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. Segala djalan sedapat mungkin ditjari 
TARTAWAN United Press di Washington pada hari Rebo Lag lalu 
mendapat kabar, bahwa presiden Truman 

pes, Hanan pendapat?nja mengenai perundinga 

  

Dekan cease- 

  

     
baru? ini telah pnenja 1m 
gentjatan sendjata di io- 

rea jang sedang dilangsungkan sekarang ini kepada panglima tertinggi 
pesuhang PBB jenderal Matthew Ridgway. 

Dikakannja, banitk: pandangan2 

  

    

      

   

    

da perundingan2 strategi di 
Ge Putih" dengan pembesar2 

i “kementerian? pertahanan 
negeri Amerika pada hari 

g Jalu, telah disampaikan 
af — Gabun: 2 Amerika 
uah Don Tatan epa 

Truman itu jang telah dikemukakan | 

“munjom sekarang 

da markasbesar komando PBB di | 
Tokio. Diduga bahwa Ridgway akan 

kepada anggota2 delegasi gentjatan 
sendjata PBB di Panmunjom. 

Walaupun detail2nja sangat dira- 
hasiakan, laporan itu kabarnja tidak 
mengandung sesuatu . andjuran un- 

tuk mengadakan suatu  perobahan 
jang radikal dalam pendirian jang 
diambil oleh delegasi PEB di Pan- 

ini. Laporan itu 
:“Hebih merupakan pertanjaan sikap2 

       

   
       

       

  

5 Janda penghargaan kpd | 
—. Sultan Hamengku | 

Buwono IX 
| Didapat kabar dari kalangan jang 
biasanja mengetahui, bahwa pada 

“hari dies natalis Perguruan Tinggi 
jah Mada” di-Jogja tanggal 19) 

jang akan datang nanti, oleh Pre- 
den Sukarno akan diserahkan tan- 
-penghargaan kepada S.P. Sutan 

tengku Buwono ke-IX atas djal | 
| kepada pergurgan tinggi ter- | 

— Tanda-penghargaan Wat: akan 
Sm kepada Dr. Sardji e- 
tua Dewan Curator Gadjah Mada”. 
Ant. $ 

SERI SULTAN KETUA 
OLYMPIADE - 

2 Kemarin pagi bertempat 

  

&       
          Pn | 

   “kan awalan komineg Mona ae 
Gonesia jang baru. Selak tua telah 

| Giangkat Seri aan Hate Bu- 
wono IX. (RD). : 

. Belinda: minta 
'pendjelasan 

Mengenai Irian Barat. 

Menurut AFP Pemerintah Belanda 
telah meminta kepada Pemerintah | 
Indonesia untuk memulai mengada-j| 
Kan perundingan tentang - Irian berat 

dan memberikan pendjelasan tentang 
pelbagai soal mengenai status Iriar 
Gan perhubungan Tnpnera Belanda 
dikemudian hari. 

Kemarin ketua delegasi Indonesia" 
Prcf. Supomo mengadakan pembitja- 
raani dengan Sekretaris Negara Be- 
anda Mr. N. S. Blom mengenai ha! 

itu. 
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Korea telah 

| kelambatan dalam  pembitjaraan2 
Lita, dan mereka dalam pada itu me- 

| ngemukakan, 

   
    

.sekali- -kali 

anggauta tentara kita tidak dila- 

pokok dari presiden 'Truman, jang 
| katanja menghendaki supaja ditem- 
puh segala djalan jang mungkin un- 
tuk mentjapai suatu perletakan sen- 

(| Mata jang terhormat diwaktu jang 
:| sesingkat?2nja. Truman djuga kabar- 
: nja tidak sabar lagi terhadap penun- 

  
i | daan2 jang agaknja tidak perlu da- 
"lam perundingan2 di Panmunjom de- 
f | wasa ini. Demikian pula negara2 Se- 
| kutu ' jang mempunjai pasukan2 di 

memprotes terhadap 

bahwa para. perun- 
(ding PBB kini tidak berusaha se- 
| gala2nja agar perundingan2 gentja- 
tan s”-'iata di Korea akan berhasil. 
Ant. UP. 
  

   | 

meneruskan pendapat2 Truman itu ' dikerahkan 

“Danlanal dalilika dia. 
tuhkan  mata2 

Nota 
Ket 

Pemerintah Rumania telah menu- 
,dua | 
telah 

didjatuhkan di Rumania dari sebuah 
pesawat terbang Amerika jang 7. 

Ilu 

| dari Athene pada tanggal 18 Okto- | 
demikian berita dari 

duh Amerika Serikat bahwa 
orang mata? dan pengatjau” 

tanja terbang melalui negeri 

| ber jang: lalu, 
| kantor berita Rumania jang diteri- 
'ma di London" pada malam 
kemarin. 

Dikatakan, bahwa mata2 itu telah 
oleh anggota2 dinas 

spionase Amerika dari kamp2 o- 
rang2 pelarian di Italia, dan mereka 
itu.dikirim ke Rumania dengan di 
perlengkapi dengan pesawat2 radio, 
parachut, geranat2 tangan, sendja- 
ta2 tommy-gun, pistol2 | 
Sebuah nota protes telah disampai- 
kan. oleh pemerintah Rumania kepa 
da charge d'affaires Amerika - di 
Bukarest pada hari Selasa kemarin, 
demikian berita tersebut. Ant. 

  

OPERASI BARU TERHADAP: 
KAUM HUK 

Angkatan! “perang Philiping: .me- 
ngumumkan hari! Rebo jl. hahwa 1S 
bataljon. dan ', ,kegatuan2 ber temp?” 
dari daerah: | militer ipertama' ' 
Rebo itu telah mulai: imengedjar  pa- 
sukan2 Huk, jang Mprnusar di Luzon 
Utara. 

Kepala staf tentara Philipina, djen- 
deral major Calido: Dugue, dengan 
stafnja hari Rebo telah berangkat 
dari Manila untuk memeriksa a-   

  

protes Rumania 

Rebo 

dan mesiu.. 

KRtr 

HARIA N. U M UM 
Diterbitkan oleh Gadan Pengrbit Kedaulatan anak (Anggenta S.P.S.) 

0 Omar Hajat- Malik ke 
“Eropa Barat 

pagi telah mengundjungi . 
Sukarno di 

takkan djabatannja . 
rangkat ke Pakistan pad 
17 Desember jang akan dang 

Pagi itu Dr. Omar: Hajat Malik 
mengundjungi pula P.M. Peiman di- 
|gedung dewan menteri. Djym'at ini 

Ig ia akan mengundjungi Mr, Moh Rum 
Ii bekas menteri luar negeri jang akan 

mengadakan djamuan makan siang 
untuk menghormati “Dr, Malik se- 

telah sama2 - sembahjang Kran) 
tanah Abang. 

Malam harinja Dr. Om 
Malik akan mendjadi tamu 
tan dari perdjamuan jang « 
Menteri LN Mr. - Subardjof Seperti 
telah dikabarkan Dr. Omar Hajat 
Malik akan ditempatkan oleh Peme- 

  

        

isdakan 

rintahnja pada salah satu negeri di 
Eropah Barat dimana ia akan mem- 

buka perwakilan baru Pakis an. Ant. 
  

PERDEBATAN TENTANG 
PEMILIHAN UMUM 

Panitya politik istime: 
Rabu jl. melandjutkan p 
nja mengenai usul2 

    PBB 
ebatan- 

Inggeris, Pe 
.|rantjis dan Amerika bersama Supaje 

ihari: membentuk komisi penjelesaian utk 
menentukan kemungkinan apat di- 
adakannja pemilihan umu bebas 
“diseluruh Djerman. 

Delegasi Djerman Barat! hadlir 
dalam sidang. Tetapi tempat dele- 
gasi Djerman tetap - kosorig. Usul 
tiga Barat itu dapat sokongan Irak,   lannja operasi di Luzon Utara tsb. |Nederland, Junani dan Kolombia. 

Tn Ant. - AFP. Ant. - AFP. : 
al aan 3 Hana. toa ss ana       

p 

tak menempati daerah Ngupit- Djati- | 
nom-Trutjuk-Tjawas. Didaerah ter- 

mempersatukan kekuatannja. Demi- 
kian keterangan kalangan jang ber- 
tanggung djawab. | 

“Dalam keterangannja “Letkol Sar 1 

nja, bahwa tindakan militer baru2 

ini hanja ditudjukan terhadap per- 
buatan anggauta tentara dari Sapi 
si. Diponegoro. 

Gerakan tentara resmi kennan 4 
terhadap agama Islam, 

dan tidak atas dasar sentimen. Tiap 

rang mendjalankan kewadjiban iba- 
Gahnja, tapi diharuskan tunduk dan 

-mendjalankan tugas kewadjiban ke- 
tenteraan jang diserahkan kepadanja. 

Tiap indakan jg indisipliner sudah se. 
| lajaknja mendapat human jg 
| setimpal. 
Maka olehnja Aga 

askan masjarakast.:ti- 

ak perlu merasa ta- 
nerdasn ge Li saluang 

erakan pembersihan 

er tepIepak tentara 

|. Belum ada jang ditahan. 

Selandjutnja dinjatakannja, bah- 

8g 
|d 
k 

s 
d   HARUS DISENSUR DULU 

Menurut " Antara” kepada seluruh 

pimpinan redaksi surat2 kabar di In- 
| donesia terzasuk "Antara”, kepala 

Kedjaksaan Pengadilan Djakart 
ngan suratnja tanggal 8-12 no: 

. 1951 jang baru diterima kemarin 
| njatakan, bahwa surat2 kai 
rang riuat keterangan meng 

— tjurangan jang terdjadi di T T 
Priok Pena disensur olehnja. 

    

     

    

dihen 

T 
| durkan i 
benteng Tana jang Jetaknja 20 mil 

| Komunike perantiis mengumum 

kan, bahwa dalam serangan'itu jang 

terdjadi pada hari Selasa pihak 
pasukan2 Ho Chi Minh telah mende- 
rita beberapa ratus serdadu jang 
tewas. Dikatakan, bahwa benteng 
perbatasan Perantjis itu jang stra- 
tegis letaknja dapat menahan sera- ' 
ngan pasukan2 Ho Chi Minh jang 3 
lakukan berulang2 itu, berkat “ 
tuan effektif dari artilleri dan pe- 
sawat2 angkatan udara  Perantjis 
jang menjerang pasukan2 Ho Chi 
Minh dengan. bom2 napalm. 

Menurut pembesar2 Perantjis pa- 
sukan2 gerilja Ho Chi Minh mung- 
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Katanya 

: Seorang wartawan jang mengi- 
k va rombongan Letkol. Sarbini ke- 
F rim, ketika sampai di Klaten, se- 

gera mentjotjokkan djamnja dengan | 

djam jang ada dimuka kabupaten, | 
karena djamnja itu lambat djalannja. 
Tetapi serta diakurkan degan djam 
rekannja, ternjata djam jang ada di- 

“muka kabupaten itu pun nguler- « 
None in pula djalannja! 

GITA 
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2- | mendjamin keamanan umum. . 

— Front Indo China 
Dua serangan seru pasukan2 Ho 

ASUKAN2 Perantjis pada hari Rebo jl mulai melakukan gerakan 
pengedjarait terhadap pasukan? gerilja Ho Chi Minh jang mengun- 

telah bertempur - selama 7 djam dalam serangan terhadap 

kin bermaksud menguasai kembali : 

bini kepada pers kemarin ditegaskan- | 

sebut mereka mengatur siasat dan | 

Hanja men Hadakan . D     

  

| njerahkan diri kepada Letkol Sarbi- 

| dari komandan brigade "Mangkubu- 

  
wa untuk mendjaga segala sesuatu- 
nja oleh pihak tentara diadakan ra- 
zia didaerah Jogja. Tindakan pre- 
pentip itu. dipandang perlu. untuk 

  

     

  

    

Sampai kemarin menurut ketera- 
ngannja belum ada jang ditahan. 

Rentetan kedjadian lama. 
rtanjaan oleh Letkol Sar- 
angkan, bahwa tindakan: 

sebenarnja adalah terma- 

tikan i 

disebelah utara Ho Binh, 

djalan strategis disepandjang sungai 
Hitam jang merupakan hubungan 
perbekalan penting dengan RRT 
di Utara.   Sementara 'itu berita Reuter me- 
wartakan, bahwa menurut laporan2 
jang biasanja dapat dipertjaja jang 
“diterima di Hanoi pada hari Rebo 
itu pasukan2 Ho Chi Minh pada pa- 
gi tadi telah melakukan dua sera 
ngan jang seru terhadap pasukan2 
Perantjis di Indo China Utara. Ant. 
se, 

  

Tjatatan terachir mengenai korban 
angin taufan jang mengamuk dida- 

tidak kurang 192 orang “telah tewas 
sebagai akibat bentiana alam ini. 

Angin taufan tersebut jang menu- 
rut istilah  meteorologis disebut 
”amy” ternjata suatu angin taufan 
jang paling merusak dan jang telah 
sering sekali menjerang Filipina.   Dipropinsi Leyte — sadja djumlah 
orang tewas 123 orang sedangkan 

makam pahlawan 

V setjara militer, 

| reka 
Djadi tidak mengherankan, bila me- | 
reka menudju. kesana. Dengan de- ! 

“Sekitar “Buni MA 

PENGEDJARAN. DITERUSKA 
DAERAH JOGJA SUDAH AMAN 

ENGEDJARAN tekanan para pemberontak dari Bn. 426 untuk daerah teritorium II telah selesai. P 
dakan pembersihan dikalangan para anggauta jang ada kemungkinan nja masih terdapat aorta tersebut 

tetap dilakukan. Begitu pula terhadap anasir2-nja. 

Sampai sekarang para pemberon- ae suatu: rentetan kedjadian lama, ! 
jakni sedjak terdjadinja pertempuran 

| didaerah "Gerakan Banteng”. Diam- 
Ibilnja tjontoh pula peristiwa AUI. 

Dalam peristiwa tersebut telah di- | 
ketahui adanja sangkut-paut dengan 
para opsir dari Bn..426. Untuk men- 

Tentang diri Munawar. 

Tentang adanja kabar, bahwa maj. 
| Munawar pada Saptu jang lalu me- 

a 

ni lebih landjut didapat pendjelasan 

mi”, bahwa kedatangan maj..Muna- 
war kepada Letkol Sarbini adalah 

untuk membifjarakan soal pasukan- 
nja jang 2 kompi. 

Perintah konsinjering oleh maj. 

tersebut diatas tidak dita'ati, mela- 
inkan pada malam harinja dia me- 
larikan diri. 

Hanja suatu siasat. 

Dengan adanja tulisan2 jang ter- 

dapat didaerah Grabag jang seperti 
kita kabarkan kemarin, dikatakan 
oleh Letkol Sarbini, bahwa hal itu 

merupakan suatu siasat mereka un- 
tuk meringankan, kesalahan2 atas 
perbuatannja.   Bila benar mereka' mentjari Pak | 
Sarbini, tempat tinggalnja sudah di- 
ketahuinja. Tidak perlu mereka ber- 
tindak setjara demikian. 

: paerah pengaruh Munawar. 

Lebih landjut tentang keadaan da- 
erah jang kini sedang dikuasai pa- 

ra pemberontak oleh Pak Sarbini 
diterangkan, bahwa tempat tersebut 

N 
#5 

perhatian penduduk besar. Ketika 
itu Solo berkabung atas gugurnja 
Maj. Kusmanto. 

