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.misalnja! Tetapi hasutan jang demi- 
“kian tidak akan termakan, apabila 

hk 

& 

| nekad sampai 

  

“tu djawab jang sangat umum dan ra- 

“Harus kita bertanja, apa 2 bai sa- 
tu bataljon telah meninggalkan ke- 
wadjibannja, tidak sadja, bahkan 
telah mengadakan perhubungan de-: 
ngan suatu pihak jang diketahuinja 
adalah sedang diberantas oleh ten- 
tera sebagai alat kekuasaan Peme- | 
rintah?, sehingga mereka tahu, apa 
konsekwensi perbuatannja itu? 2 

»xk 

Tidak boleh pertanjaan ini didja- 
wab hanja dengan mengemukakan, 
bahwa si penghasut amat pintar bi- 
tjaranja, sedang jang terhasut sa- 

ngat sedikit pengetahuannja! 
Djawab jang demikian hanja sua- . 

sanja tidak membawa kita kepada 

— soal dalam jang mendjadi dasar da- 
— ripada perbuatan nekad itu. 

Taruhlah, kepada orang2 jang ter- 
hasut itu telah dibajangkan sorga, 

jang dihasut tidak membutuhkan 
sorgz, karena peri keadaannja tidak 
memberi alasan untuk memimpikan 
jang bukan2. 

Kita tahu, discipline tentara makin 
hari makin bertambah baik, sehing- 

ga perbuatan nekad bataljon 426 itu 
benar2 harus dikwalificeer sebagai 
erbuatan mata-gelap - jang tidak. 
erdasarkan penglihatan jang reeel,. 

melainkan suatu tindakan jang tim- 
bul dari dasar jang p tthologisch. 
Dan ini pasti ada sebab-sebab nja. 
Dengan selesainja tindakan keras 

mengenai peristiwa Kudus, rasanja 

    

  

  

Pasuye poris KOTA 
DENGAN KEKERASAN”, 

  

“Enam ribu serdadu Ing geris jang | 
dipelopori oleh satuan2 tank, mobil2 
lapis badja dan satuan2 brengun- 
carrier jang kuat pada tengah malam 
telah menduduki daerah sekitar dja- 
lan jang akan dibuat itu. Pesawat? 
pemburu jet angkatan udara Inggeris | 
sementara itu melakukan penerba- 

ngan patroli diatas daerah tersebut. 
Keadaan dikota Suez 

kini sangat tegang dani 

Inungkin “persifa St lebih 
se#plosiet, daripada 
Setiap waktu sedjak 
Mesir membataikan per- 

ajandjranetengtan- In g- 
weris padanbulan Okto- 

b jang lau 

Dj. Erskine tolak 
sapa ataan Mesir 

Sebagai barkan setelah kabinet 
Mesir mengadakan sidang darurat 
pada Djamat malam jl, menteri da- 

er 

lam negeri Fuad Siradjuddin Pasha | 
memberi perintah. kepada gubernur 
Suez supaja jika perlu digunakan 
kekerasan untuk membiokkir pembu- | 
atan djalan oleh Inggeris itu. 
Komandan pasukan2 Inggeris di- 

daerah Terusan Suez, djerderal Ge- 
orge Hrskine, telah menola k dua per-   

perlu untuk men ghilangkan dapat 
kembali timbulnja mna abah se- | 
matjam itu. 

Apa sebab, Kau sataliok dapat 
bertindak  indiscipli- 

pair? Apa seba D.I. dapat mempe- 
ngaruhi sebagian anggauta2 tente- 
ra? Apa sebab ada anak2 hizbullah 
“dapat terhasut? 

Penjelidikan ini harus dilakukan 
dengan segala ketenangan dan de- 
ngan keachlian jang djudjur. Dan 
bukan hanja pihak P. M., melainkan 
pihak pamong-pradja dan kementeri- 
an agama harus diberi kesempatan | 

seluas-luasnja untuk melakukan pe- 
Teten jang objectief.     W.H. 

belum selesai tindakan jang harus | mintaan Mesir supaja ia Ta 
“dilakukan. Usaha untuk mengem- | pembongkaran perkemahan? Arab | 
balikan discipline dikalangan ten- | didusun Kafir Abu Amr jang akan 
tera masih harus disusul dan" di- dilalui oleh djalan tersebut. Dusun ' 
selesaikan dengan penjelidikan jang Alir letaknja didekat tempat dima- 

00. teliti untuk mendapatkan sebab-se- ti telah terdjadi Ke Tang se- 
|“ babnja dai sesud “ira uSaha jang Tam a-dna Narrbaru2 ra par 

Enkaba Inggeris dan polisi Mesir jang 
membawa korban 144 orang tewas 
dan luka-luka. 

Pihak Inggeris berharap bahwa 
dengan Gibuatnja djalan itu serta 
dibongkar nja perkemahan2 Ni 
mana telah beberapa kali dilakukan i 
serangan terhadap konvoi2 Inggeris, 
perhubungan persediaan air antara 

  

Suez dan tempat2 penjimpanan air- 
minum diluar kota itu akan 
terdjamin, 

lebih 
sedangkan mereka akan 

terhindar pula dari antjaman sera- 
ngan2 | dikemudian hari. 

“Pembuatan djalan 
diteruskan 

Pada Parag fadjar hari Saptu djen- 
deral Erskine memberi perintah ke- | 

Pokok? laporan Schacht 
SEPERTI diketahui ami It ai bangsa 

wchacht. jang datang di Indom si 
lan Nopember jang lalu atas undangan Pemerintah 

Tneebian Dr. Hjalmar 

ia bulan Agustus dan kembali bu- 
Indonesia, telah 

membuat laporan mengenai masalah keuangan, perekonomian dan per- 

dagangan atas permintaan Pee terdiri dari 30 halaman folio jang 
pokok@nja sebagai berikut: 

Sange sk 

perekonomian Indonesia, harus diti- 

lik.dari sudut pandangan, jang 3 mem- 
beri ukuran untuk tiap 'kommentar 
dan untuk tiap andjuran, - jaitu bah- 

wa perkembangan Indonesia me dja- 
di satu negara jang technis modern 
dalam tiap hal bergantung kepada 
Sana antara ezport dan im- 

port. 
' Semua mesin dan alat? industri 
harus didatangkan dari Juar. Mutu 
dan nilai import itu bergantung ke- 
pada alat2 pembajaran luar negeri, 
jang harus dapat dipergunakan un- 
tuk ini. Alat2 pembajaran luar nege-: 

ini berasal baik dari 
sean atau kredit 

          

    
    

   

  

   

  

    

   
    

      

    
        

       
    

     

      

    

   

    

   

      
      

   

ri (devisen) 

    

lah Ekabhin peni 
..Dan Hip tidak 

Ld auto ke 
3 at jang    

    

  

lasa Ban aa su 
ini, (harian kita tid 
terbit. 

impor -selamanja da- 
“|san atas jang mampu itu mau mem- , 

Satu Nah tentang dasar2 | e 2 

  

   k tentu dan pada 

diperoleh. Pokok 
uk Tn La NATNN 

Dan dapat dimaklumi, kaum lapi- | 

punjai barang2 mewah jang sudah | 

'lama tidak didapatnja. Tetapi me- 
reka sebenarnja tidak boleh me- 
ngambil deviesen jang sangat diper- | 
Jukan oleh negara untuk import jg. 
djauh lebih. penting. Keinginan akan | 

memasukkan kedalam negeri alat2 
kesenangan Barat, harusnja ditahan 
juntuk memperbaiki pemeliharaan 
rakjat jang  terbanjak, jang lebih 
memerhikan barang2 luar negeri un- 
tuk ramah-tamah dan Aan 
nja. 1 2 

Karena itu perlu sebal ada satu- 
panitia perantjang, 

(negeri ini, 

rapkan kemadjuan 

Ain Teri export 

  

jang bertugas 
untuk menetapkan apakah badang2 
import jang penting sekali, dan su- 
paja didaja-upajakan didulukannja ngan resmi telah minta kepada ne- 
memasukkan alat2 industri kedalam gara2 Sekutu jang telah mengalah- 

jang dari padanja diha- | 
produksi anak 'supaja perdjandjian perdamaiannja 

negeri sendiri. . Disamping itu diben- |ditindjau kembali, 
tuk satu lembaga 'bekerdja untuk |tannja dipulihkan dan supaja dibe- 

barang2 jang |ri hak lagi untuk mempertahankan 
penting didahulukan. Makin | diri. 

t esar penghasilan dari export, .akan 
“1 bertambah besar import. 

PA TN Pe na hal. 3) gara Sekutu 

'DJIKA PERLU MESIR AKAN)ILAKUKAI 
KEKERASAN 

TT - Inggris siap mengambil kedudul 
ASUKAN? POLISI MESIR PADA HARI SAPTU KABARNJA SEDANG MB: upju 

s»SMENGHADAPI , 
SETELAH PIHAK INGGERIS TIDAK MENGHIRAUKA TUN- 

TUTAN? MESIR SUPAJA MEREKA DJANGAN DJADI MEMBUAT DJALAN PEN UBU 

NGAN M LITER DIDEKAT KOTA TERSEBUT. 

SUEZ SIAP. UNTUK 

pada satuan2 genie Inggeris supaja 
| memulai menger djakan djalan itu. 
| Satuan? itu dilindungi oleh pasukan2 
| Parsa?” jang redaksinja dipimpin 
| tentara pajung Inggeris, sedangkan 
| pasukan? Inggeris lainnja mengam- 
| bil kedudukan2 disekitar daerah pe-j 
kerdjaan tersebut. 

' 

Gerakan pasukan2 
Mesir dihentikan 

Wartawan U.P. lebih landjut me- 
ngabarkan dari Suez, bahwa guber- 

KEKERASAN 

menudju ke Suez itu du mendjum- 

     

  

pai pasukan2 Inggerisy — UP 

Kota Suez ba ulak 
Lebih landjut Afp “mengabarkan 

ha dalam japorannjs 
Ialam negeri Mesir gubernur 
mengatakan bahwa 
geris pada hari Saptw' ji. telalr me- 
mntuskan segala hubingar antara 
kuta ita dengan semua, bagian Mesir 
lainnja. Kawat? tipun dari Suerz 

Suez 
pasukan? Ing- 

re:'s, Gan satu?nja hubungan keluar 
ialah dengan perantaragh rasio.     (nur Suez Ibrahim Zaki el Kholi te- 

ilah memberi perintah kepada pasu- 
'kan2 polisi Mesir - supaja mereka 
memberhentikan gerakkannja ke! 

|suez sementara menunggu instruksi2 | 
' 
|lebih Iandjut dari Kairo. | 

t 

Gubernur Ibrahim Zaki memberi | 
perintah itu setelah pasukan2 Ing- 

| geris jang mempunjai kekuatan 6000 | 
lorang itu dan dibantu oleh satuan2 | 
|tank, artilleri dan mobi!2 lapis badja | 
' serta dipelopori oleh satuan2 tentara | 
| pajang mengambil Nan dise- | 
|kitar  Suez. Pembesar kotapradja | 
|Suez minta kepada asu polisi | 
| Mesir supaja mereka menghentikan | 
hgerakannja karena chawatir akan | 
| terajadinja bentrokan bersendjata | 
diika pasukan? Mesir jang ' sedang ! 

Pa perdamaian di 
Untuk 

Dalam laporan lebih landiut jang | 
| Gikirim dengan perantaraan radio 
gubernur Suez “menjatakan, bahwa 
pasukan2 polisi Mesir kini kerada 

reka 
berbuka” 

  

Galam keadaan jang sulit. M 
berada dalam Kedudukan 
dan tidak dapat bergerak 

reka djarak tembakan meriam? Ing- 
geris. ' Gubernur Suez mengachiri la 
porannja dengan minta instruksi? 
lebih Pein dari. pemerintah di 
Kairo. $ 

5tenteri sa negeri Mss:r dalam 
djawabannja menjatakan kepada 
gubernur Suez supaja ia mendejalan- 
kan perintah2 jang telah diberikan. 
Dikatakannja, bahwa penibongkaran 
gusun Mesir itu bagaimanapun djuga 
harus ditjegah. — Art. 

    
iro 2.     

  

tentang komando bertahan 
Timur Tengah . 

ENURUT kabar jang didapat di London pada hari Djum'at jang lalu 
suatu Konperensi Perdamaian jang 

'akan diadakan di Kairo pada bulan Djanuari jang akan datang” Sum- 
ber2 resmi Inggeris menjatakan, bahwa maksud 
Ikonperensi di Kairo itu diumumkan dalam siaran2 Sovjet jang ditudju- 

| 

Ikan kepada Timur Tengah. 

Menurut siaran? itu putusan untuk | 
mengadakan konperensi tersebut te- 

(lah dinjatakan oleh Bashit Hadji Ali, | 
|jaita sekretaris dari panitya- pusat | 
partai komunis Aigeria. Dalam sia- 

Han itu Bashir menjatakan, bahwa | 

| putusan untuk mengadakan konpe- | 
rensi di. Kairo itu telah diambil Ga- j 

|lam sidang Dewan Perdamaian Du- | 
| nia di Wiena pada bulan Nopember | 

jang lalu. Dikatakannja, bahwa si- 
|dang di Wiena telah menerima baik | 

9 buah resolusi, diantaranja sebuah | 
 sntai jang mentjela usul2 4-Ne- | 
| gara tentang pembentukan koman- | 

| de pertahanan Timur Tengah, dan | 
menjetudjui sikap Mesir jang mela- | 

| wan Inggeris. Dalam sidang terse- | 
| but telah disetudjui pula pengiriman 
| sepuna pesan kepada ketua Sidang 
| Umum PBB dalam mana dituntut 

' penarikan 'Mmundur pasukan2 Ingge- 

| ris dari Mesir dan Sudan agar mem- 
| beri kesempatan kepada rakjat dae- 

| rah itu untuk menentukan hari ke- 
mudian mereka sendiri. 

Bashir achirnja menjatakan, bah- 
| wa konperensi perdamaian itu akan 

| diadakan di Kairo untuk menekan 
kan sokongan gerakan perdamaian 

terhadap perdjuangan Timur Tengah | 
dan Afrika Utara melawan imperi- ' 

  

  

alisme. — Ant. UP. 2 

IS alia ingin persendja- 
tai diri 

diselenggarakan oleh Sovjet 

untuk mengadakan 

| perang dunia berperang melawan 
|Italia. Terutama diminta supaja di- 
(ihapuskanlah clausule2 dlm perdjan- 
|djian perdamaian dengan Italia, jg. 
mentjap Italia sebagai negara jang 
bertanggung djawab atas perang, jg 
imembatasi besarnja angkatan perang 
dan melarang pembuatan alat2 sen- 
djata atom a atau peluru terpedo jang 

| dapat dikemudikan. 
Nota tadi ketjuali 

kepada negara2 

| Uni, djuga disampaikan kepada Po- 

|landia, Albania & 'Tjekoslowakia, 

isampaikan 

(Ant. UP. 

Menteri Dalam Negeri 
di Surakarta 

Hari ini ditunggu kedatangannja 

Menteri Dalam Negeri Mr. Iskak 
Tjokrohadisurjo di Surakarta, konon 

kabarnja ia akan pimpin sidang di- 
nas tertutup jang dikundjungi oleh 
Gubernur Djawa Tengah Budiono, 
Residen, Walikota Surakarta, para 

Bupati dan ketua serta anggauta 

DED Daerah Surakarta. 
Sementara itu dari kalangan lain 

didapat kabar bahwa status daerah 
Surakarta akan dibitjarakan djuga. 

(Kor). 

  

  
5 Dan bikin sendjata atom. 
Italia hari Saptu jang lalu de- 

|kannja ketika Perang Dunia kedua, 

supaja kedaula- 

Nota tadi disampaikan kepada A- 
| merika Serikat, Sovjet Uni dan ne- 

lainnja, jang ketika 

ber jang akan datang menurut r 

telah dikerdjakan oleh komisaris 

Djurubitjara PBB menjataka 

akan mengadjukan permintaan u 

daerah2 djadjahan Itali 

Fessan itu, 

oleh Sidang Umum berachir 

Penjerahan kedaulatan akan 

ngan penjerahan kementerian2 p 

jang berkuasa. — Ant Kr.   —. 

    

kpd menteri 

te'ah diputuskan oleh nasukan? Ing- | 

madju | 
dengan tidak menempatkan diri me-- 

Barat dan Sovjet | 

Libya merdeka” 
Libya akan mendjadi negara merdeka pada tanggal 15 Desem- 

jang terdiri dari Cyrenaika, 

dan kini berada dibawah 

tjs, akan tergabung dalam pemer 

tu dua minggu sebe 

AS ora in pada tanggal 1 Djanuari 1952. 

