
     

    

        

  

   

      

      

  

gara pada hari Saptu kemarin Per- 
Wari Oh seng Ka ne hari ulang 

   
   
   

  

  
& 1 r 1 alang £ t 

Batak. pula Ta malam itu wa- 
Kepala Daerah, 

f mbukaan atutjapkan, de 

   

        

    
   
   
    

   

  

an “maksud - Penihadn “malam Tt 
Aa aan tampil N. . Mantoro jang 

| meriwajatkan sup “ang dawn” -nja 
. Perwari selama 6 tahun. Oleh Pem- 

| bitjara: “dikemukakan achirnja ke- 
madjuan2 jang telah ditjapai, baik 
“didalam menegakkan Negara mau- . 
Yan bagi para anggauta2nja. 

P Alam dalam sambutannja ' 

  

     : »jaan nusa dan Bangsa In- | 
terletak ditangan kaum wa- 

    
   ae Ea 

ratan diachiri dengan 

    

   

  

Tania" Yrtampat: dagbauk Ne- |. 

    

  

     

        

2 HARIAN UMUM Te 
“@sebhkah. oleh bata. da Penerbit     

  

  

“DARI PE 

      
    «Seperti 

tahui sendjata2 

d itu berasal dari 
Negeri Belanda j 
dan hendak di- 
angkut ke Irian, 
Pemerintah Be-   

   

m
a
n
a
 

, bahwa sebagaian dari ! i 

  

film ' dengan tjerita: | 

landa minta 
pendjelasan apa 

. 'kah  pembesla- 
I hannja itu jang 
dilakukan : oleh | 
“komando militer | 

Tel auku telah dilaiehkan atas dasar 
perintah ataupun dgn seidzin peme- 
rintah Indonesia. “Djuga ditanjakan | 

     

"atas dasar apa tindakan itu Maki 
kan. 

- Selandjutnja dikabarkan, bahwa ! 
djawaban pihak Indonesia atas per- 
mintaan pendjelasan dari pihak Be- 
“Janda itu telah siap dan kemarin oleh 
ipihak Kementerian L. N. akan di-. 
sampaikan kepada pihak Belanda. 
Bagaimana bunji djawaban itu tidak 
didapat TN 
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Menteri melinadan padeban Ir. 

Djuanda tiba di Tokio pada hari Sab- 

“tu jl. sebagai ketua dari delegasi 
jang terdiri dari 18 orang. 
IP resa jang mengetahui di Dje- 

pang menduga bahwa delegasi Indo- ! 

“4 : aa selainnja berunding tentang 
u TR kerugian, djuga akan 

ai memperbintjangkan - tentang 
rikanan dan perdagangan. Pihak 
epang mengharap kemarin atay 

sudah menerima ketentuan 
g Indonesia ingin membitja- 

1" bila orang? jang berunding 
. Atu menjusun atjaranja. 

— Konperensi akan dimulai 
hari Djun'at? 5 

Djakarta menghendaki agar supaja 
| konperensi tersebut dibuka resmi se- 
telah dihadliri oleh 7 orang wakil par- 
Jemen jang akan datang mungkin 
(hari Djum'at. 
-- Sumber jang boleh dipertjaja me- 
nerangkan bahwa didalam para pe- 
serta perundingan itu termasuk be- 

“be ahli jang. akan mengambil | 
Ta Ayat Me Ka 

   

    

   

    

        

   
   

& £ 

mami ba ah dalam perunding- | 
5 gan Djer- 

2 dunia pertama. | 
M3 Aa dingan ini akan 
Li teri Keuangan Dje- 

ia 5 pang Hayato Ikada, Menteri Perda- 
bnnan Ryraro Tikahashi dan direk- 
Hanan stabilisasi ekonomi dari 
kabinet Djepang Hideo Sudo. 
| Perundingan dengan Indonesia di- 

ngguhkan dari Nopember atas per- 
kintaan Djepang jang memerlukan 

“lebih banjak waktu untuk memper- 
siapkan. Sikap Indonesia tidak akan 

pada konperensi ini. 'Peme- 
Djepang menghendaki satu 
besar dari tuntutan negeri2 

r meminta kerugian. : : 

B: ing mentah Hsekaha 

djuga berharap 
berp teguh 

ga
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berpegang 
perdjandjian per- 

djugae ditanda 
a Taat 14 itu 

wa,” pembajaran 
@jasa dan menger- 

  

  

                

ang tetap hendaki ba- - 
mentah Indonesia 

Ba & perdagangan akan 
dirundingkan djuga 

NDONESIA akan berbitjara Ia ' jenkasi Djepang dina ja ni : 
3 1 Tok rkan Initah 

  

     

     

      

      
    
   

   

Indonesia memilih Menteri Perhu- 
bungan sebagai ketua 
ini sebagai tanda bahwa Djakarta 
bersedia berunding atas dasar terse- 
but. Djepang ajuga berharap akan 
lekas selesai perundingan dari peng- 
gantian kerugian ini supaja dia lebih 
dapat dibebaskan dari beban peng- 
gantian kerugian, lebih lekas dari 
pada Italia, jang setudju akan mem- 

selama 7 tahun. 2 
Alasan jang. sekuat2-nja bagi 

| Djepang adalah djika bertambah hari 
“dia harus membajar uang, bertam- 
| bah berat tekanan penggantian ke- 
rugian atas dasar ekonominja dan 
ini berarti pula bertambah hari jg hi- 
lang bagi Djepang untuk mendjalan- | 
kan rol penuh didalam barisan de- | 
mokrasi jang melawan komunisme. 
Ant e 

(aslam -penggantian kerugian perang 

dike- 

..|igengan 3 elurui 
"te Pa la 

delegasinja, 

2 MERINTAH BELANDA 'TERHADAP “DIBESLAHNJA SEDJUMLAI F 

JATA DARI KAPAL ,,BLITAR” BEBERAPA HARI JANG LALU DI TG, Pa 

Berhubung dengan keterangan pi- 
hak resmi Belanda di Den Haag 
bahwa pembeslahan sendjata itu ada- 

"Jah suatu ,,pelanggaran hukum inter- 
| nasionat”, Menteri Penerangan Mo- 
| nonutu atas pertanjaan para warta- 
| wan menerangkan, bahwa sebagai 
telah diketahui umum, Pemerintah 

: gap Irian Barat termasuk dibawah 
| kedaulatan Pemerintah Rep. Indone- 
| sia dan Karena itu Pee Neta wila- 
| jah Indonesia. 

| Djuga diterangkan oleh Monaduta, 
bahwa karena Irian Barat 

|anggap termasuk kedalam  wilajah 
Indonesia, maka persetudjuan Bar- 
colena tahun 1922 mengenai prinsip 
pengangkutan bebas itu tidak berla- 
ku dalam Nak: ini. — Ant. 

KUDUS & PATI — AMAN! 
Pada tanggal. 16-12-51 kemarin 

dulu, pada waktu malam hari, ge- 

  

tan Ik. 150 orang melarikan diri dari 
daerah Plukis (?) menudju kedesa 

Djetis suatu tempat 7 km sebelah 

Timur Wirosari. Kemudian pada 

djam 18.50 -gerombolan - 

ra dan jang sepertiga menudju kese- 
latan jang kemudian sampai didesa 
Supit pada djam 11.00 

Selandjutnja komuhike tersebut 

menerangkan, hahwa pasukan2 ki- 
ta dengan kekuatan 3 kompi terus 
giat mengadakan penggerebegan ter- 

| hadap para pengatjau. Selama peng- 

  
'gerebegan 2 hari jl Dasa kita 
“telah mendapatkan - Tap. 

    

  
   pengatjau ditempat ' Gene tetegan 

itu hanja kelihatan adanja darah2 

jang dapat menandakan, bahwa pi- 

hak pengatjau ada jang” Juka2 berat 

atau ringan. . 

' Sementara “itu dilarang buk 
bahwa dipihak pengatjau terdapat 

8 orang mati dan. 9 orang luka2. Se- 
dang pembersihan . jang -dilakukan 
oleh pasukan kita diantara Brati da- 

pat menemukan seputjuk bren dan 

beberapa sendjata lainnja. Hingga 

Ikini pentjaharian sendjata2 penga- 
tjau jang bertjetjeran masih terus 

dilakukan. 
Oleh pihak penerangan dipisi Di- 

ponegoro diterangkan, bahwa dewa- 
sa ini disekitar daerah karesidenan 

| Pati dan Kudus telah aman kembali 
| berkat kegiatan pembersihan jang 
| dilakukan oleh pasukan2 kita. Mes- 
| kipun demikian namun pada saat 

Hai masih dilakukan pembersihan2. 
  

Eden cedia ada 

    

pada menteri luar negerinja tentang 
Lori Mesir. 

Seperti diketahui, Salahuddin Pas 
'sha kini sedang berada di Paris, me- 
mimpin delegasi Mesir dalam sidang 
Umum PBB jang ke-6. 

Diduga, bahwa dalam pertemuan 
itu Salahuddin telah memberikan 
pendjelasan tentang politik luar ne- 
geri jang didjalankan oleh Mesir de- 

.wasa ini. Selain itu telah dibitjara- | 
kan djuga maksud Mesir, supaja pas 
ra perutusan Mesir memperoleh se- 
butan duta2 dari ,,Radja Mesir dan 
Sudan”. 

Sementara itu UP Neananasa. bah- 
wa menurut keterangan sumber2 jg 
mengetahui, pada hari Minggu atau 
Senin ini pertemuan duta2 itu akan 
dilandjutkan. 

i 

Eden Kalahuddin. 