Klaten berkabung. 
Dikota Klaten pun segala sesuatu- 

nja nampak berdjalan s erti tidak 
ada kedjadian jang mengge parkan 

|djaga  kepertjaan Bn. tadi sikap | itu. Pasar, toko2 dan kantor dibuka, 
Di an Basah “Tindakan tadi | begitu pula sekolah2.. K se! 
oi ta Sirnja tidak dise: | Mari? tidak nampak terganggu. 
djui. Disaming itu terasa Klaten dalam 

Suasana bergabung, . berhubung de- | 
ngan gugurnja Maj. Kusmanto. | 

Djalan Jogja - Solo terbuka. | 
Kemarin siang Letkol Sarbini de- | 

ngan beberapa opsir dan 8 orang : 
wartawan mengadakan penindjauan 
sampai di Klaten. Dalam penindjau- 
an tadi wartawan K.R. dapat menjak- 

sikan, bahwa sepandjang djalan tidak 
nampak adanja kekusutan suasana. 

Penduduk mendjalankan pekerdja- 
annja masing2 

pula lalu-lintas kereta-api dan bus 
berdjalan terus. 

Duta Besar Pakistan di Indonesia 
Dr..Omar Hajat Malik kemarin dulu 

Presiden 
Istana Merdeka untuk | 

| meminta diri karena ia hendak mele- 

dan akan be- 
tanggal 

  

1 se Ka jang. paling dahsjat. . 

seperti biasa. Begitu 

io Eror 2 sebagai anggauta, » 558 

Alasan jang dikemukakannja ada- 
iah karena masalah Jrian bagi golo- 

: Ingan Indo Eropa penting, pedih, ber- 
tjorak tragis dan setengah dari me- 

(AKB Sebelum perang telah bertjita- 
| tjita hidup dan bekeraja didalam 

  
£ | lingkungan tanah airnja sendiri, In- 

donesia, dan selebihnja disesatkan 
Loleh propaganda keliru. 

Sebagian dari golongan itu sedar 
akan bahaja penipuan. Mereka ber- 

| gabung didalam INP dan berdjoang 

juntuk ,,Irian masuk dalam lingku- 

ngan Indonesia” walaupun dapat 
protes hebat. 

Kini sebagian dari golongan Indo 
' Masih dipergunakan sebagai sendja- 

ta untuk melawan tuntutan hak rak- 
jat Indonesia atas Irian. Supaja da- 
pat membuktikan salahnja 'utjapan 
dan tuduhan  pemuka2 
»Nieuw Guinea” patutlah diangkat 

| seorang dari golongan Indo jang se- 
tia kepada Indonesia sebagai ang- 
gauta delegasi, demikian maksud da- 
ri nota tersebut. Ant. 

  

ARTILERI ATOM LEBIH 
DAHSJAT DARIPADA 

BOM ATOM? 
Djurubitjara delegasi. Amerika di 

PBB baru2. ini menjatakan,, bahwa 

(artileri atom telah mendesak. bom 
jatom -mendjadi sendjata ke-2 dalam 

| daftar senajata2 jang dapat menim- 
| bulkan kehantjuran setjara besar- 
| ' besaran. 

| Artileri atom ini adalah jang per- 
tama kali disebut dalam suatu doku- 
men, PBB. 

3-Barat dalam statmentnja itu ka- 

takan, ketiga negeri tersebut menen- 
itang penghantjur: an Setjara besar2-an 

oleh tentara, bom segala matjam 
atau artileri segala matjam. 

Memberi komentar tentang kali- 
mat itu, Gdjurubitjara tadi katakan, 

  
1 
f 
! 
! 

bahwa bom atom tak akan dapat la- I- «jang tentu sadja kepandaiannja tidak setaraf dengan opsir tinggi di- ma lagi mendjadi satu2-nja sendjata 
untuk adakan penghanijuran setja- 

ra besar2-an dan tidak pula sebagai 

Dan artileri atom kini harus ditam 

bahkan pada daftar sendjata itu, ka- 
tanja. 

Kemudian dinjatakannja, bahwa 

rundingan mengenai larangan “bom 

atom "akan hanja bersifat teori sa- 
dja, bila dalam pada itu tak djuga 
dilarang pemakian artileri atom. 

Ant. AFP. 

KONGRES..KAUM TEHNIK 
SELURUH INDONESIA 

Di Bandung. 
:Sampai 26 Des. jad. di Bandung 

  

Pertahanan gerombolan 
di Kedungdoro bobol 

Muntilan, kemarin djam 10.00 die 

rangkan, bahwa setelah terus menerus 

Sofjan—Juslan lari menudju Kedungdjati 
ENJAMBUNG berita tentang psristiwa gerombolan Sofjan Kudus| 

rubitjara Div Diponegoro  mene- 
diadakan penggerebegan oleh pasu- 

kan? kita, didesa Kedungdoro (utara Kudus) djam 16.45 tanggal 11-12 
Desember, pertahanan gerombolan So 

Kerugian mereka: 34 orang mati,   adalah daerah pengaruh mereka. 
Kebanjakan anak buah Bn. 426 

asal dari daerah itu. 
Saudara atau 

'bertempat 
orang tua me- 

tinggal 

mikian mereka mempunjai perhitu- 
ngan akan mendapat bantuannja. 

Perhatian besar. 
Hari kemarin telah dilangsungkan 

penanaman djenasah Maj. Kusman- 
to pada djam 13.00 dan djenazahnja 
diberangkatkan dari Staf-kwartier 
Parig 1eP 
Dalam pemakaman djenazah terse- 

but nampak hadir Panglima Dipisi 
Diponegoro Gatot Subroto dan Gu- 
bernur Budiono. 

Ketika diberangkatkan kemakam 
pahlawan di Djurug barisan djena- 
zah didahului dengan barisan peng- 
“hormatan tambur dan musik. Selain 
para pembesar? militer dan sipil, 

ikut serta mengantarkan sampai ke- 
ratusan peladjar 

di Solo, sedang barisan pengiring 
djenazah Na Kusmanto tidak ku- 
rang dari 4 km . pandjangnja. 

Penanaman 'Wenszah dilakukan 
Sepandjang djalan 

beberapa luka2, dirampas oleh kita 

1 mortier dengan pelurunja, 1 affuit, 
|1 tekidanto,2 stengun, 4 senapan Il ee 

2 karabijn, 1 repeteer geweer, 45 topi 

GT 

Kerugian kita hingga hari terse- 
' but, 14 gugur dan dari rakjat gugur 

|10 orang akibat peluru menjasar. 

Gerombolan Sofjan lalu petjah, se- 
bagian ketjil melarikan diri keutara, 

sebagian lagi dibawah pimpinan So- 

fjan dan Juslam menudju ke-seiatan 

lewat Gadjah bermaksud menudju ke 
Kedung Djati. Mereka membakari 

beberapa kampung. 
Pasukan2 kita terus mengedjarnja 

dengan tiada memberi kesempatan 

kepada mereka untuk mengaso se- 
mentara itu gerombolan jang lari 
dari Muntilan kini sudah berada di- 
desa Kalangan daerah Klaten, pasu- 
kan kita terus mengedjarnja. 

Didaerah Muntilan mereka lebih 

dulu melutjuti polisi negara dan 2 

dari polisi ditembak mati. Bantuan 
dari rakjat besar sekali pada pasu- 
kan2 kita antara lain mereka me- 
nangkap sisa2 gerombolan Sofjan, 
terus ditawan dan menjerahkan ke- 

pada jang berwadjib dalam keadaan   

fjan dapat dibobolkan. 

masih bersendjata antara lain Let. 1 
| Djumiko. 
|. Ditegaskan, bahwa panglima divisi 
|tidak akan mengambil tindakan ke- 
|ras terhadap anggauta2 bataljon Mu- 

disitu badja dan. berpeti-peti peluru kaliber | nawar jang menjerahkan diri dengan 

jan dan panglima pertjaja, bahwa 

sebagian besar anak buah. bataljon 
| 426.itu hanja ikut2 sadja, sedang Ma- 
| jor Munawar sendiri kini dalam per- 

Hindungan divisi. 
| Lebih djauh berhubungan dengan 

                                    
|pai kini ada 75 orang bukan dari si- 
pil ditangkap oleh jang berwadjib di 
Semarang dan ditegaskan lagi dari 
djurubitjara Divisi bahwa dengan 

bantuan rakjat tindakan mentjapai 
keamanan segera berhasil dengan 
lantjar. 

Ld. 1 Suwita ditawan 
Berita terachir menjatakan bahwa 

ketika gerombolan  Sofjan-Juslam 

menudju kearah selatan, telah ditje- 
gat oleh tentara kita, dan pertempu- 
ran terdjadi, jaitu didesa Tabang: 

Dalam pertempuran ini, dari pi 

hak gerombolan dapat tertawan be- 
berapa orang, diantaranja Let. I Su- 
wito. Hingga berita ini ditulis, penge- 

djaran tnya berlangsung. (Kor).   
          

. korban2 dainnja menurut perhitungan 
' masih akan djatuh lagi. 

|erah Filipina Tengah menundjukkan | 

  

Angin taufan jang bergerak de- 

isinja. Disebuah rumah terletak dide- 
kat Barrio Awayan Hinggamajan 38 
orang telah hanjut karena bandjir 
jang disebabkan oleh angin taufan | 
tersebut sedangkan dikota Silago 28 
orang telah pula mengalami nasib se- 
rupa itu. Ratusanlorang kabarnja ma 
|sih belum diketemukan, Kapal tera- 

4 

ngan ketjepatan 130 mil sedjam me- ' 

|njapu bersih rumah2 lengkap dengan | 

chir jang terdampar ialah kapal pe- 
'ngangkut Djepang "Shensi Maru” jg 

terbawa sampai 50 meter djauhnja 
kedarat Diabuyog Barrio dipropinsi 
Leyte. 

Kapal ini kemudian dirampok ha- 

bis-habisan oleh penduduk didaerah 
| itu jang menderita kelaparan sebagai 
akibat bentjana2 alam sedangkan 
anak buahnja tidak berdaja meng- 

. hadapi peristiwa ini. Jang mendjadi 

sasaran. angin taufan ini jang menu- 
| rut berita terachir semuanja ada s6- 

Alah 

Lembisa Kebudajaan incone 
Kap Na akieh Genodresh 

  

Ata 

  

KORBAN ANGIN TAUFAN DI PILIPINA 
| belas propinsi didaerah Filipina Te- 
| ngah. 

| Sementara presiden @uirino jang 

  

       

Golongan Inda Eropa ingin du- 
duk dlm delegasi Indonesia 

Untuk bitjarakan masalah Irian Barat 
PEN Partai Indo Eropa kemarin dulu mengirimkan nota kepa- 

da Pemerintah jang maksudnja mendesak supaja delegasi jang me- 
sundingkan masalah Irian ditaribah dengan sekurang?2-nja 

gerakan 

gaes ntah 

    

    

  
telah mengadakan penindjauan dipu- 

lau Camiguin jang paling menderita 

akibat meletusnja gunung Hibo-hibo 

dan daerah-daerah jang ditimpa 

oleh  kerusakan-kerusakan  seba- 
gai akibat angin taufan malam Ke- 
mis jang lalu telah menjatakan ke- 
adaan bentjana umum dipulau terse- 

but dan sebelas propinsi jang dise- 

rang angin taufan itu, Ant, UP, 

  

mememtaneru 

Sha 

ap 

“n Wetengihanoen 

  

  

LANGGANAN : 
  

4 Dalam dan Luar Kot: 
Sebulan 

rtjeran “aa... 
Pp. Il — 

0.60 
cerna anna. 

” 
  

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

  

   

  

   

| Tneleyakai 2 es 
Belanda 

Didapat kabar, bahwa facul- 
teit hukum, sosial dan politiek 
telah mengambil keputusan, 
untuk selandjutnja tidak akan 

memakai buku berbahasa Be- 
landa lagi. 

Faculteit berpendirian, bah- 
wa untuk peladjaran djurusan 

| itu mahasiswa sudah dapat 
mempergunakan buku bahasa 

Inggeris, Djerman atau baha- 
sa lainnja. 

Untuk mahasiswa2 jang 
menghadapi udjian doctoraal, 
dan jang sudah terlandjur 
mempeladjari buku bahasa 
Belanda, hal itu diidjinkan se- 
bagai voorziening jang inci- 
denteel. 

seorang In- 

    akan dilangsungkan Kongres Kaum 

Tehnik seluruh Indonesia. 

Maksud kongres itu jalah untuk 
mengadakan permusjawaratan anta- 
ra golongan8& dan organisasi2 kaum 

technici tinggi, menengah dan rendah 
dengan tudjuan membentuk badan 

federasi jang meliputi golongan2 dan 
Oorganisasi2 tersebut. Ant. 

    
  

DISEKITAR PERSOALAN BAHASA BELANDA: 

Djadikan soal praktisch 
Petjahkan setjara praktisch 

Apabia tidak . 
(OLEH : WONOHITO ) 

POTLOT MERAH! 
Oleh karena itu saja dapat mengikuti pikiran Prof. Mr. Hardjono 

jang mengatakan kita harus berani!” jang saja ma 'nakan, kita harus 
berani ' mengambil  potlot merahuntuk menarik. garisujang meng- 
habisi masa jang sudah, dan tegas2 memisa hkannja dengan AS asa da- 

& 
& 

tang! Dengan demikian kita menjerukan : STOP, kepada bahasa Be- 
landa, dan menjambut serta mengantar bahasa Indonesia kedalam ge- 
langgang pergaulan nasional dengan segala tjabang2nja, termasuk 
didalamnja kehidupan diperguruan tinggi! 

PENGARUH BAHASA BELANDA. 

Kita tahu, bukannja maksud sdr. Urip - Tjitrosuwarno hendak 
mempertahankan bahasa Belanda (terus-menerus). Pun saudara ini meli- 
hat sa'at gemilang bagi bahasa nasional dimasa depan. Tet api, bahasa 
dalah suatu 'hal. jang sangat delicaat, terutama bahasa bekas pendja- 
djah bagi si (bekas) terdjadjah. : ' e 

Kalau boleh ,saja beri illustrtie pengalaman saja sendiri: Di- : 
masa K MB, orang2 Swiss  jangberbahasa Djerman, tidak mendapat 5 
perlakuan baik, karena disangka bangsa Djerman. Tetapi, saja sendiri, se- 
tjara spontaan berasa seakan-akan tersinggung rasa kehormatan saja, 
ketika Saja di sugtu hotel dikota Utrecht disambut dengan bahasa Ing- 
geris oleh pengurus hotel bangsa Belanda.. Impuls saja: Mengapa aku 
Gibahasa Inggerisi di Nederland? — Kemudian saja mentertawakan diri 
saja sendiri, tetapi impuls itu suatu tanda, betapa mendalamnja penga- 
ruh bahasa Belanda atas djiwa saja sebagai anak bekas djadjahan Be- 
landa! 

Pikiran Prof. Hardjono: Kita telah 'berani membentuk tentera ber- 
sendjatakan bambu runtjing, dgn. pangkat2 kolonel, major, djenderal, 

  

luar negeri. Tetapi. .tentera bambu runtjing itu modal, untuk 
djutnja mentjiptakan suatu tentera jang patut dibanggakan. 