£ Serikat telah 

. | tan udara Inggeris membantah be- 

| tjajai adanja persetudjuan tadi. 

         

. PEMBOM2 
gota angkatan udara di Inggerispun 
akan diperbesar lagi dan pesawat? 

geris mendjadi suatu ,kapai induk  B-47 pesawat? pengangkut bom 
raksasa” bagi pesawat? pembom | atom  Ameriks jang tertjepat akan 

o-jet, jang akan dapat me- ditempatkan di Inggeris. 

ngangkut bom2 atom sampai kepu- Menurut kalangan tadi, Inggeris 

sat Soviet Uni. telah .mengidzinkan Amerika untuk 
“Djurubitjara kementerian angka- memperbesar djumlah pangkalannja 

di Inggeris. 
Berita tentang  adanja rentjana 

Amerika ini, tersiarnja 24 djam se- 
(sudah Pj - Churehill mengatakan 
dimuka adjlis Rendah, bahwa Ing- 

: | Didapat petanuniyan pada hari Sap 
tu IL, bahwa Inggeris Laden Amerika 

menjetudjui rentja- 
42, untuk merobah kepulauan Ing- 

rita tadi dan 

stidak ada alasan” 
dikatakannja bahwa 

untuk menern 

Menurut kalangan jang lajak di- 
t pertjaja, rentjana tadi menghendaki | geris stidak akan segan2 melakukan 

erluasnja setjara  besar2-an dan | kewadjibannja”, andaikata Inggeris 

     lengan tjepatnja pangkalan2 Ame- | perlu didjadikan — pangkalan — bagi 
rika. di Pan PPA angs ! Amerika, | 

4 

  

—
 

a
u
 

B.-50. Pada 
terdapat lebih 
angkatan udara Amerika, terutama. 

di Inggeris timur, dan terbagi da- 

lam 6 pangkalan pembom dan penm- 

buru. Disamping itu sedang dibuat 
lainnja. 

Ketjuali itu masih ada 2 gudang per- 

lengkapan jang besar2. 

angkatan udara, 

bekas? lapangan terbang di Inggeris 

AMERIKA 
Menurut keterangan jang didapat 

oleh wartawan UP. Murray, angka- 

tan udara Amerika di Inggeris mem- 

punjai pesawat? pembom 5-29 dan 

waktu ini di Inggeris 

dari 20.000 anggot 

buah pangkalan udara 

Menurut opsir2 

        
   nge dipakai . KOLUs 

non Batav 
van Kur 

aasch L encotschap 
| Nahan hannan” 

  

  

  

  

  

  

HARIAN UMUM 
| Diterbitkan olah | Badan Pedarkk »Ked Paten Banjar, (Anggauka S.P te 

  
| 

| | 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| MASDJID PARIS. 

Selalu dikundjungi oleh um- 

mat Islam jahg berkundjung. 
(Gb. Prof. Notosusanto). 

1 milimeter, 1 kolom... 

Sebulan 

Etjeran “ca... aa 

LANGGANAN : 
pn 2 lh 11, — 

Dalam dan Luar Kota. . : 
0.60 ” 

ADPERTENSI : 
Rm 0.80 
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Sekitar persvalan ktahasa Belanda : 
  

  

  

Komisaris Agung Belanda 

tentang kewargaan 

Negara Indonesia 
Di Nederland pasar-perbu- 

ruhan sukar. 

Komisaris Agung Belanda di. In- 

donesia A. Th. Lamping, dengan se- 

tjara halus telah mengandjurkan ke- 

pada orang2 Belanda jang hidup di 

Indonesia dan kepada kaum Indo | 

untuk  menefima kerwargaan  ne- 

:gara Indgnesia. Andjuran itu tersim- | 

pul diacikm Keterangan jeng ame: 

pi tibanja tanggal 27 Desember 1951, 

jaitu tanggal penghabisan untuk me- 

nerima atau menolak kewargaan ne- 

gara Indonesia. 

Dalam keterangan resmi itu dika- 

takan bahwa pemerintah Belanda 

masih selalu menganggap penerima- 

an negara Indonesia sebagai peme- 

| tjahan jang sew adjarnja bagi or ang2 

(Belanda jang georienteerd” pada 

  
»8 

Inegara Indonesia adalah tidak asing 

|bagi orang2 Belanda karena Indone- 

Isia adalah negara sahabat. Demiki- 

tan keterangan itu. Selandjutnja di- 

|tundjukkannja bahwa apabila mere- 

ka tidak masuk warga negara Indo- 

nesia, maka mereka Sesudah tanggal 

127 Desember 1951 itu akan mendapat 

| perlakuan sebagai orang asing de- 

Ingan segala kesulitan2 jang menjang | 

Ikut orang asing. 

mereka diingatkan 

Nederland pasar- -perburuhan 

ngan pekerajaan) adalah sukar 

agi bagi orang 

jang sudah biasa kepada penghidu- 

pan Indonesia, iklim den tiara hi- 

dup dinegeri Belanda adalah berlai- 

nan sekali. Pun diminta perhatian 

' mereka, bahwa berpuluh2 ribu orang 

Belanda sendiri tiap tahun di- immi- 

greer (dipindahkan) dari Nederland. 

Achirnja dalam keterangan jang di- 

keluarkan oleh Komisaris Agung Be- 

landa di Indonesia itu  diserukan, 

supaja dalam menghadapi soal ke- 

warggan negara Indonesia orang? 

itu hendaknja menggunakan Pp! ikiran 

jang. sehat dan tidak terdorong oleh 

perasaan2. Ant. 

      

  

entjana penjerahan kedaulatan, jg 

PBB di Lihya, Adrian Pelt. 

n, bahwa pada hari itu djuga Libya 

ntuk mendjadi anggota PBB. Bekas 

Tripolitania dan 

pemerintah Inggeris - Peran- 

intahan bersama padatanggal 15 

lum batas waktu jang ditentukan 

dilakukan pada ,,Hari Negara” de- 

ertahanan dan luar negeri oleh pihak 

Brit di Djakarta dalam me nghada- Na 
imempeladjari Iimu 

| sekolah rendah dan menengah. 

Dalam keterangan tersebut kepada | 

pula bahwa di | 
(lapa- | 

dan | 

Belanda dan Indo | 

aa 

Diangan 
| 

diadjarkan kembali 
| Tidak dapat ludah didjilat kembali 
| ETIKA pada bulan Anril 1942 Djepang membuka kembali sekolah- 

an?, meka dihapust ganlah bahasa 

Dalam waktu jang singkat Pem 

dapat menterdjemahkan beberapa 

tan dalam bahasa Indonesia, jang 

djaran dapat berdjalan, hanja para 

(buku tantunan), jang berbahasa Be: 

Pada sa'at itulah pengadjaran bagi 

bangsa kita masuk kedalam suasana 

(baru. Pimpinan sekolah r endah dan | 

jaenenan dipegang seluruhnja oleh 

£ Indopesi Map 
sengantar.dalam 

“pengetahuan di- 

      

    
    ipakai sebagai T 

proklamasi 17-8-1945, 
(dulu) mengdja- | 

Sesudah 
dan Pemerintah R.I. 

|jankan pemerintahan, sistim ter sebut | 

|diatas dilandjutkan. Berhubung de- | 

ngan masuknja negara2 bagian da- 

(lam R.I. sekarang,.maka dibeberapa 

tempat masih ada beberapa sekolah, 

| jang mempergunakan bahasa Belan- 

da sebagai pengantar pengadjaran, 

|tapi dengan kepastian, bahwa ini 

|hanja dipandang sebagai masa per- 

alihan. 

Bahasa Belanda ta' per- 
nah djadi persoalan. 

Azasnja tetap, ialah, bahwa baha- 

sa Belanda tidak boleh -diadjarkan 

lagi disekolah rendah dan landjutan. 

|Negara Kesatuan K.I. sudah hampir 

tetap berusia dua tahun, dan selama | 

|. tu bahasa Belanda tidak pernah men- 

|Murid2 

"dengan Muri 

|ihasa Belanda mulai. tahun ini 
| mang telah tidak dimiliki lagi 

Belanda dari rentjana peladjaran 

| bagi sekolah rendah, maupun sekolah landjutan. 
riatah - pendudukan Djepang telah 
buku peladjaran bagi sekolah landju- 
Gjadi bahasa pengantar. Dan penga- 
guru masih mempergunakan sumber? 
anda. 

Gjadi persoalan umum. Sekolah me- 
Inengah kita berdjalan terus, dan bu- 

memuaskan. 
tidak (begitu) 

kalau “ 
AMS. 

mengenai ketjakapan tentang baha- 
sa asing mungkin perbedaan. 

ahnja boleh disebut 
S.M.A!. kita 

terkebelakan 

Bahasa Inggeris untuk 
diluar negeri tjukup. 

Pemuda2 kita jang melandjutkan 
peladjarannja ke Amerika, untuk 
mengikuti college disana, tidak me- 
ngetjewakan. Pengetahuan mereka 
tentang bahasa Inggeris tjukup agak- 
nja urtuk mempeladjari buku2, iang 
mereka perlukan. Pengetahuan ba- 

me- 
oleh 

pemuda2 kita, atau hanja sedikit se- 
kali. Sungguhpun begitu, bahasa 
ini dikalangan kita disini tidak men- 

|djadi persoalan umum. 
Maka dari itu kami merasa terke- 

| djut membatja karangan Sdr. Said, 
|jang mempersoalkan “bahasa Belan- 

(Bersambung hal IV). 

  

djukan dalam perundingan? denga 

ina dari delegasi Indonesia jan 

tanggal 13-12 

Sekitar perurdingan dan Djepang 

Pertemuan terachir delegasi Indo- 
nesia ke Djepang di Djakarta 
Konsepsi Indonesia ditetapkan setinggi2nja 

ELEGASI Indonesia jang dipimpin oleh Ir. Djuanda untuk mengada- 

kan perundingan bilateraal dengan Djepang, tg. 8-12 telah mengada- 

kan pertemuan jang terachir guna menetapkan konsepsi jang akan dima- 
1 Djepang, Selain rombongan perta- 
ckan berangkat dari Djakarta pada 

, sebagaimana telah ki a kabarkan, maka dalam pertemuan 
terachir ifa, "telah diputuskan djugo, bahwa rombongan kedua akan he- 
rengkat pada tanggal 20-12 jang akan datang. 

| pjurubitjara delegasi Indonesia Su- 
| wito, atas pertanjaan . menjatakan, 

bahwa dalam pertemuan tersebut 

| Pa dapat disimpulkan dengan Kon- 

trit pendirian Indonesia terhadap 

LAN kerugian jang harus diba- 

jar oleh Pemerintah Djepang, demi- 

kian pula telah ditetapkan bentuk 

| daripada djasa2 jang dapat diberi- 

kan oleh Pemerintah Djepang. 

Berapa  djumlah kerugian jang 
akan dituntut dan bagaimana bentuk 

djasa jang akan diberikan oleh Peme- 

rintah Djepang, djurubitjara Suwito 

tidak hendak memberitahukannja,   
“INGGERIS AKAN DIDJADIKAN PANGKALAN RAKSASA 

II itu, dengan mudah dapat diperba- 

iki kembali. 

Sementara iku dikabarkan 

ad 

ini. 

rika telah minta kepada kem. 

      iki kembali, — Ant. UP, , 

Aa Ta 
Me an EN 

samaan SEE, 

lakan tetapi diterangkan, bahwa kon- 

sepsi Indonesia itu disusun dan di- 

tetapkan setinggi-tingginja, sebagai- 

mana jang lazim diperbuat oleh su- 

atu pihak jang menuntut. 
Perundingan di Tokio dan 

Djakarta? 

  

tapan keberangkatan delegasi Indo- 
nesia ke Djepang pada waktu ini, 
berarti bahwa Pemerintah Djepang 
telah menjetudjui perundingan? itu 
dilakukan dalam bulan  Djanuari 
1952 sebagaimana jang dikehenda- 
ki oleh Pemerintah Indonesia. 

Dapat diterangkan, bahwa dele- 
gasi Indonesia jang akan bertols 
ke Djepang itu dibagi dalam di 

ma jang berangkat pada tanggal 13 
Desember 1951 terdiri dari: Ir. Dju- 
anda, Mr. Besar Martokusumo, IT. 
Darmawan Mangunkusumo, Mr. Sas- 

tromuljono, Ir. Ibrahim Tahir, Ir. 
Kaslan AA. Tohir, Ir. Semawi, Mr. 
Zainal Abidin, Mr. Alwi Sutan Os- 
man, Letnan Kolonel Pirngadi, Wat- 
timena, Charidji Kasuma,  Suchjar 
Tedjasukmana dan Slamet Sumari. 

Rombongan kedua jang berangkat 

.dibandingkan : 
na Bana 

rombongan, jaitu rombongan perta- 

Atas pertanjaan apakah mungkin | pada tanggal 20 Desember 1951 ter- 

dari 

i Washington, bahwa pembesar? ang- 

katan udara Amerika pada hari Sap- 

tu itu tak hendak memberikan ko- 

mentar tentang berita2 dari Ingge- 

ris, jang mengatakan bahwa pang- 

kalan2 Amerika dinegeri tadi akan 

didjadikan 2 kali sebanjak sekarang 

Berita? pers. dari London mengata- 

kan, bahwa armada udara ke-3 Ame- 
ang- 

katan udara Inggeris, supaja bangu- 

nang angkatan udara jang dipakai 

ketika Perang Dunia II itu diperba- 

Iperundingan2 di Tokio itu, kemudian 

ditandjitkan di Djakarta,  djirubi- 

tjara Suwito menerangkan, hal itu 

tergantung kepada perkembangan2 

jang timbul dalam perundingan2 jg 

dilakukan di Tokio. Bilamana perun- 

dingan2 akan dimulai dan berapa la- 
ma akan berdjalan, sampai sekarang 
belum ada kepastian, karena delegasi 

harus lebih dahulu mengadakan kon- 
tak dengan pihak Pemerintah Dje- 

pang di 'Tokio, akan tetapi sudah 
dapat ditentukan, bahwa delegasi In- 
donesia akan berada di Tokio untuk 
satu bulan lamanja, Demikian djuru- 
bitjara Suwito. 

Sementara itu, kalangan lain da- 

lam delegasi Indonesia. itu mene- 

rangkan, bahwa dengan adanja Kete- 

        

diri dari A.R. Djokoprawiro, F. Laoh, 
Latjuba, Anton Manoppo, Ir. Pange- 
ran M. Noor, Sundjoto, Mr. Burha- 
nuddin, Baheramsjah St. Indra, Sari- 
min Reksodipuro, Suwito dan Sunar 
Suroputro. — Ant. 

Saha En ADI 

k Asisten2 mahaguru pada Facul- 
teit Kedokteran Hewan di Bogor ka- 
barnja selalu mempergunakan ba- 
hasa Belanda sebagai bahasa pe- 
ngantar, djuga jang berbangsa In- 
donesia tetapi maha- 
guru jang diassisten-i mereka itu, 
memang orang Belanda, 
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  tergevo: . 
| Tonur Ae 
', dan adalah 

tntuk Tidak mempe 

x daan itu, 

| Hanja apabila Ne cl 
"inajan soal Irian de 

| dda harapan soal itu di 
“kan sebaik-baiknja. 
Ne jahan itu sungguh ne 
njak Jeedahnja, sebab di. 
“masih “amat banjak kemu 
“bagi Nederland, 
Long Ta meu j 

    

   

    

   
     

  

           

      

  

| an 

Tan lagi, 
Sena Ap. 

         
     
        

       
      

  

3 “aitepa ts 
an tion— 

  

      
    dala persen: Tag peng 

  

t lang ungkan konperensinja Ui Balai- 

r   
i Suita Haa sex 

ik kan2 hee Ta 0 

  

  
   
   

i atas: Na an 
ikan bekas2 rumah P 

  

DJAPEN KABUPATEN 
— BERKONPERENSI 
pen Kab. Tjilatjap telah me- 

  

Pradjurit, dengan. dikundjungi oleh - 

wakil2 segenap Djapen Ketjamatan2 
seluruh daerah K abupaten. Pula nara 

pak hadlir wakil dari Kespenmoh 
Purwokerto. Atjara jang terpenting |   Hap. petari 

t atau . disepan- 
T “pantai hari hidup makmur, 
Lampu listrik, tiap: desa harus 

awat radio” 

“ada jane tidak 

    es 
     
     

   

  

   

ena kera Pena ngsih sad 

     

    

   Laju ka n Tarakan Pat 
"sekarang le bih bangke 

mungkin, 

       
42 untuk adi bangsa jang mak- 

“kalau di Amerika 
lam? tiap orang me 
Matrik, menkapa G 

         
   

bakalan itu sa miting : 
kankah menarik hati          

      

    

    
di £ 
yah sia? 