Demontasa itu dari London diwar- 
takan, bahwa menteri luar negeri 
“Anthony Eden bersedia mengadakan 
pertemuan dengan menteri luar ne- 
geri Mesir Salahuddin Pasha untuk 

membitjarakan persengketaan Ing-   | Igeris- Mesir, tetapi ia tak mau me- 
(ngambil inisiatif 
|itu. Demikian djurubitjara. kemente- 
| rian luar negeri mengatakan pada 

untuk pertemuan 

“hari Minggu jl. 
Eden akan: berada. di Paris pada 

hari Senin kemarin atau Selasa ini, 
rsama2 dengan perdana menteri 
nston Churchill, jang akan me- 

ngadakan pembitjaraan dengan para 
menteri Perantjis tentang rentjana 

  

  

   
  

              

   

djungannja ke Washington pada 
Djanuari j.a.d. 

sntang hari berangkatnja duta- 
ar Mesir di London, Abdullah 

  
  

    

  

   

    

ngan antara, NT, A1 

ix. Pasha, belum ada kepastian. 
Mungkin 

kan rundingan 
— dengan Salahuddin 

Pn — Tapi ta' mau ambil inisiatip 
ARA Duta diplomatik Mesir dari 10 negeri? Eropa pada hari Saptu 
berkumpul di Paris, untuk memberikan laporan tangan pertama ke- 

reaksi Eropa terhadap politik Juar 

. mungkin, demikian dikatakan oleh 

| ajurubitjara "kementerian luar negeri 
inggeris malam Senin jl. Tetapi se- 
landjutnja ia katakan, bahwa hal 

ini masih belum diatur. 
Menurut kabar angin tersiar Eden 

akan menemui Salahuddin Pasha di 
Paris. — Ant. AFP. 

  

PEMBITJARAAN LIE - CA- 
MILLE 

Sekretaris djenderal PBB, Tryg- 
ve Lie, pada hari Minggu jl menga- 
dakan pembitjaraan dengan sekre- 
taris djenderal Dewan Eropa, Jac- 
gues Camille, mengenai kemungki- 
nan diadakannja kerdja sama anta- 
ra kedua organisasi tersebut. 

Kerdja sama ini kabarnja teruta- 

ma akan berupa peraturan ketera- 
ngan dan permusjawaratan menge- 
nai masa'alah2 ekonomi dan sosial 
jang merupakan Ten mena bersa- 
ma. Ant Rtr. 

  

JUGOSLAVIA KERDJA SA- 
MA DGN. AMERIKA. 

“ Kata Tito. 

nah menjatakan, bahwa akan bahu- 

membahu dengan Amerika Serikat 
dalam melawan agresi, dimana sadja 
ini dilakukan, baik di Berlin maupun 
dibatas Yugoslavia. 

Seorang anggota dari Kongres A- 
merika, Zablocki (demokrat), kata, 
Tito menjatakan hal itu kepadanja 
dalam suatu konperensi di Belgrado 
Zablocki baru sadja kemali dari per- 
djalannja di Eropa Ant—UP,   

dan Rakjat Indonesia tetap .mengang | 

ita di- |!   
rombolan pengatjau dengan kekua- 

| pengatjau | 

jang dua. pertiga membelok keuta-: 

' mengabarkan, : 

  
Marsekal Tito dari Yugoslavia per- 

    

   

      

Sebuah gedung .p 

baru jang tingginja & tingkat akan 

didirikan didekat ung Kremlin, 

demikian Radio Moskow pada hari 

Saptu jang lalu | 

Gedung baru itu ja 

pakan pentjakar Ian "3 jang ke-8: di 

Moskow, akan dipakg untuk 2000 

buah kantor pemerintah Ant. Afp. 

PERTEMPURAN DI INDO 
CHIN/ 

Pesawat2 angkatan udara Peran- 

tjis pada hari Minggu jang lalu me- 
lakukan serangan2 dengan terus-me- 

nerus terhadap pasu 
Chi Minh jang mi 
setelah kegagalan 

jang terachir dise 
Hitam di Tonkin- P 
kan2 Ho Chi Minh jang kuat didae- 
rah Apdachong diserang, demikian 

pula satuan2 Ho Chi Minh lainnja 

yg akan meru- 

     

  

   

     

    

  

meundurkan diri 

'Offensif mereka 
ndjang Sungai 

musatan pasu- 

jang pada malam hari kemarin .ti- 

dak dapat menjeberangi sungai Hi- 

tam« ! 
' Sementara itu pasukan2 istimewa 

Perantjis jang mengedjar pasukan2 

gerilja jang me sundurkan diri itu 
ya pesawat .Pe- 

bulkan kerugian2 
an2 Ho Chi Minh 
2. di Sungai Hi- 

    
   
    

  

   

    

x 

rantjis telah m 

besar dipihak pasi 
dalam pertempura. 
tam. — Ant. AF 

"Kedaulatan Kala 

“ditangkap 

'senhower, 
dan mungkin tjalon presiden Ame- 

'kan   
'mendjadi 

  

  

(inngnuta S3 

DJENDERAL EISENHOWER 
Menurut KomentarMoskou. 

Siaran radio Moskou jang dapat 

di Washington ternjata 
berisi kritik terhadap djenderal Ei- 

komandan pakt. Atlantik 

rika Serikat, demikian diberitakan 

pada hari Sabtu jl. oleh penangkap 

siaran radio luar negeri dari peme- 
rintah Amerika. 

Menurut radio Moskou, djenderal 

Eisenhower belum pernah menang- 
pertempuran. Djenderal ini 

memperoleh hasil bagus karena ke- 
betulan bertemu dengan djenderal 
Mac Arthur jang menjebabkan “ia 
diadjar kenal dengan Rockefellers. 
Kemudian emas dari Rockefellers 
angkat naik djenderal Eisenhower 

tjalon pahlawan -nasio- 

nal jang luar biasa, demikian radio 
Moskou menurut penangkap siaran 

radio di Washington. — Ant. UP. 

SEKRETARIS KEDUTAAN 
INGGERIS DI 

5 ». PRAHA 
Dituduh mendjadi mata?. 

Kementerian luar negeri Inggeris 

  

mengumumkan, bahwa Robert. Nei | 

kedutaan Ing- | 

geris di Praha, kini berada didaerah | 

Djerman dalam perdjalanannja kem- | 

Gradner, sekretaris 

bali ke Inggeris..Ia menempuh per- 

djalanan ini dengan mobilnja. 

. Pemerintah. Tjekoslowakia telah 
minta kepada London supaja me- 
manggil kembali Gradner, karena 

Gradner katanja dipersalahkan men- 

djalankan pekerdjaan mata2, Ant. 
AFP. : 

' PENGANGGURAN MENING: an2 gerilja Ho i 

KAT DIPERUSAHAAN2 
PAKAIAN INGGERIS 

Sebagai akibat  tingginja harga 

pakaian bagi para pemakai pada 

umumnja, maka djumlah kaum pe- 
nganggur diindustri2 pakaian Ing- 

grispun makin meningkat pula. 
Djumlah pekerija perusahaan pa- 

kaian jang tertjatat sebagai pe- 

nganggur pada achir bulan Septem- | 

ber ini adalah sebesar 23.000 orang, j 
tjatatan jang | sedangkan menurut 

terachir sebelum September ini ada- 

lah hanja sebesar 13.000 orang. 

Pengangguran 

lar keperusahaar2 tekstil dan sepatu 

Ant JP: 

     
AE ai krntaa 

“ubatmo 

kundjungan Presiden 
di Jogja 

AGI HARI INI DJAM 8.45 Presiden dengan Njonjah beserta rom- 

bongannja ditunggu kedatangannja di Jogja dari Djakarta. Seperti | 

diketahui kundjungan Presiden di Jogjakarta itu berkenaan dengan pera- 

jaan Dies Natalis Perguruan Tinggi Gadjah Mada jg ke- KI dan untuk 

melakukan perletakan batu pera gedung P.T. ss Mada di Bulak 

Sumur. 

Penerimaan di: Maguwo akan dila- - 
kukan oleh Wk. Kepala Daerah Isti- 
mewa. Jogjakarta S.P. Paku Alam, 
Presiden Universitet Gadjah Mada 
Prof. Dr. Sardjito dengan njonja, Ke 
tua DPR Daerah dan para anggota 
Dewan Pemerintah Daerah, Wali Ko 
ta Jogjakarta Mr. S. Purwokusumo 
beserta para pembesar sipil, polisi 
dan militer lainnja. 

Sesudah upatjara penerimaan di 
Maguwo, Presiden dengan pengiring 
nja menudju ke Gedung Negara, di- 
mana rombongan Presiden akan di- 
terima oleh pembesar2 beserta nja- 
njah2nja. Rentjana selandjutnja sbb: 

Selasa, 18 Desember 1951. 
16.30-18.00 Presiden menjaksikan 

finale Sepak Bola P.O.M. 
18.30-19.00 Mengunfjungi peri- 

ngatan satu tahun berdirinja Persa- 
tuan Wanita. Keluarga Universiteit 
Gadjah Mada (Pameran pekerdjaan 
tangan hatsil pendidikan wanita. 
20.15-22.00 P.J.M. Presiden meng 

hadliri Pertemuan para Insinjur di 
Gedung Agung dimana Prof. Sardji- 
to dan Ir. Sunarjo akan berbitjara. 
Ki 

  

Rebo, 19 Desember 1951. 

83.00-12.55 Presiden beserta pengi 
ring dan para Pembesar Negara la- 
in-Jainnja menudju ke Universiteit 

Negeri Gadjah Mada. 
Kemudian lihat : 

a. protocol Dies Natalis serta 
b. protocol perletakan batu pertama | 

Gedung Universiteit Negeri Ga- 
djah Mada di Bulak Sumur. 