TIDAK PERLU.CONCERDANTIE. ie 
Menbatan sehat pikiran sdr M. Tabrani: 

selan- 

    

tidak Lah : kalau perlu, 
peil perguruan tinggi kita Sama tingginja dengan perguruan ting: 

gi. asing, pada permulaannja. Pikiran ini bukannja defaitisme. Me-' 
lainkan suatu pendirian jang positief, jaitu seperti hainja Taman Sis- 
wa dulu tidak mau terikat oleh program sekolah-sekolah gupermen 
(Belanda), dus tidak mengedjar conzordatie, melainkan bergerak sendi- 
ri, menurut tjara sendiri, menjedjar tudjuan sendiri. 

Sekarang ini rasanja sudah “ waktunja' kita melepaskan diri da- 
ri keinginan hendak mengukur baik-buruk segala sesuatu dengan Si 
ukuran Belanda, sama dengan putusan 17 Agustus '45: kita tidaksmau 
didjadjah lagi, habis perkara! 

Seperti sudah dikatakan diatas: kurban mesti ada, dimasa peralihan 
ini. Itu tidak dapat dihindari. Usaha jang harus dilakukan hanjalah: me- 
ngurang? djumlah itu. Tetapi tjaranja tidak boleh demikian rupa, sehing- 
ga kita berbaris kembali kemasa sebelum merdeka! 

TIDAK SETIAP STUDENT TJALON SARDJANA. 
Apabila kita masin sadja hendak mengedjar concordantie, tjobalah. 

dipikirkan: mana S.M.A., mana S.M., jang gurunja setingkat dengan 
guru2 AMS dan Mulo? Dan apabili perguruan tinggi pun mutlak ha- 
rus setingkat dengan hogeschool dlu, apakah murid2 harus main Ion- 

tjat dari SMA. keperguruan tinggi?, sekalipun mahagurunja tjukup-tja- 
kap?. 

Ketika kita mengangkat almarhum Pa' Dirman djadi panglima be- 
“sar, kita tidak tanja, apakah almarmum keluaran Breda? Sekarang ti- 
dak usah pula kita ambil pusing akan ukuran2 dari luar, melainkan 

baiklah kita bekerdja segiat-giatnja dengan alat2 dan tenaga2 serta bi- 
bit2 jang ada. Kalau murid college di Amerika dinamakan student, dan 
gurunja dinamakan professor, kita tidak usah malu, apabila ada maha: 
guru jang berterang-terang mengatakan, bahwa bagi banjak mahasiswa 
hanja coilegestof sadja jang dapat dipeladjarinja, Karena buku2 baha- 
sa Belanda tertutup Dania 

Berhubung dengan itu baiklah diingat, bahwa tidak setiap student 
di Leiden, di Sorbonne, di Combrid'ge, di John Hopkens, di Heidelberg, 
kemudian djadi sardjana jang meng :bdikan hidupnja kepada ilmu pe- 

ngetahuan! Djumlah mahasiswa jang demikian itu hanja terbatas se- 
kali. Jang kebanjakan masuk masjarakat. 

LEBIH PENTING: PEMBENTUKAN DjIWA, 

Oleh karena itu, dari pada menentingkan concordantie adalah le- 
bih bidjaksana membentuk djiwa si nahasiswa, agar dapat djadi orang 
jang berguna dan jang kelak dapat mengabdikan kepandaiannja kepa- 
da masjarakat. Studiub generasi seprti jang sudah diadakan di Gadjah 

Mada, dikawinkan dengan djiwa pemuda jang revolusioner dan penuh 
tjita2, pada hakekatnja. lebih berguna daripada kembali mempeladjari 
bahasa Belanda, jang berarti mundur beberapa langkah diatas djalan 
kebebasan djiwa! 

Bagi mahasiswa djurusan kedokteran dan techniek, telah diakui 
tidak perlunja lagi mempergunakan buku2 bahasa Belanda, se- 
hingga pengetahuan akan bahasa itu sudah bukan conditio sine 
gua non lagi bagi lantjarnja peladjaran. 

FAKULTEIT HUKUM: POSITIEE, 
Akan,djurusan hukum dan sasfera, 

    

3 

3 

ye
 

agaknja pendirian masih ter- 
bagi - bagi. memandang masih perlu simahasiswa mempunjai pe- 
ngetahuan passief. “Tetapi mengenai hal ini boleh dikemukakan, bah- 
wa faculteit hukum  universiteit Gadjah Mada telah mengambil 
potlot merahnja dan memutuskan: untuk selandjutnja tidak akan me- 
wadjibkan mahasiswanja mempeladjari buku2 bahasa Belanda. Bahasa 
Inggeris, Djerman, tjukup memberi kemungkinan2! 

Kalau faculteit jang bertanggung djawab telah berani mengam- 
bil. putusan itu, rasanja pihak luaran tidak usah pusing2 kepala lagi, 

melainkan tinggal membantu setiap usaha kearah pendewasakan bah: 1“ 
sa Indonesia. 

PETERDJEMAHAN, 

Dalam hal ini jang terutama harus tampil kemuka ialah panitya 
penterdjemah di kementerian P.P.K. Hasil usaha mereka sungguh di- 
tunggu-tunggu. Dan selandjutnja, pun initiatief partikelir - jaitu kaum 

intelligentsia dan kaum beruang terutama, diharapkan usahanja. Sebah 
tidak “dapat segala apa digantungkan kepada Pemerintah, apabila kita 
benar2 ingin bertindak sebagai bangsa merdeka. 

Penterdjemahan setjara besar-besaran sangat mutlak sekarang ini. 
Usaha Prof. A. Sigit, ketua faculteit sastera, paedaogie dan filsa- 
fat, sangat terpudji: seorang guru - mahasiswa diusahakannja agar 

bebas dari pekerdjaan sehari - hari dan dengan tiada #dikura- 
rigi gadjinja, ia diserahi pekerdjaan menterdjemahkan buku psy- 
chologie Bigot - Kohastam - Paalland. Pun pekerdjaan student hu- 
kum jang menterdjemahkan buku Andree de la Port tentang 
pengantar ilmu hukum serta buku  Jonkers, Handboek van het 
Nederlands Strafrecht, dengan pimpinan serta penilikan Prof, No- 

. tonagoro serta Prof, Hardjono, sangat. menggembirakan. 
(Bersambung hal, 8 )



  

   
   

    

   
   

  

    

    
   

: Zoetmulder 

1 1 belum diterdje- 
! itu, penge 

ingin memper- 
ti bahasa Latin bagi. 
va hatan ia Aa bagi 

seluk-be- 

   

   

  

   

    

    

  

     

     

   
   
    

      

   

in de 
“kita ma 

shendaki “orang prak- 
2: ilmu indotogie, 
Nana anna an ga 

Ke "3 1 

  

        

    

      

  

      
      

    

     

  

    

  

   

  

     
   
    

   

      
    

   

   

   

1 simpulan pend: tan diatas ialah: kita harus: 
1 sma lonlan pengap si tinggi, zonder disam- $ 

pingi  olen bahasa “ Belan seh ingga. « program . seluruh systeem 
““pengadjaran kita, “dari "5. P ke PE benan2 satu dan ti- 

$ tj ona  adanja dua “bahasa! 
8 diberikan “hanja dalam ba- 

gu jang berbahasa . Indonesia! 
pasti menguntung- 

“dengan tenaga. jang 
stadion sederhana  se- 
pa sadja dulu, Sara 

inakan, 

perkara En 
1 Munghein" pendapat jang no engahkan Aa asa ini symplistisch, 
dan ni gganggu peras PA Pn ea Tang Lean Gida- 
lam arah tar onnja, 

  

    

  

    
      

    

   

    

    
    

   

   

    
     
    
     

   
   
    
      
    

  
: “AssiSeNTnn 8 REPETITORS.. 2 UE 

: " ada . bedanja, sdr... “Oa sir. Urip "#jitrosuwarno, ma- 

6 Makin faculteit techniek jang tidak maw disebut namanja, sdr: 
Brodjonagoro dan lain - lainnja, mengemukakan perlunja Giadakan as- 
sistentie. Kalau boleh | disambung pikiran “mi, adakan pula  repe- 

“titors (kalau belum ada!), pasti baniak hasilnja. Didjaman Rech- 
28 “tshogescireol | Mr | Pjokosutone jang ANA Pe NN sebagai 

2 PAR mala seorang repetitort 

. BIBIT MAHAGURU. 4 : 
ngadja pikiran ini lalu meningkat kepada 
hagurn Indonesia- sebanjak, mungkin “Mr. 

menjatakan “"(pengharapannja,. 
sendiri tirnbullah kelak  bibit2 

or dult: pun repetitor, 

#Instituut repetitor, aa akan men- . 
inahaguru dari kalangan. miahasiswa sendiri? Hn 

sikiran  mahasi a- Dachlan 'Ranuwihardjo, jang mengan-: 
isV Gikirin keluar negeri dengan 

Ki an djadi bibit mahaguru, pun sia- 
“sehat “pula. Djepang “di aan Meiiji telah” mengi- 

TA DaanaanNa Pa Peang Gan hasiinja kita 

       
      

    

    

             

     

    

   

   

  1 He 
E . jurist misalnja, tidak usah Ga “"G geschikt? 

ada banjak ma am pekerdjaan. 
j jataan jang harus @jadi antjer2: Pittemiekana . djiwa 

“kita Pa boleh diganggu-ganggu oleh dipergunakannja kembali ba- - 
& sampai saat jang terkaa Tasih Jakan merg- 
in  tjustja Yidonesia merdeka! 

    

    

   

     

  

  

isi bidata 'Manteti: LN 3 rian 
. kemarin dalu malam telah mengadakan sidang, dimana te- 

Tah dibiijarakan instruksi? jang akan dibawa oleh delegasi fadone- 
i an pemeriuta Djepang di 'Tokio mengenai per- 

antar: Indonesia an bjoparg, 
bkan setelah Kabinet mendengar dan membitja- 

t ank dipimpin Oi Menteri Perhubung- 

  

    

  

    
Wattimena. 1 

vetaris: R.. Slamet Sumari Ato 

Pee $S0-: moeekaojog —5 At 

Pa Nan 3 Pe ERP 

' ADAM MALIK KEMBALI 
Direktur Antara Adammalik, jang 

telah mengadakan perdjalanan lebih 
tiga-bulan diberbagai negeri di. Kro- 

La Barat dan Asia, kemarin dulu te- 
| lah kembali di Indonesia. Ia antara 

hje- lain telah mengundjungi Inggeris, Ig 

| rantjis,, Belgia, Finlandia, benemar- 
s akan. ai “ken, Swedia dsb: -nja, 
Epen Selatma perdjalanan itu ia berke- 

sempatan mengundjungi kantor2 be- 
| “eibA jang ad, Renter « dan AFP. Ant, 

       

     

   

  

   
     

    
    

   
   

  

     
   

  

    
     

  

   

    
    

TIDAK la 

3 Ha, Cam6es sendiri pernah : 
basa Spanijol Dizdi di Yah 

as Mythe jang pernah didengar, jang 
| terlebih menarik hati orang kendati- 
pun tidak dikenal, karena tak ada di 
tempat lain. Mengandung hafsu 'se- 
“perti surat2 (dalam bahasa Peran- 

| Hjis) Mariaha Alcoforado, nafsu jang | 
meresap di. Asia melalui musik Ta 
pu2,rakja dan lagu? Kelasi Portugis. 
Disatu ak, di' Asia, pada bangsa 

1 19, suatu bangsa Han dan pe-. 
z Pp bangsa | 

5 nama Cambes ba- 
begitn meresap, sehingga 

ka jan Yuat penjair” ber bunji 
se monen” dnlam bahasa Bugis. di-' 

i Ga PN 
5 se. olah tar 

       

  

   

  

   
    

   
   
   
    
   

      

  
  

   
    

       

   

  

      
   
    

"otapa. Kaban bea Cams6es menje | 

   

    

   

“Sawi. 2 Tata Camses' 
| sesudah soneta2 Cz mbes. diterbitkan dalam bahasa Por- 

'tugis, Kant jul pula 'terdjemahan?gnja dalam bahasa Spanjol dan Ita- 
menulis beberapa sadjak langsung dalam ba- 
ie dan Spanjdl | penjair ita sedikit banjak te- 

Nah mendjadi harta kebudajaan kebangshan, Tetapi Dana Pa 

Yainnja ia dan karangannja: mendjadi mythe, 

| 

'dan nafsu kekuasaan orang 
menggantikannja. 

     

    

   

    

bahkan. Camicegi sendiri Se Danana $ 
“ha 

50x 

  

     

  

   

    
“GORO" PEhtu Bi SEGERA 

“ DITOLONG   
— Iturunkan 2Y orang kelasi Indonesia, 

anak buah kapal "Diponegoro? dari | « 
Djakarta Iloyd, oleh nachodanja. 

|. Kelasi2 itu ada dalam keadaan de- 
8 tidak mempun jai 

|idjin untuk. berdiam lama dikota itu 
dikatakan tidak punja 

mikian rupa, ah 

dan holeh: 
wang Jagi, sedang sudah mendekati 
Lmusim dingin, sehingga | diharapkan ! 
| Djakarta Lloyd afau pemerintah In- 
| denesia selekasnja Mie abi tinda- 
kdn untuk menolong orang2 itu. 
“ 'Nachoda "Diponegoro? ini adalal 
seorang Djermasn. Dikabarkan, bah 

| wa 27 orang kelasi ini diturunkan da 
|ri kapal, karena dianggap 

|ialah, bahwa mereka itu perlu sege 
Ira mendapatkan. pertolongan. Ant. 

  

“LEBIH BAIK MATI, —DARI 
PAT SANG At 

" Karena tidak merasa berdosa, te 

tapi ditahan, dianggap turut tersang 

Tempar kan dirinja dibawah roda ke 
reta api jang sedang lalu, 

| buhnja. 

takan”... sajai..... malu 

rasa. berbuat...... iehlaskan...saja...!? 

Di Marseille, (Perantjis), telah di- | 

sebagai 
|janasir2 jang tak disukai. Keterangan | 
mengenai duduknja perkara “belum 

| terdapat, tetapi jang sudah terang 

kut, dalam perampokan, ketika - ada 
kesempatan baginja kemarin dulu S. 
dari Tawanghardjo,: Purwodadi, me- 

sehingga 
kedua belah kakinja lepas dari tu- 

Sebelan"ia menghembuskan napas |!” j:alam peristiwa diatas tank 
nja jang penghabisan kepada kelu- 
arganja jang datang ia dengan sua- |: 
ra terputus-putus masih dapat ka 

tak me-: 

Ant. 

nan ''ya 2210 
pekaran 

Ie Orang2 da mt 
Agustus? di Bandu 

Imuanja telah : 2 9 
rat sehingga tidak ada lagi jang di 

kenakan p ATAP rest dan meldings- 

plichut 0 
Seperti datang» dari rombongan 

mareka jar "dilepas 3kan dari tahanan 
dirumah pendjara Sukamiskin mula2 
terdapat” beberapa orang Indonesia 
gan Tionghoa j ang dikenakan ,stads- 

arrest' dan : Siniapiient” Kemarin 
dulu 1" par c heigi besar bekas? 

| . Hana Agustus” itu 
ri akan oleh PER ten- 
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Keburaa INDONESIA i 
K3 Baru? ini: dihotel Central (Den 

Haag), 

antara wakil? bagian per ckonomian 

dari kedutaan? Indones ia setur uh Mro 

| pa Barat, untuk membitjarakan soal 

   

| soni pembelian bahan? jang dibutuh- 

“kan Indonesia di Eropa Barat. 