Ta Apakah Irian- tetap bas Saja ta 
Eh nalang bagi pe ehubungan “baik 

Kita an 

    

   

  

on Naa” Kamilah moda 
bahwa untuk tjapai kemak- 

ta nada jautnenj ja harus be- 
         
     
         
    
       
     “dengan “ Indonesia? 

aklir: men jesalkannja. 
P0 Kita hormuti mereka? 

Tagenukakan tanggun 4 
“reel ternadap perndi 

3 ita jane Tar wakta 
Gipunjai. Mari kita guna- 

an am kita untuk me- 

  

   
     
       

    

     

     
     

| 

ada hasrat jang ulet, asal ada : 

  

   pertund jukkan wajang sedog tetapi 

dianthranja, ialah, menerinia lapo- 
yan2 dari masing2/ ketjamatan dan 
membitjarakan koordinatie penera- 
ngan mengenai bahan2 Haria besar- 
nja. 
Kemudian pada: dentain harinja Up 

ngan hertempat dikantor Djapen c 

dari kulit. — (Kor: 

MAULUD NABI 
“ Berkenaan dengan hari 
Nabi, besok pada tg. 10 Desember 
jad: Aisjijah tjab. Purwokerto akan 
mengadakan perajaan untuk mem- 
peringatinja. 
- Dalam upatjara it nanti kabarnja 
akan dikundjungi oleh “wakil P, B. 

| Muhammadijah bagian Aisjijah dari 

Maulud 

  ngan Pjitaki ana 
ah 4000 Kw. Ustrikuy 
2. 'Tjilaki-werken” di! 

abis rapat tersebut daa 
l menudju pulang ke Ban-| 
rombongan beristirahat didesa | 

L ang dan Lan “Sdes 
i Pan pendiri 

      
          

jang tidak dapat men 

"kepada indonesia, denyan sjar t 
|“ bagaiuna pun ditya 
reka penduduk Irian 
menentu kan SEMATA, kehen 

        
     
   

  

    

  

   
     

  

   

  

   
   
   

  

   

  

  

         
   

            

ae harus ikut serta entjari 
jahan soal t l   Soal ini 1 setja- 3 

: | 
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1 satal: daerah Kim Kedu 
dana" kita masih djuicap ter- 

ib pat diwudjudkan menadjadi gera- 
ahasi “kes utama sifat otong-rojong jang masih: Kena”. 
amat subur di beberapa daerah. y 

jalurkan sifat-sifat 
Pe ini kearah Laga 

     

      

   

     

     

  

    
   
   
   
    
     

  

    

   
    

      
     

  

   
   

   
   
    

  

         
    

    
    

   
   
   

  

tan ae telah diberikan bantuan “ee! 
"perlunja. : 

i 

| 
! 
r 

Yg 

Rentjana SBtasitgminfa. 
“Dalam rentjana pekerdjaan tahun 

(0017| depan .ditjantumkan “melandjutkan : 
ahwa | pemberian Kursns2 Sosial di Kabu- | 

Ipaten2 lainnja dan useha-pembangu- | 
nan desa dengan uan 

L iFonds. Di Temanggung 
| men akan didirikan “Poliklinik Ma- 
Ham? dan Gitempat2 tersebut serta 
Magelang perumahan? 'Balai Sosial 
Negara masing2 dengan kekuatan 
merawat 150 orang. Penjelenggar 
an perumahan ini dilakukan setelah 
pembuatan pernmahan di Wonosobo 
selesai. 

: 

  

  
“dan Kebu- 

   

18 Buah peripmoltari Sosial. 
Perumahan? Sa G1 seluruh. se 

  

  

ran 
ne 

tahuja. 
— 'Tembal menembak “bag engar ai 

Na Barat “kota Kudus, tetapi 
. fihak jai 

i Diponegoro 
tan Bana TamRann pn kelera- 
san mengenai  kemangkiran ada- 

rban sebagai alibat dari lin- 
t, dan. &kan baru da 

    
     

    

          

     

    
   

  

   

    

   

          

    
     

  

      
    
    

    
    

   
    

  

   

  

    

     
   
   
   
   

  

    
     

      
itu diambil oleh 

berwadjib di Djawa- “Tengah 
tidak lebih dahulu diduga 

enduduk Naa jang be- 
ln iki Pa diseki- 

LI 

E5 Ta seu | 
ir2 I — jang ternja- |   

  

-Anak Bis 

ngan kekuatan merawat masing2 100 

“pimpin sdr. 
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tu 3 

agan karena mutai pari ih 
MbiLar: Naas 'anasir? untuk ang terdapat dalam Unglangan: Patal- 
jon Munawar (Gn. Ta jang dewa ini ertugas di Kudus dan dae- 

nannja Major Ntakanaa jang dewa: 
sa ini bertugas 
rahnja. 
itu, 

dan tetap patuh kepada negara. Si- 
ot kedjahatan jang diperbuat. oleh 
Anasir itu tadi, baik politis maupun 

j pada hari Senin kriminil dipandang Inerugikan ne- 
(gara, 

tindakan diambil, Orang2 jang tersangkut dalam 
hergonatan ini djumlahnja tidak se- | 
dikit, sehingga 
fihak Divisi . 

alat2 bersendjata seperlunja. 

sudah sementara. lama mengadakan | 

pimpinan beberapa orang opsir dan 4 
orang perwira dari Siapa jang paling | 
terkemuka adalah kapten Sotian. 

Jogjakarta, dan peringatan akan di- 
angsungkan digeung, Bioscoop "CA- 
PErOL, "(Kor 

“TJILATJAP TIDAK ADA 
.HONGEROEDEEM'" 

Pisenaan denga berisik jang rmae- 
mikaksn ad: honger gede 
dalam kota | Wjilatjap, £ Dr. 

ae Par 3 “celakar Pnnla an Kes. 

p menjatakan dengan 
berita tersebut adalah 

kan bukG? jang njata, 
ja diterangkan, bat- 

ihanga. beras dala kotz 
meningkat sedercilaan ru 

| pa, te api hingga saat ini belam/fti- 
dak ada tandas,  lebih2 penderita? 
hangerorgedan, — Ker. 

  

  

   

    

   

  

   
   
   

   
   

  

     
$ | 

du ana 13 “bus jakni, Palai Sosial 
| Negara di Muntilan, Magelang, Te- 
manggung, Wonosobo, Purworedjo | 
aan Kebumen. Rumah Anak. Negara | 

dan Poliklinik malam di Magelang, | 
Sekolah Ank/Orang Buta- dan Lem- ' 

hek Ingatan di Temanggung, Sekotah | | 
u-Tuli di Wonosebo: Rumah | 

Anak Jatim dan sebuah lagi dari ' 
Mohammadijah di Purweredjo. 

SN Muntilan dipimpin sdr. Sas- 
trosoetardjo dan beaja pembuatan- 
nja ada kl. Rp. 30.000,-- dengan ke- 
kuatan merawat 100 orang tetapi Nan Sea Aan 
sekarang baru ada 41 diantaranja 11 | DPRDS. Kotahesar Sin Na pa 
anak bersekolah di SR, 4 di Sek. Vak Fraksi ,,Masjimi' baru? ini telah di 
dua SI 3 C ti 3 » Aa U 1 AN 

dan 20 di Kursus PBH ditambah pu- putuskan PER his be an 
ja pekerdjaan keradjinan-tangan dan anu ba aan. ' Pong : mengusut 
pertanian. Pengeluaran sebulan ra- Na PP Ape DPR-nja Ten 

Hani naa 16 2: 2g £ 2 Aa Ke ara: 
ta2 Rp. 2.000,- Perumahan RAN Ma: agar selekas ' mungkin 

gelang menjewa dari Jajasan Pa van 
des Sieur Djakarta dengan 34 peng- 

huni. Jang masuk SR 299, SMP 27, 
:SMA 1 dan Sekolah Vak 3 anak. Pe- 
|jadjaran pertukangan dan keradji- 
nan serta rurah-tangga djuga tidak 
dilupakan. Beaja sebulannja rata2 
Rp.23.000,- dan pemimpinnja sdr. A. 

Arif, BAPRI dan PALI Temanggung 
masih mempergunakan gedung2 mi- 
lik Nj. Graafstal-van der Steur de- 

Orang dan beaja sebulan rata-rata 
Rp4.500,- dan Rp.4.000,- PABRI di- 

Aris Dompas dan ada, 
S9 orang jang dirawat. Jang masuk 
SR Masa 59 dan di SMP 2 anak, Se er 

j 
t 

   

Giadakan gerakan? 

k 
d 

diKudus dan dae- 
“Dalam. hal  kedjahatan | 

demikian “Kapten Harsono, Mas 
jor Munawar sendiri tidak ikat-ikut 

  Ss 
k 

£ 

|dan memaki orang. 
Dari Bn. 427 (Salatiga) 

“ada 16 orang jang mengga- 
| bungkan diri. 

| Diterangkan djuga, 
untuk: menindas snja 

telah mengerahkan 

Mereka itu diketahui sebenarnja: su 

tibungan dengan fihak D.I. dibawah 

Peringatan setjara. 
tidak diperdulikan. 

Paga tgl di eng tag @jadi seha- 

“halus (ja   
  

125 Nopember jang 

kara anakenja 16 

“dan dapat naseha!? banjak ine 

atehi parlemen. 
4. Keterangan sdr. Sumarto (Ang- 

gauta reaksi Kota! hal pena 
angan dalara. DUR dan kense 

yi sebelum tindakan 
Panglima Divisi” Diponegoro opsir2 

mempertimbangkan 
tetapi mereka 
perintah “itu bahkan 

API 
"5 

  

Jaiminil ia' terkenal suka memukuli 

rapa hari jang lalu 16 orang 
buah dari Bataljon 427 di Salatigu 

| (jang dipimpin 

bungkan diri pada Bataljon 426. 

nerangkan, , 

pimpinan Major 
Naa didaerah Brebes untuk mes 

  

| DJAKSA AGUNG SUPRAP- 
TO KELILING 
“Djunalah ah tahanan jang di- 

bah. 

Merenunut pihak nana Agung 
sedjak "kemarin Djaksa Agung Su- 

$ prapto mulai mengadakan perdjala- 

| nan penindjauan. diberbagai daerah. 
| Kemana tudjuan Djaksa Agung itu, 
(pihak tersebut hanja o menjatukan, 

hwa perdjalanan - Djaksa Agung 

"itu adalah perdjalanan dinas sebagii- 
mana jang bisa dilakukannja. 

Stmentara itu Djaksa Agung Muda 
Mr. Zainal Abidin menerangkan, bah 
wa djumlah jang pasti dari tahanan? 
jang telah dibebaskan dalam tanggal 

u itu berdjum- 1 
|lah 694, sedangkan Naam beberapa 

(hari ini djumlah itu telah meningkat 
lagi. Beberapa djumlah jang telah di- 
bebaskan sampai tanggal 6 Desem- 
ber ini belum dapat diketahui, oleh 

Ant. 

DE MA makin bertarm- | 

| karena “Kedjaksaan. Agung sedang 
: menunggu apa dari luar kota. 

PERTEMUAN SUBARDJO 

dan Komisaris Tinggi Be- 

landa. 

Menteri Luar Negeri Subardjo te- 
Inh mengadakan pertemuan di. Pe- 
(jambon dengan Duta Hesar. India 
dan Komisaris Tinggi Belanda di 

Djakarta. : 

rakan adalah mengenai perkembang- 

an kendaan politik dialarn interna- 

sional dan diantara Indonesia dengan 

Belanda dewasa ini, 1 

Setelah Hu, Menteri Juar Negeri 
mengadakan pula pertemuan dengan 

LP. M: Sakiman. — Ant. 
  

Dari kalangan pengurus  SBPU 
Konsulat Jogja diterima kabar, bah- 
Wa atas usaha mereka buruh harian   telah mendapat pembagian beras. 

  

  

   

Kap 
ARI kana jang berdekatan didapat kabar, bahwa salah satu 

an 
dari progam pengurus baru sPerpesbi? 

di Surekarta jaiah mengusahakan 
masih didjalankun dikota tersebut, 

Kwploitasi Bioskup) 
sar film jang » 

dari peralaran Pemerintah — Militer 

sensur “film hapus? 
Perusahaan 

hapusnja sen- 
sebagai kelandjutan 

Menurut keterangan hal 

(Peresikatan 

dahulu, 
ini hanja di Surakarta sadja jang Inasih didjalankan. 

Lebih Jandjut kalangan tersebut 

beranggapan kurang pr aktisnja sen- 

sur film-tadi didjalankan kepada 

semua film jang akan diputar, toh 

hal itu sudah melalui badan sensur 

di Djakarta, kalau hanja Usaha me- 
nentukan batas umur sadja. 

Sering ajaga film3 jang telah da- 

tang lidak dapat diputar karena me- 

tangga SENSUr,, jang mengakihat- 

kelambatan pengiriman Kelain hios- 

kup pada tanggal jang telah di- 

tentukan oleh imdistributor. 

Kalangan tadi menjajangkan dju- 

ga bahwa kadang2 dalam pelaksa- 

naan sering menemmi kesulitan2, di- 

antaranja kurang perhatian dalam 

meritjapai ,,guor um” untuk mendja- 

lankan tugasnja, jang memperlam- 

bat sensur. 
Dengan keadaan : 

kabarnja fihak ,Perpexbi” pernan 

membitjarakan tentang sensur' film 

ini dengan Kepala “daerah, dengan 

kesimpulan bahwa' hal ini. kini .se- 
dang diselidiki kemungkinan? akan 

hapusnja s . film di Surakarta. 

(Kor). 

Djenazah aa. Letkol, 
Slamet Rijadi 

Tidak djadi dipindahkan. 
Dinas Pemeliharaan dan Pemuka- 

man Tentara DPP) Yerr, IV me- 
perangkan kepada kita, bahwa dje- 
nazah Fimerhuril Overste Slamet Ht 
jadi tidak djadi akan dipindahkan 
ke Surakarta, kareng ajah almarhum 
itu telah menjetadjui, |“ bahva ma- 

al Amakon 
Ajah almari Tia menerang- 

kam djuga, bahwa pada suatu ketika 
id tidur didekat malam snaknja Gi 

Ambon tadi, ia bermimpi telah ber- 
djumpa dengan anaknya tu (alm. 

| Overste Siamet Rijadi) jang membe- | 
ri tahu kepada ajahnja, supaja sang | 
ajah ita mengichklaskan puaterauja 
tetap dikubur di Amben sadja. 

Periu diterangkan, . bahwa Lotika 

Ba almarhum Slamet Kijadi hera- 
5 di Ambon dunasa Presiden. Sa- 
ea berkandjang disana baru? ini, 

ia telah berdjurapa dengan Presiden 

demikian maka 

  

    

   

    

1G shnarkiwa puteraaja if Non 

KONPERENSI ANGGOTA? 
DPRDS FRAKSI anak nb 

“2 

    

     

  

dilangsuns: 
menurut 

Kabupaten masing? 
kan pemilihan umum 
UUD no. 17/50. 
Mengusulkan Tambanan. aman- 
dementen kepada fraksi ..Masiu- 
mi” di.Parlemen Pusat djika ter- 
paksa UUD penggantian PP 39 
tidak dapat ditolas:. 
Mengusulkan! kepala  Tjabang 
.Mastumi' ggar segera mengam 

bil putusan Sdjika UUD Peng- 
ganti PP: 39 terphk Sa. Giverinra 

  

tanun.'48 ditjetak 'dan disiarkan 

  

    

  

48 

kepada anggauta. 
5. Me dakan kursus parlementer 

tiap2 bulan " sekali, pada hari 
Minggu pertama tiap2 bulan dj. 
10.00 hingga 13.00 dikota Solo. 
kursus. tersebut Gikundjungi 
oleh anggauta DPR seluruh Ka- 
residenan Surakarta dan Fraksi 

   6. , peraturan dan guru di- 
serahk: an kepada ko- ordinator. 
(Ker). 

SEBDA SEMARANG AKAN 
DITUNTUT? 

Karena “dianggap raenghi- 
ha Pemerintah. 

