwiring didirikan? 

Perlu diterangkan, bahwa keradji- 
kn pajung Djuwiring tersebut te- 

lah ada semendjak sebelum perang. 
Pada tahun 1938 di Djtiwiring telah 
ada, suatu centrale jang diusahakan 

oleh pihak partikelir dengan ' nama | 
Pusat Nijverheids  Centrale Djuwi- 

ring, jang pada tahun 1939  kemu- 
dian mendjadi Perusahaan Pajung 
Djuwiring, diusahakan dengan modal 
dari kas desa dan diurus oleh pega- 
wai2 dari pihak Kasunanan. Pimpi- 
anan perusahaan tersebut dipegang 
oleh seorang partikulir, jalah Suto-   tuk keperluan ' dalam negeri akan 

dibuat pula pajung2 untuk export 
keluar negeri, jang modelnja kini 

telah selesai dibikin, Pajung2 untuk 
export tersebut . terbikin dari kain 

gja dan “batik-Pekalongan. Adapun 
jg. dihasilkan Djuwiring pada wak- 

djan sadja. 
Oleh Centrale tersebut akan diu- 

sahakan agar dapat menjediakan 

pajung tersebut bagi penduduk de- 
ngan harga jang, murah. Kini telah 

bahan kertas. sebanjak 
tjukup untuk pembikinan 50,000 pas 
jung dengan harga, lebih murah dari 

harga luar, Persediaan kertas terse- 

but kalau perlu masih. akan ditam-       Bek PAN nga : 
, 

“sebelum perang jang didjual lewat 

.mentjapai 

mo, jang kini. diserahi  kewadjiban 
memimpin Centrale Keradjinan Pa- 
jung Djuwiring tersebut. Ia adalah 

pegawai dari Djawatan Perindustri- 
an Propinsi Djawa Tengah jang di- 
tugaskan memimpin keradjinan pa- 
jung tersebut. 

Produksi pajung dari Djuwiring 

centrale sadja tiap tahunnja dapat 
djumlah 215.000. pajung. 

Sedang diluar itu menurut taksiran 
masih ada Ik. 500.000 pajung tiap 

tahunnja, jang didjual oleh penduduk 
tidak. melatui centrale, 

Dengan didirikannja centrale ter- 
sebut. oleh pihak. Djawatan perin- 

dustrian, diharapkan keradjinan pa- 

jung Djuwiring akan mentjapai ke- 

madjuan jang pesat. —- Ant,   

Fsekitar 

- Pelbagai uhasa untuk mendjamin 
keamanan. 

Mobiele reserse disamping Mobiele 
| Brigade 

KR“ sendiri) 

anda bulan Nopember jang alu oleh: Kepala Kepolisian Prop. 
jawa-Yengah telah didjalankan usaha penempatan pasukan? Polisi 

bagian Mobiele Brigade ditiap? termpat jang tertentu untuk dengan ber- 
gerak setjepatnja membasmi gerombolan? perampok jang terutama me- 
radjalela didaerah2 Surakarta, Bojolali, Salatiga, Klaten, Pekalongan 

Disamping penempatan2 pasukan2 
mobrig tersebut djuga diadakan ba- 
gian pasukan ,,mobiele reserse” jang 
bertugas mengusut disegala pelosok, 
sehingga dengan terkumpuinja ba- 
han? keterangan jang diperolehnja 
tin bagian Mobrig akan segera da- 
pat bertindak, baik repressief, mau- 
pun preventief. 

Penglaksanaan rentjana jang demi 
kian iti.merupakan. ,,plan. setengah. 
tahun” “disamping tugas2 kepolisian 

HI jang biasa, jang terutama adalah un 
tak! segera tertjapainja. keamanan 
kembali. 

Daerah? jang kini masih 
banjak. mendapat. gang- 

guan pengatjau. 

Diterangkan hahwa didaerah2 di- 
Merapi - Merbabu, Bojolali, 

Klaten dan Salatiga, dan disebelah 
Barat wilajah Djawa-Tengah, jakni 
di-tempat2 jang berbatasan dengan 
Brebes —- Pekalongan dan Kabupa- 
ten Purwokerto, jang dahulu terke- 
nal dengan daerah operasinja kaum 
D.I kini sudah. ditempatkan pos2 
Mobrieg jang tetap. ' 

Gerombolan? pengatjau 
dan sasarannja. 

Diterangkan lebih djauh, bahwa 
grombolan? pengatjau dan perampok 
itu rata? terdiri dari 20 sampai 30 o- 
rang, bahkan didaerah Bojolali ada 
jang sampai 50 orang. Disamping 
merampok, mereka itu djuga melaku 

Ikan pembunuhan?, sedang jang  bia- 
sanja mendapat antjaman istimewa 
adalah orang? jang dianggap sebagai 
pembantu? polisi. 

Kedjahatan?. di Djawa- 
. Tengah meningkat. 

Kedjahatan2 didaerah jang terten- 
tu di Djawa-Tengah ternjata mening 
kat, terutama. mengenai pentjurian2 
biasa. Tetapi djumlah perampokan? 
dan pembunuhan tertjatat turun ke- 
tjuali didaerah Pekalongan, 

Pada achir September j.l. djumlah 
seluruh kedjahatan di Djawa-Tengah   ada 1547, sedang pada achir bulan 
Oktober jl. ada 8122. Selama bulan 
jang tersebut belakangan ini djum- 
lah perkara pembunuhan ada 42, pe- 
rampokan 1117, pentjurian ketjil dan 
besar 3617. Diterangkan, bahwa ke- 
djahatan2 itu jang terbanjak terdjadi 
diwilajah Surakarta, Semarang dan 
Pekalongan, jang masing2 tertjatat 
665, 623 dan 597, 

BERAS UNTUK MUSIM 
PATJEKLIK 

Untuk mentjukupi kebutuhan mu 
sim patjeklik jang biasanja. terdjadi 
antara bulan. Nopember sampai Ma- 
ret, pemerintah. keresidenan. 'Sema- 

adakan perbaikan dalam 

sustunja akan dapat dipertanggung. 

Pemerintah akan me-j| 

pokok dari rakjat. Dan soal beras: 

batnja dapat menimbulkan anasir2 

    
   

    

  

   
      

   
   

“ BAMA akan 'diover oleh Pemerintah ? 
Beras adalah: 'soal kepentingan masjarakat. 

(eni ini-telah tiba di Jogja sdr. Sarino seorang anggauta 
parlemen seksi ekonomi untuk beberapa hari. Dalam per- 

temwan dengan K. R. dinjatakan olehnja, sekitar "NN jang: 
baru2 ini mendjadi persoalan orang banjak. 

Achirnja dinjatakanrja, bahwa 
panitya tadi berbentuk interdepar- 
temental, sedang jang duduk seha- 
gai wakil perseorangan seksi per- 
ekonomian parlemen ialah sir.2 Sa- 
rino dan Mr. Tengku Hasan. 