17.00-17.30 Presiden mengundju- 
ngi Mesdjid Peringatan Sjuhada. 

19.15-20.00 Presiden menjaksikan 
arak2an jang melalui Gedung Agung. 

21.00 - 22.30 Ramah-tamah antara 
Presiden dan para Mahasiswa. 

Kemis, 20 Desember 1951. 

Djam 7.30 Makan pagi, kemudian 
menjaksikan pertandingan tennis di 
halaman Gedung Agung - (beberapa 
tempo sadja). . 

8.30-9.30 Pertemuan dengan IPPI 
di Gedung Agung. 

-10.00-11.00 Pertemuan dengan P. 
PMI. di Kepatihan. 

11.30 Menudju ke Maguwo. 
12.00 Take off dari Maguwo, 

Sekitar Bn. Munawar : 

ini djuga mendja- | 
| 
| Internasional 

| 
| 

  

  
Sebulan aa, 

Etjeran «sa... 

1 milimeter, 1 kolom . 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 
sip, Ill — 

0.60 ” 

ADPERTENSI : 
0... Rp3 0805 

  

  

  

   
    
     
     
     

     
     

     
    
    

     
     
     

       
     
       
      
     

     
    

    

   

     

            
   
   

    
     

      

  

     

            
     

     

  

    
        
        

       
     

     

  

    Gambar diatas ini menjatakan sewaktu bendera POM diserahkan. Sri 

Sultan Hamengku Buwono selaku ketua Komite  Olympiade Indonesia 
kepada ketua umum panitia POM Suwarno. 

Sekitar perundingan2 di Panmuniom : 
  

riksaan oleh 

D 

PBB tarik kembali tuntutan peme- e : 
Palang Merah 

ALAM perundingan panitya ketjil urusan tawanan perang jang di- 
adakan di Panmunjom pada hari Minggu jl. delegasi PBB telah me 

narik kembali tuntutannja supaja Palang Merah Internasional Na idzin- 

kan memeriksa kamp2..tawanan perang di Kor ea Utara. ai 

Djurubitjara delegasi PBB djende- 
ral Nuckols menerangkan, bahwa pi- 
hak PBB telah memutuskan untuk 
menarik kembali tuntutan pemerik- 

| saan oleh Palang Merah Internasio- 
Inal jang tadinja oleh pihak PBB di 
| pandang sebagai sjarat pertama se- 
na perundingan2 tentang soal ta- 

  

wanan perang dilandjutkan. Pikak 
| Utara senantiasa telah menolak. tun 

aa PBB ini. 
Tawaran PBB. 

Pemimpin delegasi PBB dalam pa 
|nitya tersebut,. laksamana Libby, da 
|lam sidang pada hari Minggu itu me 
| njatakan “kepada pihak Utara, bah- 
|wa delegasi PBB bersedia dan ingin 
| melandjutkan pembitjaraan2 tentang 
usul Utara mengenai soal tawanan 
perang, segera setelah diterima ke- 
terangan2 mengenai tawanan2 pe- 
rang jang berada ditangan Utara se 
bagai telah diminta oleh pihak PBB 
pada tgl. 27 November jl. 

Dalam sidang tsb. pihak PBB mem 
bawa dokumen2 jang berisi nama2 
dari tawanan perang Utara jang ber 

“ra tidak mau menerima dokumen2 
itu ataupun memberi sebagai ganti- 
nja.keterangan2 mereka tentang ta- 
wanan2 perang PBB. Utusan Utara 
djenderal Lee Sang Cho menjatakan, 
bahwa ,,pihak PBB tidak membutuh | 

kan daftar nama2 para tawanan utk | 
membitjarakan prinsip2 masalah ta- 
wanan-perang”, 

mesra 

  
PAP. 

Surat permintaan bantuan dapat 
ditangkap 

KAUM PENGATJAU, GRAJAK TIDAK AKTIP 
EMARIN PAGI tentara kita mengadakan gerakan penjerangan ter- 

Kisi kedudukan kaum pemberontak didaerah Ngupit, Djatinom. 

Hasil?l-nja belum dapat merta sebab ketika berita ini dibuat gerakan 

tadi masih berdjalan. 
Dalam penindjauan wartawan K.R. sampai ditempat kedudukan anak 

buah Bn. Munawar dapat diketahui, bahwa keadaan didesa pengaruh 
mereka diliputi suasana tertekan. Rasa keragu-raguan, saling kurang per- 

tjaja dapat dilihat dalam wadjah penduduk. 

Kepada tentara kita penduduk be- 
lum berani menjatakan keterangan2 
jang djelas. Kelihatan dalam mereka 
memberikan keterangan masih dili- 
puti perasaan tertekan. 

Ketika para wartawan memasuki 

desa dan daerah jang letaknja 1 km 
dari desa Ngupit dapat merasakan 

dan mengetahui, suasana tertekan 
dan penduduk belum berani mengelu- 
arkan perkataan2 dengan terus te- 
rang. Sesudah kita sampai ditempat 
jang tidak djauh dari sarang perta- 
hanan anak buah pemberontak Mu- 

nawar, dan mengalami suasana se- 

perti tsb. diatas, maka rombongan 

kita kembali lagi ke Klaten. 

Kedudukannja terpentjar. 

Dengan adanja penjerbuan tentara 
kita didesa Ngupit beberapa hari jl. 
kelihatan kekuatan mereka sudah ti-   dak kompak seperti semula, Dalam 

sa k P3 

Kan Batavia 

“in Kunsten 

keadaan terpentjar lebih menjuka- 
kan bagi angkatan perang kita untuk 

mengadakan pemadaman terhadap 
para pemberontak. Apa lagi bila me- 

reka sudah benar2 mendapat perlin- 
dungan dan dapat kerdja-sama de- 
ngan penduduk. 5 

Sampai dimana usaha penduduk 
untuk melindungi para pemberontak 
dan kerdja-samanja belum dapat ki 
ta ketahui. Tapi dapat dikemukakan 
disini, bahwa dalam hal ini kita da- 
pat melihat dan merasakan pendu- 
duk ditempat jang kita datangi tsb. 
diatas tidak semuanja sudah mene- 
lan hasutan2 dari pihak kaum pem- 
berontak. Kepertjajaan kepada me- 
reka pun belum dapat penuh. 

Karena takut. 
Sementara itu atas pertanjaan bu-   

  

pati Klaten menerangkan, bahwa 
perbantuan para lurah kepada kaum 

pemberontak ialah didalam persedi- 
aan Makanan. Lebih landjut tidak 
diterangkan, apakah para lurah2 itu- 
pun memberikan perbantuan kemili- 
teran. 

Olehnja dikemukakan adanja be- 
berapa golongan dikalangan kaum 
pemberontak jang berbedaan keja- 
kinannja terhadap gerakan kaum 

pemberontak tadi. Hanja satu dua 
sadja jang benar2 berkejakinan di- 
dalam menunaikan tugasnja. Sehagi- 
an lagi terdapat jang bertindak, ka- 
rena tekanan dari pihak atasannja, 
dan ada jang disebabkan rasa takut. 

Grajak tidak aktip. 

Didalam kaum pemberontak me- 
ngadakan perlawan terhadap alat2 
Negara nampak kaum  pengatjau, 
grajak tidak ikut aktip mengadakan 
kekatjauan. Boleh dikatakan mere- 

ka masih tinggal diam. 
Menurut bupati Klaten tentang 

adanja rapat dari para benggol gra- 
jak di Tjokrotulung, Bojolali, jang 
katanja mereka akan giat mengada- 
kan penggrajakan, sampai sekarang 

belum kelihatan bukti2-nja. Keadaan 
didalam daerah Klaten selama ini 
tidak nampak aktipitet dikalangan 

  
    

  

     

ada ditangan PBB, tetapi pihak Uta- | 

Setelah pernjataan utusan Utara 
itu, laksamana Libby mengusulkan 
supaja sidang ditunda hingga hari 
Senin pagi kemarin ,,untuk memberi 
waktu kepada pihak Utara guna me- 
mikirkan tawaran PBB”. : 

Pasal 3 tidak madjua. 
Sementara 'itu panitya ketjil jang 

membitjarakan pasal 3 dari agenda, 
jaitu soal penglaksanaan dan penga- 
wasan perletakan sendjata, pada ha- 
ri itu tidak membawa kemadjuan. 

Djurubitjara PBB djenderal Nuc- 
kols menerangkan, bahwa delegasi 
Utara tetap mempertahankan usul 
ta ka bahwa penggantian pasu- 
kan2 selama berlaku gentjatan sen- 
djata di Korea dengan rata2 kira2 - 
5000 orang sebulannja itu ialah tju-x 
kup, sedangkan menurut pendapat | 
mereka soal penambahan (penggan- 
tian) perlengkapan2 perang dan alat 

lalat sendjata selama waktu itu da- 
lam bentuk apapun djuga tidak 

| mungkin diterima oleh pihak Utara. 
Sebali iknja delegasi PBB menegas 

|-kan kepada pihak Utara, soal2 peng 
gantian serdadu ,dan penambahan 

|alat2 selama berlaku gentjatan sen- 
| djata bukanlahf soal2 untuk dirun- 
|dingkan, dan pihak PBB tetap akan 
melandjutkan penggantian dan pe- 

| nambahan itu atas pertimbangan sen 
Giri pada waktu gentjatan sendjata 

| berlaku. 
| Panitya ini kemarin melandjutkan 

| pembitjaraan2nja. — Ant.-AFP. 
ma Ie an Marga 

  

mereka itu. Apakah suasana tenang 
itu akan diikuti kekatjauan jang le- 
bih hebat, pak bupati tidak dapat 
memberi keterangannja. 