“Oleh jg berwadjib di Semarang kini 
sedang dipertimbangkan untuk me- 
nuntut didepan hakim pimpinan Seb- 
da Tjabang kota Semarang jang di 
anggap menghina Pemerintah berhu- 

'bung surat kirimannja jang dimuat- 
kan dalam harian "Sin Min” Semai- 
rang. baru2 imi. 1 

Surat itu ditulis oleh!D. jang mak- 
sudnja membantah adanja kabar or- 

ganisasi Sebhda Menerima beras pem- 
bagian dan kalau ada anggota jang 
menerimanja menurut tulisan itwada 

lah terutama disebabkan adanja ”ti- 
pu muslihat” dan “paksaan” Peme-   

: 

| 
| 

wa adanja,   rentjang nengganti UUD no: 29 

diambil, 

ang tersangkut teiah dininta keda 
angannja di Markas  Dipisi untuk 

perbuatanenja, 

tidak suka menurut 
sebaliknja me- 

adakan persiapan? guna mengha- | 
pi kemungkinan diadakapnja tin- | 

   

dakan militer dahi fihak Divisi. Se- | 
lammja itu, demiian | Kapten Har- | 

sono, beberapa . waktu sehelumnja 
“ 8 "Dikbmnek: Peembndnan lalulintas | dengan djalan (“ rundingan «telah 

dengan Kudus telah dinentikan | diadakan peringatan2 kepada para | 

“mereka  mengabai- | 
an semuanja maksud jang . baik | 
ari fihak atasan. | 

Kapt. Sofian dikenal pera- 
ngainja sedjak di Klaten. 

Diterangkan lebih  djauh, bahwa 
ofian memang telah dikenal kela- 
uannja jang djahat sedjak bertu- 
as di Klaten. Selainnja kedjahatan 

bahwa .behes 
anak 

Oleh Major Surjo 
impeno), “telah lari dan mergga- 

Djuga Bataljon Basuno tes 
Tah “diselesaikan. 

Lebih djauh Kapten Harsono me- 
bahwa | kira2, sebulan 

ng lampau Bataljon 423 dibawah 
Basuno jang kimi   | 

oleh ti 

| sepenunanja. 
jang ter: sangkut 
oleh fihak waejib, hanja sadja keti- 

|ke tindakan ini dilakukan, 22 orang 
anggota 

opsit jang mengepalai anasir2 buruk | diri dan belum tertangkap. 
tetapi ternjata etapi j taljon 423 ini Major Basunopun te-- | Pemerintah dan Djawatan jang ber- 

nganalisir 
| tahuan telah 
Lkan2' bersahubatan uengan fihak DI 
(Me ska fidak mengbantjurkan kom- 
'plotan2 D. I. 
Ibantuin2 berupa alat2 sendjata (pe- 
Juru2) dan.  sebagainja — kepada 
orang2 D. I. Cei2 fihak kita ditans- 
kapi, Sedang cel2 dari D.I. dibantu 

rintah jang tdak setahu anggota/or- 

ganisasi telah memotong uang gadji 
mereka, Ant. 

— MEMBESARKAN  PABERIK 

Disamping membesarkan tanaman 
“PINUS 

pinus-merkusi-i oleh Djawatan Kehu 
tanan Inspeksi II di Semarang kini ' 
sedang diusahakan untuk membesar- 

ikan produksi gondorukem dan ter- 
pentijn jang didapat dari tanaman 

itu dengan djalan mendatangkan ke- 
tel2 dan alat2 lainnja Jang lebih sem 
purna. 

Paberik gondorukem dan terpen- 
sn tsb. letaknja dilereng2 Gunung 

Selamat, 60 Km, tenggara Tegal jg 
Hetiap bulannja menghasilkan 1 ton 
gondorukem - dan 200 liter minjak 
Lerpentjn. 3 

Sebuah paberik jang menurut ren- 

tjana akan dibangun lagi disediakan 
biaja Rp. 70.000.— 

Perdjuangan 
mendjaga nama 

Hubungan dgn 
Menurut keterangan kepala Kan 
Daerah Istimewa Jogjakarta, se 

terdapat 39 perselisihan perburuhan, diantaranja jang 37 dapat diselesai- 
kan oleh Djawaltan Sosial bagian P 
Perburuhan, 

Sebagaimana telah diketahui, bah- 
kantor Penjuluh Perbu- 

ruhan di Previnsi Jogjakarta didiri- 

kan sedjak pada tgl. IT September 
1951. Perselisihan2 itu pada umuni- 

nja berdasarkan soal2 sosial dan eko 
norui belaka, sedang jang berhubung 

gerakan? D. IL, djuga ke- 
mengadakan  tinda- 

bahkan ' memberikan 

Seberapa — grang  opsir 
sudah ditangkap   

berhasil meloloskan | 

| 

telat 

Paria diterangkan, bahwa di Ba- 

tap masih patuh kepada negara dan 
tidak ikut2. 

landjutnja diserakan 
umi agar 
inihter sedjak hari 
duduk tetap tenang 
karena tindakan itu sifalnja intern, 
jalah dalara lingkungan militer sa- 
djan 

dilakukannja 
maka 
Dipisi Diponegoro. Kol. Gatot 
to, telah mengeluarkan dagorder ,ke- 
pada 

Perwira dan 
pisi Pangeran 
mendjelaskan 

menasehatkan kepada mereka itu, 

Rakjat diminta tenang, Ka 
rena tindakan ini sifatnja : 
intern. 

Dengan perantaraan pers ini se- | 
kepada fihak 

mengenai — tindakan? 
Sapta ita, pen- 

seperti. biasa, 

Dapgorder 
Diponegoro. 

Berhubung dengan 

Panglima Dipisi 

peristiwa dan 
tindakan militer itu, 
Saptu itu Panglima 

Subra- 
hari 

sekalian Pradjurit, Bentara, 

segenap anggauta Di- 
Diponegoro . untuk 

duduknja soal dan   

Dengan Duta Besar India 

Diduga bahwa jang telah dibitja- 

| pembagian masing2 sedikitnja 2, kg 

ha/madjikan dan kantor penjuluh per 
buruhan didaerah Jogjakarta, umum 
nja dikatakan baik. Menghadapi ma- 
sa jang akan datang tidak dapat di- 
chawatirkan, karena perdjuangan bu 
ruh. di Jogja 
nama, supaja Jogja tetap mendjadi 
baik, dapat ditjontoh dari lain dae- 
rah. Sebagai 
oleh kepala kantor penjuluh perbu- 
ruhan tersebut, bahwa sedjak dalam 

  

    
       

  

 Ngadiwinatan no. 5 Jogjakart 

Kota Jogjakarta. 

  

DAGORDER PANGLIMA DIV. 
DIPONAGORO. 

Para Pradjurit, Bintara 
dan Perwira ! 

Segenap 
Div. Diponegoro! 

I. Dalam lingkungan Divisi Pa- 

ngerar Diponagoro achir2 ini telah 
terdapat anasir2 jang sangat mem- 

bahajakan Negara. Anasir2 jang sa- 
ja maksud itu telah bertindak ingkar 

serta melanggar discipline. Mereka 
mempergunakan kedudukannja. serta 

kesatuannja untuk kepentingan diri- 
sendiri, kepentingan mana sangat 
bertentangan dengan sumpah serta 

djandjinja terhadap negara.  Keta 
atan anak buah dipergunakan untuk 
menghasut mereka guna melindungi 
serta membantu tindakan2 jg salah. 

II. Terhadap anasir2 itu dkan sa- 
ja. ambil tindakan militer. Baik sela- 

ku Panglima, maupun selaku ,/pa- 
mong” daripada segenap warga Di- 

| visi Pangeran Diponegoro, saja wa- 

ajib mengambil tindakan jang tegas 
itu, sebab pada hakekatnja anasir2 
sedemikian itu tidak hanja akan me- 
rusak Angkatan Perang kita, mela- 

inkan djuga akan merugikan serta 
membahajakan Negara. Anasir2 sede 
muikian itu tidak boleh bertumbuh di 

dalam lingkungan Angkatan Perang 
kita. 

III. Saja tahu, bahwa sebagian 
besar daripada paragpengikut anasir 
tadi, tidak sadar akan perbuatan2nja 
jang merusak dasar dan sendi Ang- 

katan Perang. 
Mereka hanja mengenal ta at dan 

patuh pada pimpinan, dengan tidak 
mengetahui, bahwa mereka itu sebe- 

' tulnja diadjak - dan dibawa kearah 
djurang kesesatan. 5 

Kepada mereka saja serukan : 
KEMBALILAH KEDJALAN JANG 
BENAR, PISAHKANLAH DIRIMU 
DARIPADA PARA PENGHASUT 
ITU. INSJAFLAH, BAHWA ANG- 
KATAN PERANG ADALAH ,,AB- 
DI” NEGARA. 

SEDARLAH BAHWA SEGALA 
SESUATU WADJIB DIARAHKAN 
GUNA KESELAMATAN SERTA 
KEAMANAN NEGARA. 

1 INSJAFLAH SEBELUM TER- 
LAMBAT | 23 

IV. Kepada lain? anggauta Divisi 
Pangeran Diponegoro saja serukan : 
Tenanglah dan djangan 

terkena provocatie dan 
hasutan. 

Insjaflah, sedalam2nja, sebab apa 
dan untuk apa tindakan tsb. perlu 
dan. wadjib saja djalankan. 

  

  
| 

SBEKIAN. 

Dikeluasran di: Stajkwar- 
tier SDPD. 
Pada tgl. : 7 Desember 1951. 
Pada djam : 24.00, 

PANGLIMA 
R.&. T.IV DIV, .,P. DIPO- 
NEGORO”.   (GATOT SUBROTO). 
Kolonel Infanterie. 

buruh Jogja 

madjikan baik 
tor Penjuluh Perburuhan 
lama tahun 1951 

Provinsi 

diseluruh daerah 

erburuhan, 1 oleh kantor Penjuluh 

an dengan soal politik hanja menge- 
nai perselisihan Hotel Garuda jang 
pada dewasa ini telah mendjadi kom 
petensi Pemerintah Pusat. Keputusan 
P4 Pusat mengenai perselisihan Ho- 
tel Garuda ini dasarnja hanja me- 
ngandjurkan, supaja buruh jang su- 
dah - diberhentikan ' dipekerdjakan 
kembali dan membajar gadjinja se- 
lama mereka tidak bekerdja. Dalam 
hal ini pihak pengusaha merasa ke- 
beratan, maka keputusan tersebut di 
kembalikan kepadwr P4 Pusat, agar 
dapat ditindjau kembali. 

BARU UTK. 19.000 ORANG. 

Mengenai reaksi buruh adanja pem 
bagian beras dari pemerintah kepada, 
pegawai negeri, dinjatakan umumnja 
reaksi dari buruh2 jang tidak mene- 
rima pembagian itu, mengatakan pe- 
merintah tidak adil, berkenaan dgn 
ini oleh kantor penjuluh perburuhan 
berusaha iemper djuangkan kepada 

sangkutan, berhasil mulai dalam bu- 

(lan Desember ini semua buruh hari- 
an Pemerintah dan buruh partikelir 

'berhubung adanja persediaan beras, 
sementara 19.000 orang jang ada di- 
dalam kota sadja, akan menerima 

terhitung mulai berlaku dalam bulan 
Nopember jl. dengan harga Rp. 2,30 
sekelogramnja.. Dalam pembagian ini 

anggauta 

  

      

    

    

  

   
    

   

  

   

    

        

    
    

   
    

   

  

   
    

  

    

  

   

   
    

  

      

    

Penduduk mendapat pembagian 
beras 

90 Tan tiap bulan disediakan Pemerintah 
ADA hari Sabtu tg. 8 Desember 1951, bertempat di Balai Kota Djl. 

a, telah diadakan rapat antara Peme- 
rintai: Kotapradja Jogjakarta dengan para MPP dan Gabungan? R.K. 

Maksud rapat tsb. ialah untuk me- 
rundingan tentang pendjualan  be- 
ras kepada penduduk “Kotapradja 
Jogjakarta. 

Rapat telah dapat mengambil k&- 
putusan : tentang tjara pendjualan- 

nja diserahkan kepada kebidjaksana- 
an R.K.2 dengan dasar djumlah. dji- 

Oktober 1951 jaitu 235. 309 djiba. 
Selandjutnja oleh R.K 

agar pembajaran har 
   

   

   
Pemerintah diberi wak ari. 

Dapat diberitakar, pi wa, ba- 
gi penduduk Kotapradja Jogjakarta 

telah disediakan beras untuk bulan 
Desember 1951, Djanuari dan Pebru- 
ari 1951, a 90 ton tiap bulan, dengan 
harga Rp. 2,30 prangko gudang per 
kg. Beras kwalitit D.W. 2/4 slijp (kre 

tek). 
Mengenai tjara dan kapan pengam- 

bilan beras oleh R.K.2, dan kapan 

dimulainja, masih menunggu instrik- 
si lebih landjut dari Pemerintah Ko- 
tapradja Jogjakarta. 
  

Ada apa malam ini 
dialun2 ? 

3 40— 20.00. Siaran O.K. Penghihur 
Hati. 

20. 30— 21.30. Ujon2 Sederhana. 
21.30 — 23.30. Dagelan TN am. 

Besok malam. 

19.40 — 20.00. Siaran Malam Gembira, 
21.00 — 24.00. Ujon2 Lengkap. 

Maulud Nabi s.aw. 
Untuk menjambut shari , maulud 

Nabi Muhammad s.aaww. di Jogja di- 
adakan peringatan ' bertempat dige- 
dung Negara. Peringatan tsb. diada- 
kan tiga kah berturut2. Pertama utk 
para pemuda, peladjar dan anggauta 
FPI, Dim peringgtan ini sdr' HA. 
Timur Djaelani memberikan uraian 
tentang keadaan konperensi di Simla. 
Tentang verslag ini kita muat agak 
lengkap besok. 

Tgl. 9-12 pagi dan malam harinja 

diadakan peringatan pula chusus un- 
tuk para muslimaat dan undangan 
kaum wanita dan laki2. 

Perhatian dalam memperingati ha- 
ri maulud Nabi tjukup banjak. Dan 
oleh pembitjara diriwajatkan perdju- 

“Yangan Muhammad sebagai manusia, 
pemimpin dan sebagai Nabi dengan 
Gitjeritakan pula perdjuangannja me- 
ngembangkan agama Islam. 

H. M.I. mengadakan! 
konperensi besar 

Berkenaan dengan akan diadakan- 
nja Dies Natalis universitit negeri 

Gadjah Mada jad. ini, maka dari pi- 
hak Himpunan Mahasiswa Islam ti- 
dak tinggal diam sadja. 

Pada tgl. 14 s/d 15-12 jad. di Jogja 

akan diadakan konperensi besar oleh 
H.M.I. Jang akan ikut hadlir dalam 
konperensi tadi ialah dari Djakarta, 
Bandung, Surabaja dan tjabang Jo- 

sja. 
Jang mendjadi atjara ialah selain 

mengenai soal2 organisasi djuga me- 
ngenai soal2 hubungan keluar dan 
kedalam. 

DOKTER DJAGA 
Hari Senin tanggal 10-12-51 djam 

18.00 sampai hari Rabu tanggal 12- 
12-51 djam 6 pagi adalah dokter 
Sapartinah alamat Djetis 14 Tilp no." 
582 Jogjakarta. 

Kendaraan pada malam hari-dise- 
diakan oleh Palang Merah Indonesia 
Tjabang Jogjakarta, Gondokusuman 
14 Tilp 206. atau 343. - 

MANA JANG GALAP? 
— Hari ini jang mendapat giliran gg 
lap ialah daerah lijn listrik dengan 
nomor gardu tranformator sbb.: 
DG R0 IL ba AL so kt AKU.) 

bulan Djuni 1950 diantara 13 buah 
ada “5 pertjetakan bersama-sama 
mengadakan fonds sakit jang kini 

sudah mendjelma mendjadi ,,Fonds 
Kesedjahteraan Buruh” dengan pe- 
mungutan juran 199 dari buruh, 845 

dari pengusaha ' dan subsidi peme- 
rintah 296 dari djumlah uang iuran 

jang masuk setiap bulan. Rentjana 

dalam tahun 1952 kantor penjuluh 
perburuhan provinsi Jogja akan n 
Juaskan usahanja, memberi p 

ngan2 jang mengenai perbur 
tiap-tiap kabupaten, menjeleng 
kan kursus “penambah pengetal uan 
buruh, menerbitkan buku? dsb. — 
(Ant.). 