  

Ada apa malam ini 
di Alun2 ? 

19.40—20.00 Krontjong aseli. 
21.00—21.15 Gangsaran. 
21.15—24.00 Ujon2 mana suka. 

Besok malam. 
20.00—22.00 Genderan/Tjlempungan, 
12215—23.00 Krontjong T. M. 

BURUH S.B.P.U. DAPAT 

PEMBAGIAN BERAS 
Atas inisiatief Kepala Djawatan 

Gedung2 Seksi Jogjakarta, maka pe- 

rundingan antara wk. buruh (sdr. S. 
Hadisusanto dan sdr. Parsidi) dan 
Kepala Djawatan Gedung2 Seksi Jo- 
gjakarta (R. Hadisutrisno) pada 
tanggal 5-12-1951, Kepala Djawatan 

Gedung - gedung Seksi Jogjakarta 
memutuskan, bahwa pekerdja harian 
akan segera diberi pembagian' he- 

ras seharga sama dengan pembagi- 
an pegawai. 

TELAH TERBITKAN KEM- 
BALI MADJALLAH2 

PENERANGAN 
Dari pihak Djapendi Jogjakarta di 

dapat keterangan, bahwa sesuai dgn 
instruksi. Kementerian Penerangan, 
maka sedjak beberapa waktu jl. pe- 
nerbitan madjalah2 di Djapen2 Kabu 

paten dan Kotapradja seluruh dae- 
rah jang terpaksa dihentikan, diter- 
'bitkan: kembali. 

Dalam pada itu penerbitan brosir 
Pelita jang “dikeluarkan oleh Dja- 

pendi, kini digabungkan dalam ma- 
djallah tengah bulanan Permata. 

'SBPU Konsulat daerah 
beri pendjelasan 

Dari .S.B:P.U. Konsulat Daerah Jo- 
gja diterima pendjelasan, bahwa atas 
kechilafan administrasi pelepasan 55 
orang pekerdja dilapangan Magnwo 

  
tober. 

8 Konperensi MKI. 
Tgl. 29 dan 30 Desember jad., Mu- 

da Katholiek Indonesia, jang 'berpu- 

sat: sementara di Jogjakarta, akan 

mengadakan konperensinja di Dja- 
karta. 

Dalam konperensi tsb. akan dibitja 
rakan antara lain tentang koordinasi 

dengan organisasi. Katholiek lainnja, 
serta pemilihan pengurus baru. 

Seperti diketahui, azas dari MKI 
tsb. adalah : Katholiek dan Kebang- 
saan Indonesia, serta bertudjuan men 

didik pemuda Katholiek baik rochani 
maupun djasmaninja untuk memper- 
tegak Geredja dan Negara. 

C.P.U, Kalasan/Pram- 
banan. 

Mengundjungi K. R 

Kemarin para pengikut CPU Ka' 

  

sdr. Martosugondo telah mengun- 
Ojungi pertjetakan ,,K.R.“, Mereka 
Gapat pendjelasan2 tentang keadaan 
pertjetakkan dari sir. Drorno, 

GURU2 PBH KEKURANGAN 

ALAT-ALAT 
Menurut: 

Pendidikan Masjarakat Daerah Isti- 
“mewa Jogjakarta, kini sangat tera- 
sa.sekali kekurangan alat2 dan buku- 
buku peladjaran dan pedoman untuk 

PBH, sehingga sering2 pelaksanaan- 
nja menggunakan dengan tjara2 sen- 

diri, 
Dalam pada itu, dalam usahanja 

untuk mempersatukan tjara2 itu, su- 
dah dimulai sedjak beberapa waktu 
jang lalu, ditiap2.kapanewon diada- 
kan pertemuan? tenaga2 guru PBH. 

Sekitar pengikut2 kursus PBH sen- 
diri diterangkan , bahwa  umumnja 
perhatian besar sekali, tetapi rata2 
dalam pertengahan waktu, djumlah 

pengikut tinggal 2579 dari semula, 
sedangkan sebab-sebabnja bukan ka- 
rena. kurang semangat, tetapi soal2 

ekonomi sering mengganggu kemau- 
an untuk beladjar. 

Seperti diketahui, djumlah pendu- 
duk Jogjakarta jang telah dapat 
membatja dan menulis 442.589 orang 
atau 2245 dari. djumlah. penduduk 
seluruhnja jang berdjumlah 1.828.234 
orang. Jang belum dapat membatja, 

dan menulis masih 983.099 orang,   
  rang telah menjediakan beras jang 

Ti 

terhitung umur dewasa. 

Mana jang gelap? 
Hari Ini jang mendapat giliran 

gelap lalah daerah lijn listrik dng 
nowor gardu transformator sbb: 
1—1 — 12 — 2 — 3 —8 520 

—. 265 — 40, 
  

# 

dibagi2kan kepada penduduk jang: 

2 

'terdjadi tgl. .i.Desember: bukan 1. Ok- 

lasan/Prambanan dibawah pimpinan: 

keterangan ' Djawatan “ 

sangat membutuhkan sekali dengam 
harga Rp 2,15 sekilanja. 

Guna itu daerah ' Semarang jang 
berpenduduk Ik. 1.800.000 djiwa mes 
njediakan verliespos sebesar Rp 1.170 
000.— jaitu dengan hitungan, bahwa, 
harga beras sekarang Senapan 
Rp 2.80 sekilonja, — Ant 

Cu 
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K3 Ga nata 

  

R3: aa dengan Mesir dan Yaman 
yaah . Ber rita? bahwa. India baru? ini te- 
Pa ag laka menanda-tangani perdjandjian - 

    

     

    

  

dengan 
$ Te 

2. hend hubungan2 jang lebih erat 
- dgn rakjat negara2. ma: Tengah 

jang dianggap sangat penting un- 
“tuk perdamaian dan 3 Tenan 
Asia” — Ant, -UP. Si 

  

Naa reaksi Hina 

  

: s 
4 pa Iran, maka : 

   
rota2 Partai 

3 aga Bang pertundjukkan , 2 

  

rak Ing: dimainkan, 
  

  

     

        

   
: Sem jaya 1 'vP (apaan 
Na ang Makuka jug BAB Ira djen 

  

al Asjed Daneshpur, dalam keru 
: suhan2 pada hari Kemis telah menda 
H0 pat luka? berat karena dilempari ba 

Penang, tu oleh h kaum demonstran 
      

  

    
ab bye Dombenga B- 36 al 
rika: pada hari: Kemis telah : 

“darat dilapangan terba 
T 
   “an non-stop sedjauh 5000 mil 

' Sidi Slimane, Marokk r 
| Pesawat2 itu berangkat 

  

“di Texas, A.S., beberapa saat 
1 tengah malam hari Rebo, ja 
lah lebih dapt " Tk berada 