Para pemimpin Islam ta? 
setudju. 

Sikap dari para pemimpin2 Islam 
didaerah Klaten diantaranja ketua 
Masjumi Klaten dan kyai, menurut 
keterangannja bupati Klaten pada 

ummnja mereka tidak menjetudjui 
daerahnja didjadikan daerah D.I. 

Gerakan penerangan dimulai 
Dalam keterangannja dinjatakan- 

nja djuga, bahwa kini telah mulai di 
djalankan gerakan penerangan ke- 
pada rakjat. Sesuai dengan insruksi 
dari Djaw. Penerangan Propinsi Dja 

wa Tengah, maka penerangan2 jang 
ditudjukan kepada rakjat itu dilaku- 

kan bersama-sama antara pihak dja- 
watan penerangan dengan djawatan 
agama, 

Gerakan "penerangan tsb. dimak: 
sudkan untuk menghilangkan kesas 
lah-pahaman dan untuk menghilang- ' 
kan rasa keragu-raguan serta ke- 

gelisahan dikalangan penduduk, ter- 

utama jang berigama Islam. 

(Bersambung hal. 4). 

TA LEE 
KK Seorang rekan ketika mengundjus 

ngi POM di Kridosono ditanja oleh 
temannja maha-siswa, di P(erguru- 

an) Tinggi) mana rekan itu belas 
djar MN sAku tidak me 
nuntut.. an De Perguruan, 

Tinggi) “Kledorterany, Pterguruan ) : 

Tinggi) Algama) I(slam) Ntege 

ril, melainkan di P(ersatuan) Wt(a 

tawan) TI ndoneSA) ban Leni ama 

  

  

  
    

   

    

     
    

     
    

    

 



   
    

    

   
imah kediama 

. pengumuman 

gai alasan diamblinja ket 
an ini adalah, bahwa dalam ta: 

jang lampau (terutama dua tahu 
hir ini) semakin banjak terdja- 

di kebakaran2, tidak sa | 
ta, melainkan djuga didalam kota, jg 
atjapkali sangat besarnja, sehing, 

| dunia perasuransian dan perdagang- 
an internasional, jang memperhati- | snc 

“kan perkembangan keadaan di -| 

ahuni AN 

dja diluar ko 

   
sia ini, mendjadi tjemas karenanj 

   

   
   

  

   

   
   
   
   

   
   
   

      

«lll-habis) 
ELANDJUTNJA diterangkan, bahwa djumlah orang jang sudah “Gi- i ada lebih kurang 400djiwa jang telah memakan binja Se- 

2) rata? Rp. 5000,— (Timariba rdpiah) de- 
kos2 mendirikan ruah Rp. 2000,—, ong 

, pembelian alat? Yoni, pikatan @ 
untuk selamia 8 bulan Rp 
»VoGrschot” jang dengan & 

  

   

  

    
      

   
   

  

menurut Ir. Tam 
Ti OA 

   

    
   
   

    

  

   
   

      

   

& 

  

  

. na- : 

let alone 

i-ditunggu datang- 
#erapa direktur 
York di 

  

ah didapat keten 
n baru pengganti 

nent” bagi Stanvac 
chir pada tgl, 31 De- 
kan mulai berlaku pa 
auari 1952. Demikian 

           

   

        

    
       

    

tahun 1955. Sebagai : 

      besar di Indonesia. — Ant.       

  

      
Uu 
2 2|.. MENOLAK KEWARGA 
»I NEGARAAN 

  

aG Menurut Kantor Pengadilan Nege-: 
ri bag. pedaftaran- warga negara 
Sampai batas tg. 4 Desember jbl. 

  dah ada 47 orang bangsa Tiong- 

  

  ik Indonesia, sedang 
. n2. jang masih bera-: 

ara. Repu    

   

     
   

    

   
   

   
   

   
   

   

    

    

    

, Ongkos? 
an kenerlaan P0ga pe 

6 setjara beraug- 
uda pemeriutah, Tupi ada pula jang 

  

   

  

  

jaran kembali itu. 

atas, karan2, bersimpang:siur dan mema-' 
kan perongkosan jang banjak sekali 
“mudah dapat dibajangkan, maka un- 
(tuk memasukkan berbagai rentjana 
“itu dalam satu rentjana bulat dan 
intergral, dan untuk dapat memba- 

mbunan tasi segala biaja2 pada pengeluaran? 
ekonomis jang sangat perlu sadja, semua usa- 

ha transmigrasi dikoordinir dan sela- 
tenu- ku koordinator telah ditentukan Wa- 

: untuk kil Perdana Menteri Suwirjo. Pada 
pertanian dan | tanggal 18 Desember jang akan da- 

nenebang hutan dan 
luar negeri, jang 

pindjaman 
: 2 A- 

tang akan diadakan rapat, guna me- 
nentukan suatu rentjana transmigra- 
Si jang bulat serta, segala pengeluar 
an2 jang diperlukan, meliputi instan— 
|si2tersebut diatas, jg berkepentingan 
|dengan usaha transmigrasi. 

Transmigrasi BRN. dan CTN. 
| Rontjana tahun Y951 mengenai 

   

  

   
   
    

    

  

   

   
   

    

    
   
   
    

    

   

  

    

    
    
   
   

    

  

   
   
   

  

   

   
   

      

    

  

    

        

    
    
    
    

: b “|fransmigrasi bekas? pedjoang jan selan- 2 pedjoang jang 

(hal, melipati 792 bekas peljoang be- 
serta 67 anggauia kelkarga mertkh 
(jang sudah dipindahkan ke Lampoitg, 
Selandjutnja dalara tahun ini masih 
harus dipindah kan 280 bekas pedjo- 
ang beserta 2500 angyauta keluarga 
ketempat jang masih harus ditentu- 
kan. Selain dari itpatusahakan frins- 
miprasilokil di Sulawesi melipati 
(sedjamiah W150 keluarga bekas pe- 
Gjoang dan bekac-KNIL ke Bulukum 
ba dan Domaga. : 

Untuk tahun 1952 direntjanakan 
transmigrasi 25.000 keluarga bekas 

- 'pedjoang dari Djawa ke Kalimantan 
si , dan Sumatera Selatan. Pula akan di- 

jusahakan transmigrasi-lokal jang 
». 1 Meliputi 6060 keluarga bekas pedjo- 

lang dan bekas-KNIL di “Sulawesi, 
1 Flores dan Sumatera. Rentjana 1952 

(diusahskan Biro Rekonsfraksi Nasio- 

  
  

Gi Jitu ditaksir akan memakan biaja Rp. 
327.000.000, , 

-|, Mengenai transmigrasi jang dise- | 
Hlenggarakan Corps jadangan Na- | 
sional perlu diterangkan, bahwa itu | 
merupakan landjutan dari 1 

      

(ha Stat A Angkatan Darat dilapa-. 
ngan transmigrasi 

| karang dilantjutkan C.T:N. bersama | 
IB.R.N. (Biro Rekonstruksi  Nasio- 

  
| Dalam tahun 1950 OT.N. telah me-   

nja ke Lampong, Kalimantan- | 
rat dan Kalimantan-Selatan. 

"Dalam tahun 1951 telah dipindah- 
an 4940 anggauta C/TN. dari Dja- 

ke Kalima 
Selatan 

s 

dan untuk 

    

kadana $ 
jau (1500) 
1 Lemo (1000 

   

  

   
     

          

     
   
   

      

dengan berita jang tersiar bahwa Pemerintah telah 
eputusaw dalam seal , let alone agreeme 
oh. Ram selaku ketua Paniiya N 

bahwa pada waktu ini Pemer 

  

“da di kantor CHTFI “ada 29 orang, 
| jumlah 76 orang. 

   Bangsa Belanda jang telah m 
lih kewargaannja, masuk mendjadi 
warga negara 
Buat bangsa2 asing lainnja belum 

  

  

Lebih djauh dapat dikabarkan, bah 

hoa dalam distrik Kota Purwokerto 

ada 321 orang, Arab 562 orang dan 
bangsa asing lainnja ada 34 orang. 
Masing2 itu terhitung tuajmuda to- 
tok danjatau peranakan. (Kor). 

saan Wartawan jang kena perka 

“pada ssk pada waktu achir? ini, dan   
bagi B.- | 

etahui, Stanvac, Caltex dan 
adalah maskapai2 minjak jang. 