Peni Peti, 

  

    

   

DIPERLENGKAPI 
SUSUNAN 

Diterima kabar, bahwa pembentu- 
kan susunan pengurus besar PII 
akan dibentuk: selengkapnja  da- 
lam bl ini, Sedjak kongresnja di Su- 
rabaja hingga sekarang" susunannja 
belum lengkap, karena keberangka- 
tannja sdr. Anton Timur Djaclani ke 
Simla.   tidak termasuk keluarganja. 

HUBUNGAN BAIK. 

Hubungan antara buruh-pengusa- 

senantiasa mendjaga 

tjontoh dikemukakan 

Formateur jang diserahi penjusu- 
nan telah ditundjuk saudara tadi. 
  

  

NOMOR TELEPON BARU, 
Mulai hari SAPTU jl. nomor? 
telepon Kedaulatan Rakjat” 
dirobah sbb.: 
MADA KSP ae 0 Ke 7 O0D 
ADMINISTKASI Un Aib an GOL 
SANA Sa KR Ona 
WONOBETO Maa ka 1908 
KADARISMAN . “aan GOL   .          

Sekitar peringatan hari : 

   

wa menurut perhitungan djiwa achir 
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yahwa dlat2 belum tju- 
: 1 iap kemadjuan ma- 
ikan bagai pula ! £ g    

   ok 

f LN Amibatita, Oobsessie itu achirnja | 
3 “3 aa menjebabkan keketjewaan, jg 
Rr sebenarnja tidak perlu, Kadang? ma- 
ST “lah menjebabkan putus asa, jang se- 

benarnja tidak pula perlu asal kita 
- tidak buta terhadap kenjataan jang 

Ga tidak dapat dibantah atau dige 
kan : djalan dari tjita2 atau Tetapin: | 

“an kepelaksanaan makan banjak bi- 
aja, alat, keringat dan waktu. Tidak 
dapat kita malam ini memimpikan 
sesuatu, esoknja mendapatkan tenta- | 
ra, polisi, djawatan civiel dan pergu- 
ruan tinggi kita” sudah bertingkat 
internasional. : 

  

« aa - : 

“Dari pada kita semua mengajun- 
“kan diri diatas gelombang mimpi. 

Lebih baik kita sekarang djuga, hari 
ini djuga, djam ini djuga, menit ini 
djuga, bekerdja sebaik?nja - dengan 
alat2 jang ada, didalam batas2 ke- 
mungkinan jang ada, untuk mentja- 
pai hasil jang pasti memuaskan. 

1. Budah bebas kita daripada pendja- 
djahan Belanda. Tetapi dalam keada- 
an sekarang ini kita telah djatuh ke- 
dalam pendjadjahan baru, ialah pen- 
djadjahan jang disebabkan Oleh ,,ygan 

“drung internasiona?”. Karena ingin 
segala2 bertingkat internasional se- 

karang djuga. Bukan hanja tentara, 
polisi, djawatan civiel dan perguruan 
tinggi kita. Malah, kalau dapat, kita" 
ingin sudah djadi Ingrid Bergmann 
dan Alan Lad, pada saat bangun | 

  

  

  

: tjaman2” tersebut. 

|riman ani 

z AT merel 

tik, Sidang Umum menerima baik 
resolusi - pembentukan panitia ketjil 
'untuk Balkan dengan 49 suara la- 

AN mna 

jang teboijani Akil Sidang Umum. 

LA Sent, dalam pembi- 
jaraan aa bari tersebut ialah 

” dari resolusi 

   
    

  

   

dak memenuhi sjarat2 jang termak- 
tub dalam fatsal 27 dari Peraturan 
Prosedure. Sidang Umum PBB. 

'nja dan wakil Tiongkok Nasionalis, 
Or bu! Hu Tsiang, menamakan usa- 
ha untuk mengeluarkan Tiongkok 
Nasionalis dari PBB sebagai seba- 
gian dari rentjana 
untuk menguasahi dunia, maka di- 
ladakan pemungutan suara. De- 
ngan 39 suara lawan 7 suara dan 4 
blangko Sidang Umum menolak re- 
solusi Byelo Rusia tadi. 

' Panitia ketjit urusan Bal- 
San, 

- Kemudian sebagai fatsal 2 dari 
catjara Gibitjarakan laporan panitia 
| politik PBB mengenai rentjana re- 
' solusi tentang ,antjaman2 terhadap 
kemerdekaan politik dan kesatuan 
Wilajah Junani, dan tentang rentja- 
na resolusi Sovjet, jang menjerukan 
supaja diadakan ' tindakan? untuk 
mengembalikan keadaan normal di 
Junani. 

Rentjana | sabuk tentang ,,an- 
terdiri atas 2 

bagian, ja'ni pertama suatu resolu- 
si bersama dari” Perantijis, Junani, 
Mexiko, Inggeris dan A. S., jang 
'menjerukan supaja dibentuk suatu. 
panitia ketjil, terdiri atas 3 sampai 
5 orang dengan - diberi kekuasaan 
mengutus penindjau2 ke daerah2 di 
Balkan dimana terdapat ketegangan 
internasional. Panitia ketjil ini me- 
nurut resolusi tersebut adalah bagi- 
an dari panitia penindjau perdamai- 
an. Bagian kedua ialah suatu reso- 
Ilusi, jang diadjukan oleh Peru, Phi- | 
lipina, dan Swedia, mengenai pengi- 

2 (Junani kembali kene- 

MN andapaa Aan panitia poli- 

  

  

  

  

6 Har. AP nat dis :       
djuan sedikit” 

H0. penghentian tembak-menembak dan 
3 LAN aga. : 

& £ 

Pokok2 Tssraa Sehacht 
“(Sambungan nan tp 

  

Koperak bagi perdagangan 
ketjil perlu. 

: | Tentang perdagangan di Fani Oma 
6 sia, Dr. Schacht menulis: Perdaga- 

ngan besar di Indonesia masih dita- 
ngan bangsa Belanda. ketjuali seba- 
gian ketjil jang belum berarti. Ini | 
disebabkan, karena kantor dagang 
Belanda jang Ta banjak sebelum 
perang, dan jang banjak. terkemu- 

$ ka. Oleh perang mereka banjak jg. 
Lan “berhenti. Dan. untuk kepentingan 

sg “ekonomi Indonesia, bangsa Indone- 
“Sia harus berani beraksi dalam hal | 

ini: Sewaktu timbui perselisihan an- 
— tara Indonesia dan Belanda firma2 
dagang besar Belanda berichtiar me- 
megang kedudukannja jang “lama. 
Dan orang Indonesia pada pihaknja, 

djangan mengabaikan — kenjataan 
- bahwa firma2 Djerman dan Belanda 

banjak sekali pengalaman “dagang- 

unja, jang tidak akan begitu lekas 
dapat digantikan, atau tidak dapat 
Gisia2kan sadja. 

Pemerintah telah mentjoba mem- 
bantu firma2 dagang besar Indone- 
sia jang baru didirikan, supaja dapat ' 
menggantikan Belanda. Tetapi perlu 

“ diketahui, bahwa orang harus berta- 
“hun2 lamanja mentjari pengalaman, 

00. dan selama itu pula harus bekerdja 
(0 keras, barulah mendapatkan bagai- 
(00 mana technik perdagangan, perhitu- 

ngan dagang dan tindjauan kedepan 
ARenkotanhen luas tentang sumber2 | 
| penghasilan dan peredaran, kemung- ' 

nan dari perhubungan dagang, ke- 
dagang dan perbandingan 
hubungan dengan kantor2 

sar diluar negeri dan pe- 
bunan kapitai dan kredit sendiri. 
jobaan Pem Na dalam mene- | 

| 

      

   

  

    

    

       

    

PR 

  

       

pindjang: an. 

mendanai pemboran, li- 
terlalu mahal bagi Pe- 

ll. Banjak pindja- 
s dan terbuang per- 

lisensi 
jang hilang 

"ejaan naa Pan itu 
menimbi Vga 'kor 
sama CAN 
Sea mn ne       

        

   

   
    

    

    

: ekonomi ini tidak Yan '-9tat, 
. Mereka harus .mengedjar bangsa 
“asing, jang telah mendahuluinja “ini. 

.. Kemakmuran dan kekajaan jang di- 
peroleh bangsa Tionghoa dinegeri ini, 
sebenarnja tjukup untuk menusuk 

| hati orang Indonesia supaja 
Wat dilapangan ini. Rakjat 

. harus Mena 2 
| dern, kesenc jan 
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esok. wan 5 suara, ja'ni blok Sovjet, dan 
3 TJIPTONING. 11 suara Pe 

. Panmuniom: 

d sedikit dl dim eadindi 
" | gentjatan 

| MESGENAL sore 0 jl an “asklia dikabarkan, telah terdapat ,,kema- 

Gengan Sean an perstudjuan bagian 

|| Semua pasukan jang bersendjata 

|djam, setelah persetudjuan gentjat- 

he jang berguna. 

       
     
     

  

   
     

         
    

| dipertukan. 

sendjata di Panmunjom - ka 

teknik tentang 
Pa Gaara dari 

Kedua Helah pihak fatah: menjetu- 
Gjui : 1. Semua pasukan bersendjata 
akan menghentikan permusuhannja 
dalam 324 djam, setelah" persetu- 
Gjuan gentjatan sendjata berlaku. 

akan ditarik kembali dari daerah 
jang telah didemiliterisasi dalam 12 | 

ketua Sidat 
1 lusi tadi serukan supa- 
Ta im an 

Rusia" Nana 

Kan Pt o 

karena surat. ana tadi "ap 

| Setelah wakil Belo “Ehi: KV 
Ikisselev, mendjelaskan usul negara-: 

kaum komunis 

Ing atakan, bahwa  pembitjaraannja 

    

    

en, pagi jang lalu telah 'bersi- 
wah pimpinan Sir Gladwyn Jebb, wakil Inggeris 

TN 

kahani resolusi Sovjet menurut 
“putusan Sidang tidak dibitjarakan 
“lagi, karena telah ditolak oleh Da 
nitia politik. | 

- Dengan tidak membitjarakan ju 
gai resolusi mengenai pemulangan 
anak2 Junani, Sidang ' Umum lalu 
membitjarakan fatsal 3 dari agen- 
da, ja'ni soal keanggotaan penuh | 
(Italia dalam ena Perwakilan. 
Ant. Afp. 

  
Bdwim Milton. Wright : 2 

es ame ama 

Perang. akan pete 
“dalam 24 djam - 

Bila Sovjet serang Iran. 
Perang dunia baru 'akan petjah 

dalam 24 djam, bila Sovjet Uni me- 

njerang Iran jang kaja dengan mi- 
injak itu, demikian kata Edwin Mil- 
ton Wright, penasehat pembantu 
menteri luar negeri Amerika uru- 

san Timur Tengah hari Kemis. 
: Dalam konperensi pers bersama 
Wright dan Walter J. Levy, penase- 
hat dalam soal minjak, jang me- 

'ngantarkan Averel! Harriman, ke- 
tika adakan missinja ke Teheran 
musim panas jang lalu, katakan, 
bahwa. Iran 
djuan terutama pertama dari Sovjet 
Uni. 

Dinjatakannja, bila pihak Komunis 
dari dalam negeri merebut kekua- 
saan di Iran, maka petjahnja perang 
agak lama, tetapi ,,dunia merdeka” . 
tentu tak akan dapat tinggal diam. 

. Selain itu dinjatakannja, dikeluar- 
kannja AIOC dari pabrik2 saringan 
minjak di Apadan tak banjak mero- 
bah persediaan minjak dunia. Sum-. 
ber2 minjak lainnja di Timur Tengah 
produksinja melebihi Yan tahun jang 
lalu. 

Wright tegaskan anfjamah akan ' 
keruntuhan keadaan keuangan Iran 
tak seperti langsung jang TAP 

1 

  

»KEDAULATAN 

tetap merupakan tu- ' 

RAKJAT” 

  

Pe Re raja : 5 

- Polisi Mesir tolak 
- serahkan sendjata 

Djenderal Sir George Erskine, ko- 
Imandan: pasukan? Inggeris di Dae- 
rah Terusan  Suez, katakan hari 
Djum'at jang lalu bahwa polisi Me- 
sir didaerah Sues telah menolak me- 
njerahkan sendjata mereka. 

Erskine menerangkan bahwa kini 
sedang dilandjutkan pembitjaraan2 
dengan gupernur Suez guna mentja- 
pai persetudjuan untuk mentjegah 
pengulangan per tempur and. 

“Sementara itu AFP mewartakan 
dari Kairo bahwa pada. malam 
Djum'at tidak . terdengar tembak- 
menembak di Kairo, 
lebat sepandjang malam. 

Dibeberapa bagian dari Kairo ali- 
ran listrik dan gas telah terputus. 

Djalan2 raya disekitar Kairo ti- 

dak dapat dilalui oleh kendaraan2. 
Tetapi keadaan mendjadi. normal 
kembali waktu Naa berachir “pa- 
da La at pas - Ant. Rt 

Pakt Pasifik belum 

4 
MI Taar negeri Australi R 

“& Saptu jang latu telah tiba di Wa 

Akan tetapi, kata Casey, pembi- 
tjaraan mengenai soal tadi hanja , 
akan bersifat umum sadja, sebelum 
Kongres Amerika meratifikasinja. 

»Belum waktunja bitjara 
Pakt Pasifik”. 

Seterusnja Casey mengatakan ke- ' 
pada wartawan2, bahwa kini belum- 

Kan suatu persekutuan 
meliputi seluruh daerah Pasifik, jg. 
menjerupai Pakt Atlantik Utara. 

Atas pertanjaan, apakah menurut 
pendapatnja pakt keamanan 3 nega- 
ra (Amerika, Australi, New Zea- 
land) itu mungkin akan merupakan 
inti dari Pakt Pasifik, Casey men-   orang pertama2. Ant. UP. 

K 

taan, jang diketuai oleh” Nervo. 

Atas pertanjaan pers setelah pem- 
“'bitjaraan itu selesai, Vishinsky me- 

Asa Nervo' dilakukan dalam sua- 
sana jang baik dan bahwa ia meng- 
harapkan, laporan 4 Besar tentang 
pengurangan persendjataan itu akan 

selesai pada tanggal 10 Desember, se 
bagaimana direntjanakan semula. 

Soal pokok dalam perundingan pa- 
nitia tersebut pada hari Djum'at itu 
ialah, mempeladjari kesimpulan dari 
perdebatan dalam sub-panitia itu, jg 
akan dipergunakan sebagai dasar ba- 
gi laporan sub-panitia kepada Pani- 
tia Politik Sidang Umum PBB. 
Kalangan Inggeris dan Amerika   an sendjata berlaku. “3. Semua pa- 

sukan bersendjata jang melaku- | 
kan tugas pulisi dibolehkan tingg al 
dalam daerah jang telah didemili- 
teriasasi. 

Dan soal2. jang masih diper :de- | 
batkan jalah: 1. Siapa jang akan 
melakukan Tak asan dan bagaima- 
na pengawasan itu hendak dilaku- 
kan . 2. Penarikan semua. pasukan 
PBB dari pulau2 jang terletak sebe- 
lal Utara garis penghentian tem- | 
bak-menembak. 18, Tuntutan pihak | 
Utara untuk - membekukan “semua 
kekuatan “berperang. 4. Tuntutan 
PBB “pihak Utara menghentikan 
pembuatan lapangan2 udara uu 

& PBB buang? waktu, kata 
radio Peking. : 

Peking dalam siarannja hari Djum- 
'at itu mengandjurkan kepada PBB 
supaja menghendaki buang2 waktu 
dan memberikan djawabannja terha- j 
dap usul pihak Utara supaja mem- 
berikan djawabannja terhadap usul 
bekukan pasukan? bersendjata ke- 
dua belah pihak. 

— Dalam siarannja jang ditangka 
Tokio, radio Peking sen 2 
wa susul 8 pasal jang dikemukakan 
oleh PBB Kemis kemarin tak me- 
muat sesuatu jang baru. 
PBB tak mau berikan pendapatnja 
mengenai usul Utara tanggal 3 De- 
sember jang lalu dan tiga hari telah 

' dibuang? dengan tiada memberikan 
kemadjuan dalam rundingan gentja | 
tan sendjata. 
PBB tak mau berikan 

nja mengenai usul 
3 Desember jang lalu dan tiga hari 
telah dibuang2 dengan tiada mem- 

| berikan kemadjuan dalam rundingan 
| gentjatan 'sendjata. 

Radio tersebut sekali lagi me- 
hgandjurkan kepada PBB supaja 
menjatakan pendapatnja terhadap 
usul2 pihak Utara, hingga dengan | 
demikian pertemuan gentjatan sen- 
djata dapat membitjarakan .sesuatu | 

pendapat- 

Wilson tentang Korea. 