Dalam konperensi tersebut jang di, 

ketuai oleh Drs, Hermen, kepala bia- 

gian ekonomi Komisariat Agung fn- 
: donesia di. Den Haag, telah dapat 

| ditetapkan, bahwa ditiap3 kedutaan 
akan diadakan kantor? (pos2) buat 
mengatur pembelian bahan2 terse- 

but. Ant. 

  

  

    

. Csapan U. 

4 

Menteri Keuangan Mr. Jusuf Wi- 
-bisono | menerangkan, bahwa berhu- 
bung telah”"diterima baik oleh parle- 
men undang2 nasionalisasi Javasche- 

i sea maka status partiktlir dari 
bank itu telah hilang daa kini sudah 

Imendjadi kepunjaan negara, 

Kementerian 
dang menji 

1 dang-undau 
- 

Keuangan kini se- 
pkan suatu rentjana. un-   

| dari i bank sentral dimana antara Iain 
lakan ditenfiikan bentuk hukum. su- 

mengenai statuut. baru | 

sunan direksi, penggantian nama, dan 
perhubungan kekuasaan antara pe- 

& . 
  

$ TAKUT MELIN- 
& KUTJING 

Sebah sepirnja takut melin- 

das kujtag Setir dari sebuah 

truck militer di Karangpanas, 
(Semarang), dibanting dengan 

“id Keras sehingga. trueknja ter- 

balik, dan dengan “demikian 
Nenen abkan tewasnja satu 
orang “'“dan luka-lukanja '6 
orang lainnja. 

| Umumpja para. sopir berke- 
| pertjajaan, bhw. melindas ku- 

tjirng akan membawa tjelaka. 

   

bensin truck tersebut meledak 

puta, tapi masih untung djuga: 
muatan beras dan gula jang 

terlempar keluar tidak terba- 
kar. Ant. 

  

U. statuut baru 
Ta Tg bank sentral 

“Pabrik Naa uang kertas di 
Kebajoran th.“ “53 

(merintah dan bekas Javasche Bank | 
jitu mengenai politik monetair. 

tentjana undang2 itu akan dapat 

dimadjukan kepada hekunah pada bu 
jani Djanuari 1952. 

pendirtan anna aa Kang, 
Diterangkan selandjutnja oleh Men 

teri Jusuf Wibisono, bahwa pada tg. 

(11 Desember 1951, : 
|tah dan NW. Joh. Enschede & Zn di 
Haarlem telah dibuat suatu perse- 
tudjuan untuk mendirikan suatu pa- 
brik pertjetakan uang kertas dan su- 
rat2 berharga dari pemerintah, de- 

ngan mastschappelijk kapitaal sebe- 

scar 50 djuta rupiah. 
Dari djumlah modal itu pihak NV. 

| Joh, Enschede & Zn akan mengambil 
bahagian 356. Didalam persetudjuan 

(tersebut ditentukan djuga, bahwa un- 
tuk masa 10 tahun pertama pimpi- 
Inan akan diselenggarakan oleh NV. 
' Joh. Enschede & Zn jang akan me- 

Imundjuk 2 orang direktur jaitu seo- 
'!rang “atas penundjukan pemerintah 

| Indonesia dan seorang lagi.dari NV. 
| Joh. Enschede & Zonen. 

| Menurut Menteri Jusuf Wibisono, 
|pabrik pertjetakan itu diharapkan 
isudah dapat mulai bekerdja pada bu- 

:lan Djanuari 1953, Pabrik pertjeta- 
kan itu akan didirikan di Kebajoran 

. dan perletakan. batu. pertama akan 
dilakukan 3 a 4 bulan lagi. Ant. 

  

      
  

    
    

    

     

  

     

  

       

       
            

          
   

Belum Tata ini dittota Frenshman's 

betapa hebatnja akibat jang ditim 

  

baan meledakkan bom atom dibawah tanah. 

itu meledak, Gumpalan awan jang tingginja Sampai 3 

bentuk seperti djamur (paddestoer,.nampak pada gambar bawah. 

       
      

   
     

         
    
      

     

       

  

     
       

      
    
    
     

   

    
     

  

              

  

           

       
        

    
    
        

  

   

         
     
      

              

       

  

Ss Flate (Nevada) dilakukan: pertjo-. 

Gambar satas menundjukkan 
bulkan beberdpa menit sesudah. bom 

km. dan mempunjai 

ANP, 

“ | 1 Bukan 

SEKOLAH AHLI DIEET 
Kementerian Kesehatan, Bagian 

Lembaga Makanan Rakjat mengu-. 
mutmkKan akar dibukanja Sekolah 
Ahli Dieet pada bulan Maret 1952 

bagi mereka jang beridjazah Sekolah 
(Saru Kepandaian Puteri, bagian ru- 
mah (Bagian A). Lamanja 
pendidikan jalah 154 tahun. 

'Peladjar dapat diberi beasiswa de- 
ngan ikatan dinas dua tahun. Djika 

peladjar mendapat beasiswa, mereka 
menerima  Rp.50,-- uang saku dan 
Rp.25,-- uang alat2, uang. asrama 
Rp.125,--. Selama masih ada tempat 
aSrama, mereka jang tidak meneri- 
ma beasiswa dapat diterima pula di- 
asrania. Ant. 

tangoa ANESA 

Keberanian da 

yura pem 

r NG AN pesawa KLM kema- 
rin dulu telah tiba di Djakarta 

dki negeri Belanda Robert Betaat 
pembasia R.I: di USA, jang selama 
S takun lebih membelg kepentingan 
R.I. Ia datang sebagai tamu peme- 
rintah dan akan berdiam selama se 
bulan di Indonesia. 

Ketika ditanja, mengana dia mem 
hantr Republik, ia “mendjawab : 
skarena sajapun “di USA. " adalah 
pembela bangsa berwarna ,,Neger”. 

sadja- “Indonesia, tetapi 
Bihis dar India pun mempertjaia- 
gan “rusan mereka pada saja sela- 
ku pembelanja. 

Selindjutnja 1a menerangkan, bah 
keGatangannja di Indonesia ia- 

  
wa 

lah untuk  beladjar, mengetahui 
keinginan " rakjar, apa Lhta2nja, 
bagaimana kehidupannja, dan adat 

    

iadatnja. Hingga. djika saja kerm- 
bali ke USA, maka sajapin 
dapat bahan lebih banjak dan lebih ! 
sempurna “dalam membela 
ngan Indonesia di Amerika Serikat. 

Selandjutnja atas pertanjaan, ia 
terangkan, 
lusj Indonesia siidah dapat 

  

terdapat dalam dirinja, dan jang tas 
Tn tjukup PAN AAN 

i dirinja. 
“Dia tadjam, tetapi tidak tadjam 

besitu sadja. Dia sedih, tapi btrkan 

sedih begitu sadja. Dia perindu, tapi | 
bukan rindu begitu sadja. Dia keras,. 
dan lembut hati: dia lekas naik da- 
rah dan tukang kelahi, dan telah me- 
nulis sadjak2 indah tentang bodoh- | 
nja dan betapa sia-sia kekerasan. 

'& insjaf akan kebesaran usaha 
Albuguergue, dan. kerdilnja Korrupsi 

jang 

ta menggusat hal ini dalam soneta 
tentang keruntuhan Goa jang diban- 

Panas dengan kehusukan kota 
4 PeTUOA : 

»Babilon dimana lebih banjak 

: sampah mengambang 
| dari dimana sadja pernah daki 

| orang, 
|. segala djualan, sundal, laku, 

| dimana tak ada tejupah lagi bagi 

Kesulitan 

tjinta, 
Gimana kedjahatan beradat ha- 
lus dan kebaikan busuk, 
dimana kehormatan diedjek dan 

| harja paksa berharga, 
Clan pemerintah, buta dan talm 
bersemhunji dibelakang '— “Tuhan 
jang djadi permainan". 

. Bagi orang2 jang dapat membatja 
bahasa Belanda, sungguh  mengun- 
tuangkan, bahwa penjair besar. zaman 
sekarang seperti ' Slauerhoff, jang 
“sanget mirip pada Cambes, meng- 
gambarkan apa jang hidup dalam di- 
ri pengembara zaman “rendissance 
ini. " 
Bukan sadja beberapa sadjak pan- 

djang Siauerhoff dapat disebut ba- 
|gian Lusiaden — tapi ada beberapa 
|sadisk jang ditulis oleh perisir. Res 

“anda abad ke-20 itu tentang Camdes 
“sendiri, dim terutama roman "Het 
verhboden Rijk” menggambar kan Ca- 
mi6es sedjelasanja. 
“Memang roman 'itu lebih mer upa- 

kan dongeng tentang Cambes dari pa 
da Cambes sendiri, dan setjara bio- 
grafi tak tjotjok sama sekali, tetapi 
kesepian manusia jang tak mau hi- 
dup lata, berlatar belakang” natsu2 
manusia dan bentjana2 alam, menje- 
babkan buku ini tak dapat dilupa- 
kan, djuga oleh orang jang tak me- 
ngetahui apa2 tentang Cambes,, dan 
djuga sebagai karangan prosa jang 

sangat tadjam dalam kesusastera- 

mL NNNNga 

  

    

  

an Belanda zaman sekarang. 
Tapi segi lain dari buku itu ha- 

rus disebut disini: ternjata bahwa 
hidup dan penderitaan Cam6es tidak 

lenjap, sekalipun karangannja hanja 
sedikit jang tinggal: hidup dan pen-. 

deriftaannja timbul kembah dalam 
cri Sianerhotf, dan begiti pula da- 
lam roman itu, jakni dalam diri 
markonis bangsa Ier, jang mende- 
ngar sudra2 dari angkasa dan makin 
lama makin terpesona Oleh suara2 

jang djelas jang menjebahkan hidup 
Camoes mendjadi kenjataan baginja. 

Achirnja manusia abad ke-20 ini 
tenggelam “dalam . kenjataan | 'itu, 
tak tahu ia lagi, apakah ia berasal   dari bagian Barat Firopah jang satu 

atau bagian Barat Eropah jang lain: 
dari Jerlandia ataw Portugal, dari 
permulaan abad “ke-16 atau abad 
ke:50. Disini pudjanesa. Slswerhotf 

memperpandjang dongeng Com6bes 
dan mengabadikannja Karena Keper- 
tjajaan akan pendjehmaan kembali 
jang hidup di Asia dan Eropah. Se- 
kali Tag Cama6ns mengembara disas 

man kita, dalam chajal jang hebat 
dan mengerikan, bukan sadja hanja 

mendjadi pengertian ,penjair”, se 
perti di Sulawesi Selatan, bukan sa- 
dja hanja mendjadi pokok kumpulan 
sadjak seperti dizaman Victoria di 
Inggeris dsb. 

Dan lagi barang siapa jang. mau 

telah di adakan konperensi | 

“antara pemerin- | 

pemimpin 
Perlu untuk merobah karakter rakjat 

akan: 

kepenti- : 

bahwa walaupun yeyo- | organisasi tersebut tidak 

mentja-' dalam salah satu vakcentrale.—-Ant, 

  

  
MEA keterangan Kantor 

dirinja pegawai Kantor Tjukai dar 
“didaerah ini, 

lah di serahkan kepada. polisi. 

Sementara itu Giterangkan djuga, 
hana spegawai kantor tjukai pal- 
su” Iu telah. mengadakan kundju- 
ngan ke-beberapa perusahaan rokok, 
baik jang besar maupun jang ketjil, 

njatakan kepada sipengusaha, bahwa 
ia mendapat tugas” dari. Kantor 
Tjukai Pusat Djakarta untuk, me- 
ngadakan penjelidikan sekitar tjaraZ 
mernasak dan membuat rokok2 da- 
erah Joryjakarta. Demikian  djuga 
bdnjak pendjual? rokok disepandjang 
Malioboro jang didatangi dan diseli- 
Ciki pelbagai matjam merk dan tja- 
rak rokok dengan mengatakan, hah- 
wa ia adalah Inspektur Tjuka?” dari 
1 aKarta, 

Beherapa pengusaha dan pendjual 
rokok menaruh kebertjajaan kepada 
»tetamu” itu, tetapi waktu ja datang 
kepada perusahaan rokok Numbak 
Anjar »Ijap Lilin Tiga” ja menda- 
pat sambutan jang tidak menjenang- 
kan, karena ditolak oleh tuan rumah 
dengan alasan, bahwa ia kenal se- 
mua pegawai Kantor Tjukai Jogja- 
karta dan heran, bahwa ada seorang 
pegawai dari Djakarta jang bertu- 
gas di Jogjakar ta. Setelah tetamu 
bara itu pergi, dengan segera ia me- 
laporkan kepada. Kantor 'Tjukai. dan 
dengan hangat disambutnja oleh jg 
berwadjib. i 

Pernjata tetamu itu bermalam di- 
salah satu hotel dan setelah diada- 
kan pemeriksaan, ai mengaku se- 
orang Tionghoa berasal dari Sura- 
baja, dan datang di Jogjakarta utk 
menjelidiki rahasia2 pembuatan ro- 
kok disini, tetapi untuk mendapat- 

  

tjurang itu. 

Tetapi “23 itu maksud jang sebe- 
narnja. atau ada tudjuan lain masih 
dalam penjaldikan. 
Menurut keterangan Kepala Kan- 

tor Tjukai Jogjakarta, hal jang de- 
mikian tidak boleh diselesaikan be- 
gitu sadja, karena ia berbuat bu- 
kannja suatu pelanggaran sadja, te- 
tapi djuga suatu kedjahatan. 
Dalam pada ifu dari kalangan Kan- 

tor Tjukai didapat keterangan pula, 
bahwa rupa-rupanja dibelakangnja 
perbuatan seorang Tionghoa itu ada 
Suatu komplotan jang dengan tjara 
lain mengadakan djuga kundjungan 
ke-heberapa ' perusahaan pelbagai 
matjam. Ada jang menggunakan 
kesempatan dengan mengaku diri- 
nja pendjual dari sesuatu paberik 
dan da di Jogjakarta untuk me- 
nundju onster2. untuk dita- 
Bar 
tetapi Na pesanan ia minta terle- 
hih dulu, Tjara Lana lagi dengan   
n kedjudjuran 

bangunan 
tjapai kemerdekaan nasional, 
keland'utannja harus diselesaikan 
lagi. Dan kelandjutan inilah jang 
terpenting, artinja memberikan pe- 
robahan dalam susunan penghidup- 
an rakjat seluruhnja, merobah ka- 
rakter  Yakjat sebaik?nja untuk 
membangunkan negeri ini. Dan “utk 
ini harus ada keberanian dan kedju- 
djuran dari pemimpin? seluruh Inja!” 
Demikian Kobert Delson. Ant, 

FUSI SBAL - SBPAL 
Pada tanggal 9 - 10/12 jang akan 

datang di Surabaja akan diadakan | 
rapat Fusi antara Serikat Buruh Ang- 
tatan Laut (SBAL) jang berpusat | 

di Djakarta dan Serikat Buruh Pang- 
kalan Angkatan Laut (SBPAL) jang : 
berpusat di Surabaja. Demikian dida- 
pat kabar dari pihak SBAL jang se- 
landjutnja menjatakan bahwa SBAL 

! mempunjai lebih kurang 4000 anggo- 
ta tergabung dalam 5 tjabang diselu- 
yuh Indonesia. 