(hoa. 1x menolak sebagai warga | 

pendahuhian dalam perkara persde- 

'CTN. setelah tiba ditempat kediaman 

paikan surat kepada Menteri Penera 

DJakarta, 15 Desember 1951. 
Kepada jang terhormat. 
Saudara Menteri Penerangan R. I. 
Ih en Tera uli ar 4 
Merdeka! -- 

pusat "Persatuan Wartawan Indone- 
sia” (PWI), dengan ini mendesak ke 

“Ipada Saudara Menteri, jang dalam | 
soal2 pers dan wartawan mendjadi Es 

instansi resmi jang bertanggung-dja- 
wab, suka kiranja Saudara sepenuh- 
nja menaruh perhatian kepada hal2 jg 

kami sampaikan seperti dibawah ini 
dan —- demi kehormatan Negara kita 
sebagai Negara Demokrasi -- melaku- 
kan kebidjaksanaan setjepat-tjepat- 
nja kearah pelaksanaan hal2 jg sa- 

(Ingat urgent tsb., sambil menunggu 
ketentuan2 jang berupa  undang2 
atau peraturan? mergenai pers jang 

Ikfny sedang direntjanakan oleh Pa- 
nitya Krdja, Panitya Pers jang te- 

|Ilah Saudara bentuk. 
1. Pemborgolan Saudara Goei Po 

An, pemimpin “Trompet Masjarakat” 

masuk tahanan dalam pemeriksaan- 

lict, bukan sadja melukai hati Sau- 
“dara Goei Po An, tetapi djuga meng- 
kgelisahkan seluruh -corps wartawan. 
Ketika didjaman pendjadjahan dita- 

hun 1934 - terdjadi hal serupa itu, 

katas protes organisasi wartawan, Po 
krot Dienderal menjatakan penjesa- 
'lannja, dan sedjak itu sampai pe- 
ristiwa Saudara Goei Po An baru2 
“ini, tidak pernah lagi terdjadi pem- 
borgolan — wartawan jang kena 
persdelict. Kami mendesak “kepa- 

da Sandara untuk melakukan kebi- 
djaksanaan supaja diadakan ketentu- 

'an jang tegas jang memberi djami- 
nan” sehingga pembor- 
golan wartawan jang 
kena perkara persde- 
act tidak akan teru- 
Tang lagi di Indonesia 
Merdeka. : : 

2. Dalam surat: kami kepada Sau- 
dara Djaksa Agung tg. 19 Nopember 

  

buatan djalanan dan sebagainja. 
“Peria diketahui pala, bahwa trans- 

mnigrar2 CFN dan BRN itu menda- 
pat sokongan lebih baik dan lebih ba- 
'njak Geri pada transmigran? umum, 
jang diusahakan oleh Djawatan 
“Frarsmigrasi. Mereka dari OTN di- 
pindahkan tetap dalam Kesatuan? se- 
utahnja dah mendapat perawatan 
merirat normen ketenteraan. Kalau 
mereka senmanja rta telah mendapat 
tjakup keahlian atau ketjakapan, 

maka Tarmibat-dun diusahakan untuk 
mehdjadikan mereka penduduk bia- 
sa. 

"Pemindahan jang diusahakan 
Angkatan Darat berbentuk kesatuan 
“(bataljon2 utuh dengan status se- 
bagai tentara, telah terdjadi dalam 
tahun ini kekabupaten Singkawang 

nap keluarga mereka, Maksudnja ja- 
Jah, untuk memasukkan mereka ke- 
bawah pengawasan ' dan perawatan 

  
jang baru. Lain2 pemindahan oleh 
Angkatan Darat belum terdjadi. 
Dalam pertjakapan dengan pen-   

hulu jang se- | 

jang diperlukan, 

“patjap kali terpaksa dikalahkan dju- 
195 |ga oleh lain? usaha jang mendapat 

aindah dari Djawa 38204 dari ang- (prioriteit pula. an 

pemindahan tenaga dan pembukaan 
lapangan? bekerdja harus dilaksaria- 

3 kan bersama. Dikewatirkan, 
(Barat dan Kali- | segala kelambatan 

tahin (ruh buruk pada keamanan dan ke- 
15. Itenteraman, jang mudah sekali ter- 

ganggu oleh penimbiinan 
|jang menganggur 
kurang makmur, Selandjutnja dite- 
rangkan, bahwa kundjungan Wakil 
Perdana Menteri Suwirjo ke Sulawe- 

(si jad. bertalian pula dengan penin- 
djauan 
transmigran2 disana, — Ant, 

djabat2 urusan transmigrasi di Dja- 
karia, dapat diambilnja kesimpulan, 

bahwa,. terutama — disebabkan oleh 
terbatasnja keuangan dan kekura- 
ngan tenaga terdidik chusus “untuk 
pemetjahan masalah transmigrasi 

pada usa- |itu (disamping industrialisasi, nle- 
ngintensivir “pertanian,  dsb.-nja), 
Kemampuan bertindak terbatas. Se- 
lain itu, prioriteit pemesanan alat? 

dalam prakteknja 

Mereka semua berpendapat, bahwa 

bahwa 
akan berpenga- 

tenaga 
didaerah2 jang 

    

    

  

“Indonesia ada 19 orang 

ada Kena (ana takAn, pendiriannja. 

wa djumlah penduduk bangsa Tiong- 

g jada Ik 10.000 orang, Belanda (diselu- | 
(ruh daerah Karesidenan Banjumas) 

Pemborgola 
' Penahanan dan pemeriksaan war 

dan persbreidel-ordonnantie. Desakan SPS- 
PWI kepada Menteri-Penerai gan 

P ERISTIWA  pemborgolan wartawan, penahana (dan tjara pemerik- 

Kerbagai daerah dan masih belum berlakunja rentj: 
pusan persbreidel-ordonnantie, telah menimbulkan 

Suratkabar dan pengurus pusat Perataan Wartawan 

| @naannja terhadap peristiwa? jang Sangat tidak disen 
: ba. : 

Kami, jang 'bertindak atas nama 
pengurus “Serikat Perusahdan Su- 

Iratkabar” (S. P.S) dan pengurus 

URU 

   

jang 

   u Kad 

   “di Sekolah 
telah bera 
Mulai hari it 

eh 

    

  

   
    
        

      

    
      

    

  

ne ag nent” dgn Sian- | patkan dib h di bjawa 
ya Negara Urusan Pertam- | Tengah unt Kursus2 
Penu utah masih menung 3 4 ar 3. Ni i peni 

(Tn ri M stjaumatan, 'untuk 
    

  

1 menggem 
'| sekitar ma 
IK Damat: 

  

    

      

     

  

   

     

      

   

  

         

     

  

       ngam, 
              

    

2 2
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Pada tg. 

   
    

      

   

  

     

     
   

    

     

    

   
   

       

     

    

  

ra pers-delict, srlakunja sensur di- 
undang? pengha- 

“banjak komentar 
menjebabkan Serikat Perusahaan 

menjam- 
2hidjal 

   

      

   
   

     

ngan untuk mi 

1951 no. 858JX 
telah kami Ic 
Saudara Men 
djaksanaannja, 

delict, dipertjepat 

akan datang 
n2 Pertanian dari 

er Pertanian” 

i di Pati, akan 
tulus. 

diLem- 

  

rakat tani “di- 

mungkin pula dapat 

clua akan dibuka 
uari jad, dan akan 

egawai Djawatan 
daerah di Djawa 'Pe- 

Kereta Api Djawa 

in konperensi di Bo- ' 
uk melakukan pe-   

supaja saudara? jang 
telah ditangkap karena tulisan. atau 
Suatu pelanggeran jang bersifat pers 

peme- 

JAT. DALAM DJANGKA 
PANDJANG 

Pemerintah Kotapradja Tegal te- 
lah menetapkan dim rentjana pem- 

bangunan perumahan rakjat akan 
mendirikan rumah 1.200 buah, jang 
akan dikerdjakan dalam  rentjana 

djangka pandjang. | 
Untuk pertama kalinja dalam ta- 

hum ini akan selesai didirikan 50. bu- 

ah rumah masing? seharga Rp. 25. 
| 600. Untuk selandjutnja pada tiap? | 
| tahunnja berturut2 dibangun 150 bu- 
Lah rumah, 

IRumah2 tersebut akan dibagikan 

| kepada mereka jang benar2 mem- 
butuhkan setjara persewaan dan 

dibeli setjara 
tjitjilan. Modal jang pertama telah 

sar Rp. 150.000.— Ant. 

PERDAGANGAN  PEREM- 
PUAN DARI INDONESIA 

DI SANGAPURA? 
Menurut njonja Dr. Sutarman, de- 

wasa ini telah disinjalir adanja per- 
| dagangan perempuan2 dari Indone-, 
(Sia di Singapura. Seorang perempu- 
an dari Indonesia di Singapura ber- 
harga antara Sir. $ 200,— sampai 
2000. Harga” tersebut bergantung 
pada ketjantikan seseorang. Untuk 
memberantas perdagangan perempu 
an jang telah merusak kemanusiaan 
tersebut diharapkan  supaja dalam 
hal ini pemerintah segera bertindak. 

Selandjutnja dapat kita kabarkan, 
| bahwa tak lama lagi njonja Dr. Su- 
tarman jang selama ini telah beker- 
dja dengan giat dan bersungguh2 di- 

dan perdagangan anak2 dan perern- 
puan” akan berangkat ke Eropah. 

(isekitar usahanja mengenai. pemba- 
tasan pelatjuran tsb: — Ant. 

LULUS UDJIAN GADJAH 
MADA 

Telah Tulus udjian Gadjah Mada 
saudara2 Soebonosoenarto, "Busta- 
man Effendi Isa — Prop. Kand. Sos: 
Pol., Jahja Zamzamy — Prop. Bace. 

| Ekonomi., Kemalis Hamzah, Dewi   riksaa "“I 

2 Bersambung hal. 3). 

      

     

                            

    

    

   

            

   

                      

   

    

   

                

    

  

   

Surabaia, sewaktu ia dibawa keluar | 

pertanian, disamping rumah dan pem'| 

  di Kalimantan Barat, beserta sege- | 

  

  
resmi akan dipertimbangkan. 

Lebih Jlandjut dikabarkan, bahwa 
di Wonogiri dalam musim hudjan ini 
terdapat kekurangan bibit kaspe. Pa 
da waktu ini fihak Djawatan Perta- 
nian sedang berusaha "untuk menda- 
tangkan bibit kaspe untuk Wonogi- 

rikan ialah bibit ketela pendem. 
Dalam pada itu permintaan Suko-   Kemungkinan2 | ditempat2 

Ihardjo, bulan ini 10 ton gaplek, di- 

Siarkan bahan ) 
harus dengan idzin 

4 ... PF " , .y,.” 