   

“anak aumber2 Tni SL Dea di 
New Delhi, per undingan2. untuk me- 

.'itu tidak lama lagi diharap: akan di-| 

Perundingan? jang serupa itu Ta 
ar da waktu 'ini sedang dilangsungkan 

Iran sementara itu memper- 7 
tanda2 bahwa. India kini, meng 5 

     

  

   

   

  

ad”, dimana sandiwara2, jang bertjo. : KA 

“telah Neni. 4! Isung 

| Lana Taiwan sebagai prosa 

    

Besari aer Ap 

2 : 5 
as, setelah melakukan penerbang | da 

gu 

ka pada hari Selasa tengah malam, | pr 
aa pesawat jang pertama ) mendarat | teri 

2 negara, 

potensi - 

sendjata Sea an 

naga 

   
    

Luta. 
it    

  pengawa : 

serta persend an2 mereka 
emberikan i    

aksud tersebut 

5 Minta pernjataan PBB. 

Dikabarkan, bahwa dalam sidang 
pada hari Rabu itu Sovjet terutama 
bermaksud untuk mendapatkan: per 
njataan dari Sidang” Umum, bahwa 

: Len atom 'sekali2 tak boleh di 
s: 1 dan Suatu persetudjuan 

    

          

Dag bk Oia oleh pe- 
2 pro-komunis pada hari Kemis pagi J3. dimuka gedung parle 

ppi. ia 

  

, jang anti komunis, da 
» Islam? hari Kemis siang telah BR 

takan na 
Ki oleh orang? jg pro komunisa — 

            

   

  

  

Na Djanuari: 1949 
sewaktu Chiang Kai Shek undur- 
kan diri. dalam hana. aa pers        

  

Sma iga aan ia niat | 

Nag Pn 

undurkan diri naek ( 
| dirinja mengjadi. presiden. Tatkala 

Uu ke Amerika Serikat berhubung 
a kesebatannja, Chiang telah 

angkat Sing" ajaat TO lagi 
ulan Maret 1950. 

lang Kai Shek » Seto | 
mendjadi .eeo: 

& sadja dan tidak bi- 
diri sendiri mendjadi 

ok djika tidak da 
ukum 

      

           Kai 'Shek 

   
    

      
   
   

  

   

       

    
     

  

   

      

            

      

        
    

      

      

   

  

si | nintanuja" Au mengjaai | 
Hn Jen se- 

Dalam :   

  

   

Aa Honyengi k 
adan pastikan? ber sen 

jet, supaja 5 Besar 
perang mereka 

una dalam waktu seta. 

Barat hendaki | 

s dan Amerika 
1. “kepada Vishinky, 

Sitahuk in IK suatu Komisi 

jang. 

bagi tiap2 nega- 
1 atasi n2 ini sudah “da 

bul ra2 dapat ikut 
komisi : itu, untuk menen | 

bagaimana Gjum 

an “jang Tana se- 
1 erpendapat, bahwa 

   

  

je osn Pe NA “NG “dengan sepertiga. “kini telah Kelana dan perdjandjian2. “bersamaan, semua 
atau tidak 

2. ber sendjata 
dan 

ional satufja j jang dibentuk untuk 

ja 
5 F menegaskan, bah- 

: wa belum tindakan? sematjam itu 
(dapat. diambil oleh Sidang Umum, 
(harus neh Maa r bahwa Salim 

  

5 j p 

"re Sea kee Ti ntu itu Na 
bahwa tak diperoleh suatu kemadju | 
an dalam pembitjaraan2. £ | 
“Luis adilla Nervo, selaku ketua da 

ri sub-panitia pengurangan persendja 
|taan itu mengatakan, bahwa 4 Besar 
| mungkin akan menjelesaikan pembi- 

2 tentang pengurangan per- 
aan jang bertentangan satu 

sama lainnja itu dalam sehari atau 
dua lagi dan dengan ' demi kian mere 

“Ika dapat menjimpulkan hatsil2 dari. 

   

      
Serikat. rika 

  

DA mimi 3 
  

    

        

            

   
       

    

   

Presiden Truman berdjabatan tangan dengan W: Averelf Harriman. Direktur 

dari rentjana bantuan ekonomi dan alst2 sendiata Amerika Serikat bagi 
luar negeri. Kanan dari Presiden adalah Fred Vinson Djaksa Agung Ame- 

Tana      

,    

      

K 

Dikatakan, bahwa misalnja bursa 
'ini dapat mulai dengan memperda- 

gangkan obligasi2 RI, jang, lambat 
|laun kemudian dapat diperluas dgn 
surat2 berharga jang berbunji dalaim 

uang Indonesia. 
| 'Djuga buat bursa Amsterdam pen 

dirian bursa di Djakarta ini penting 
i sekali, sebab dengan  diketahuinja 
1 perkembangan koers di Djakarta da- 
pat dilihat pula, bahwa ditengah2 
skekeruhan dan bahaja” orang di In 
donesia lebih banjak menaruh: keper 
tjajaan pada perkembangan dimasa 
datang, daripada di Nederland. Demi 

kian Van der Werff & Hubrecht da 
lam Beursoverzichtnja No. 53. 

Dalan tiga bulan. 
    pertemua 12 itu. Diduga, bahwa pada 

hari Senin jang akan datang para | 
delegasi tersebut akan memberikan 
laporannja kepada Panitia Politik | 
Sidang Umum PBB. Demikian Keu- 

- Perundingan di.Panmunijom: 

Selandjutnja diperoleh keterangan 
dari Kementerian Keuangan'R.I., bah 
wa dalam 3 bulan dapat. diharapkan 
bursa di Djakarta sudah bekerdja. 

baru 

Bursa tjermin 
1 2 

usaha Indonesia 
, terd: sesalkan, bahwa 

Sah an aa dibuka. Mereka mengatakan, bahwa 

Ke a dilakukan. untuk kepentingan Indonesia teruti ma: ini harus segera P 

Standing dari dunia-usaha Indonesia menghendaki adanja bursa itu. 

   

    

ter. 
Lebih landjut diwartakan oleh UP, 

bahwa sub- DAU 
sendjataan 4 

jang ke-7 Telaah — Ant-Rtr. 

  

  | “$ kebab baru 
. Mahkamah Inter- 

— nasional 
“Nidang Umum PBB dan Dewan: 
Keamanan pada hari Kamis sore te- 
lah memilih 6 anggauta, jang akan 
duduk dalam Mahkamah Internasio- 
nal di Den Haag, termasuk Sir Be- 
negal Rau dari India. 