Da»at dikabarkan. bahwa kedua 
termasuk 

tetapi 

  

  

  

zan beladjar bahasa Portugis, sege- 
ra akan melihat aktuilnja hal? jang 
dinjatakan oleh Camdes untuk za- 
mun kita/ Ia melihat sesama manu- 
sia, tak berobah sedikitpun dizaman 

kita, kaum senang, pengusaha dan 
pedagang: 

Kulihat mereka ' mendjeladjah 
bumi dan laut, 

memburu kekajaan, 
kau kehormatan, 

menantang wadja dan api, sepi 
MAA ERA PA UN 

Dan. dia memberi ingat - supaja 
orang djangan tertipu oleh romantik, 

Kota2 kosong dan penipuan diri sen- 
diri? 

Karena itu akan mengutjapkan 
kata2 
penuh "sentimen, jang hanja me- 
lihat maja 

mendjang- 

untuk mengerdjakan  sastera 
indah: 
Kubiarkan kedjadian “meresap 
Galam diriku 

dan tak berkata kalau bukan Ke- 
benaran, 

keras, seberti jang kurasakan 
badan sendiri”. 

Baris2 seperti ini Gjarang terdapat 
dalam poesi: mirip pada - Villon, 
Brecht, barangkali Du Perron, tapi 
pasti pada Omar Chayyim dan pe- 
njair Israel jang luar biasa itu jang | 
kebetulan terdampar dalam kitab 

Penangkapan itu dapat 

dan tiap datang ke-perusahaan mie- | 

| kannja, ia berbuat pekerdjaan jang 

n mengharap pesanan, | 

a
a
 

aa
n 

   

  

   

»inspektur kantor tjukai” palsu 
200 tertangkap 
Ada komplotankah dibelakangnja. & 

'Pjukai Jogjakarta, beberapa waktu 
jang tata di Jogja telah ditangkap seorang 

— 

Tionghoa jang mengaku 
i Dian. dan | mengadakan ,,tugas” 

  

  

kedok “pegawai dari 
Sosial, datang disalah satu perusa- 
haan minta bantuan atau sokongan 
(uang untuk keperluan bantuan s0- 
sial disuatu tempat. 

Karena hal2 itu banjak | sangkut 
pautnja dengan soal kepolisian tari- 
tor Tjukai "telah memberitahukan 
hal ini kepada jang berwadjib untuk 
diselidiki lebih Indjut. 

RESEP2 JANG DILAJANI 
APOT. KEM.. KESEHA' 

Di Dj. Sa 
Didapat Non bahwar | 

theek Kem. Kesehatan di djalan Sa. 
jilan 2 Jogjakarta hanja Ta 

resep2 untuk para pegaw' 
ri jang bergadji pokok kurai 

f. 840, dan resep2 untuk Ta 
gawai Negeri jang dibuat olen 
ter pemerintah. 

Una sementara waktu, 

  

Pa dari dokter particulit 

S. B. RUSTOMJEE KUN 
NGI JOGJAKART 

Nj. s1 Bl Rustomjee, pemir 
Pandu Wanita di India, setelah me- me 

2 hari lamanja, siang ini melandjut- 
kan perdjalanannja ke Surakarta 

djungi pulau Bali. 
Kundjungannja ke Indonesia itu 

terutama sebagai utusan dari orga- 
nisasi Kepanduan Internasional un- 
tuk mengadakan tindjauan sekitar 
perkembangan2 kepanduan disini. 

Selama di Jogjakarts ia telah me- 
ngadakan pertemuan dengan perin- 
tis2 Pandu: Ra'jat Indonesia Putri, 

| sedangkan kemarin malam di Djetis 
ia menjaksikan Api Unggun Pandu 
Ra'jat, 

bahwa Indonesia diharapkan akan 
dapat mengirimkan 2 utusannja ke- 
luar negeri untuk mengikuti latihan 
Pandu  Internasonal jang masih 
akan ditentukan lagi tempatnja. 

DARMAWISATA SME. A. 
JOSJA. 

Tgl. 16/12, untuk memperluas pe- 
ngetahuan.i murid2 kelas III S.M.ELA. 
Jogjakarta, akan pergi ke Djakarta 

dan Bogor, mengundjungi perusa- 
haan2 dan djawatan jang penting2, 
dengan diantarkan oleh 3 Hang gu- 

krunja. ganda 
Perlu diketahuimbahwa- Nee 

an ini dibeajai oleh Kementeriam 
P.P:K. jang menurut rentjana di- 
adakan tiap2 tahun bagi 'murid2 
kelas III. 

BERAS UTK PENDUDUK RK. 
Sekilo Rp. 2,30. 

Pemerintah Kota-Pradja Jogja- 

karta mengumumkan kepada “Pe- 
ngurus Rukun Kampung dalam dae- 
rah Kota-Pradja Jogjakarta, bahwa 
mulai tg. 13 bi. Desember ini, akan 
mendjual beras untuk penduduk 
kampung sebanjak 3,8 ons tiap? dji- 
wa, dengan harga Rp. 2.30 tiap2 kg, 
diambii digudang dengan membawa 
karung sendiri. 

Sjarat2 lainnja a.l. Pengurus R.K. 
harus membajar kontan dikantor 
B.P.B.M, djl. Djetis 45, dan peng- 
ambilan beras di gudang Suroredjo 
djl. Spoor, Jogjakarta. 

KEBON BINATANG JOGJA 
Oleh Kota Besar Jogjakarta dikan- 

dung maksud untuk mengadakan 
kebon binatang jang terletak dibagi- 
an barat kota. Tanah untuk itu telah 

  

Sultan Hamengku Buwono bermak- 
sud mengadakan kebon binatang, te- 
tapi berhubung dengan keadaan, ter 
paksa belum dapat dilaksanakan. 
Djuga dikandung maksud unguk 

  
| mengadakan Taman Kanak2 didesa 
Yegairedjo, jaitu bekas istana Pax 
ngeran Diponegoro. Ant. 

t 

PAMERAN PERWARI MN 
UMUM 

Sebagai sambutan terhadap peri- 
ngatan berdirinja Perwari seluruh 
Indonesia ke-VI, maka Perwari Jo- 
gjakarta akan mengadakan peringa- 
tan dibekas gedung Presjdenan pada 
tg. 15/16-12-1951. 

Disamping itu mulaf Saptu pagi 
djam 10 diadakan pertundjukan 
(tentoonstelling) untuk umum. 

23 DARI 25 LULUS UDJIAN 
PBH. | 

Tg. 8-12-51 jl. bg. Pendidikan dari 
Djawatan Kependjaraan Jogjakarta, 
dengan bantuan dari bg. Pendidikan 
Masjarakat Daerah Jogjakarta, ber- 
tempat di Rumah Pendjara Wirogu- 
nan Jogjakarta, - telah mengadakan 
udjian Pembrantasan Buta Huruf, 
jang diikuti oleh 25 orang hukuman, 
dengan hasil 28 Yank dapat lulus”, 

  

  

Mana jang gelap ? 
Hari ini jang mendapat giliran ge- 

lap ialah daerah lijn listrik dengan 
nomor transformator sbb.: 

(26-53-4317 41-42-3051, 

Tontonan malam ini 
SOBO HARSONO: »The Furies”, 

Barbara Stanwyek, Wandell Corey, 
SENI SONO: »Frieda”, Bono 

Grace, 
INDRA: No Sad Songs For Me”, 

Margaret Sullivan, Wendell 
LUXOR: Impact”, Dea     bergiat seperti penjair Amal Ham- (Bersambung hal. 4). 

Brian Donl 
Billa Rainesa . TN 

25 am Wani | Tsdilandh matah Tami    
    

kan berkat kegiatan pengu- 
saha? rokok jang didatangi pendjabat ipa Sw itu. Kini perkara itu te- 

Kementerian 

in : 

ngadakan kundjungan di. Tonlikana 5 

dan menurut rentjana akan mengun- 

Sementara itu didapat keterangan, 

disediakan sedjak lama jaitu ketika - : 
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jang 
  

i luar negei 
“malam 1 bu 

kkan, 

gris. 
kalangan2 

di ini tidak 
    

   

    

     

  

   

    

   
   
    

   

   

  

      
   

« Menurut sunyber jang 
| pertjaja di Manila, menteri luar ne- 
gai Philipina Carlos Romulo akan 
erangkat ke Washington pada per- 

tengahan bulan Djanuari jad. untuk 
memulai djabatan sebagai dutabesar 

| Philipina di Amerika Serikat, 
&. King belum dike | siapa jang 

kan menggantikan Romulo sebagai 
etapi 

i Mesir .,Al 
telah lebih dulu 

       

  

     

  mutuskan perhubungan d 

  

   

    

  

| |-don. 

Blizalde, jaitu |. 

   
     

         

  

    

an2 minjak 
Ketentuan 10 hari, atau privilege2 

| i ditiadakan 
ERDANA menteri Iran, Mohammad Mossadegh, pada hari 

“mengirimkan uktimatum kepada kongsi?2 minjak di 36 negara jang 

4 1 1: Ka 

mendesak, supaja Ko 
hari, apakah mereka 2 

  

    

    

n membeli mi 

| Wakil perdana ' Menteri 
3 Fatemi menjatakan, bahwa ultima- 

  

|dikkimkan diwaktu 

  

" N 2 tum2 itu disermpaikan kepada. 12 telah dilammaui, namun tindakan ihi 

Tah | kedutaan besar dan 24 legasi 3: aging Pan ibil jagi 
di Teheren, . termasuk Sovjet - Uni menundjukkan guodwill. 

23 akan 'ini diambil untuk menda- ultimatum itu habis, 
pat keterituan negara2 mana jang | 
mendjadi langganan. PE tra 

“2. Fatemi menjatakan pula, . “bahwa | Ant. "3 UTP 

  

     
    

ba Ta 3D ye 
3 Tee na an F 

Pantjaran sastera 

  

NE tes 

|. DARI REDAKSI: Ra 

| Ruang ini sengadja ibu sediakan 

Fi agar anak2 pembatja Kawanku jang 

Da banjak hasratnja untuk memadjukan 

Uk Ki bakatnja dalam sastera dapat men- 

tjoba serta mempeladjari bagaimana 

“tumbuhnja kuntum sastera jang di- 

pupuk dan dibesarkan oleh kawanmu 

pembatja Kawanku. Sajang, bahwa 1 

kita belum dapat menjediakan rud- | 

ngan jang lebih luas. Tapi lebih ba- 

ik sedikit-sedikit tapi komplit dari 

kurang bumbu. Bukankah begitu? 

'Nah, mendjelang Hari Ibu maka di- 

Eu “bawah ini ibu sadjikan padamu se- 

Dm bagian dari isi buku “KARTINI” jg 
es meriwajatkan tentang penghidupan 

“ibu kita jang mulia itu. Tjoba ibu 

LN galinkan utjapan ibu Kartini sebagai | | 

|. pentjinta kesenian: gamelan katja di | | 

2 pendopo lebih tahir hal itu. Ga- |, 

|. melan itu melaguk 

— bertiga. (Ibu Kart 
| Kardinah. Red). Bu 

LL nkan lagu sebenarnj 
SN sudra, amat lemah 

«alangkah rawaneja 

3. 
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pun ibu kita. 
ng serta rela 

anjian, bur | 
jalah bunji t 

tnja, tetapi 
alangkah 

  
1, Tjiptadi. TON 

& dara melainkan suara jang keluar da 

indahnja. Bukan, bukan suara ketia), |“ Gmur 14 th. 
“tembaga, kaju, jang maik Wu aa Delanggu. 

Era Dengan Pokok: 

ri suksma mamusia, meratap dalam 

hati kadang? keluh kesah, sebentar 1, Sudarjanta. 3 

S.M.P. Magelang. | Jap, djurang dalam, melalui hutan 

.rimba, 
Dengan ini redaksi '.'rimba, semak belukar jang tak ter- 

““Jalui, Dan.........Suksmaku gemetar, 

''mengerutjut karena takut, karena pe dapat hadiah dan 
dih dan sedih... 00000 Itjapkan banjak 

Demikianlah isi hati Ibu Kartini 
1g dikeluarkan dalam suratnja ke- 

sahabatnja, seorang wanita Be- 

Bagus djuga bukan, rangkai- 

kata jang beliau djalin itu. Biar- 
1 ini sebetulnja tertulis dalam ba- 

: la tapi ibu Hurustiati Su- 

  

WANKU ke ILini 
  

  

  
   

    
# x 

Guru: Tjarilah tjontoh benda jang T Hadiah dari Rp. Ta Ba Le 

terapung dalam zat tjair. , 9 1 3 5 Rn 2 1 Nana 

“Tuti: Gabus dalam air, telur da- 3 3 “ : Nee » 1 Ong 

Jam air garam. : 351 ' t Maan en OA KENA 

| Guru: Ja. hetul. Ada lagi Anto? 19 2 2 - Been 150005 

, gn Ada pak! Ronde dalam'air 1000 Ai NN ha ne Da 

“.Istroop. 4 , Pu 

Ah Gutu Jah ...iomupok Boleh djuga. Ka PA NN en LAI Ula Rp, 25 ulikaa | 

ia (Suwardjo). ANN nan 0 : AL 4 2 

Waktu bah. Indonesia. , xl : En , 1 

: Penarikan dilakukan pada tgl. 20 Djanuari 1952. 
0 Guru 
hei re 

SE bul 
Pring. 

ha Guru: 

| Amin. 
pe Dul: Perut Kos 

Sat PMJA Lan ek sedan sana 

2G | Guru: R, ccee 

         

lubungan Mesir — Inggeris : 

  

uk “ dipertimbang- 

“diberikan: 
'Nahas Pasha, 

egeri “Faradj dan 
'Salahuddin Pa- 
1 semua me- 

pemerintah 

AKA Pp 
berpendapat, bahwa tindakan jang 
ak jambil ir akan lebih 

daripada dipanggilnja k 
yr Me | tersebut untuk 

Ahram” jang 
menjiarkan 

“pemberitaannja itu, bahwa kabinet 
telah memutuskan tidak untuk me- 

inja dengan Inggris, melainkan 'utk 
emanggil kembali dutanja di Lon- 

In : Caffery - Faradj 
"Sementara 'itu dikabarkan, bahwa 
duta besar Amerika Serikat di Me- 

£ | sir, Jefferson  Caffery, pada 
(Rabu jl telah mengadjukan permin- 
“|taan untuk bertemu dengan acting 
. Imenteri luar negeri Mesir, Ibrahim 

lang: 

i2 itu memberikan ketentuan. dalam waktu 10 
jak dari Iran atau tidak. Menu- 

rut ultimatum itu, djika kongsi? itu ti memberikan ketentuan 
dalam waktu 10 hari, maka privilege2 g diberikan kepada “para 

langganan dalam hubungan djual-beli minjak akan ditiadakan, se- 

dangkan persediaan minjak . jang telah ada akan didjual kepada. 

negara? lain. — Ta : 2 “ 
| Husain : meskipun “batas waktu. dari pem | 

|ritahuan? sematjam itu jang telah: 
larapau jang 

gan maksud untuk 

maka ' 
Saba sekutunja dan bahwa batas waktu jang ditentukan dalam 
tin: Lan 

“berhak mendjual minjaknja kep 
“(siapapun “djuga. Demikian 

i membuktikan. 