” Afp dari Tokio kabarkan, Radio 

Utara tanggal | 

di. Paris meramalkan, bahwa perse- 
tudjuan mungkin tertjapai dalam sub 
panitia mengenai soal2 jang ke-2 jg. 
bertalian dengan masaalah pengura- 

ngan persendjataan. 
Tetapi sementara itu kalangan2 jg 

! mengetahui menjatakan, bahwa po- 
kok pendirian antara Timur dan Ba- 

rat masih tetap merupakan djurang 
jang lebar. dalam soal2 jang funda- 
.menteel dan bahwa pertemuan 4 Be- 
sar itu hanja dapat menimbulkan ke- 
mungkinan adanja saling mengarti. 

Ant. AFP. 

  

  

Penjelidikan pembelian 
30.900 ton timah 

Amerika Serikat telah melakukan 
penjelidikan2 dalam usahanja mem- 
beli 30.000 ton timah Malaya, demi- 
kian kabar financial Times” dari 
Singapura menurut kawat »Anta- 
ra” “dari London. 

' Diduga Amer ika Serikat akan su- 
ka menaikkan | harga pasar timah 
ketjuali kalau terdapat kata sepakat 
dengan Pemerintah Inggeris dalam 

soal pembelian timah setjara besar2- 
an dalam djangka pandjang. 

Laporan 4- .5. tentang pengurangan 
persendjataan selesai hari ini ? 

Harapan Vishinsky 

BTUA daan Sori pat 228. Ana Mahi 
3G menit dengan ketua Sidang Umum PBB, Luis | 

mepnghadiiri sidang sub-panitia 4 besar urusan Ken gaan. persendja- 

djawab bahwa itu soal kemudian: | 

Vishinsky, pada hari 
prive selama 

karena hudjan | 

— Pakt keamanan 3 negara? 

kata Cacey 

Gatangannja diibukota Amerika Ser kat itu 
rakan penglaksanaan pakt keamanan bersama antara Amerika Serikat, 
Australi dan New Zealand, jang telah ditandatangani di San Francisco 
ketika tanggal 1 “September itu”, dengan pembesar? Amerika. 

lah tiba saatnja untuk membhitjara- | 
jang akan "Jam perdjalanan pulang ke Australi, 

(Mesir, 

Isarran SENGKETA KASHMIR : 

Graham berunding dgn 
Zafrullah Khan 

Perantara PBB untuk Kasmir, Dr. 
Frank Graham, pada hari Djum'at | 
jl. telah berunding . dengan menteri 
luar negeri Pakistan Sir Zafrullah 

nan2 mentjapai suatu penjelesaian 

dalam sengketa Kashmir. 
|Menurut sumber2 jang mengetahui 

pembitjaraan2 itu masih berada ,,da- 
lam tingkat penindjauan”, Dikabar- 
kan, bahwa Graham telah memberi- 
tahukan kepada Zafrullah Khan ten- 

tang kemadjuan pembitjaraan2 jang 
telah dilakukannja dengan wakil In- 

dia dalam PBB, Sir Benegal Rau, se- 
lama dua minggu jang lalu ini. 

Khan di Paris mengenai kemungki- | 

D: 

Wa kesan? baik tentang Indonesia.   Sebagai diketahui Graham telah di 
beri waktu 6 minggu oleh Dewan Ke- 
amanan untuk mentjoba memetjah- 

ikan deadlock dalam perundingan2 
tentang sengketa itu, dan ia harus 

Sudah memberi laporan kepada D.K. 
mengenai berhasil atau gagalnja usa 
hanja itu pada tgl. 22 Desember. — 
Ant.-UP,   
perlu dibitjarakan, 

ichard Casey, jang ketika malam 
ishington, menerangkan, bahwa ke- 

sterutama untuk membitja- 

Kita harus beladjar berdjalan: dahu- 
lu, sebelum lari”, 

. Wasa ini hanja untuk 

| dja dapat dipenuhi kebutuhannja. Se- 

1. Atas pertanjaan  diterangkannja, 

bahwa untuk mengembangkan dan 
meluaskan pembuatan berbagai ma- 
tjam alat2 menurut pendapatan2 teh- 
nik baru, seperti: elektronika, tele- 

kommunikasi, perhubungan telpon 
automatis, penerangan, dan sebagai- 

.nja, Indonesia potentieel merupakan 
pasar jang baik sekali, jang pala de- 

sebagian sa- 

landjutnja - diuraikan, bahwa pem- 
buatan lain2 alat2 jang diperlukan 
untuk keperluan2 tersebut diatas, 

sedapatnja harus diusahakan dan di- 
fabriceer di Indonesia oleh Jain2 pe- 
rusahaan. Dengan “ demikian maka 
perlulah adanja sematjam kerdja- 
sama antara perusahaan disini, agar 

alat2 jang mungkin dibuat atau di- 
fabriceer di Indonesia segera dilak- 

sanakan, sehingga tak perlu lagi me- 
ngimportnja dari luar, jang barang 

tentu memakan beaja2 jang sebe- 
tulnja tak perlu. 

Tentang perhubungan (telpon) di- 
katakan, bahwa Indonesia dilapa-   Pembitjaraan tentang perdjandji- 

jan 3 negara tadi akan dibitjarakan- ! 
inja dengan Myron Cowen, penase- : 
| hat menteri. luar negeri Acheson | 

Amerika di i (dan bekas dutabesar 
(Filipina - Red. Ant). 
|. Casey datang di Washington da- 

| setelah menghadiri 
pertama dari 

PBB. Ant. UP. 

BUKU HIDJAU MESIR 
Kementerian luar negeri Mesir | 

telah keluarkan Buku Hidjau setebal 
282 halaman, jang memuat perintji 
tentang rundingan2 politik dan tukar 
menukar nota2 diantara Mesir dan 
Inggeris. 
Halaman pertama dimuat. surat 

menteri luar negeri Mesir, Salahud- 
din Pasha, kepada bekas menteri 
luar negeri Inggeris, Ernest Bevin, 
dalam ' mana dinjatakan pendapat : 

bahwa penarikan kembali pa- 
Sukan 12 Inggeris dan dipersatukannja 
daerah Lembah Nil adalah sjarat 
penting, sebelum rundingan dimulai |! 

minggu2 jang | 
Sidang Umum ke-6 

  

  

  Nervo, sebelum 

Pa 
  

  

mah Amerika Sibuan pimpinan bri- 
gadir- “Wilson baru2 ni mengundju- 
'ngi Malaya, kini berada “di Lon- 
don, mengadakan perundingan2 
dengan pihak Pemerintah Indonesia 
mengenai soal pendjualan timah dan 
karet. Ant. 

Perundingan2 ahli2 atom 
— Amerika dgn Eisenhower 

Robert. Oppenheimer dan 8 orang 
ahli atom Amerika lainnja jang ki- 

ni sedang mengundjungi Paris pada 
hari Djum'at jang lalu telah menga- 
dakan pembitjaraan2 dengan djen- 
deral Eisenhower dimarkas-besar 
pasukan2 Atlantik. 

Menurut  djurubitjara 

kundjungan tersebut 
kundjungan kehormatan. Para ahli 
atom itu kemudian. mengadakan 
pembitjaraan dengan para anggau- 
ta2 staf SHAPE. 

Kalangan2 Militer jang mengeta- 
hui mengatakan, bahwa para ahli 
atom itu telah memberikan laporan 
tentang kundjungan mereka baru2 
ini di Djerman Barat. Kalangan ter- 
sebut menambahkan, bahwa dalam 

pertemuan itu mungkin dikemuka- 
kan djuga soal .utulisasi sendjata 
atom jang telah “dipeladjari dalam 
pembitjaraan2 jang dilangsungkan 
di SHAPE pada hari Djum'at pagi 
jang lalu antara djenderal Hisenho- 
wer, panglima besar angkatan udara 
strategis Amerika djenderal  Curtis 
Lemay dan panglima besar angkatan 
udara Eropa Tengah djenderal Lou- 
ris Norstad. 

Sementara itu dikabarkan, bahwa 
ke-4 ahli atom itu pada hari Saptu 

ini meninggalkan - Paris, menudju 

tempat jang belum dapat diketahui: 

SHAPE, 
merupakan 

  “Sebagai telah dikabarkan missi ti- 

  

— Baik dak buruk 

tera Amerika (dan Inggeris) telah 

Korupsi. 
. Sebelum berang pun sudah ada ko- 

.rupsi. Tapi sekarang ini korupsi le- 
bih banjak lagi. Dan itu tidaklah 
mengherankan, karena ' Korupsi itu,   “Dari Washington selandjutnja di- 

kabarkan, tiap per hentian 'tem- 
5 bak-menembak orea dengan 

    

& membiarkan pasukan2. Utara di Ko- 
2 lea. akan berarti 

Amerika, demikian 
Wilson, komandan Legioen Ameri- 

“Ika, dalam pesannja berkenaan de- 
ngan hari peringatan ulang tahun 
ke-10 serangan Le Henri. Ra 
bour, Ant. DE: $ 

kekalahan 'bagi ' 
kata Donald 

  

     

  

muran wlfarteot. Peraunh nun Babe 
perasi jang membeli barang bersa- 
ma-sama, bagi perdagangan ketjil 

Dan . dimana paberik 
1g ap buruhnja in natura, lebih 
baik djuga Ke bersama di-   Pond    
   

   

“terutama tidak lama sesudah pendu- 
dukan dimulaikan, tidak djarang ter- 

sendiri, ialah bangsa Amerika. 
| Bulan2 jang achir ini dalam pers. 
Djepang banjak berita tentang per- : 
buatan2 jang kurang baik jang di- 
lakukan oleh pemberi2 bangsa Ba- 
rat ditoko-toko O.S.S. Toko2 O.S.S. 
ini dipuntukkan bagi bangsa asing 

! (orang Barat) serta menjediakan ba- 
rang2 jang perlu bagi hidup sehari- 
hari, dan jang ditoko-toko bangsa 
Djepang sangat mahalnja atau ma- 
lah tidak ada, seperti wiski, Lipton- 
thee, kedju dsb. 

Tetapi ada anggauta2 toko O.S.S. 
Kan jang memborong barang2 O.S.S., 
tiap2 ada persediaan baru, sehingga 

| tinggi. 

Ant... Afp. 

so Nana aan pan paamamma smua. 

Diepang sehabis perang : 

sebagai akibat 6 
2. tahun pendudukan Amerika 

SERANG iherkitinta NRC telah menuliskan kesan tentang Dje- 
pang sehabis perang. Kesimpulannja, 6 tahuh pendudukan oleh ten- 

membawa akibat baik dan buruk, 

anggauta2 lainnja tidak kebagian. 
Dan barang2 itu ternjata oleh pem- 
borongnja didjual kepada toko2 Dje- 
pang dengan harga jang sangat 

Berhubung dengan itu harian 
' ,Osaka-Mainichi” menamakan toko2 

dapat dikalangan kaum pendudukan : O.S.S. itu ,,dorato” (sorga) bagi pe- 
Kek tjatut! 

.. Kebinalan. 
Bun dilain lapangan lagi pengaruh 

| bangsa asing ternjata tidak selama- 
nja baik. Sekarang ini di Tokio ada 
1200 cafe dan 32 cabaret. Kira2 15, 

memberi pertundjukan ,,revues' pe- 
rempuan2 setengah telandjang atau- 
pun telandjang bulat. 

Pun sebelum perang,  ditempat- 
tempat tersembunji dikota-kota, ada 
skeramaian” sematjam itu. Tetapi 
dengan tiada pertolongan seorang 
penundjuk djalan, ta?” mungkin orang 
|akan dapat  menemukannja. Seka- 

rang ini tidak lagi diperlukan pe-   

.djang djalan perdagangan 

diantara kedua negeri tsb. 

— Ant. Rtr. | 

PASUKAN2 RR RRT DUDUKI 
1.4 YATUNG 

dang “bi Tibet. 
Pasukan? RRT telah menduduki 

Yatung, jaitu sebuah tempat perda- 

gangan di Tibet jang letaknja hanja 
14 mil dari perbatasan India, demi- 
kian didapat kabar di Caicutta pada 
hari Djum'at jang lalu. 

Yatung ialah pos pemberhentian 

terachir untuk para pedagang Tibet 
sebelum mereka melintasi perbata- 

san India. Dengan ditempatkannja 
pasukan2 ditempat itu, maka pihak 
RRT kini telah selesai mendirikan 
rangkaian pos2 pendjagaan disepan- 

antara   
India dan Tibet. — Ant. Afp. 

bus djalan bunta antara Inggeris 

dan penjaringan minjak Iran. 

Menurut kalangan tadi, Robert 
Garner, wakil presiden Bank Dunia, 

telah mengumpulkan segala ketera- 
ngan mengenai persengketaan tadi, 
ketika ia pada minggu jang lalu me- 
ngadakan pembitjaraan2 dengan 

pembesar2 kementerian luar negeri 
Inggeris. 

Garner pada waktu ini sedang 
membitjarakan rentjana tersehut ta-. 
di dengan Presiden Bank Dunia, Eu- 
gene Black, di Washington. 

Sikap Iran terhadap usul tadi be- 
Jim diketahui di London. 

Saran dutabesar Pakistan 
di USA, 

Diterangkan oleh kalangan terse- 

nundjuk djalan. Pengundjungnja ke- 
banjakan orang2 Barat. Meski 13 
diantara cafe dan cabaret itu seka- 
rang ditutup, tetapi sisanja masih 
banjak sekali. 

Pembatasan kelahiran. 
Selandjutnja, oleh karena kepada- 

- 

ngan itu masih berada dalam sta- 

dium permulaan. Tapi Ir. Tromp per- 
tjaja, melihat kegiatan djawatan P. 
T.T., bahwa lambat-laun pun di In- 

donesia dapat terselenggara perhu- 

bungan setjara modern, hingga de- 
ngan televisi. Apakah itu dapat di- 
wudjudkan dalam djangka pendek, 
menurut Ir. Tromp, | semata2 ter- 

gantung pada kebutuhan dan kema- 

djuan pada umumnja di Indonesia. 
Tentang fabricasi alat elektronika 

untuk digunakan dilapangan kese- 
hatan Ir. Tromp pun menaruh penuh 
pengharapan, bahwa dimasa depan 
industri tersebut dapat ' mendorong 
usaha2 pemeliharaan kesehatan di 
Indonesia kearah kemadjuan. 

Pendapat Ir. Tromp mengenai per- 
hubungan dengan buruh, jalah ka- 
lau para pekerdja berhimpun dalam 

| serekat2 pekerdja berdasarkan. ke- 
'sadaran nasional dan bertudjuan 
membantu mentjapai kemakmuran 

, jang merata, maka dalam suasana 
“saling mempertjajai dan saling mem- 
bantu antara madjikan dan buruh, 
akan dapat ditjapai kemadjuan? di- 
lapangan ekonomi Gan kemakmuran 
dengan pesat. Dalam pada itu ia ber- 
harap, supaja dalam menentukan 
politik-sosialnja, hendaknja Indonesia - 
didjauhkan dari pada pengaruh2 
asing. Demikian Ir. Tromp, jang 
pada "hari Senih jang akan datang 
akan meninggalkan Indonesia kem- 
bali kenegeri Belanda. — Ant. 
  

ADENAUER UNDANG 
CHURCHILL 

Perdana menteri Pemerintah Fede- 
ral Djerman Barat telah menjampai- 

kan undangan kepada perdana men- 

teri Winston Churchill supaja me- 
ngundjungi Djerman. 

Undangan resmi akan “dikirimkan 
kepada Churchill, sewaktu Adenauer 
hendak bertolak kembali ke Djer- 
man pada hari Saptu ini. Ant. Rtr. 

Inggeris ingin selesaikan masaalah Iran 
dengan djalan bank dunia ? 

ALANGAN resmi di London mengatakan pada hari Saptu jang la- 
lu, bahwa Inggeris tjondong kepada suatu rentjana untuk menem- 

Gan Iran tentang soal minjak, jang 
menghendaki supaja Bank Dunia melakukan perwalian atas produksi 

but tadi, bahwa saran untuk menje- 
lesaikan masaalah Inggeris-Iran de- 
ngan tjara demikian ini herasal da- 
ri dutabesar Pakistan di Washing- 
ton, "jang “mengemukakan bahwa 
Bank Dunia mungkin dapat melaku- 
kan peranan jang penting dalam 

soal tadi. L 
Menurut rentjana jang kini se- 

dang dipertimbangkan itu, Bank Du- 
nia akan diminta supaja sebagai wa- 
li membiajai penghasilan dan pe- 
njaringan minjak Iran. Sesudah itu 
maka minjak tadi akan didjual ke- 
pada kongsi minjak Inggeris AIOC, 
dengan harga jang sekarang berla- 
ku didaerah minjak Teluk Iran. 
Ant. UP. 