 Hakim2. jang terpilih.itu. jalah: 
Green Haywood dari Amerika Seri- 

“Ikat jang memperoleh 43 suara dalam 
Sidang Umum, Sergei Gelunski dari 
Sovjet Uni dengan 41 suara, Arman 
Ugon dari Uruguay 41 suara, Sir Be 
negal Rau dari India 32 suara, dan 
Holge Klaestad dari Norwegia dgn | 
40 suara. F. Carneire dari Brazilia di 
pilih untuk mengisi tempat jang lo- 
wong, disebabkan oleh meninggalnja 
Dr. J. de Barros Azevdo. 

Pemilihan? tersebut dilakukan ber 
samaan waktunja di Sidang'Umum 

  
| dan Dewan Keamanan, tetapi hatsil- 
nja adalah berlainan dan achirnja 
para anggauta Dewan Keamanan me 
mutuskan, untuk mengikuti putusan 
Sidang Umum. 

Pada hakim Mahkamah. Internasio 
nal itu dipilih untuk waktu 9 tahun.   

| 

  

          

   

    

   

            

   

    

   
   
   

   

. (dalam Senat Amerika bulan depan. 

Lebih landjut dikabarkan, bahwa 
sidang pleno Sidang Umum: PBB 
akan dimulai lagi pada hari Djum'at 
kemarin gak 9.30 GMT. —Ant-AFP. 

  

DULLES BERTOLAK 
KE TOKIO 

| Penasehat istimewa presiden Tru- 
man, John Foster Dulles, pada Kemis 
malam jl. telah bertolak dengan pe- 
sawat terbang ke Tokio. 

Dulles akan berunding dengan pem 
besar2 Djepang dan pembesar2 pen- 
dudukan Amerika di Tokio untuk 
mengumpulkan keterangan? terachir 

guna pembelaan perdjandjian perda- 

maian Djepang jang akan diadjukan   
Pembitjaraan2 jang akan diadakan 
oleh Dulles nanti akan mengenai pu- 
Ia hal2 jang ,bertalian dengan per-- 

|djandjian keamanan antara Djepang 
(dan ANN Serikat. — Ant.-UP: 

PESAWAT LYTTLETON 
. TERBALIK 

Menteri djadjahan Inggeris, Oliver 
Lyttleton .hampir sadja tjelaka hari 
Kemis jk. tatkala pesawat terbang 
IRAF dari Ipoh jang ia tumpangi te- 
lah mendapat ketjelakaan dilapang: 
terbang Penang karena bandnja me-, 
'ledak ketika hendak mendarat. Pe- 
sawat ini terbalik, tetapi Lyttleton 

| dan pengikut2nja. tidak dapat luka, 
Pa Tan Pt, Ant.-AFP, 

| empa BUMI Di FORMOSA 
Gempa bumi jang paling dahsjat 

dalam sedjarah pulau Formosa telah/ 
terdjadi pada hari Rebo kemarin jg 

  

si menimbulkan kerusakan2 besar di- 
Uu | pantai timur, demikian didapat ka- 

Yk bar. di Taipeh pada hari Kemis jl. 
Djumlah korban manusia kini be- 

lum. diketahui. — Ant. "AFP. 

  

# DJUNI: 11952, 

na harus mempunjai. bah 

harus mempunjai Surat? jang 

telah mempunjai kapital jang 

borongan itu: 

surat? penawaran harus telah 

“8 ehari. ebanipenja aan   

itia pengurangan per- 
esar pada hari Kemis 

“telah mengadakan sidang rahasianja 

5 PEMBORONGAN 
— BAHAN MAKANAN 

angan 15 “Desember 1951 dimuka: pemborong jang telah menawar- 
kan, akan diadakan lelang pemborongan bahan - makanan 

Pendjara2 didaerah Taja ana, selama 

rangkan, bahwa pemegang Surat itu telah dianggap mampu untuk 
mendjadi pemborong tsb. diatas, 

ra ng Jogjakarta 
(aa hari  kordjaa antara Sina 9-11, 

  

    

  Komunike tersebut  selandjutnja 
menjatakan, bahwa pembitjaraan2 
jang kemudian diadakan antara de- 
legasi2 kedua pihak hanja membawa 

hasil pengertian mengenai beberapa 
pasal sadja. ' Setelah itu delegasi 
PBB mengemukakan sebuah usul 
terdiri dari 8 pasal jang dimaksud- 
kan untuk membawa  penjelesaian 

mengenai masalah pasal 3 dialam 
agenda perundingan, jaitu soal pe- 
pengawasan dan pelaksanaan perle- 
takan sendjata. 

Mengenai usul PBB jang meng 
hendaki supaja sebuah panitya ketjil 
lainnja ' dibentuk untuk memulai 
pembitjaraan2 mengenai pasal 4 da- 
ri agenda, jaitu .soal tawanan2 pe- 
rang, pihak Utara mendjawab bah- 
wa tidak akan memberi sesuatu dja- 
waban terhadap usul PBB ini, se- 
lama belum terdapat kemadjuan-da- 
lam pembitjaraan2 - mengenai pa- 
sal ke-3, seken ini. 4 

18 Pasal usul. PBB. 

jang dikemukakan 

  
Usul 8-pasai 

oleh delegasi pada" -hari Kemis itu | 
menjatakan, bahwa "komisi gentja- 
tan sendjata ' militer harus mempu- 
njai hak untuk melakukan penga- 
wasan.- bersama. didaerah demiliteri- 
sasi. Selainnja itu dituntut pula hak2 

untuk melakukan penindjauan bersa- 
ma dari udara penerbangan2 pencin- 

taian, diatas seluruh daerah Korea. 

Selandjutnja dalam. usul tersebut 
dinjatakan, bahwa kedua pihak ti- 

Laporan tahunan Dewan Perwalian PBB: 

Usaha memperbaiki systeem 
#1 : 8 Ye .- 5 

Trusteeship 
mengatakan pada, hari Rabu jl. 

dokumen sete bal 260 halaman. 

Anggauta2 Dewan Perwalran itu 
terdiri dari Inggeris, Amerika Seri- 
kat, Perantijis, Belgia," Australia, 
New Zealand, Sovjet Uni, Ticngkok 
(Nasionalis, Argentinia, Muang Thai, 
(Irak dan: Republik Dominikan. Jang 
termuat dalam laporan itu jalah da- 
erah2 perwalian di Afrika dan. Pa- 
sifik. 

  
4 Burns anta bahwa dewan 

| telah mengadakan kundjungan2 ke- 
daerah2 perwalian dan selama ming- 
gu2 jang achir ini telah mengirim- 
kan missi ke Afrika Timur. Djuga 
telah diambil langkah2, untuk mem 
perbaiki tjara menjampaikan petisi2 

,dari daerah2. Laporan tersebut meli 
puti keadaan 10 daerah, dari Tanga- 

| yika hingga Irian, jang . diperintah 
| oleh Australia, Belgia, Perantjis, 
'New Zealand, Inggeris dan Amerika 

LAGI USUL ,,BARU”" PBB 
Utara ta mau djawab djika belum ada 

kemadjuan mengenai pasal 3 
Gan komunike resmi jang dikeluarkan pada Kemis malam jang 

Jalu oleh delegasi PBB mengumumkan, bahwa dalam pertemuan pa- 

nitya ketjil gentjatan sendjata di Panmunjom pada hari 
Utara: telah menjetudjui untuk memperbintjangkan satu demi satu prin- 
Sip2 mengenai pengawasan dan pelaksanaan 
dapat diketahui mengenai pokok2 manakah terdapat persetudjuan: Pro- 
sedur ini telah diusalkan olh delegasi PBB dalam 
Rebo kemarin tetapi ditolak oleh pihak Utara. 