  

' Pengiriman hadiah akan kita mu- 
lai pada tg. 17 Des. 1951. 

imana sikap Amerika? 
pemerintah jg dikeluarkan di Cairo pada hari Rabu | 

Mesir di London, Abdel Fattah 
esmi teiah dipanggil kembali ke Cairo. . 

binet Mesir pada 
djukan keputus- 
mungkinan dipu- 
perhubungan di- 

: Inggeris “kepada 

wa duta besar 

   
jang luas 

embali 

akan 

iplomatik- 

hari 

Rebo jl. 

    

Faradj. Menurut dugaan” umum, 
“dalam pertemuan  itu' Caffery ber- 

dirian Amerika Serikat terhadap 
pertikaian Inggris - Mesir 

Ant. AFP. 
  

- NINGKAT DI INGGERIS. 
| Menurut pengumuman kementerian. 
perburuhan Inggeris jang dikeluar- 
kan pada. hari Rabu jl., dalam wak- 
tu antara tanggal 15 Oktober dan 
12 Nopember, djumlah kaum pe- 
nganggur di Inggeris telah bertam- 
bah dengan 26.700 orang. Ant. Rtr. 

ling luas jang pernah diadjukan oleh 

nja atau menolak seluruhnja” usui? 

“Selainnja: soal pengawasan netral 
dan penarikan mundur dari pujau2 
dekat pantai Korea Utara, usul2 kom 
promi PBB itu membolehkan pihak 
Utara memperbaiki lapangan2  ter- 
bang, asalkan tidak dibuat lapangan? 
terbang baru, atau "pekerdjaan2 la- 

innja jang bersifat memperluas la- 
pangan2 itu”. Sementara itu, sekali- 

pun pihak PBB menjetudjui prin- 
sip pengawasan oleh rombongan2 ne- 

tral, namun mereka tetap menunutut 
supaja rombongan2 pengawasan ter- 
sebut ditempatkan dibawah kekua- 

saan suatu komisi gentjatan sendjata   
"3 

  

TN 

  

    
   

   

terutama menjaiakan 

Militer, Djenderal Turner mengusul- 

kan supaja kedua pihak menundjuk 
wakil2-nja jang sama djumlahnja da- 
lam komisi tersebut, jang akan ber- 

tanggung-djawab atas penglaksanaan 
persetudjuan  gentjatan sendjata 
nanti, : 

Pendapat delegasi Utara. 

"Ketua delegasi Utara, djenderal ma- 

'jor Hsieh Fang menjatakan, bahwa 

dalam usul2 PBB itu masih terdapat 

"pokok? jang tidak dapat disetudjui 
|oleh pihak Utara. Djenderal Hsieh 

keberatan2- | 

nja terhadap bagian2 dari usul PBB 

a menurut pendapatnja akan 

mengganggu soal2 dalam negeri Ko-   .. Fat : 

2 is 

    

      nan selalu 

berkorban. 

  

Klas” TESMP. 

Amanat Ibu”. 
DL. Bag. Bentjara Hari Ibu. 

“lagi meratap menangis, sekali2 ge- “Umur 12-th, Klas) hee Pandu 

lak tertawa....... ...dan Suara itu jat Mangkukusum Jogja. 

- membimbing aku melalui lembah ge- | 2. Mashud. $ 

wanku. me- 
hgutjapkan selamat kepada jg men- 

ta' lupa mengu- 
terima kasih atas 

bantuan L.P.K. bag. Kesedjahteraan 
Kanak2 dengan kesediaannja  men- 
djadi Djuri dalam Sajembara K A- 

PENGGELI HATI 

Peladjaran Ilmu alam. 

: Buat pepatah dengan nja- 

Tong kosong hunjinja nja- 

- bagus. Sekarang engkau 

bean song bunji- 

1 Hustop, 

Wo (xamin SRB.O.P.K.R.L), 

ie 

'hrawatnja baik-baik. 

tingkah-laku itu. ,,Jah, memang berat : 

- Ikewadjiban seorang ibu”, pikirku. 

Dari pagi sampai petang ibu be- | 

rea Utara, jaitu jang mengenai pe- 

  

   

: . 

000 Hai Ibu 
' #Bu, bu, minum!” seru adikku jang | 

sedang sakit minta minum kepada 

ibu jang mendjaga didekatnja. Pada 
waktu itu aku sedang duduk dikamar 

tuk adik. Kasih-sajang ibu ditjurah- 

kan kepada adik jang sakit. Adik di- 
Kuperhatikan 

'kerdja keras, terutama pada waktu 

segan mendjaga adikku itu. 

Pagi-pagi, ketika ajah pergi kekan 

tor, aku kesekolah menuntut ilmu pe- 

'ngetahuan, ibu tinggal dirumah men- 

| ajaga, melajani adik jang sakit Itu. 

dan mengurus keperluan dapur. 

'Petang hari, waktu orang-orang 

berdjalan-djalan melepaskan lelah, 

sambil mengenjam dan menikmati su 

'asana petang hari, ibu tetap mendja- 

Jlankan kewadjibannja, mendjaga 

adik jan sakit itu. 

njenjak dalam tidurnja, ibu tak se- 

gan-segan mendjaga adik. Ibu me- 

mang tak mengenal pajah dan letih. 

Keesokan harinja pagi-pagi benar 

kulihat ibu telah bangun. Ibu 

lekas - lekas, pergi keperigi men- 

tjutji « badju - badjus adik jang 

telah kotor semalam kena obat- 

obatan. Aku merasa kasihan me- 

Iihat ibu jang” tiap” hari be 

kerdja keras. itu, Sering djuga aku 

maksud akan mengemukakan pen- 

! « ig kini | 
telah mendekati puntjaknja itu. -— 

| PENGANGGURAN ME- | 

    

    

tempat adikku itu berbaring. Ibu si- | Slamet, Jogja. 

buk sekali kelihatannja. Lekas-lekas | 

ibu mengambilkan air teh segelas un- | 

ini adik sedang sakit. Ibu tak segan- 

Sampai larut malam, ketika orang2 

membantunja dengan dijalan apapun 

  

  

  

  "3 

. Usul kompromi baru PBB, 
konsesi terachir ? 

Utara dapat terima atau tolak seluruhnja 
MENGENAL usul? bara jang Giadjukan “oleh Gelegasi PBB hari Rebo 

jang lalu di Panmunjom menganggap usul itu sebagai konsessi? pa- 
binak PBB semendjak perunding- 

an2 gentjatan sendjata di Korea dimulai lebih 6 bulan jang lalu. Djen- 
Geral Turner menjatakan, bahwa pihak Utara dapat menerima seluruh- 

PBB itu. 

ngawasan. dari udz 
Ciliteit2 lapangan2 

bebasan penuh -b 
ngawasan diseluruh Korea. 

Ia tidak dapat menjetudjui sepenuh 
nja pula usul PBB jang hanja ber- 
sedia melepaskan pulau2 jang letak- 

nja dalam batas perairan territorial 

3 mil. Menurut pendapatnja pihak 
PBB harus melepaskan semua pulau2 
jang kini didudukinja disebelah utara 

garis pertempuran. 
Panitya ketjil akan melandjutkan 

pembitjaraan2-nja besok hari Ke- 
mis, ! 

Pertemuan panitya tawanan 

perang. 
Sementara itu panitya ketjil me- 

“ngenai soal pertukaran tawanan pe- 
|rang jang pada waktu bersamaan 

mengadakan pertemuan pula di Pan- 
munjom, tidak berhasil memperoleh 

kemadjuan dalam sidangnja jang ke 
dua pada hari Rebo itu: 

Wakil PBB dalam panitya terse- 
-but mengulangi permintaan komando 
“PBB supaja pihak Utara memberi ke 
|terangan2 mengenai tawanan2 pe- 
raig Sekutu, dan supaja memberi 

lidzin kepada Palang Merah Interna- 

' sional untuk mengundjungi kamp2 

'tawanan perang di Korea Utara. | 
| Wakil Utara tetap menuntut supa- 

    
   
   

   

ra, pembatasan fa 

terbang dan ke- 
rombongan2 pe- 

  
    

  

    

    

  

DJAWABAN SURAT 

Suwardjo, Jogja. PS 

“Surat perkonalan serta buah fiki- 

ranmu telah sampai dimedja ibu der 

ngan baik. Lutjonmu dapat dimuat 

Kartuposmu sudah sampai pula, 

Lutjonmu masih kurang geli. Buat 

'fang lain lagi. 
| Martono. 4 
| Sjairmu Kedua-duanja belum Ga- 

Tpat ibu 1 ckan inrskolis Bebah 

lada sebuah jang telah ibu siapkan, 

| ustuk mengisi ruang Sasiera dalan 

menjambut Hari Ibu. Minggu depan 

sadja. 

  

      

   

   

  

djuga. 2 
“Nah, telah dekat kiranja tanggal 

22 Desember, hari raja bagi kaum 

ibu. Pada hari itu akan kubalas se- 
mua kasih-sajang dan djasa-djasa 
Iv kepada purera-puteranja, dengen 
djalan apa sadja jang dapat Kuper- 

buat untuk itu semua. Ibu akan ku- 
gembirakan sedapat mungkin. Djika 

'aku diberi nasihat, kuturut!ah nasi- 
hatnja dengan senang hati dan rasa 

terima-kasih. | . 

Ajah telah berdjandji kepada ibu, 
nanti tanggal 22 Desember itu ibu 
akan diadjaknja bertamasja kepegu- 
nungan-pegunungan jang indah nian 
pemandangan disekitarnja. Aku tak 

sebegitu sadja! Kalau mungkin akan 

kuadjak, kuterbangkan kebulan me- 

njaksikan keindahan dan kemolekan 
pemandangan disitu 

IR, Soemanto (kiri) dan R. Ali Warsitodihardjo (kanan) sebelum berang- 
kat ke Amerika Serikat untuk mengikuti Latihan tentang Hak Milik Ta- 

nah pada University of Wiscansin, 

  

kting adaiah-besar pu 

Tangan tak he 

ja pihak PBB lebih dahulu memper- 
timbangkan usul Utara bahwa semua 
tawanan perang - harus dibebaskan 
oleh kedua pihak. 

Panmunjom tempat  penu- 
karan tanyanan Perang. 

Lebih landjut dapat dikabarkan, 
bahwa pihak Utara mengusulkan su-   paja tempat konperensi perletakan 

sendjata, Panmunjom, didjadikan tem | 
pat penukaran tawanan perang. 

Tetapi pihak Utara tetap menolak 
untuk memberi keterangan2 menge- 

nai tawanan2 perang Sekutu, dan | 
djuga menolak untuk mengizinkan | 

Palang Merah Internasional menga- | 

dakan pemeriksaan di Kamp2 tawa- | 
han perang di Korea Utara. 

Ant. AFP. 

  

lah rusak djalan perekonomianmja. 
Maksud dari pada rentjana itu adalah rekonstruksi dari a ag a 

telah dirusak itu, Biaja jang tersedia jalah sebesar Rp. 13.5 ye 

| Injeksi barang. 
Molalui pedagang? Indonesia disa- 

na, dimana terutama | terdapat di 
Ambon 2 importur Benteng, akan 
dimasukkan bahan makanan. Kre- 
dit akan diberikan kepada pedagang2 
itu untuk dapat mendatangkan ba- 

rang jang diperlukan oleh rakjat. 

Selain itu ,akan didatangkan, pula 
bagian? sepeda, jang akan dipasang 
Gisana mendjadi sepeda, Hal mi an- 
tara lain akan memberi lapangan 

kerdja. : 
Injeksi uang. 

Uang sebesar Rp. 6-900.000,-- 
akan dipakai memborong. hasil2-hu- 

KONPERENSI TENAGA 
MANUSIA TEHNIS 

" SE-ASIA 
Pada Rabu pagi jl., di Bangkok te- 

lah'dibuka konperensi tenaga manu- 
sia tehnis Asia jang diselenggarakan 
oleh Organisasi Perburuhan Interna- 

sional (L.L.O.). Konperensi ini akan 
berlangsung 10 hari Jlamanja, dima- 
na para utusan dari 17 negara Asia 

akan mengadakan pertukaran fiki- 
ran untuk kemudian menentukan, 
matjam bantuan apakah jang seha- 

rusnja diberikan oleh ILO bagi usa- 
ha mengorganisir dan memperguna- 

kan sumber2 tenaga manusia di Asia. 
Dalam sidang pembukaan Rabu pa 

gi ini tidak nampak hadlir utusan? 

dari Afghanistan, Malaya, Nepal, 
New Zealand dan Filippina. Pembu- 
kaan diresmikan oleh perdana men- 
teri Muang Thai, Pibul Songgram. 

Ant. UP. 

  

Andrei Vishinsky : | 

“Usul Barat hanja untuk beri 
kesempatan USA 

ALAM sidangnja pada Rabu pagi 

taan. 

Jang mendjadi pokok pembitjara- 
an ialah usul2 mengenai pengur : 

an persendjataan jang Giadjukan 
oleh negara2 Barat .dan Sovjet Uni, 
sedangkan iaporan h 
muat perini 

pat disetudj 
Gapat Siseludjui dan jz 
djadi vokok perti 
pihax. 

    

tersen      

      
CL 

    
   ut, jang nrur 

1 bad 
2 

Kaien antar 

     h men 
a kedua 

Nee “pos 4 : Boberaps' ha 
Pada pembukaan.sidang ketua Pa- 

nitia memperingatkan, bahwa jang 
mendjadi dasar pembitjaraan seka- 
rang ini “adalah "usul 3 barat menge- 
nai seal pengurangan per 2 
amandemen2 Sorjet atas usul itu dan 

      

ndja 

  

tia, 
Menteri luar negeri Sovjet Uni, 

Andrei Vishinsky, antara lain menja 

takan, bahwa Panitia telah mentja- 

pai beberapa .hasii jang positif, 
tetabi dalam pada ' itu Vishi 

memperingatkan, bahwa perb 
pendapat mengena 12 

    

    

    

    

4 jang pen- 
2 : 

Harus berdjalan bersama- 
sama, 5 , 

Vishinsky menjatakan, bahwa Ja- 
rat atas'sendjata2 

ator dan pengawasannje sefjara in- 

ternasional jang keras, “ pengura- 

met 

    
     

  

  Jogjakarta, 25 November 1951 

Sjaukat Machuld.     
  

   
un 

Tea 

dan bernomer dari 10.001 s/d 60 

' PERSATUAN WANITA PEKALONGAN. 

Sebesar Rp. 50.000.— terbagi atas 50.000 surat undian & Rp. 1.— 

   
tuk f 

.C00. 

    
  

  

| Undian? selain dapat 

| @vitra). 
AP 135-212.     

dibeli pada pedagang2 undian, 

langsung kepada Balai Lelang ,,4 SIA, Pontjol 94, Telf. 135, Mage- 

| lang, dengan disertai ongkos kirim sbb.: Rp. 1.50 untuk pesenan 1 

sampai 5 lembarj Rp. 2.50 untuk 6 sampai 10 lembar dan selebihnja 

A4 Rp. 1.50 untuk tiap-tiap 10 lembar. 