Wonogiri akan mengalami ,,patjeklik" ? 
: IPEROLEH kabar, bahwa di Wonogiri dikuatirkan akan timbul 

»patjeklik”, disebabkan persediaan bahan makanan rakjat sangat 
tipis. Karenanja siapa jang akan mengirimkan bahan? tsb. harus minta 
idzin terlebih dulu pada D.P.D. Disamping ita permihtaan2 dari instansi 

penuhi dari Wonogiri, dan diharap- 
(kan pada tiap2 bulan dapat disedia- 
kan sebanjak itu, 

ranganjar djuga minta kiriman ga- 
plek dari Wonogiri dan kini sedang 

ri. Bibit jang kini baru dapat dibe- | dipertimbangkan. 

dari Wonogiri harganja Rp. 100,— 
1 kwintalnja, — (Kor.). 

Kamarni — Prop. Kahnd. Hukum. 

  

  

makanan 

Selain  Sukohardjo, kabarnja Ka- 

Menurut harga terachir, gaplek 

Idakan peruh 
Giterima dari pemerintah pusat sebe-. 

Tan Esb., dibitj 

lapangan ,,pemberantasan pelatjuran 

Pada kesempatan 'ini njonja Sutar- 
man di Eropah akan berusaha men- 

dalami penjelidikan dan penindjauan 

1.200 PERUMAHAN RAK- 

       
    
      

  

  

    
   
    

    

    

Gubernur Djawa Tengah Budiono 
dalam kundjun ja di Jogjakarta, 

'pada hari Mi re telah menga- 
dengan Seri Sul- 

Iwono IX, Honggo- tan Hameng 1g 
r Halim dari Dja- wongso dan 

'karta. 
Atas perta 

rangkan, bah 

    

jaan, Gubernur mene- 
Midalara perunding- 
kan soal sekitar Ko 

| mite  Olympiadg Indonesia, Sultan 
minta agar supaja di Semarang di- 

atakan KOIL. j 
Mengenai penjelesaian  pemberon- 

takan Munawar didaerahnja, Guber- 
nur berpendapat bahwa karena, tin- 
dakan militer Hu hanja ditadjukan 
Kepada anggauta? tentara jang me- 

ngatjau dan melanggar djandji sum- 
pah tentara, didalam tempoh satu 
“bulan pemberontakan — sudah dapat 
dipadamkan. , 

Dikatakan selandjutnja, bahwa ki- 
ni diseluruh daerah Kedu sudah 
aman kembali. Oleh pihak Pemerin- 
tah sipil dengan bantuan djawatan2 
jang bersangkutan, bekas2 jang di- 
lalui pasukan pemberontak diadakan 
penerangan? dan konsolidasi peme- 
rintahan. 
Apakah terdjadinja pemberontak- 

an itu ada sangkut-pautnja dengan 
gerakan D.I. di Djawa Barat, Guber- 
nur hanja menjatakan: tentu ada 

(golongan? lain jang turut menjam- 
puri. 

   

MANA JANG BENAR? 
Lagi soal sensur. 

Sebagai pendjelasan atas surat da- 
|ri Kedjaksaan Tinggi kepada pers 
jang menjatakan bahwa keterangan2 
mengenai ketjurangan2 di Tandjung 
Priok harus disensur lebih dulu se- 
belum dimuat sebagai berita dalam 
S.S.K., Keng Po mendapat keterangan 
dari Mr. Sunario. Djaksa Tinggi Dja- 
karta, sbb: 

"Tindakan “itu dilakukan, berhu- 
bung adanja pemberitaan dalam. sa- 
lah satu surat kabar disini mengenai 
peristiwa kedjahatan di Tandjung 
Priok jang kini sedang dalam peme- 
riksaan pihak polisi. 

Pemeriksaan jang dianggap sulit 
itu dengan dilanceer-nja suatu beri- 
ta jang diumumkan telah merugikan 
“pihak jang berwadjib jang sedang me 
meriksa kedjahatan tadi. Maka dari 
itu untuk kepentingan dan untuk me 
lantjarkan “pekerdjaan pemeriksaan, 
Kedjaksaan Tinggi menganggap per- 
lu mengambil tindakan polisionil se- 
mentara dengan melaran Yg 
tiap? pemberitaan me- 
'Ingenai soal2 kedjaha- 
tan di Tg. Priok z20on- 

Led SEN SA UP Lebih du au 
Setelah pemeriksaan pendahuluan 
oleh polisi jang dimaksudkan tadi se- 
lesai, maka pengumuman tersebut 
akan ditjabut”. ” 

Demikian Djaksa Tinggi Mr. Su- 
nario kepada Keng Po. 
Dalam pada itu apa jang oleh Djak 

sa Tinggi R. Sunario diterangkan 
sudah kita siarkan ialah sbb: 

"Jang kanii maksudkan dengan sen 
sur, ialah andjuran kepada 
pers, untuk sedapat mungkin mem- 
beri-tahukan lebih dahulu kepada ka- 
mi berita2 disekitar terdjadinja ke- 
tjurangan di Tandjung Priok, sema- 
ta-mata bagi kepentingan pemeriksa- 
an jang sedang kami djalankan, dan 
sama sekali bukan dengan maksud 
membatasi atan mengekang kemer- 

| dekaan pers.” Ant. 

  

  

"Gambar atas: Bendera POM | 

berada diangkasa dengan me- 

gahnja. dan - didjadjari oleh 

Sang Dwi Warna. 

Gambar bawah: Para pengi- 
kut POM sesudah depile, ber- 

diri tegak waktu Sang Merah 

Putih dinaikkan dengan diiri- 

ngi lagu Indonesia Raja. 

Gamgar Ipphos. 

      

1 

  

   

    

   

  

Demen Lae ABA Naa 

LK. 25 ORANG DITANGKAP 
Diperoleh kabar, bahwa mulai hari 

kut dengan peristiwa2 sekitar Bn. 

Munawar. 

Lebih kurang 25 orang telah di- 
tangkap dari Kampung Sewu: se- 
mentara itu  fihak jang berwadjib 
belum sedia memberi keterangan se- 
landjutnja. — (Kor.). “ 

STANDHOUDERS HIBURAN 
RAKJAT MINTA KERUGIAN 

mendapat idzin dibuka mulai tgl. 12- 
12 hingga 15-12 jl., berkenaan dgn 

houders telah minta kerugian kepa- 
da jang berwadjib sedjumlah semua!   

  

  

(rupiah), — (Kor), 
Ik. Rp. 500:000,— (setengah djuta 

Gubernur 
Mama anna O menahan 

  

  

    
     

  

f Budiono : 

| Dalam waktu sebulan peristiwa 
Munawar dapat beres 

Mengenai berita dari Residen Ke- 
du jang menjatakan bahwa di Kali- 
'bawang terdapat gerombolan pasu- 
kan Munawar jang bermaksud ke 
Bruno (Purworedjo), Gubernur Bu- 

|diono belum mendapat keterangan 
jang pasti. — Ant. 

PRESIDEN KUNDJUNGI 
SEPAK BOA 

Pertandingan sepak bola POM -I 

hari ini antara XI Mahasiswa Jogja 
—XI Mahasiswa Surabaja dan XI Ma 
hasiswa Djakarta — XI Mahasiswa 

Bandung, dilangsungkan di Krido- 
sono dan dimulai pada djam 15.45. 

Menurut rentjana pertandingan itu 

akan dikundjungi Presiden Sukarno, 

jang hari ini ditunggu kedatangannja 

dari Djakarta di Jogjakarta untuk 
melakukan upatjara perletakan batu 
pertama gedung Universitit Negeri 

Gadjah Mada” tanggal 19 Desember 
besok. 

BATAS WAKTU & PROVISI 
PENGEMBALIAN UANG 

—.HADJI 
Pihak Bank Rakjat Indonesia te- 

lah memberitahukan sjarat2 menge- 
nai pengembalian uang hadji kepada 
kantor urusan agama Jogja sbb : 

1. Uang dikembalikan dengan diku 
rangi prov. BRI sebesar Rp.73,-- jang 
dalam hal ini harus dipandang seba- 
gai upah djasa kerdja BRI menuna- 
ikan tugasnja sebaik2-nja jaitu me- 
nerima dan menjetorkan uang hadji 
dengan beres dan tepat pada wak- 
tunja. 

2. BNI pun memungut sebesar 
Rp.19,-- jaitu prov. BNI. Rp.10,--, 
prov. BNI. mengenai pengembalian 
uang ini Rp.4,--, pas Mekka Rp.5,--, 
djumlah Rp.19. 

3. Uang harus diterima sendiri de- 
ngan menjerahkan kwitansi C kem- 
bali pada BRI. TA 

4..Pas Mekka sementara tetap di- 
simpan BRI. 

5.Paling lambat 31-1-1952 kesem- 
patan pengambilan itu akan ditutup. 

Baik diperhatikan, bahwa sjarat2, 
mengenai batas waktu dan provisi 
BNI dan BRI tidak seperti jang kita 
beritakan tg. 15 jan lalu 

SEKITAR HARI NATAL 
PADA GSEREDJA KRISTEN 
Peringatan hari Natal-bagi umat 

Kristen (bukan Roma Katholiek) da- 
ri geredja2 Kristen di: Jogjakarta, 
akan dilakukan digeredja2: Geredja 
Tionghoa (Tionghoa Kie Tok Kauw 
Hwee) Ngupasan: Tg. 22 Des. djam 
16:30 perajaan : 
Kristen, tg. 25 djam 09.00 kebakti- 
an-untuk umum umat Kristen. Djam 
16.30 untuk anak2 sekolah. Minggu 
tg 27 djam 16.30 untuk pemudajnemu 
di Kristen dan tanggal 28 djam 16.30 
untuk wanita Kristen. 