Bea 

tjam itu sekarang ini tambah ba- 
njaknja, apabila dibanding dengan 
masa sebelum perang, tetapi banjak 

pula perbaikan dilapangan sosial ser- 
ta lapangan lain jang timbul karena 
pendudukan Amerika.   tan penduduk jang luar biasa serta 

oleh hilangnja daerah2 jang dulu 
dapat dipergunakan untuk emigrasi 
orang Djepang, suatu keruwetan la- 

tasi kelahiran, pemerintah tidak la- 
gi melarahg abortus " provocatus 

(pengguguran kandungan dengan 
sengadja). Sebelum perang pun di- 
kota-kota besar ada dokter2 jang se- 
tjara sembunji melakukan praktek | 
sematjam itu. Tetapi karena seka- 
rang tidak ada larangan lagi, kesem- 
patan ini dipergunakan - orang se- 
tjara besar-besaran, terutama oleh 
perempuan2 tidak bersuami jang ha- 
mil. 

Sebelum pemerintah meniadakan 
larangan pengguguran itu, kelahi- 
ran2 gelap luar biasa ' meningkat- 
nja, terutma dikota-kota besar dan 
Citempat-tempat jang ada tentera 
pendudukan. Kemelaratan penduduk 
jang hampir setengahnja kelaparan 
itu serta kerojalan serdadu pendudti- 
kan jang pada masa orang Djepang, 
nampaknja ' hidup mewah, ngat 

mempengaruhi keadaan jang buruk 
itu, 

sd 

Pengaruh baik.   in telah timbul pula. Untuk memba- : 

Seperti 
Djepang 

djuga dimana-mana, di 
jang sebagian besar telah 

"terbakar serta hantjur oleh penge- 
boman, kekurangan rumah sangat 
terasa. Dikota-kota besar, terutama 

'Tokio dan Osaka, sekarang, pemba- 
ingunan dilakukan setjara modern 

dan hygienisch. Alat2 kebersihan, 
pembuangan air, pengaliran air ber- 

tsih, dan sebagainja mengambil bagi- 
an penting didalam pembangunan ru- 
imah baru serta perumahan rakjat jg 
masih akan didirikan. Sebelum pe- 
rang hal sematjam itu sangat kurang 
baik keadaannja, 

Selandjutnja Djepang banjak be- 
ladjar dari Amerika dilapang pengo- 
batan serta pemberantasan wabah 
penjakit jang banjak berdjangkit di- 
negeri matahari terbit itu. Obat2 ba- 
ru seperti penniciline, streptornycine, 
anreomycine banjak dipakai ' seka- 

rang, pun pembersihan dengan D.D. 
T. sekarang banjak dikenal orang 
Djepang, 

Nilai rumah? sakit serta djurura- 
watnja dan lain2 pun sangat madju- 

nja. Banjak buku ketabibap jang du- 
lu tertulis dalam bahasa Djerman, 
sekarang diterbitkan dalam bahasa   Tjela2 kebudajaan Barat gema- Inggeris, 

   

     

RA 

— Indonesia merupakan pasar 
jang baik 

Pertemuan pers cengan Ir. Tromp 
dari N.V. Philips 

ALAM pertemuan pers dengan Ir Th. P. Tromp, « 
rektur dari N.V.Philips, jang be! akangan ini 

Australia dan berada di Indonesia untuk 
lihat keadaan pabrik2 Philips disini, antara lain . 

bahwa ia bergembira sekali akan dapat pulang kembali dengan: memba- HN 

salah seorang di- 
telah mengundjungi 

olehnja diterangkan, 

  

iHENRY GRADY: 
AA AM SA SAE BN MR 

AIOC djalankan 
ntaktik menekan" 

Henry Grady, bekas dutabesar Asne- 
rika untuk Iran, pada hari Djum'at 

jang lalu mengritik kongsi minjak 
AIOC dan pemerintah Amerika ten- 

tang sikap mereka terhadap Iran. 

Dikatakannja, bahwa politik jang 
|didjalankan oleh kongsi minjak itu 

telah memblokir kemungkinan satu2 
nja jang ada untuk menjelesaikan 

persengketaan minjak dengan Ingge- 
ris pada tahun jang lalu. Dinjatakan, 

bahwa maskapai itu memperguna- 
kan ,,taktik menekan” dan tidak 
bersedia memberikan konsessi2, 

Grady mengritik pemerintah Ame- 
rika, jang tidak menepati djandjinja 

dengan menghentikan bantuan pere- 
konomiannja kepada Iran. 

Achirnja ia menjatakan, bahwa, di 
Iran akan tetap terdjadi keributan2, 

hingga pemerintah dapat mempero- 
leh djalan untuk membajar para pe-     gawainja sipil dan buruh minjak je: 

70.000 orang banjaknja. Ant, Rtr. 

Perundingan cease-tire: ... 

Panmunjom hadapi 
kesukaran2 baru. 

PBB sedia undurkan pasu- 
kan?nja, tapi minta ganti. 

Perundingan2 gentjatan sendjata 
di Korea pada hari Saptu jang lalu 

telah menghadapi kesukaran2 baru 

mengenai soal pulau2 jang diduduki 
oleh pasukan2 PBB didekat pantai 
timur Korea Utara, dan mengenai 

definisi istilah ,,perairan pantai”. 

Komunike jang dikeluarkan oleh 
delegasi PBB mengenai  perundi- 
ngan2 pada hari Saptu itu menjata- 
kan, bahwa pembitjaraan2 pada ha- 
ri itu tidak ' membawa kemadjuan 
dan pihak Utara tetap menuntut su- 
paja pasukan2 dan satuan2 angka- 
tan laut PBB ditarik mundur dari 
pulau2 dan. dari perairan2 pantai. 
Pengunduran dari pantai itu menu- 
rut pihak Utara harus  sedjauh 
12 mil. Tuntutan Utara ini: menu- 
rut pihak PBB akan berarti suatu 
pembatasan terhatlap »kemerdeka- 
an pelajaran dilautan terbuka", 

Dalam pertemuan pada hari itu 
pemimpin delegasi PBB dalam pani- 

tya ketjil, djenderal. Hodes, sekali 
lagi mengadjukan tawaran PBB 
akan menarik mundur pasukan2nja 

dari pulau2 dekat pantai timur itu 

djika pihak Utara bersedia memberi 
penggantian2 lainnja. Wakil Korea 
Utara djenderal Sang Cho menjata- 
kan dengan tegas, bahwa hanja dji- 
ka pihak PBB menerima usul2 Utara 
itu maka .kemadjuan2 mungkin  di- 
dapat dalam . pembitjaraan2 seka- 
rang ini. Ta 

Sementara itu delegasi Utara telah 

menolak pula usul PBB supaja ke- 
dua pihak membentuk “panitya ke- 
tjil jang kedua untuk mulai menger- 
djakan soal tukar penukar tawanan 
perang. : 

Panitya Ketjil berunding lagi hari 

Minggu kemarin djam 11 pagi. Ant. 
Afp. 

mma 

Aksi militer atau 
polisi 

Tak akan memetjahkan 
»impasse” di Malaya. 

Mingguan Inggeris ,,New States- 

man and Nation” dalam tulisannja 
pada hari Kemis menjatakan, bahwa 

pemerintah Inggeris harus menggu- 
nakan segala daja-wpaja dlin mem 

bantu mendirikan suatu organisasi 
politik di Nalaya jang dapat soko- 
ngan baik dari penduduk Malaya 

: maupun penduduk Tionghoa. Disini- 
lah letak harapan 
untuk menghindarkan diri dari 

atu impasse jang tidak mungkin" at 
petjahkan oleh aksi militer atau ak: 

si polisi sadja, demikian mingguan 
tersebut. es 

Dikatakan bahwa pembentukan 
organisasi demikian itu ialah satu 

kesempatan untuk mentjegah aja- 
ngan sampai keadaan di Malaya me- 
mudju kesuatu perang destruktif 
jang tidak perlu sebagai hamja di 
Vietnam. Menurut mingguan terse-   but pemerintah Inggeris dapat me- 
mulai dengan  menjerahkan tang- 
gung-djawab2 pemerintahan di Ma- 
laya kepada organisasi dua- -masjara- 
kat itu. 

Sementara itu mingguan Inggeris 

lainnja »Spectator” menjatakan, bah- 
wa bagaimanapun diuga masalah 
Malaya merupakan #masalah pen- 
duduk Tionghod-nja. Dikatakan oleh 
mingguan itu, “bahwa dua masalah 
jang sangat penting ialah sbagai- 
mana tjara memberantas mereka 
jang memberontak, dan bagaimana 
melindungi dan menambah kepertja- 
jaan mereka jang djauh lebih besar 
djumluhnja itu, tetapt jang menaruh 
syumpathi setjara aktif kepada ka-   

TEA PN ai 

um pemberontak”, mm dnit, Rtrs 
“ 

w 

      

selama satu minggu untuk me- 1 

      

kita (Inggerte) : 

    

    
     

    
   

    

         

     
     

       



gat Bana perha- 
1 Inggeris. 

1 ada maksud ME 
Indonesia supaja | 

di anggauta dalam per- || 
an ekonomi dalam com- 

Inggeris? 
ini timbul. dikalangan 
jang kekal hubungan 

n  soal2 Indonesia 

am ,,Manchester Guar- K4 
jang terbit tanggal 1-12 

rresponden diplomatik sk. 
ang atjapkali memperde- | 

pan suara jang: t jotjok Op" 

ja Pabentus san Deng na 
an. antara Indonesia dan 
epang baru2 ini. SAN 

Tentu sadja Inggeris sangat Ng 
'tarik oleh kenjataan, bah- $ 

Indonesia berkeras untuk 
njelesaikan  soal2 dagang : 
|gan Blepang Tana Mana 

  
ntulah Nana exs- | 
rt Inggeris ke Indonesia - 

a Singapura... $ 
Sebagai akibat adanja kri- 

ekonomi di Inggeris, nege- 
ini kini lebih “giat untuk 

apatkan pasar2 disebe- 
laut, dan melihat Indone- 

sia sebagai dae jang pg 2 
i sekali paninga. Ag 

ibawah kekuasaan pelha- 
ah konservatif  rupanja 

Inggeris lebih tertarik oleh 
soal2 ekonomi djangka-pen- 

“Gek dan strategi militer, teta- 
kurang perhatiannja terha- 
p soal perhubungan-persa- 

abatan dilapangan politik un- 

uk djangka-pandjang, demi- 
an pendapat kalangan Indo- 

Sia di London. — “Ant, 

  
$   

  

ertim" contra Samar 
— 3-4 

- 

Nae 
ERA" 5. Klaten Kidul telah di- 
ungkan pertandingan persaha- 

an (friendly game) antara ,,PBR- 
" (bon Jogja) dan ,,GAMA" jang 

MA”, 
asil “ pentandingan seluruhnja, 

3. Tan Giem Gwan/Osi Kok Oen 
- Sukamto/Issi 5-6, 2-6. 

ba —— . Kustijahg | 

ikian, maka para ma- 
hasiswa stelah berhasil menggondol | 
iala sumbangan Surat Pabar Lan 

SIONAL” Jogjakarta. : 
- Pertandingan jang. Ika d Onksara 

kan oleh PERTIM ini terutama di- 
maksudkan sebagai. latihan untuk 
»SAMA” jang akan ikut bertanding 
nanti pada , Pekan Olahraga Maha- 
siswa” k& I-jang akan diadakan di 

“Jogjakarta dari tanggal 16 sjd 20 
Desember 1951 jad. 

     

  

   

    

   
     

  

   

          

   

      

   
   
   
    

  

   
   
   

  

    

  

   

  

   

  

   

      

   

  

   

  

   

    

   

        

   

  

   
    
   
    

                

   

  

    
   

      

   
   
   

      

   

        

   

Perta- lam ren 
"8 factor. Pp: 

| peladjara. bahasa Belanda. 
ie Bagaimana 

Eitahu, 
Ii telah dikeluarkan. 

Oo #bndagyakaan pendapat kami. sbb.: 

    

“ita lagi da- 
sdjaran, mengingat 

y ogiseh. “Dan. dalam 
Pena aaanal di Dja- 

: 13 0 soal Pan   ska, petanyaran untuk ber- 
1 tjam sekolah, jang Me. 

  

keharusan 

 mahaguru asing untuk 
tar bahasa Indone- 

—ngantarbahasa Indone- 
Menata 

— Pada waktu dibentuknja kemente- 
rian PP. dan K (kesatuan) kami te- 
“lah m dengar, bahwa akan diadakan 

jang menetapkan, bahwa 
haguru asing dalam tempo &— 

aruskan dapat memberi 
F am bahasa Indonesia. Te- 

Pel adan sekarang kami “belum 
pakah peraturan serupa itu 

Jang terang ia- 
lah, bahwa di Bandung dan Djakarta 

“college masih diberikan dengan ba- 

  

It | hasa Belanda, padahal banjak ma- 
| hasiswa jg tidak faham lagi bahasa 

Fe Belanda, jg berarti kesukaran bagi 
(mahasiswa, untuk beladjar jang men- 
| -dalam, dan untuk memperluas penge- 

i tahuan. 
Pemerintah kita, terutama  Ke- 

.menterian P.P. dan K., tentunja su- 
dah dapat membajangkan sebelum- 

4 | nja, bahwa keadaan jang. demikian | 
itu akan timbul. Tetapi kami merasa 
isajang, bahwa pemerintah sampai 

#| sekarang belum mengambil tindakan 
untuk mengatasi kesulitan 

|| sesudah. timbu 
s5 bahasa Belanda akan dipersoalkan 

U. Baru ! 
| kesukaran tadi, soal 

dalam Dewan Pertimbangan Kebuda- | 
jaan. 

Beberapa mahasiswa, dan beberapa 

tangkan soal tadi, Djuga ketua De- | 
wan Pertimbangan Kebudajaan, Sdr. 
S. Mangunsarkara, telah mengemu- 
kakan pendapatnja. Kesulitan tadi 
menurut mereka dapat diatasi dengan 
adanja dan memperbanjak assis- 
tentie, jang sekarang sudah ber- 

Mada. 
Ada jang mengadjukan, supaja 

Pemerintah segera membentuk ,,Ba- 
lai-peterdjemahan” , jang diper bantu- 
kan Kepada perguruan? Tinggi. Ada 
pula jang mengandjurkan. supaja pa-    

mahan dibawah pimpinan para maha 
guru. 

Sebaliknja ada jang mengemuka- 
kan diadjarkan lagi bahasa Belanda 
disekolah Menengah / landjutan setja- 
ra passief, sebab untuk beberapa 
faculteit, bahasa Belanda masih di- 
perlukan. Kata sepakat belum keli- 

| hatan. 
Berhubung dengan kenjataan ini 

kami memberanikan Giri untuk mem- 

tama: Mengingat hubungan 
Indonesia - Belanda pada dewasa ini 
— masih adanja K.M.B. dan Unie 

Belanda dalam rentjana pela- 
djaran S.M. sebagai ,,verplicht leer- 
vak” tidak dapat kami pertanggung 
djawabkan. Peladjaran bahasa Be- 
landa akan mengingatkan kami akan 
masa jang baru lampau, dalam mana 

| sesuatu kebudajaan asing dipaksa- 
kan. kepada bangsa jang telah ber- 
buddhaja. 
Kedu a: Menerima lagi peladja- 

ran bahasa Belanda Galam sekoiah2 
berarti menjalahi putusan Congres 
Pendidikan National th. 1947 dan 
1949, Congres mana boleh dipandang 
sebagai mewakili rakjat Indonesia     “Untuk pertandingan ini telah pula 

diterima sumbangan bola dari: | 
Sporting House ,/Toko Baru”, Spor- | 

(use sam”: sporting House 
A7 sporting House Ong”. 

dan NAMA", 

  

   

      

    
   

  

   

   
   

          

   

   
   

  

- Ba naa tan 
mx “Tailor PA EUR —— 

23 “4 3, & - k ami: 
na SJAMHUDI. 
  