  

4 

Kemis pihak 

genijatan sendjata agar 

pertemuan pada hari 

dak boleh menambah tingkat pasu- 

kan2, perlengkapan2 militer, faci- 
liteit2 atau bahan2 militer jang ter- 
dapat di Korea pada waktu perleta- 
kan sendjata. 

Usul PBB itu tidak menjebut2 ten- 
tang saran Utara untuk membentuk 
rombongan2 penindjauan dari. nega- 
ra2 netral. Ant. Afp. 

s—uwasi 
  

  

Seperti diketahui. tanggal 
15-11-51 Menteri Keuangan mene- 

|tapkan peraturan mendirikan Perse- 
rikatan Perdagangan Uang dan Ef- 
fek2. Perserikatan ini belum berdiri. 
Dari pedagang2 uang dan bank2 di 
Djakarta telah didapat kesanggupan 
untuk turut dalam perserikatan ini: 
Kini baru dikirimkan surat2 kepada 
pedagang2 uang diluar kota Djakar 
ta untuk mengetahui bagaimana per 
hatian mereka dan bagaimana ke- 

standing dunia- 

sampai sekarang 

Indonesia dan Junani. Junani akan 
mendatangkan dari Indonesia antara, 
lain timah, bauxiet, kopra dll. 

Mr, Asmaun, Kepala Direktorat 
Hubungan Ekonomi Luar Negeri, me 
nerangkan, bahwa dengar Junani ti- 
dak ada suatu perdjandjian atau per 
“setudjuan-dagang. Pertukaran  ba- 
rang dengan Junani diserahkan. Ke- 
pada pedagang2 sendiri. Bajar-mem- 
bajarnja. dilakukan dalam hubungan 
EPU (Uni Pembajaran Eropa), da- 
Tam Uni mana Junani djuga mendja 
di anggota. 

Diakuinja oleh Asmaun, bahwa me 
mang antara Indonesia dan Junani 
dalam urusan dagang ini dilakukan 
tukar menukar surat (covering let- 
ters), tapi tidak berwudjud perdjan- 
djian atau persetudjuan. — Ant. 
  

  

XI CHTCS DJUARA PSIS 
1951 — 1952 

Setelah berturut-turut dilangsung- 

kan pertandingan kompetisi diantara 

kesebelasan2 di Semarang jang erga-   sanggupan mereka untuk turut da- 
lam pembentukan “perserikatan ini. 
Dari luar. kota sampai hari ini baru 
diterima 3 djawaban. Akan ditunggu 
seminggu lagi, kemudian akan dilan 
djutkan pendirian Perserikatan itu. 

Setelah perserikatan ini berdiri, 
maka akan disusun peraturan2 penje 
lenggaraan bursa. Sesudah rentjana 
peraturan2 ini dimufakati oleh Men 
teri Keuangan, barulah dapat dimu- 
lai menjelenggarakan bursa ini. Dan 
mungkin dalam 3 bulan dapat diha 
rapkan bursa di Djakarta sudah be 
kerdja. 

Ditanjakan tentang kesulitan jang 
dihadapi dalam pembentukan bursa 
ini, diperoleh keterangan, bahwa 
djustru menjimpang dari bentuk jg)   SERTIFIKAT DEVISEN 

MEMANG MaU 
DI HAPUSKAN? 

Kalangan Pemerintah. me- 

mang selang mempertim- 
bangkan untuk menghapus. 
kan sertifikat devisen dan 

mopggantinja dengan suatu 
peraturan baru. 

Haj Ini sekali-kali tak ada 
sangkutannja dengan advies 

“Gr. Schacht,. karena advies 
“ Gan laporan fr. Echscht me- 
lainkan ada mengenai soal 
pokok sadja dan tidak me- 
ngerai detaii. 

Ditundjukkan, bahwa de- 
ngan sistim baru jang akan 

Giadakan, maka budget nega- 
ra akan dapat djaminan jang 

'. tjukup. Kipan peraturan.ba- 
ru ini akan berlaku belum 
Gjuga diketahui. (Pedoman).   

IR ALAN BURNS dari Inggeris, presiden Dervan Trustheeship PBB, 

nja untuk memperbaiki sisteem Pena (trusteeship) didaerah? jang 
bersangkutan, Pernjataan tersebut - 
jang disampaikan. oleh Burns PO panitia perwal. an, jng merupakan 

ibahwa.tiap2 usaha untuk menggu 
| Hrgkan Pemerintah Federal Djer 

  

    

dilandjutkan   
bahwa dewan melandjutkan usaha- 

tikemukakan dalam laporan tahunan 

Serikat. Dalam laporan itu  dising- 
gung soal2 jang bertalian dengan per 
kembangan2 perekonomian, - politik 
serta soal membeda2kan warna (ras- 
diskriminasi). — Ant-Rtr. 

  

Eden dan Djerman Barat 
Menteri LN, Inggeris Anthony 

Edenmengatakan pada hari Kemis 

man diperhatikan sungguh? dalam 
perumusan dari rentjana persetudju- 
an tentang perhubungan antara 
Djerman Barat dan negara2 Barat. 
Pernjataan tersebut diberikan se- 

bagai djawaban atas pertanjaan 
Galam madjelis rendah dari Phillips 

! tukan ini: 

ada dinegeri Belanda jang terbagi se 
tjara propinsi dan kemudian berpu- 
sat, sukar menjusun suatu “bursa di 
Indonesia. sematjam:itu. Bagi Indone 
sia didapatnja modus dalam: meanba 

bahwa djuga orang? jang: 
berkedudukan diluar Djakarta dapat 
mendjadi anggota, dengar ketentuan, 
bahwa mereka harus mempunjai do- 
micilie sementara di Djakarta. 

Sampai sekarang masalah? jang 
meliputi pembentukan bursa ini be- 
Jum sama sekali dapat dipetjahkan. 
— Antara. 

KAPAS. INDONESIA 
" AKan dibawa Djepang 

ke Amerika. 