PEMBUKAAN TJANDI 
PRAMBANAN DITUNDA 

Sarapai 6 bulan lagi. 
Berhubung dengan “belum selesai 

seluruhnja sekitar pekerdjaan res- 
tauratie Tjandi Prambanan jang di- 
rentjanakan akan dibuka besok tg. 
19 Desember oleh Menteri PP dan K 
Mr. Wongsonegoro, pembukaan resmi 
itu terpaksa ditunda. 
Koresponden KR jang kemarin 

bersama2 Kepala Djawatan Kebuda- 
jaan mengadakan penindjauan ke 
Tjandi Prambanan lebih landjut: me- 
ngabarkan, bhw. sebenarnja tentang 
restauratie dan penempatan stupa jg 
boleh dikatakan jang terpenting un- 
tuk Tjandi jang terbesar di Pram- 
banan itu telah selesai, tetapi untuk 
membuang pilar2 besi dan kaju, ma- 
sih diperlukan waktu beberapa bulan 
lagi. Tetapi walaupun demikian, su- 
dah dapat dipastikan, bahwa 6 bu-   

# dan utara 

Rebo jl. di Surakarta telah diadakan 
razzia oleh jang berwadjib terhadap 

lorang2 jang ditjurigai dan tersang- 

Pekan Hiburan Rakjat jang telah: 

kegentingan suasana telah dibubar-' 
kan, setelah dapat dibuka semalam, ' 
Berkenaan dengan itu fihak stand ' Winters, Warren Douglas. 

lan lagi, pembukaan resmi akan da- 
pat dilaksanakan. 

Untuk pekerdjaan raksasa itu oleh 
Dinas Purbakala dikerahkar 300 
orang tenaga lepas jang setiap hari 
mengerdjakan restaurantie itu dan 
banjaknja tenaga itu dimaksndkan 
agar pekerdjaan itu selesai paling 
lama dalam waktu 6 tahun, djadi 4 
tahun lebih tjepat dari pada rentjana 
pemerintah Hindia Belanda. dulu jang 
merentjanakan restauratie dalak wak 

»k 

Dalam pada itu, pengumpulan ba- 
tu-batu disekitar Tjandi Prambanan 
masih teruse dilandjutkan, karena 
menurut gambar Tjandi Prambanan 
komplex, disekitar Tjandi2 Besar ma- 
sih harus didirikan 25 buah tjandi2 
ketjil. 

Tjandi Brahmana dan Tjandi Sji- 
Wa jang letaknja disebelah selatan 

Tjandi Lorodjonggrang 
jahg kini tengah direstauratie ieu, 
segera pula akan diselesaikan. 

Beaja perbaikan komplex tjandi2 
Prambanan itu bersama sama dengan 
penggalian tjandi Baka dan Plaosan 
tiap bulannja Rp. 7000,- 

Tentang tenaga ahli, lebih landjut 
Kepala Djawatan Kebudajaan Sudar- 
Sono menjatakan, bahwa dalam hat 
ini memang kini masih ditangan 
bangsa asing, tetapi ia jakin bahwa 
tenaga2 baru dari angkatan mudu 
akan dididik 50 pemuda. ddlam lapa- 
ngan keahlian purbakata, dan untuk 
memperluas pengetahuan, mereka 
ada pula jang akan dikirimkan ke 
India. 

    

Tontonan malam ini 
INDRA: ,Two Sisters from Bos- ton”, Kathryn Grayson, June Allyson. LUXOR: »Trapped”, Lloyd Bri 

Barbara Payton. " Ne 
REX: ,,/The Chinese Ring”, Roland 

SOBO HARSONO: The Furies”, 
Barbara, Stanwyck, Wandeli Corey,   SENI SONO: ,Frieda”, “Bono. 
Grace, s kn haha Se 

Rm 3 

    

untuk anak2 SR.” 

        

ta 
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is ditembaki dibebe- 
an sepasukan 

Pl 

   

   

    

  

daa 

  

    

    

   

  

    

  

   
   

    
   
   
    

       

      
        
      

  

   

   

     
    

    

   

      
    

    
     

    

      

    

    

   
an Rike an mewarta : 

2 Menurut kantor Pa perbebii se- | 4 

5 ta golar. Ant. AFP. 

5 - rintah 

. teri Tunesia 

—. Perantjis itu mengusulkan supa 

      

  engangkutannja dgn. pin 
Pe: aer: TAS     

    
    SEAT 

   

Tokyo, bahwa 
Serikat baru2 
pesanan perle 

besar di Djepang. 

  

   

djumlah perusahaan? Djepang pada 
waktu ini sedang membuat bagian2 | 
untuk kendar: militer Amerika ' 
seharga 24.500. 000 “dollar. Dik: akan- 
nja, bahwa beberapa. paberik2 dari 
(perusahaan? itu langsung ditempat- | 
“kan dibawah pengawasan Amerika. 

Selandjutnja kantor berita itu me- 
njatakan pula, bahwa pembesar2 pen 
dudukan Amerika telah ' memesan 
parachute2 di Djepang seharga 5 Na 

  

  

DJAWABAN — PERANTSIS 
KEPADA TUNESIA 

t Menteri luar negeri Perantjis. Ro- 
bert Schuman, pada Saptu malam 
telah menjampaikan djawaban peme- . 
:rintah Perantjis terhadap nota peme- 

Tunisia dari Mani 31 Okto- 
ber jang lalu, kepada perdana men- 

'Mohmmadchenik jang 
pada waktu ini berada di Paris. No- 
ta Tunesia itu menghendaki supa- 
ja negeri itu Me na sen 

ar 

  

  

   

“Dasi sumber jang dapat. dg 
dikabarkan, bahwa nota    

bentuk suatu panitya bersama nt 

     

4 etak 2 aral 

Itertiban umum. 

   

uk menjabot pa- 
.Suez. 
a pada hari Sap- 

ai. ngihitar Pelan 

  

  

  

Pa, seorang 
h kakinja. 1 

selandjutnja menga 
da tanggal 13 Des. 'Itakan, b 

Iikaum penjabot esir telah berhatsil 
| menghantjurk : 
   

  

mantjar radio 

belah Timur Lava 
   

    

     

lia. — 
Nota hn 

£ Diita: besar 
Ralph. Stevenson, pada hari 3 Minggu 
ini menjampaikan sebuah nota kepa' 
da pemerintah Mesir mengenai insi- 
den2 jang terdjadi di TN pada 
tgl. 18 Nopember jl. 

. Nota itu antara lain inenndub: bah 
wa polisi Mesir “telah melakukan 
ipembunuhan jang direntjanakan le- 

  

eris kepada Mesir, 
       

      

Ismailia dan telah mengabaikan tu- 
gasnja sebagai pihak jg harus mem- 
pertahankan ketenteraman dan ke- 

—"Ant.-Rtr. 

KAMPANJE PEMILIHAN 
IRAN 

Djurubitjara pemerintah Iran me- 
ingumumkan pada hari Minggu jl, 

| bahwa perdana menteri dr. Mossa- | 
1 degh pada hari Senin malam jang la- 
|Iu, akan menjatakan Gimulainja kam. 
'panje pemilihan dengan perantaraan | 
|siaran radio. 

“Ditanja tentang sikap pemerintah 
Iran mengenai usul Bank Internasi- 
Onal tersebut  menjatakan, bahwa | 

pemerintahnja hingga kini belum me 

  

Na sesuatu usul jang definitif dan 
anja mengetahui, bahwa pembitja- | 

raan2 sedang dilakukan di London 
antara wakil dari bank tersebut dan 
para pembesar Inggeris. Ant. AFP 

& £ 
    

“Seorang anak laki? umur 11 
Aapedi duduk ditengah djalan ' 
kereta api sedang kereta api | 
dgn tjepat mendatangi. Anak. 4 
ini .senjum “sadja, sedang Ssi . 
masinis terkedjut bukan bu- 
atan.. 

Tetapi diwaktu hampir ter- 
gilas “anak itu lompat dan da- 
pat selamatkan dirinja. 

Katjung itu pada hari Djum 
"at jang lalu dihadapkan ke | 
muka hakim di Spendon dan 

“ia dihukum denda 15 shillin 
“setelah hakim mengetahui ba 

wa ia lakukan perbuatan ge- 
gabah itu atas hasutannja. 3 
orang gadis ketjil, teman ma- 

- innja. Katjung ini dengan “per Ea, £ 
: | sbuatannja itu hendak memper 

| Jihatkan kepada tiga orang 
gadis itu, bahwa jalah ada se- | 

orang hero! — Ant.-UP. 

  
     Mena ya: Pa 3 

    
   

  

Kabinet Mesir dalatt Fadaneaa 
pada hari Minggu jl telah menjetu- 

Gjui rentjana undang2 untuk mero- 
bah segel (seal) keradjaan. Segel jg 
baru ni akan memuat perkataan2 
Radja Mesir dan Sudan.” 
Sementara itu kementerian dalam 

' negeri: Mesir mengumumkan kepada 
pers, bahwa rentjana undang2 me- 

“ngenai dibolehkannja semua warga 
. negara - Mesir membawa sendjata 

. kini sedang Un dan 1 
 peladjari. Ant. APPS 

  
Ih DUNIA ISLAM DAN PERSE- 

RIKATAN BANGSA2 
Kepertjajaan Dunia Islam terha- 

dap Perserikatan Bangsa2 dengan | 
. tjepat mendjadi berkurang, demiki- 

an komunike jang dikeluarkan pada 
hari. Minggu oleh Konperensi Islam 
| Sedunia di Karachi. 