. Nama dan alamat pemesan supaja ditulis jang terang. 

dapat dipesan 

Balai Lelahg ,A SLA” Magelang.   
kulit Tuan 

  

  

PBB melandjutkan debatnja meng 

laporan jang -diadjukan-kepada Pani 

Memperbesar persediaan bom2 atom 
jk Panitia Politik Sidang Umum 
enai soal pengurangan persendja- 

ngan persendjataan dan pasukan? 

bergendjata dari negara2 besar dan 
penjelenggaraan konperensi dunia 

mengenai 
an harus 
jang saniass 8 

    

  

   iksanakan dalam waktu 

  

     
Selandrutnja Vishinsky  menegas- 

kan, bahwa 3 perbedaan paham jang 

    

terpenting ar nesara2 

dan 
larangan atas sendjata2 atom, penju- 
suhan system pengawasan internasi- 
onal untuk melaksanakan larangan 
itu dan pengurangan pasukan2 ber- 

sendjata. 

Barat ingin tunda larangan. 

Ktorrat “pendarpat Sorjet prokla- 
masi larangan atas sendjata?2 atom | 
itu akan mempunjai pengaruh jang 

kuat sekali. 
Selandjutnja dikemukakan, bahwa 

usul Barat jang menghendaki 
dibenftuknja Badan Pengawas 
sebelum larangan atas sendjata? a- 

tom Gipreklamasikan, adalah usul jg 
djustru merupakan perangkap un- 
tuk piepunda .Jlarangan atas sen-! 
djata? atom ita antuk waktu. jang | 
adek tertentu, agar Amerika Seri 
kat mendapat kesempatan. untuk 
memperbesar persediaan bom? atoin- 
nja. — Ant. s3 

   

  

Rn Berita Lifebuoy jang menggembirakan Tuan! 
Sabun Lifebuoy, tertjipta untuk mendjaga kesehatan, 

sekarang baunja harum semerbak dan mengandung 
Puralin, bahan baru jang mudjarab untuk pemeliharaan 
kulit Tuan. Sabun Lifebuoy baru dengan Puralin mem- 

bersihkan lobang roma dan melindungi kulit Tuan 
terhadap kringat jang tidak segar. Oleh karenanja 

tetap halus dan segar, awet muda. 

eranhasa segar bugar kapada Hralia dalam.. 

    
    

    
      

Rp. 13.500.000 utk plan Mal 1 
ALANGAN pentjipia Bian Maluku menerangkan, bahwa renta 

AR umumnja bersitat pemberian kredit Gan pengiuasan lapangan raja 

bagi rakiat daerah Malaku jang karena gerakan ,, RMS” temp 

engurangan persendjata-. 

ai Barat | 

Sovjet. Uni ialah mengenai soal 

| NUN ke eta 

   
   

   
     

 waai 
       

    

    

   
    

  

    

mi rakjat, berupa pala, fuli. dsb: 

andjurkan supaja pembeli inif 
kan setjara koperasi, akan teta 

mentara belum. ada kopera 
pembelian ini akan diserahkan| kepa- 
da pedagang2 partikelir, daniki 
pula pendjualan atau export batang 
jang dibelinja itu. La 

Perhubungan perahu. 
Rp. 2.000.000,— dari biaja jamgidi- 

sediakan buat rekonstruksi Maluku 
akan dipakai membeli perahu: 
ngangkut, jang berukuran 5 s 
20 ton, dan jang akan dipesancdi- 
Gaerah itu djuga. Dengan demikia 

maka akan dapat ditimbulkan kegi- 
atan dikalangan pabrik2 perahus 
sana. Kira2 20 perahu akan dapat Ki: 
beli dari biaja jang tersedia itu. | 

/ Industri ketj 
Mengenai industri Ketjil ini dites 

rangkan, bahwa jang mau dimadji: 
kan menurut rentjana itu jalah per 
dirian perusahaan2 pembikinan k 
tjing dari kulit kerang, pabrik |: 
pur, perusahaan kaju dsb, Kalaurdikl 

ketahui, bahwa Maluku mendata: 
kan kursi-medjanja dari Makasary 
maka dapatlah dimengerti betapa : 
perlunja mempunjai sebuah perusasi 
haan kaju sendiri, karena bah 
nja mudah didapat. 

Menurut maksudnja, di Dobo ( 
pulauan Aru) dan Ceram akan di 
rikan perusahaan2 penggergadji 
kaju. — Ant. 

    

       
      

  

  

   
    

  

   

    
   
   

     

  

         

     
    

    

   

       
   

              

  

    
   
    

“ 
kt 

KEMADJUAN PEMAKAIA 
RADAR DI SOVJET UNI: 

Surat kabar Sovjet "Patriot Tat 
Air” mengabarkan pada hari Rebii j 
bahwa kemadjuan luar biasa ja 

tjapai di Sovjet dalam mempergung 
kan radar sedjak perang dunix“Hes 
IT telah memungkinkan kapal2' 
pesawat2 terbang Sovjet 
sama sekali terdjamin keselams 

nja dalam keadaan udara jang 
gaimanapun djuga. 

Dikatakan, bahwa para ahli Sbwjet 
dalam tahun 1946 telah mengukur 
djarak antara bumi dan bulan : 
ngan mempergunakan radar'pul 2 
Dikatakan, bahwa getaran radieijarig 
kuat sekali, jang dikirimkan daribu 
mi telah sampai dibulan dalam'wak- 
'tu 214 detik dan bahwa getaram.ini 
kemudian terpantul kembali Y#eflee- 
ted back) kebumi. FG 

Achirnja surat kabar tersebut: me- 
njatakan, bahwa pemerintah'“Sowjet 

| menaruh perhatian jang besi 1 

  

  

     

         

       

     
    

   
   
   
    

   
    

     

  

    
   

    

  

   
   

   

   
    

    

       
   

    

      
     
     

    

    
          

    

     

    

   

  
li kepada technologi radar ini. id" 

Artis 

MALCOLM MACDONALD 
DENGAN DE LATTREDE 

ta 

TASSIGNY i 
Diberbagai-bagai kalanga a.politik 

(di hondon tersiar. babu Mng Ng 
ngatakan, bahwa sebagai Masih dari 

| kundjungan menteri djadj#han.Ingge 
'ris, Cliver Lytleton, ke Malaya, pe 
. merintah Inggeris  telaimematus- 
Lkan untuk mengachiri tugas. jang di- 
(pikul oleh ' Malcolm Macdopald se- 
"djak tahun 1946 selakit omi i 
| tinggi Inggeris di Asia Tengg : 
| Menururt kabar2 itu, Yunksif Mac- 
donald dengan keputusan ini, akan di 

Bi 
    

   

  perluas atau ditiadakah Sania sekali. 
Djika diperluas, maka ' Gukannja 

dudukan litu akan serupa dengan 
“@assigny di |ajenderal de Lattre de 

Shi . Indo China. Ant. AFP, a 

: 

F4 J 
ur 4 

Na
bi

 meri 
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da kenkasan 
Da 

Sultan — terhadap | 
lik Indonesia, se- 

ne dikota Jogja? | 
ab mB Tanda | 
Na Talaptan hati ki- 
dan Berabe tidak usah 

ki penghargaan jang bisa 
4g PR ARUN Mejolan ha- | 

  

  
'ember dikabarkan, ba. 

dengan api jang mendjilat?. 

i. Dari kawah Idjen itu. telah 

an pula batu2 besar dan 

rah mendjelang keudara de- 

sertai suara gemuruh. Selan- 

enurut keterangan dari pi- 
mengetahui kal ini disebab- 

ta kurangnja turun hudjan.- 

berita dari Djember menu- 

Surabaja. 

ran RADIO 
DIOWAT 14 DESEMBER 1951. 
selo F1 42,25, 59,2 

angan untuk rumah tangga | 

an Angkatan aa " 
ajaran Njanji Pemuda ' 
jong dan langgam 

Pak Besut 
alam 

astes, de Naa Kpn 

   
   
    

   

  

     
   

        

   

   

    

    

    

    

    

   
   

     
     

    

   

      

  

   

   
   

  

     

   

    

   
    

     

      

   

    

   

   
    

   

    

    

    

  

     
    

fanes, Tiesaya 

Ba atau Jahudi, 
seperti jang dila- 

ke, kita membatja- 
« us ketika ia di- 

24 orang tersiksa 
Bhi 

menjanji 
telah merasakannja dan me- 

“ngambilnja dari bahu mereka.." 
mana tokoh Orpheus sangat 

ri Tn orang jang telah dapat 
rti lama dari per- 

| kataan salib, sehingga mendjadi per- 
, LT bagi Boa ca ummat 

N satu 
j3 Pn ea 

rsia, ke Hadra- 
k dimana ia me- 

ketika Pero- 
1 2 tengge- 

: ata 

|an dalam Peran kongres nat sebut di | 
- atas. 

pat di Panti Kesenian Aloon2 Utara. 

mulai djam 11-00 gunung jri Minggu kemarin telah diadakan 

ekerdja keras. Kawah Idjen pertemuan perpisahan oleh Per. PI. 
ada asap jang mengepul2 | Pusat, bertempat di Balai Kota. 

bih kelihatan lagi dari Ba- | 

dan 122,4 m. | 

   

Mengembara di-. 
mereka sambil | 

: #1 pat sek ja Rakjat. 
In: 

sun. abah 095, 
Mn 54 

Dar Na T aa bek | 
Na Jo, ja . nat kabar, 

( | In a (GMKI), telah | 
| menjatakan keluar dari. keanggauta- 

| SUDIRO DENGAN PELA- 
DJAR SULAWESI JOSJA 
Dalam perdjatanannja Gukernur 

! Sudiro di Djawa baru2 ini, dia niam- 

pir pula di Jogja. 
Disini Gubernur: Sudiro telah me- 

ngadakan pertemuan dengan para 
'peladjar jang berasal dari Sulawesi ' 

“Isedjumlah kl. 250. Olehnja diandjur- 
kan dan dinasehatkan seperlunja. 

  

'ngan pemuda-pemudi itu nampak 

, dari mereka ada diasrama. (RM). 

— ARAK2-AN BERHADIAH 
Berhubung dengan Dies Natalis 

UI, akan diadakan atjara Hiburan 
Rakjat jaitu: 

Arak-arakan Kemantren?2, berha- 
diah, pada tgl. 19 Des. 1951 djam 
19.00, berkumpul di Fakultit Tech- 
niek (Djetis) dan Pertundjukan San- 
diwara. (bantuan Djapendi.) tgl. 19 
Desember 1951 djam 20.00, bertem- 

| PERPI: ADAKAN MALAM 
2... PERPISAHAN » 

Berhubung dengan sdr. Sukawadi 
ketua umum Perikatan Pentjak In- 
 donesia, Per. P.I, akan pindah tem- 
'pat keluar Djawa, maka kepada ha- 

Hadir dalam pertemuan tersebut 
al. utusan? dari Pamong Pradja, Pe 
ladjar, dan beberapa organisasi. 

Dalam sambutan2 jang diutjapkan 

(para hadirin pada umumnja menja- 
takan penghargaannja atas usaha 

  

bahwa |- 
rakan Mahasiswa | 

'Sekolah Al Irsjad, Batangan Solo. 

| Kongres 

Menurut Sudiro keadaan mereka | f, 
disini adalah baik dan dalam kala- | 

| Pengurus Besar 
' persatuan jang erat. Sebagian besar | 

  

UM Iesjad bana Agama untuk 
4 

umum PUN 
Selasa malam jl. telah dilangsung 

|kan malam resepsi pembukaan Ko- 

ngres Al Irsjad seluruh Indonesia 

jang ke-37 bertempat  digedung 

  

kan zonoltbs PDTI. 

"PARTAI DEMOKRAT 
TIONGHOA 
Dipertaha n hidupnja. 

Muktamar Tjabang2 Partai Demo- 
krat Tionghoa Indonesia seluruh 

Indonesia, jang dilangsungkan pada 
Tea 8 Desember 1 di Bandung 
dengan suara teranaa berpendapat, 
bahwa PDTI har tetap dipertahan- 
kan, karena dibutuhkan antaranja 
untuk memberi penjuluh kepada war- 
.ga negara Indonesi “turunan Tiong- 
hoa untuk melantjarka in penghapusan 
soal minoriteit setjara, bidjaksana. 

Mengenai rantjangan pendaftaran 
untuk warga negara Indonesia turu- 

|inan asing seperti dimaksudkan oleh 
Djawatan Immigrasi Partai Demo- 
krat Tionghoa In onesia berpenda- 

|pat, bahwa tjara pendaftaran demi- 
kian itu Ka ta meneh sifat diskrimi- 
nasi, maka ia menentangnja dengan 
keras. y 

Tentang pemilihar 1 kewargaan ne- 
gara Indonesia jan pada achir ini 
menimbulkan banjak keragu-raguan 
diantara golongan Tionghoa, PDTI 

akan dilangsungkan tg. 
11/12 sampai 16/12 jad. 

Perhatian ternadap dilangsung- 

annja Kongres tsb. banjak sekali, 

terbukti dari 'surat2 dan “ kawat | 

sympathie jang diterima oleh Pani- 

tya Kongres, antaranja dari Duta | 

'Mesir, Duta Pakistan. Moh. Natsir 
dan lain?nja. Resepsi dikundjungi 

djuga oleh Walikota idan wakil2 

instansi, JONAN TAB - dan. "partai2 

slam. 
yetelah Haku oleh utusan 

Al Irsjad di Dja- 
karta dibertangkan ' tentang dasar 
perhimpunan Al Irsjad, antaranja 
bahwa Al Irvjad adalah merupakan 
perserikatan. 

Berdasarkan Agama untuk umum, 
dengan tidak membeda-bedakan go- 
longan dan keturunan Arab asli 
ataupun tidak . asli, dengan ' dasar 
sama rata sama rasa (demokrasi). 

Usaha2nja diarahkan untuk me- 
madjukan masjarakat Islam, dengan 

  
mengadakan sekolahan? jang her- 
dasarkan Agama Islam, membran- | beranggapan bahwa bagi mereka jg 
tas buta huruf, jang daism hal ini| lahir di Indonesia jang mempunjai 

mata pentjaharian. “dan akan tetap 
tinggal di Negara ini, sepatutnja ti- 

dak akan menolak kewargaan-negara 

Indonesia. , 
Demikian komunike PDTI. Ant. 

sanggup bekerdja 
apapun djuga. 

Lebih lanajut- dalam keterangcan- 
nja ia mengemukakan, bahwa «im 
Kongres ini, antaranja akan  disi- 

sama lengan si- 

  

   

    dan djasa Per P.I. baik dilapangan 
sosial maupun dilapangan pendjaga- 
an diri. 

Selasa sdr. Sukawadi ada diluar 
Djawa pekerdjaan ketua umum dise- 
rahkan kepada -sdr. Abdul Djalal. 

| Perlu diterangkan, bahwa Per. P. I. 
adalah satu2-nja anggauta IPSI di 

| Jogja, jang aktip dalam usahanja. 

  

  
2 Tanggal 19/20 Des. di CHTH 

n dilangsungkan resepsi Konp. 
(2 Djasmani daerah VI Annex Pe- 

Inutupan Kursus instruktor P. D. 
| — Tanggal 16 Des. di Balai Har- 

s1 sono (Kepatihan), PSI akan menga- 
dakan Peringatan hari Maulud Nabi 
Sang djam 09.00. 

  

eeta- Soneta Camses 
| (Sambungan hal. 1).: 

, Pegunungan sedjuk jang tak 
ada taranja 

bajang2 hidjau dibatrah 
kastanje 
dan anak sungai, kali mengerut 
jang mendjauhkan segala duka 
dan kedjahatan 

i dan soneta tentang musim.rontok jg 

' Fberhembus, jang. disana sini tak 

ubahnja sadjak Rilke (tak diterdje- 
'(mahkan dalam bahasa Indonesia): 

»Troebel woelen rivieren uit de 
wouden, 

-uit zwerk en . berg raken de 

velden staan verrot 

en uit de dalen  slaat en 
klamme koude' ............' 

jang berachir dengan beberapa ba- 
ris, jang tak terdapat dimana sadja 

dizaman itu, ketjuali berpuluh tahun 

sesudahnja, pada Shakespeare: 
Ha . de tijd gaat, onverstoor- 
baar, afgemeten.. 