    
Djepang telah memutuskan untuk | 

mengimport Ik. 45.000 baal. kapas! 
Amerika dari Indonesia seharga | 
$ 34.000.000. Diumlah uang itu akan | 
dibajarnja dari kelebihan neratja | 
bembajaran dari Pemerintah Dje-i 
pang kepada Indonesia, demikian di 
kabarkan oleh Kyodo Press malam 
ini. Berita itu menjatakan, bahwa-ka 
pas tersebut mula2 akan diimport 
oleh Indonesia dari Amerika Serikat 
dan kemudian - dikirim ke' Djepang: 
Transaksinja akan meliputi lebih ku 
rang 10 djuta dollar, demikian berita 
itu. — Ant. 

DJEPANG MENGANGGAP 
DIRI ,,HARD CURRENCY" 
Ditanjakan apa sebab dalam pe- 

rundingan - dagang: dengan Djepang 
Indonesia mau melakukan pemba- 
jaran dengan Sterling, Mr. Asmaun 
dari Kementerian Perekonomian me- 
nerangan, bahwa penghasilan dollar 
dalam tahun ini rendah dari pada 
penghasilan sterling dibandingkan 
dengan tahun jang lalu. Kita banjak 

  

  mendjual barang ke daerah2 sterling 
Meskipun Djepang adalah suatu 

daerah sterling, akan tetapi mereka 
menganggap diri daerah ,,hard: cur- 
rency” (valuta Keras). Anggapan ini 
diterima oleh Indonesia. 
Memang Indonesia mendjadi pasar 

sedjak dulu bagi Djepang. Kalau Dje 
pang menghendaki berlangsungnja 
keadaan demikian, maka mereka ha 
rus mufaka apa jang dikemukakan 
oleh Indonesia, dal am soal pembaja 
ran itu, demikian Asmaun. — Ant, 

HUBUNGAN DAGANG 
DENGAN! JUNANI 

Menurut Radio Nederland kini te-   Prike dari Partai Buruh. Ant. Rtr. lah tertjapai suatu persetudjuan da- 

Dean 

bung dalam PSIS (Persatuan Sepak- 

bola Indonesia Semarang) dan pada 
pertandingan jang terachir antara 

XI Chung Hua Ta Chung Sze Sema- 
rang - Garnizoen Semarang berkesu- 

dahan 1 - 0 untuk kemenangan 
Chung Hua Ta Chung Sze, pihak 
PSIS telah menetapkan, bawa XI Ta 
Chung Sze mendjadi djuara PSIS 
tahun 1951 — 1952. 

Pertandingan judo dlm 

olympiade 1956 
AFP mengabarkan dari Paris, bah 

wa Perantjis mengusulkan supaja di 
bentuk suatu federasi internasional 
judo, dan supaja dalam programa 
"persenaman Olympiade tahun 1956 di 
ftjantumkan pertandingan? judo. Un 
tuk maksud itu menurut keterangan 
jang diperoleh AFP, Perantjis telah 
'menjampaikan undangan kepada ah 
112 judo Djepang untuk berkundjung 

“ke Perantjis dan membitjarakan ren- 
tjana pembentukan itu pada tanggal 
26 Desember jang akan datang. 

J. Bonnet Muary Ketua dari Fede- 
rasi Judo Perantiis berharap supaja 
Federasi Internasional Judo jg akan 
dibentuk nanti itu dimasukkan keda 
lam Komite Olympiade Internasional. 

Tindju: 

Pertandingan2 penting 

dim Minggu ini 
Djuara tindju kelas bulu, Sandy 

Saddler, pada Djum'at malam akan 
| berhdapan dengan petindju kelas ri- 
|ngan Paddy Demarco untuk perebu- 
tan kedjuaraan kelas. ringan jang 
direntjanakan untuk 10 babak. Per- 
tandingan tersebut diduga akan men 
djadi seru, karena kedua?2nja pernah 
mendapatkan 1 kali dari masing2. 
“Sebagaimana diketahui, Demareo 

pernah mengalahkan Sandy di. Mil- 
waukee dalam bulan Agustus jl, se- 
dang Sandy menang dalam babak ke 
9 dari pertandingan jang diadakan 
di Madison Sguare Garden dalam 
tahun 1949. 

Dalam pada itu hari Rebo malam 
di Cleveland, petindju kelas: ringan- 
berat Farry Matthews akan bertemu 
dengan Danny Nardico dalam pertan 
dingan 10 babak jang diadakan un- 

|.tuk ,,Fonds Hari. Natal”. 
Selasa malam petindju kelas wel- 

ter. Gil Turner akan bertanding mela 
wan Mario Trigo di Philadelphia. 

Djuga di-Inggeris. akan diadakan 
pertandingan2. tindju antara djuara 
kelas ringan-berat Don Cockell mela 
wan Jimmy Slade dari New York. — 
Antara. 
  

  

    

    
   
   
   
   
   
    

    
      

    

  

untuk 

bulan: 'DJANUARI s/d 

F-SJARAT : 
dari. Pamong Pradja jang mene- 

membuktikan, bahwa ia sungguh? 

dapat mendjamin djalannja pem- . 

kami terima selambat- ea Aa 

itu diadakan, 

47412,       
Lain - lain isi: 

  

      

Pembatja masih bertanja-tanja, 

berdiri ? Pihak Barat atau Timur, Ini masih tetap teka- 
teki bagi dunia internasional. Batja APA dan SIAPANJA, 

Temanten di 

tgl. 9 Desember 1951 
dipihak. blok mana Tito 

Suka Duka: SEORANG PELADJAR TUA: 

Dari Sekaten ke Sekaten 

Teka-teki Piring: terbang 

Pontianak 

Dan lain-lain lagi. 

Ao PA AAA eka sae RAP 

   

  

  

  

| Amenwah pembuat makam. Radja2 Mesir 

TUGU 42-JOGJA. 

gang (handelsovereenkomst) antara: 
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Rusia . 

Ska ek datang, 
ilang, Megan 

    

   

    E djangan peranyrpei | 
ap peperangan Sapa 

tahun 1933 2. 4. 
gi 

  

w
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n
n
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On
 R
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tambah 10 pot. 

  

seluruh Aga pergo: 
Pa in rn Nan Sen, me. 

  

Pakaian Lelaki 

. Sekarang menerima perdaf 

  

    
    

    

    

    

     
     

    
    

    
   
   
       

         

     

         

     

   
    

  

   

  

   
   

   
    

   

  

   
   

  

   

  

   

  

   
   

  

   

  

    

  

   
    

     

   

    

Ien Swedia - dal. 