(Congres th. 1950 adalah congres 
Pendidikan antar Indonesia). Dan 
lagi penerimaan ini djuga berarti: 
'»Ambaleni sega- wadang” (makan 
nasi jang sudah basi). ,,Sabda pan- 

  

hun Ne 
Telah lahir dengan selamat 
pada tg. 7 Desember 1951 anak 
kami lelaki: 

0 - Fadjar Rachwinto 
Kepada Dokter Soedarmadji, 
Bidan Mientiarsih dan para dju- 
'rurawat dengan ini kami me- 
ngutjapkan | 

! 

banjak 
kasih. 

' terima 

Kel. SOEMARTO 
Djetis Lor 6/360, Jogjakarta. 
95- Se ai, 

    

TENIS » 

BAN. INGGRIS 
Romb. baru dimulai tg. 10 Des. 

            

  

   

            

   

  

   

    

    

  

ai Di. 5115 es 
bitkan: 

  

Rp: 7 
— Telp. n 

Buku? gratis. Pendaft. sore di- 
»EMERGO" - Bintaran Lor 2. 
Segera akan terbit Daily News 
in English melulu utk. cursist. 
40 - 12.   
Mulai disiarkannja pengumuman 

Sdr. AMIR 
semula ketua usaha Penerbit Ma: 
Gari djabatannja. 

. Segala tindakannja atas nama pen 

djadi tahu. 

“Po 

9 

Belum ada kata sepakat. ' 

mahaguru, telah ada jang memben-! 

djalan di Universiteit Negeri Gadjah | 

ka Kikhatan diberi tugas peterdjes: 

nesia - Belanda — memasukkan | 

| fihak jang £ 
bangunkan dan mengerahkan pikiran | 
bangsa kita, untuk kepentingan 13 h 

“ini adalah tidak sjah. Nan segala pihak jang berkepentingan men- 

Oa 1 Wk. Ketua Dewan Mahasiswa Universitit Negeri 

2 I-102-12. 

    

    
| Ada apa hi Kudus? 

' Sudah tiga hari ini kantor? pen: | 
ng. di Kudus didjaga oleh kekuatan | 
negara, suatu hal jang belum pernah : 

| terdjadi. 
Dalam hal ini jang berwadjib keti- 

ka ditanja belum mau memberikan 

keterangan tetapi 

hubungannja dengan peristiwa pel 
bakaran gudang? tembakau di Djer 
ber, 1 km. sebelah barat kota Kudus. 

Kebakaran gudang jang kedua ter- 
djadi tg. 2-12 jbl., sedang jg pertama | 
beberapa hari sebelum itu jang ke- 

rugiannja sama. sekali ditaksir Ik. 

Rp. 190:600,— 
an rokok kretek ,,Sirin”. 

ngan tembakan tiga kali tetapi da- 
ri pihak mana tembakan tersebut di- 

“(lepaskan belum lagi diketahui. 
Keadaan kota tetap tenang. Ant. 
  

dita ratu” Bana dipegang teguh oleh 
rakjat. 
Ketiga: Pemberian lagi bahasa 

aja jang besar. 

berpuluh-puluh S.M.A. dan sekolah 
landjutan lainnja. Beberapa ratus 
guru bahasa Belanda jang 
rus disiapkan! Disamping itu harus 
menjiapkan buku2 ahem jang 
harus lain methodenja dari pada dja-: 
man dulu. Ini akan memakan waktu 
berapa. tahun. . 
Keempat: Bahasa Belanda ten- 

tunja akan diberikan sebagai leer- 
|vak, dan tiap2 minggu paling banjak 
3 a 4 djam. . Dalam waktu 6 tahun 
|pengetahuan jang akan diperoleh be- 

lum tjukup untuk  membatja dan 
mengerti ,,Standaardwerken”,       ladjar bahasa Belanda di Kweek- 

| school 6 tahun dan di H.K.S. 3 tahun 
| sebagai bahasa pengantar. 

Akan tetapi kami harus mengakui 
dengan terus terang, bahwa kami | 
belum dapat mempeladjari buku2 Be- 
landa jang sukar2. Bahasa Belanda 

| memang bahasa jang sulit. “ 
S.M, dan S.M.A,, jang ,leerplannja” 

sudah .overleden", tidak: bidjaksana 
'agaknja untuk diperberat lagi dengan 

| bahasa asing. 

| Mata peladjaran jang harus diha- 
faikan sudah banjak, maka oleh kare- 

!na itu tidak semestinja diperbanjak 
| lagi. 
Kelima:  Sabagian besar faculteit2 
jang telah ada dapat memperguna- 
kan buku2 dalam bahasa Inggeris, 
bahasa internasional. Dan lagi buku 
ini lebih murah dari buku2 Belanda. 
Agar supaja dapat dengan mudah. 

mempeladjari buku2 Inggris, pela- 
:djaran bahasa ini di S. M. - SMA. 
hendaknja lebih ,,diintersiveer” (di: 
perluas dan diperdalani). Pendidikan 
tjalon2 guru bahasa Inggeris harus 
diperluas. 
Keenam: 

masih sangat memerlukan buku? Be- 
landa, harus segera didirikan kantor 
peterdjemahan oleh Pemerintah, Ke- 
menterian P.P. dan K. 

wah pimpinan beberapa orang ahli, 
dan"dibawah pengawasan perguruan 
tinggi, harus dikerahkan untuk men- 

hukum dan sastra. 

Menurut hemat kami kesulitan h2- 
hasa Belanda dengan demikian da- 
pat dipetjahkan. 

ini harus waspada. Kami chawatir, 
kalau2 soal ini 

tertentu, jang akan mem- 

sendiri. 
Kedelapan: Badan2 penerbit baca: 

sa kita harus bersatu, untuk merm- 
per satukan modalnja, guna memban 
tu pemerintah dalam hal ini. 

: S. BRADJANEGARA. 

MALAM PENGHABISAN. 

— AI Guiet on the 

Western Front. 
Menjaksikan film ini berarti 
mendapat gambaran djelas 
tentang tjaranja perang besar2 
an jang senjata-njatanja. 

100 - 12. 

berita tersebut | 
menduga bahwa kedjadian itu San 0 

, jang ( 
berbahasa Belanda. Kami pernah be- 

    

MALAM INI DAN BERIKUTNJA. 
: 

3 KALI MAIN: 13 TAHUN. 

Tone OF CAPTAIN BLOOD" 
DJAM 10.00. 

REBO TGL. 12 pPpET. MATIND DJAM 10 PAGI. 

peraunnN: #NO SAD SONGS FOR ME". 

Sean ana anu 

  Ban aa 17 TAHUN 
| Starring: MARGARET SULLAVAN — WENDEL COREY — 
| “ VIVECA LINDFORS. 
LA STORY OF THN LONESOME CRY IN MANY WOMEN'S 
HEARTS. . 

SAKSIKANLAH SENDIRI !!!! 

Direksi.   ialah milik perusaha- | 4 

Peristiwa jang kedua didahului de- Ian 

Belanda di S.M. akan memakan be- 4 
Sekarang kita telah | 

mempunjai beratus-ratus S.M.P. dan 

lalu ha- | 

Untuk faculteit2 jang |. 

   

'Tenaga2 dari Balai Bahasa, «dan 
tenaga? ai Pustaka, Ia h 

“bah tenaga2 Mahasiswa, dan diba- 

   

108 -12. 

am Mean 

an SEKARANG MALAM PENGMABISAN : : 

SELASA PAGI TGL. 11 DIADAKAN PERTUNDJUKAN MATINEB . 

  

  

    

HALAMAN 4. 

  

    

“HARRIET CRAIG" | 

Joan CR AWFORD 
bermutu tinggi. 

dalam, aan perdjodohan jang 

BESOK PAGI MATINEE PREMIERE DjAMm 10.00 

dabaaat » sambutan GAREBEG- MAULID sengadja film MESIR: 

"Anissa Mama" (Ibu Pudjaanku) 

Tjeritera amat menarik diperindah dengan gadis2 Mesir jang istimewa 
elok menari - menjanji mengagun kan. 19 TAHUN. 
106 - 12. La s 

  

  
      

   

    

   
      

   

    

Berduka tjita. 

Telah meninggal dunia pada hari Kemis tg. 5 Des. 1951 djam 24.50 
, dengan tenang di R. S. Bethkxda : 

— Nj. Rumijati Tobeklana. 
Kami sekeluarga menjampaikan beribu terima kasih Kepada: Tuan? 
dokter serta dj jururawat? jang merawat selama sakitnja. Djuga ke- 
pada Instansi? 'Militair/sipil serta tuan2j njonja2 /sdr.2/ peladjar2 

“ jang telah menjumvangkan tenaga / fikiran /karangan bunga dan 
| menghantarkan djenasah dari Djalan Progo 2 hingga ke makam. 

Ke $ 2 Jang berduka tjita 

R. TJOKRODIHARDJO 

sekeluarga. 

2 PEP.51-5-105 76 

bermtnlidinding 
Keelkaga Da 2en 

    

      

       

      

    

apa jang 

mengakibatkan
 

gigi putih- .bersih?   
2 

AS TN 2 tib-bersih! 
| PEPS ODENT jang mengakibatkan gigi putih 

berchasiat jang 

Ul 
anditig” “Irium, zat 

motong 
1 ini meresap sampai dirua- 

ji.dan besar - daja pembersihnja. 

1 dan bagian? jang meru- 

N Pepsodent adalah obat 

“ paling istimewa, sebab gigi 

berarti gigi jangNsehat. 

(mer 

ngar teri dejil. Antara. 

Menghite: ngkan sela 
sak gigi. Oleh: k 

gosok gigi jang   terdjemahkan buku2 untuk faculteit j 
# 

Ketudju: Bangsa kita dalam soal | 

dikemukakan oleh | 

putih- -bersih 
    

  

            

Segarkanlah "mulus sehabis makan 

dengan Pepsodent 

  

    

ponden 
Pre, 7 

eth 

  

   
Irium is theregis: 

tered del mark 

'of Pepsodent Led. 

buatan UNILEVER, 

  

Tea MS) Hi MAMA anyaman   SENI SONO | 

  

Untuk beladjar di perguruan 
tinggi? Butuh untuk keperluan 
sehari-hari ?- Beladjarlah pada 
»MITRA” Bintaran Wetan il. 
Tjepat — mudah — dictaat 
gratis. 98 - 12.       

ALAMSJAH 
djalah GADJAH MADA di-scirors 

GD: ka 

erbit GADJAH MADA sedjak sa'at 

Jogja, 8 Desember 1951. | 

: Pemimpin Umum 
nerbit Madjalah GADJAH MADA 

(MOH. KAMAL) 

Diketahui dan disetudjui 

GADJAH MADA. 
| (NATZIR ALWI).   

  

| Ira Paska 
1 KEPATIHAN /DANUREDJAN TELP, 319. JOGJAKAFET/A, 

| Bah. Belanda ”j 

  
  

. na dari Luar Negeri,   29-12, 

' PENEMPATAN SEGALA MATJAM . KEBUTUHAN  TJETAK, 
(Masih tersedia mesin terluang w tuk segala keperluan Kantorz dar 
berpengaruh besar bagi para pedagang, marilah bikin etiket, blanko2, kartiis2, dil-nja, Tinta? disediakan bermatjam- -matjem war - 

PN Mena bacus DAN TJBPAT. HARGA. RINGAN. 
Menunggu pesanan dengan hormat. 

i  PENGURUS, 
ni 

ra 

  

  

— | Ta 
"NEGERI" Jis 

The Art of 
Flower - Arrangement 

Mengatur setjara 
modern. 
Pada tgl. Il Desember 1951, 
hari Selasa djam 10—1 pagi. $ 

Me eelaa Djati 4 — Jogjakarta. $ 
MN baka TA 5. Lam 

kembang    

Y TENTOONSTELLING 

| 

N 
Yg 

A 
D 
A 

  

CURSIJS MEMOTONG 
Pakaian Lelaki 
DJAM 8—10 PAGI 

Dimulai 2 Janvari 1952 Romb.: bg. 
Sore telah penuh. Sekarang menerima 
pendaftaran murid baru, tempat ter- 
batas. Masih sedia bukunja peladja- 
ran bg. Wanita 4 Rp. 15.— bg. Lelaki 

'a Rp. 10— tambah ongkos. kirim 
Rp. I—- Telah mendapat beberapa 

Verklaring. Keterangan: 

CURSUS ,JUNIOR" 
Dji. Lempujang wangi 36, Jogjakarta. 

    

2 8 2   
Telp. 859 

ubonecakan TB 
ijeoyakanra 

2 

" $ 
Sanggup Menerima 
Pekerdjaan an 

berkwaliteit Tinggi 
Radjin Sampurna 

dan emuaskan. 
“Dapat Diban g9 

kan Untuk Dipha 

Diluar Maupun di 

Dalam 

"aa GOFI KIEM GIOK "“ 
SPECIAAL BiKiN GIGa. 

Tanggung. baik dan kuat. 
Mentjabut gigi tanggung 
tidak merasa. sakit. Dengan 
harga pantas. 

Alamat: 

GANDEKAN No. 2, lOGiA 
Sai 

  

@Geri. 

    
Kaos Ch bana. ia 

  

  

  
| Perhatian! 

  
Mada Pa 

  

  
FILMA ADALAH HEMAT 

setelah disaring dengan 

kain dapat dipakai kembali, 

sesudah tiap pemasakan, 

INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJPUN. 

Mengha turkan diperbanjak terima kasih kepada para bapak2 / sau- 
|“dara2 jang telah memberikan sumbangan moreel / materieel pada 
“waktu ajah kami 

Raden  Bekel Mangoentilarso 
(Ngabehi Poespotilarso) 

9 pulang ke Rachmatutah hingga pada pemakamannja di Karang 
1 (Kotagede) pada hari Djum'at Wage tg. 7 Desember 1951. 

8 “Semoga Amal jang telah diridlakan me ndapat balasan dari Tuhan 
“Jang Maha Esa. Amin! 

| Kami jang berduka tjita 

1... Keluarga Woeroman Songkohardjo, Jogjakarta, 
2. 2 J4. Soehardjo Djatinegara. 
bea Langenhardio “Palembang. 
4. 4 Tjendonohardjo . Jogjakarta. 
” 
Jogjakarta, 8 Desember 1951. 

1217 

96-12. 

Perhatian! || 

: OBRAL BESAR 
untuk menata harga : 0OBR AL 

KORTING TETAP 

    

Masih Tetap 

  

  

1075 SAMPAI 5075. 

PARA LENGGANAN DAN HANDAI 

Dari kami punja OBRAL BESAR ttg. 1 sampai 10 DESEMBEK 1951 
telah habis. Akan tetapi oleh karena kami telah menerima barang 
baru untuk Tuan, seperti: 

86 TROPICAL WOOL MADE IN ENGLAND 

& PANAMA WOOL Et 
6 PANAMA TROPICAL MADE IN U.S.A. 

Untuk Njonja2 dan Nona2 sutra kembang banjak matjam dan 
“polos. Dan ke dua untuk mentjukupi para lengganan jang ta' sem- 
pat berbelandja di kami punja toko, maka dari kami punjag OBRAL 

BESAR terpakag kami tambah waktunja mulai tg. 11 sampai 20 
pena « “9aaa 

Kemudian para lengganan maklum adanja. 

TAULAN JG. TERHORMAT! 

Hormat kami 

“Taka NEW INDIA 
Da Malioboro 85 — Tel. 723 

Gi degiokarta 
HO TR 

  

  

TERBIT bulan DJANUARI!!!! 
Untuk S.MLA. atau jang sederadjat atau untuk beladjar 
sendiri! T 

AZAS2 EKONOMI! oleh: 'M. M. HADIPRABOWO 
Disesuaikan dengan rentjana P.P.K. Tebal 226 halaman. Sampul dan 
kertas halus. 

Harga sebelum terbit Rp. 8,40. 
Harga setelah terbit Rp. 12,60. 

Pesanan harus disertai uang dengan ditambah ongkos. kirim 104, 
sedikitnja Rp. 1,—. 
Pesanan banjak mendapat potongan jang memuaskan. 
Aturlah pesanan dari sekarang kepada: 

" U. P.P. PRAPANCHA 
Taman Bausasran No. 9 — Jogjakarta. 

  
  

99-12.   
  

Alangkah sedapnja! : : 

Ibu! Satu sudah terang kutjoba. “- 
Senfuanja menggemari masakan dari Filma 
jang lezat itu. 
O'eh karena bening dan segarnja minjak 
Filma, Membikin makanan bertambah 
njaman, 

      

  

  
ya 

  

minjak untuk menggoreng 

SI F3-H, 

  

Kaka Typs PERTJETAKAN &5 DAULATAN RAKJAT 1031/INI/A/102