“De wereld houdt zich wanke! 

overeind 

“. als ware ze van God en al ver- 
Bete. 

-. 

verkwiint 

in sleur en toeval, mening en 
geweten: 
.en niets meer schijat te zijn dan 
wat het.schiint.” j 

Kalimat2 jang, hal ini harus diakui 
akan dapat memusingkan kepala 
kawan kita Sartre 1-5 beberapa 
malam. 

.Dan sebagai penutup Minta hap- 
py end, karena hidup Cambes, peker-: 
djaannja dan soneta2nja terlalu baik 

luntuk ini) suara gong jang tak 
akan dapat dilupakan oleh setiap 
pembatja, kutukan jang diutjapkan- 

nja sebagai mantera ,,hidupnja jang 
ter-lunta2”: 

..»Dood zij de dag van mijn ge- 
boorte, Sterven 

Zal hij, binnen geen tijd meer 
voortbestaan 

en nimmer dagen, Brak hij ooit 
weer aan, 
dan kan de zon verduisterd ver- 
der zwerven. 

en dan kan de adrde zwart en 
zonder nerven 
in vege voortekenen van vergaan 
monsters baren, bloed  braken 
zal de orkaan, 
het kind zal in de moederbuik 
bederven. 

$ En de laatste argelozen zullen 
weten, 

| vaal van ontreddering, stom en 
Lea verbijsterd, 

dat de wereld op haar verderf 
- toeraast. 

! Miclswawannen van hart: waar- 
'om verbaasd? ? 

" Die dag werd cen oneindig meer 
geteisterd “ 
daa dezelfde wereld Ke 
CTL sinasa Ska Kena ena 

. Dolf Yenapoor.   
.M (Menamba tt 

Karang: n Sdr. 
sudah: berpengalaman 35 tahun. | 

nimum Rp. 1.—. 

   

mun 

   

    

.regens viot, de. bloemen ' op. de | 

Terwijl ons leven Ng aan dag f 

FEBRUARI '52 8. RUMAH 
SELESAI 

Di Wonogiri. 

Dengan dihadliri oleh. Kepala Dae- 
rah, anggauta DPD, wakil Ketua 
DPRDS dan Kepala2 Djawatan Ka- 
bupaten Wonogiri, baru2 ini telah di- 

adakan upatjara perletakan batu per- 
| tama dari pembikinan 8 buah peru- 
mahan rakjat, bertempat dibekas la- 

pangan belakang Kabupaten. 

Oleh karena alat perlengkapannja 
telah siap, maka dapat diharapkan 
pada bulan Februari 1952, 8 buah ru- 
mah jang seharga Rp.100.000 terse- 
but telah dapat dipergunakan. 
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tk NO WEAPONS 
BARRED... FROM 

A KISS TG A 
Sl HANGMAN'S NOOSEI 

A£ Bold, Terrifying Story 
8y Tha Author Of 
"Dusl lw The Sun” 

kont 
staring 

BARBARA 

2 COREY- HUSTON 
ca REI ANT CLERI ELI 

Ig GUE MU 2       
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tjarakan djuga tentang Kewargs- 1 Moe Bag 

negaraan. BERITA . MERCUUR 
Setelah istirahat, diadakan sam- 

butan2 “antaranja dari Wal tota|, Ilmu Alam, 15 
Moh. Saleh, dan wakil2 partai ian| Tarjono 29 2 Si... A Rp. tar 
organisasi jang hadir... Kreiken djili f x Ae man an Tah C3 

Seperti dikabarkan “kongres isb IN at ai Ta 
meliputi 3' bagian, ' ialah SAI Irsisd Umu Tabungan" 3 WANITA 

pada umumnja, bagian kepanduan | Sutan Sanif (S. R.) . 1... 50 Kirim wesel Rp. 2—, dapat 
dan pemuda dan bagian kewaniw-| Tanuprawira (SR) Lu...» » 275 Les Pertjobaan Schriftelijke 
an. Kesusasteraan Indonesia. Cursus. Tn 

: Nursinah Supardo SA 050 MODESM 

DUA KABUPATEN DJADI 1Simorangkir w.. mm 150 1 Potongan Pakaian Wanita 

' SATU |Seajaran Prijohutomo dj. a »» K25 IPA Sekolah Mendjahit Indonesia : 

Diperoleh kabar, bahwa pada per- | an aa Na Pr 1 S5 3,50 a pa an Ba h 
tengahan tahun 1952 jad. Kabupaten | idem dj. 2 t 3 gt Let Pa et . KE 
Sukohardjo akan dihapuskan, dan j | redjarah Pama kuti Sengp kai OA 10,5 
akan digabungkan djadi satu dengan | ras Tata Negara». ..., ,, 3,59 
Kabupaten Karanganjar, P. assen, Barang Tekstil ET 

. Penggabungan ini dengan pertim- | -: iem ,. Pengetahuan 
bangan bahwa Kabupaten Sukohar- | barang tekstil 

djo jang merupakan "daerah minus, jang sederhana ,, ,, 3,— 
tidak dapat memenuhi sjarat2 untuk | Peverelli, Ilmu Kesehatan ,, ,, 2,— 
mendjadi daerah autoncom. Pstenpy Step dj. Lan ab 

Selandjutnja dikabarkan, bahwa | .dem dj. Dgoe KA 205 
mulai sekarang telah diadakan persi- ilem dj. Banaran 25 
apan2 untuk melaksanakan pengga- 'Dari Pangrung Peristiwa 
bungan tersebut. Sed arah Dunia dj. lia... ,,.18,50 

£ Daft... ogaritma 4 desimal ,, ,, 3,50 

Rp. 35.500,-. UTK PEMBA- | MT: nga Woo" Te 
NGUNAN SUKOHARDJO denh ek... In » 20,— 
Dari fihak DPD Sukohardjo diper- Ongkos kirir tambah 100, Yo, sedikit 

oleh kabar, bahwa telah dirertjana- nja Rp. Tn 2 
kan mendirikan gedung DPR dengan | ntuk Hari NATAL masih sedia: 
beaja Rp.11.500.-- termasuk pembeli- Ia aija sanga ta pa Nan 

an tanah dsb.-nja sedjumlah Rp35. Sa meh Ga Cards. 
500 - zege 

ari pada itu dikandung mak- Matjam? Buku Anak?. 
sud djuga untuk mendirikan peruma-. Kurdjungilah!!!! 
han pegawai Kabupaten dengan ren- "3 Pa Tidel - Na 115 - Jogja. 
tjana beaja sebesar Rp.37.200. 1132 - 
  

Hebat dengan Dera kami keluar Negeri aka Gengan ini kami 
“mohon diri dan mengutjapkan diperbanjak terima kasih kepada Tu- 
an2 Pembesar dan Kepala2 Djawatan di Jogjakar" 2. ae segala per- 
tolongan dan bantuannja selama kami di Jegjakas 
Kepada sdr.2 sekalian teman2 Gan handai. taulan 
tinggad dan sampai bertemu ai”. 
135 -12. E.A. OLIVE. 

LELANG - KAJU 

KA am ik 

  

  

    

Pada hari REBO dan KEMIS, tanggal 19 dan 20 DESEMBER 1951, 

(akan diadakan lelang besar unjuk umum. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

' SEMARANG. GEDUNG G.R.LS, BODJONG No. 116 

Pada hari RHBO, tanggal 19 DESEMBER 1951 jang dilelangkan: 

Kaju2 djati pertukangan, kaju bakar dan arang dari Kehutanan 
Daerah: BLORA, RANDUBLATUNG, KEBONHARDJO, SEMA- 

RANG dan KENDAL. 

Penimbunan?: Kunduram, Bandj jarwaru, Randublatung, Doplang, 

Sale, Ngandang, Terong:n, Tanggung, Kedung- 
djati I, Kedungdjati II can Kalibodri. 

Pada hari Kemis, tanggal 20 DESEMBER. 1951, 

Kaju2 djati pertukangan dari kehutanan Daerah: 

| TJEPU, MANTINGAN dan TPK. Djl. DELI/ I.V/. 13, di SEMARANG. 
Penimbunang: Batokan, Medang, Man ingan, Landoh, 

Djalan Deli /H.W. 13, Semarang. 

jang dilelangkan: 

Daftar kapling dapat diperoleh di kantor?: 

Inspeksi Djawatan Kehutanan Bagian ke III di Semarang 
” ” ” ” » E 1 Bandung 

: «.TYE ex Sorahaja. 
Kehutanan Daerah: Blora, Randublatung. Kekonhardjo, Semarang, 
Kendal, Tjepu, Mantingan dan Kantor Besar Djawatan Kehutanan di 
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INI MALAM DAN ' GekkOwnyA 

dengan SUKAI 

Sengadja" kami “putar bagi chalajak jang belum sempat untuk me- ' 
na 

SAJEMBARA | 
Lagu Angkatan Perang. 

A. Satu Lagu Angkatan Perang untuk NienaiaAi lagu jg. diperdengar- 
kan pada saat2 penting dan akan didengarkan- dengan chidmat 

dan penghormatan tinggi. Lagu tersebut 
serta bermutu tinggi, dan mempunjai 

tan Perang maupun Rakjat, bila panggilan tanah air memerlu- 
kannja: 
gai pembela bumi, laut dan udara Indonesia. 

. Satu Mars Angkatan Perang 

Sjarat-sjarat: 

En 
    F 

(Major Baehtar Lubis) 

130-12 

    DJAM:5— 17 — 9. $ 
17 Tahun.    

   

RIED A 
— “RUMANTI : — BONO — GRACE. 
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harus sungguh? berisi 
gaja penarik bagi Angka- 

lagi pula menggambarkan pemuda serta perwira seba- 

sebagai mars 
ngarkan pada saat2 jang bersifat gembira: 
memperoleh penghormatan. 

jang akan diperde- 
lagu ini tidak akan 

Tempo dan bentuk lagu diserahkan kepada para pengikut Sajem- 
bara.     
Lagu harus dapat dinjanjikan setjara bersama-sama (koor), dan - 
harus tepat, mudah, tegas. 

Lagu sedapat mungkin ditulis dengan ,,notenbalk” dan piano-par- 
ty. (iringan suara piano). 

a. Untuk lagu tjorak A disediakan satu hadiah berupa uang se- 
besar Rp. 5000,— 

b. Untuk lagu tjorak B disediak: an satu hadiah berupa Yang se- 
besar Rp. 2000,—. 

Djika kebetulan pentjipta melodie dan pentjipta sjair berlainan, 
maka penghargaan. didasarkan atas satu lagu. 

Hak tjipta lagu tersebut telah terbeli dalam hadiah2 tersebut 
untuk dipergunakan dalam keperluan dinas Angkatan Perang.   Lagu2 jang tidak terpilih dapat diminta kembali.   Sajembara untuk lagu tjorak A ditutup pada tanggal 30 “April 

1952, dan untuk lagu tjorak B ditutup pada tg. 29 Februari 1952. 
Hasilnja akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1952. 

a. Pada Mtortas tulisan ci Gibagian atas sebelah kanan harus 
litulis nama samaran pentjipta. 

b. Kertas tulisan lagu harus dimasukkan dalam sampul tertutup, 
jang dibubuhi alamat dan nama pentjipta Kesunag uknja (bu- 
kan samaran) dengan ajelas, 

C.. Pada sampul dibagian atas se belah kiri harus ditulis »Sajem- 
bara. Lagu Angkatan Perang”. Tjorak A atau tjorak B. 5 
Kiriman lagu dialamatkan kepada: .,,Panitya Lagu Angka- 
tan Perang” dja Kementerian Pertahanan, Merdeka Barat No. 
13, Djakarta. 

Surat menjurat tentang ini tidak diadakan dan piihisang Pant 
tya tak "3 at dibantah.- 

  

LA DJAKARTA, 4 Desember 1951. 
: Ta 2. « sa 2 Panitya 5 sk Me aa »Lagu Angkatan Perang” 5 

Ketua: Penulis, 

ttd. ttd.       (P. Gitomartojo) 

  

  

      AHLI NUDJUM H. B. AZAD Kotakpos 132 Bandung 
Menerangkan segala hal penghidupan 
perdjodonan, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan na- 
na dan umur dalam satu env eloppe dengan poswesel R. 10.—. 

Tuan / Njonja akan dapat djawaban jang tjotjok dan berbukti. Raha- 
sia tanggung dipegang teguh. 

rumah tangga, pertjintaan, 

129-12.   
  

Hg 
le ba men       

  Tilp. 646 Dk. 
!       

  

Djakarta. 
134 - 12. 

SEDIA BUKU2 PE! PELADJARAN: : 
| 1. Latihan Bahasa oleh Z5. MOECHTAK ...... 1 Aa Rp. 8, — 

2. Ilmu Bahasa Indonesia “oleh E. St. HARAHAP .. Haa OP 

3. 'Tata- bahasa baru Bahasa Indonesia ole S. TAKDIR 
Yana AELEA NAN Le MEA nba aa pan 10, — 

4. Peladjaran Bahasa Indonesia Umum “oleh Bi 
PAN GE Ta R0 Ole bs Ta aa an na Kah Da Ban 

5. Ketr, Peladjaran Bahasa Indonesia, “oleh HARUN 
LUBIS & MUSA bahagian I . co .i.o..c.omw.u Ba 5,650 

Pa Te Eh en M AN LOOP NUN GA an 
KENA KIP ta Le ita MEN Ka 8 aa 4,50 

6. Seluk-beluk Bahasa Indonesia oleh SABRARUDDIN 1 
2 NAS Ae na SN ea te AN Ae Kan UN Rn in net ka pon M,— 

7. Peribahasa oleh K. St. PAMUNTIJAK, N. St. ISKAN- 
Na AU AN Dibr MEA DE DEPO aU k ne AT nia aa NA 9, — 

Semua pesanan tambah ongkos 'kirim 1075, sedikitnja Rp. 1. 

” 
Toko Buku ,,K. R. 

TUGU 42 ' —  JOGJAKARTA. 
Haa sa Ma sa 
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Mardarine BUSAKA 31 Tuale 
urihs “gain enak Ha Tebu pagaoae 

, Yamin dan. bahan berduna jan 
“dikandung dari margarine Guna Ya e 

sedang hardanja pun Ia lebih mahal. 
Yobalah PUSAKA sekarang ajuga! 

| Hanfa dari bahan tumbukan 

#PEGRMAP Na menga tnannaekanmesanan Kan ara STAN 
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“ jan PELAN tis dip 
" " & 

MARGARINE 

a
e
 

“ 
menolong menambah 

nikmalnja dan 
lezatnja dapa 

r
a
p
 

Agar lauk - pauknja 
keriag-empuk 

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 
empuk, pun keraknja mendjadi berwarna 
uning « emas. Menggoreng de ngan 
PUSAKA lantjar segala galanja. 
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Sedap rasa rotinja 
PUSAKA menjunglap roti biasa men- 
djadi santapan djamuan. Anak - anak 
gemar benar akan itu, djuga para 
tetamu, 

banjak 

&