E" ash pada “hari Man 

VUURCONTACT DENG/ 
' SEROMBOLAN 

rombolan terie 

mati Pu 

   robot mobil? Ji Tn 
“berapa hari jg lelu tel 
pertempuraan2.      

serotk 

€ nudju kedserah Na 

      

2 ndram aju. 
Menurut Lebay disampa ika 

   

  

   

   

     

     

Saka 

rtc  Lumiggtkb tertepap, satu ke 
tajang terselip, ja'at Presiden Swe 

puaadalah seorang dari kalang: 
sosialis, LA TN Minister Pre i 

Kanan | ,Mallotoro” djan 0901 

Besudah gerombolan itu motaku:. 

sebelah Utara Denaa segan 

5 ap. 
“.xer mbolan itu adalab | $ 
orang dan terdiri bukar || 
laki2 jang bersendjata, | 5 
Mn dan |j 

  
    'Verklaring. Keterangan: 

URSUS JUNIOR” 
  

   2 Rumah ar Sa Murid Sekolah. 
 Menjediakan rurtah pondokan, ber 

  

Gredjen) Jogiskarta. 
rap jang berkepentingan berhu 

    

   
     

    

    

   

  

: aa 121951. 

2 IS | dg YUK POTRET TERTULIS £ 
— Keterangan dikirim pertjuma. 
“tp Oospektus lengkap Perbagai 

us Rp. 1   Du. £a NO — . Bandung. 

  

   

| Sdan paling echir. 

Harga EZ. 

ea 00 EKtr. Dj. Djlagran 1or 7. 

| "...c.cocmo.co#K##c.#Ko.. 

  

4 tan MN an j 3 1 

Aa 1 Nov. 1951 PAN 

Mienalkodrati Djojosoeparmo 

  

K RIDoRAHARDIO   

  

   aan HORLOGES LUAR 

| (sepuluh) tahun.   “sedikitnja Kp. 1,— | 

:'52. Romb.. bg. sore telah | 

aa bar", tempat terbatas. | 
| Yasin sedia bukunia peladjaran | 

Ru hg. W:nita a Rp 15— bg. Lelaki |: 
la Rp. 10.— tambah ongkos kirim 

f p-. L— Telah mendapat beberapa | 

nan, Jogjakarta | ni 

3 apak dl Suronatan Ng. 4/43 D.I 

| bingan dengan Sdr. Dawami Sjudia/ 
Ta 'Prawoto, mulai tg. 10 12 1951 

- sid Ajam 16.30, dialamat | 
ata Uang pondokan ai ' 

je HERMES INSTITUTE (KJ/210) 

NOOWARNANAO Tadaneg set ewadanaa 

2 Royal entar 18" model baru 

4 Royal baby PIA PAN .. Rp 450,— 
1 Portable Torpedo...... Rp 750,— 

ngk Mercedes standard.....Rp 575— 

| (ebi. Barat Hotel aa Jogja) 

  

  

Man Da Iwa li 
ketiamata dan pemeriksaan 

jang sempurna. R 

' Speda bermotor djalan - rante d 

  

5 Djetis 45 — Het. PNS aa Ta 
19 - Ia : 2 6 

  

  

    

| 

— penengkapannja, Service dengan 
: “Gi DESA dan KOTA. 

3 Pesanlah sekarang dgn. harga resmi. Pendjual utk. SOLO dan JOGJA: 

| Perseroan Dagang N. V, IOI As 

  

  

GAN Ai 
Me 2 

ke TAG ata Pp 

erpArs PRODUCTS | 
Kotakpos 197 B'dg. 2 

Ka 
  

Berhubunganlah dengan: 

“Djl. MERAPI 16, 
0. Telp. 265, Dk, 

| Menerima: Pekerdjaan Stensil, 
buku- buku peladjaran | 

Sekolah d.L1. 
. 90— 12 

  

        
       

  

     

  

          

       

  

       
        

STENSIL? 

  

SERVICE dan HARGA 

N. B. Hari Minggu 
| 8712” setenesh jer. djam 

aa Untuk para Seniman "— 

| Nata | 
1 | Baha n baru jang ideaal untuk 

#culpture (modelering) 

'& SELALU LEMBEK 
0 TIDAK MELENGKAT 
| Bisa dapat 941i Patjinan 36 

Djokja 

  
  

  

  

    | Kamus Politik (Adinda)... Rp. 9.50 
Zakwoordenboek Neder- : 
ta «sch- Ma aan & de 

Pt us Indonesia- Djawa. .,, 10— 
O Alam 7, IT, III, IV 

tp. BEN Pan Ma DL UEA Aa, 4.50 
7 ras Tatanegara ...... ».. 350 
'eluk.beluk bhs Indonesia ,, 1250 
Pengantar Ilmu Politik 
Sek ageny Ia sal LA A Ran 
Elektro-tekrik J.C. Ren- $ 
Pp aa as R AS » 1250| 
Pel. menulis dan membatja 4501| 

| Orang2 besar Tanah-Air..,, 25— | 
'Reksi Seni 3 tahun ..... #2 — 
“Dalam lembah Kehidupan 
oleh H.A.M.K. Amrullah, 450 
“Pedoman pemimpin Pandu ,, 2.50 
“Perintis Pandu... ....... sa bon 
Primbon Ilmu Adjaib. Mana 3 
Sumber Kepandaian..... » 1056) 

Ongkos kKrm 10 pCt. sedikitnja 75 sen. 

———— Pusat Toko Buku ———— 

- EKONOMI 
83.12. Tugu Kidul 2-P 
  

  

gan versnelling, kompleet dengan 
persediaan onderdelen. Matta utk. 

PATJINAN 7-TELP. 750 YOG.IA 

TT 

  

. TUAN BELUM PLN) 

    

al Aa HARGA. 

  

»KEDAULATAN. 

    
    

      
    
   

  

   
     
    

  

   
    

   

   

     

   

   Tingaal 10 HARI! 

     
    
   

  

       
        

      

     
     
   

       

      
     

  

        

       

   

    
   

     
   
   
   
   

    

         

          

      

Bermain di SENTUL | 
Kena SERAIEN rETAP TN 

| Adres jang Nlamani boleh dipertjaja 
Tsatata" ada sedia matjam2 PERHIASAN - dari 

an HALUS. MAS DITANGGUNG 22 kr. tulen, HARGA dan ONKOST PANTAS. 

| TINGGI selalu bisa dapat beli Gi 'adres jarg boleh Oipertjaja inf,”berikut tanggurgan pepuh 10 

| SELALU MEMUASKAN. 

JUWELIER 

Na Kaka Pengetahuan. e 

EC an 

MOBYLETTE ea | 

PESANLAH SEKARANG DARI ToKo | BUKU, 

3 an TUGU AP JOGJA 

KERTAS BAIK, TIGA WARNA, HARGA MURAH. 

   RAKJAT" 

tarana Ak dian p7ag 
Besok MATINEE djam 10.00 | 

Mara diantara lima film besar buatan Columbia 
dalam tahan ini, deng: 1 

ak TEKS BAHASA INDCNESIA 

"HARRIET CRAIG" 
Joan CRAWFORD 5 Wendell. COREY 
Kasih. sajang & kebahagiaan beralih ke.pertentangan bathin 
hingga perlawanan seru antara dua Gjenis manusia: 
perempuan/laki2. Drama perdjodohan jang bermutu tinggi. 

. 92—12 UTK. PARA DEWASA.   

  

MAS, INTAN PERLIANT, Pembikinan MODERN 

BIASA BANJAKNJA, Harga jang MURAH birgga jang patin 

RADJA . HORLOGES SN 

Lea » ma 

  

HALAMAN 4. 
aa apa aNNN EN Naa na 

Tluxor 
Teng Expedisi Mr. 

belum pernah dikundjungi. 

Pendahuluan: ASIAN GAMES di New Delhi. 

MALAM PENGHABISAN: sasa "gaetgreBang 

MONGORULA" | : 
& Mrs. Ma?tin Johnson ke Afrika, ketempat2 jang 

— Hltan dan binatang-binatang buas. 

SEGALA UMUR- 
  

    

IE SerHE BIG LiFTe 
| MONTGOMERY CLIFT, PAUL DOUGLAS dibantu oleh 2 bintang 

wanita Djerman: Cornell Borcbera, Bruni Lobel. 

Negara? Barat mengadakan ,,djembatan udara” (Berlin Airlift) 

Inilah THE BIG STORY behind the airlift, jang melukiskan Ke- 
| adain2 di Berlin sesudah perang Dunia II. Pen rulnes 0.3 

  

(Het geteurde in Berlija). : Ih 

Russia blorkeer Berlin Barat !!! 

kesengsarain, smorkel. ..... dsb. nata 

Diselingi HUMOR dan ROMANCE. 
“17 taggn keatas.                   Teks 1 D0 NESIATBe) anda. 

        OKAING soo 
| Petjinan 30 telpon 533 

JOGJAKARTA 

  

buka . Kantor Pusat 
9-2 siang SEMARANG.     

  

  

RAKJAT PENGANGGURAN DAERAH ISTIMEWA TIDAK 
"AKAN KETINGGALAN DALAM PEMBANGUNAN 

TEKNIK. DIATAS NEGARANJA, 

Z SESUDAH DIPERBAIKI DAN DIPERLUASKANNJA 
DENGAN MEMAKAI ALAT-ALAT JANG MODERN, 

“SIAP SEDIA 

  

: UNTUK, TERTEIMA EKERDJAAN 

AUTO ONDERDE 
SPEDA MOTOR 2 

BOLEH SPEDA 5 
MESIN TULIS “ 
Min DJAIT 

: ALAT2 DOKTER $, 
TJOBA. LONTJENG BESAR 2 MURAH. 

HORLCGE KASTEN 
ETALAGE 3 
STAAL BUIS MEUBULAIR KERO BE DDEN, SOETLEN 
PERHIASAN TOKO2, BUMAtI TANGGA 

|. dan lain lain sebagainja. - 

Pekerdjaan ditanggung baik dan menjenangkan 
dengan memakai garantie 3 tahun. 

Hormat kami pemimpin Teknik A.A. WIWI, ez. Letn. Kol. 
Kepala Persendjataan Werkruise Kreise III Daerah !!I Jo- 

Bintaran Tengah No: 6, Li Sa 738 Pena rarra 
—— (Daerah Stmewar., 

" make 

Ty     
1 18—12 

PERHATIKANLAH USAHA PENGANGGURAN | 

  

  
  

Girang Gembira ! 

— Hallo Bung ! 

XO! Mau lihat sekaten-! 

—Bodoh benar kau ? Banjak hudjan mau pergi sekaten | 
X Djadi. kau lebih pandai. tak beani lihat sekaten ? 

f —Bukan begitu Bung! kan lebih untung djika kita berdua 
' berblandja ke Toko NEW INDIA. 

“X Untung apa ? Orang blandja keluar uang bilang untung. 
— E,.E, Tak partjaja | Tjoba mari kita pergi berdua, ada kor- 
"ionja 1? pCt. sampai 50 pCt. 

KA Begitu | baiklah “mari kita pergi 
djuga | 5 ag Obral samreai 10 hari | 

—Hija ! Meskipun begitu, djangan kita sampai kehabisan 
“jang baik2 | 
X Baik ! Mari Toko mana tadi ? Lupa saja 
—Ke Toko NEW INDIA, muka Hotel “Garuda-Jogjakarta. 
XO, Hija 1, 69 —12 

Berhubung kekurangan temp:t, sebagian 
advertensi terpaksa ditah:n. 

Mau kemana ? : 

    

  

     

  

     

   

  

sekarang 

  2    
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N IA KALENDER 1 
K.R. 

  

- Rp. 2.50 

  

  

   
     
   

 Djilid 1 dan TE 

2. Mr. I, SUPOMO 
“Tata Meyain Indonesia: djilid | 

“Tata Negara Indonesia djilid II Rp. 

ra Buku th pn 

Rp. 5,— 
5 ta 

Rp. 10,—     
T 
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89 12 

Gigi bagus: gigi 

jang putih 

seperti mutiara) 

dan ketawa : 

berseri”... 

. PRODENT - 

tapal gigi jang 
paling baik! 

Tube sangat besar 

MAS, INTEN BERLIAN jang sedang dikehendaki wanita 
O Maka hadiahkanlah pada para Wanita Perhiasan Berharga, 

O. Ketjuali menambah elok, pin dapat dipakai selima2nja. 
O Djangsan tunggu sampai harga naik lagi. Lekaslah datang: 

PUSAT DJUAL 
PASAR MAS 

     

    

   

      

    
    
     

I JONG MALIOBORO 37, $ 
. JOGJAKARTA ” 3 Ti 

Teris a pekerd'aar bikin perhiasan alus, tjepat, tsntik2. i " 
Sedia kain batik Ju. harga mel wan. tiorak menarik... 

  

berkat 

R. 2.50 

Tube sedang 

  

  

  

    

DODGE : 

jang mendapat PRIORITEIT (Surat Jdzin Pembelian Mobil) 

Djuga menjediakan 

ONDERDEEL. 

PRIORITEIT & INDUCEMENT 

AUSTIN - WILLYS 

Gan ingin pesin mobil setjara INDUCEMENT. 

Harap lekas berhubungan dengan 

Motor Dealer 
N. V. Prawira-Mulja 

Malioboro 43—Tilp: 668, Jogjakarta 

Alamat Kawat PRAMUL, Jogja, 

48 - 12.   

  

Bagi tiap (wanita mudah sekali mentjiptakan 
suasana jang meliputi suluruh tubuhnja dalam 
lamunan gelombang pertjintaan. Kuntjinja ialah 
dengan memakai sabun Colibrita jang mengan- 
dung tiampuran (wangi? an jang terpilih dan 
meliputi diri nona' dalan suasana jang merga 
bulkan tiap” angan? , 

5, COLIBRITA 
SABUN WANGI 
#3 
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CSW 506 band» ms 3 
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Typ. PEKTJUTAKAN KEDAULATAN RAKJAT 1081/1LI/A/102