'Diperingatkannja : ,,Adalah me- 

narik hati, bahwa dalam tiap2 peris- 
tiwa jang mempersoalkan rakjat jg. 
'berdjuang dalam PBB, negara2 Ero- 
pa Timur dan Rusia bersepakat. dgn 

| egura2 Asia”. Ant. AFP. 

  

"Permintaan ini kami perkuat ber- 
dasar laporan Saudara Goei Po An | 
jang disampaikan kepada kami, bah- 
wa untuk dia pada tg. 15 Nopember 
jang lalu, dimintakan tambahan-ta- 
hanan dengan, alasan ”yooronderzoek 

” sedang sesungguhnja belum selesai 
'proces- -verbagl sudah selesai “d. Ine 
bulan sebelum itu, 
ngingat bahwa sekarang masih ada | 

“beberapa wartawan. dalam tahanan, 
'kami minta kebidjaksanaan    

eriksaannja dipertjepat. 
Dala surat kami kepada 

Agung tersebut, 'k 

Pp 

  

| Hp ka 
(untuk turut mM ngusahakan supaja | ke 

wartawan 

  

(Sambungan hal, 0. 

Hb Mengingat Sa saddna tindgp 
kan-tindaka. n dari sementara alat2 

| resmi jang bersifat sensur copy be- 

rita atau zetsel untuk penerbitan jg 

'kearah “itu, tiada dengan ketentwan2 
jang pasti atau tegas mengenai da- 
sarnja, tjara@-nja, | a jang harus di 
sensur, siapa jang berhak melakukan 
sensur dan sebagainja, sehingga ter- 
djadi hal2 jang menimbulkan kesan | 
ada inja tindakan semena-mena (wille 

    

      

    
   

  

   
   
    
   
    

     

           

      

   
   
   
   
   
   

  

   

   

     

  

   

    
    

     

   

  

   

   
    
   
   
   

  

    
    
     

eri melakukan kebidjaksanaan Su 
oa Paha seperdbi Atm 

tadak lagi" terdjadi. 
| 5, Mengingat bahwa Panitya Pergi 
kiras: setahun jang lalu, telah me-   

an , mengingat bahwa 

“dan sewaktu- waktu apat digu- 

minta 
Ikebidjaksanaan Saudara untuk ber- 
usaha supaja. rentjana 

lundang? itu selekas- 
ja berlaku sebagai 

undang (dara Pat). 

“Dengan sangat kami minta kete- 
gasan Saudara Menteri dalam wak- 
tu sesingkat-singkatnja mengenai 
Nana Saudara dalam Kai? 

|jang sangat urgent ini. 
ak 6 Hormat kami, 

3 . Pengurus S. P. s 
(Sumanang) (P. Lubis). 

Pengurus Pusat P W.I. 
.. (Djawoto) 

     

BERITA AKP. jang 
Te: 'usan Suez, @junlan ! 

1 tersebut telah meningkat dlm waktu 24 jam is berapi 

ra meskipun dalam | —— 
“ada serdadu Ing-| it 

s,.namun dipihak Me| 
orang telah tewas.| 

ing- | 

5 Etalah Tiamutal de 3 

eris di“Cairo, Sir ' 

bih dulu atas, serdadu2 Inggeris di! 

      

  

    

bukan penerbitan gelap, atau usaha2 

. menurut "pendirian subjektif), | 
| aini mendesak kepada Saudara Men- 

Ingusulkan sebuah rentjana undang? 
penghapusan persbre elordonnaniie, ea 

- Inakan. jang merupakan bahaja bagi 
G penerbit surat2-kabar, kami. 

(Moh, Supardi), ' 
   

anakan dari dh! besar RA. F. 
“terhadap pasukan? Ing- 

F
r
s
 

  

|. "DAFTAR HITAM" 
"MESIR 

Lima botas kapal kini telah masuk 

  

: huan sering memuat per bekalan2 un- 

htuk pasukan2 Inggeris didaerah Ipa 

san Zuez, Gemikian dikabarkan 

ole | harian "AI Misri” pada “1 
tinggu jang lalu. 

  

   

   
k akan diberi kelonggaran2 

jan 

pengambilan air dan bahan pemba- 
ag 
Kapal2 tersebut tidak disebut na- 

manja, akan tetapi 3 diantaranja ada 
“lah kapa!2 Inggeris, sedangkan 4 ka- 
pal laimnja adalah kapal2 jang di- 

Ant. Rtr. 
    

MESIR AKAN MINTA 

'GANDUM KEPADA RUSIA 

kr Nata “pemerintah. di Cairo 
ymenjatakan pada hari Minggu jl. 

bahwa Mesir mungkin sekali akan 
berusaha untuk mendapatkan seba- 
njak 100.000 ton gandum dari Rusia 
'untuk menutupi kekurangan jang 
didapat dari Amerika Serikat, Cana- 
da dan Australia tidak dapat me- 
menuhinja kebutuhan dim tahun ini. 
Ketiga negeri tersebut telah mem- 

beritahukan kepada Mesir, bahwa. 
mereka tidak dapat memenuhi selu- 
ruhnja pesanan.gandum Mesir dalam 
tahun panenan ini dan berkenaan 

dengan itu menurut kalangan terse- 

but besar - sekali kemungkinannja 
Mesir .akan minta bantuan Rusia 

| dalam hal ini, lebih2 karena dalam 
waktu 4 tahun jang terachir ini Rusia 
“telah sering kirim gandum ke Mesir 

guna menutupi kekurangan? setem- 
DAN, Ant. Ta, 

charter oleh pemerintah Inggeris. - 

is La Masuk 

at hitam” Mesir karena keta- | 

takan, bahwa kapal2 Kise : 

ng k asa diberikan kepada kapal: | 
jang berlabuh - dipelabuhan, seperti | 

N 

|menjatakan pada malam Senen ini, 

  

  

  

   
   

       
    

  

Tea pembawa nm daerah pengikut POM berdiri tegak waktu Sang 
'erah Putih dinaikkan ke Angkasa. 

  
  

  

    
          

Hanja 

ERDANA N 
juar negeri. 

untuk mengada 
Pleven, dan me 

Jang akan mendjadi pokok perso- 

Perantjis ini antara lain ialah soal2 
jang” akan dikemukakan oleh kedua 
orang diplomat Inggeris tsb. dalam 
pembitjaraan mereka dengan presi- 
den Truman bulan depan. 

die Washington itu 
1 soal2 jg semata2 
tingan Inggeris dan 

an tetapi disam- 
in mengenai soal2 
an Perantjis, se- 
Eropa, suatu hal 

  

   

   

  

   

  

   

  

   

j di Timur Djauh 

mengala aksis dengan petjahnja 
perang Korea dan sedjak dirasakan 
perlu sekali untuk mempersendjatai 
kembali negara Atlantik. 

Sementara itu seorang djurubitja- 
ra kementerian luar negeri Inggeris 

  

bahwa rasanja perdana menteri Chur 
chill tidak mungkin mempunjai wak 
tu untuk mengutjapkan pidato dimu 
ka Sidang Umum PBB seperti jang 
dikehendaki oleh pihak PBB. —Ant.   

l — Rtr. 
  

  

Na 

Wwaktunj ja untuk 

passief-stelsel, sehingga praktis se- 

mendjadi warga-negara 
“Pada hal dalam praktijk hal ini ta 
memuaskan djuga, sehingga terpak- 
sa masih diadakan perbedaan antara 
warga-negara asli dan warga-negara 
bukan asli. Perbedaan ini adalah ber 
hubung dengan keadaan ekonomi jg 
berbeda2, jang satu ja'ni warga-ne- 
gara asli jang dianggap harus dito- 
long karena lemah, dan jang lainnja 
jani bukan asli jang dianggap ma- 
sih periu ditjegah pengaruhnja da- 
lam lapangan ekonomi. Tentang hal 
ini setjara legaal dibenarkan berda- 
sarkan patsal 25 Undang2 Dasar se- 
mentara RI jang maksudnja mem- 

perhatikan perbedaan dalam ikehu- 
tuhan sosial dan hukum dari rakjat. 
Menurut pendapat Mr. Sunarjo ke 

adaan ini ta' dapat dibiarkan begitu 
sadja, karena selain daripada diza- 
man kolonial dan di negeri Djerman, 

| tidak boleh sesungguhnja ada perbe- 

  
    

     

ra perlakuan terhadap ' kepada 
sara berdasarkan perbeda- 
ingan. Djadi tiap2 warga- 
rlu mempunjai hak? dan 

Tedwaajitan2 jang sara, 
Tetapi disamping itu, demikian 

Mr. Sunarjo, perlu djuga diketahui 
(benar2, siapa diantara golongan2 jg 
dulu ta' termasuk sebutan ,,Indone- 

sier” dengan segenap hatinja ingin 
(mendjadi orang Indonesia.  Karera 
itu lebih 'baik diambil actief-stelsel, 
artinja mereka itu harus menjatakan 
benar2 keinginannja untuk mendjadi 
warga-negara Indonesia. Berhubung 
dengan itu perlu kiranja adanja Un- 
'dang2 baru jang merubah passief- 
'stelsel mentdjadi actief-stelsel, sebe- 
jum. dikeluarkannja Undang2 ten- 
tang naturalisasi. — Ant. 

'PAKISTAN TIDAK AKAN 
— MINTA GANTI KERUGIAN 
Pemangku djabatan 'menceri luar 

negeri Pakistan, Mahmud Hussein, 
hari Minggu jang lalu menerangkan 
bahwa pemerintah Pakistan tidak 

akan minta ganti kerugian dari Dje- 
pang buat kerusakan selama perang 

nia II. Terutama Pakistan Timur 
menderita kerugian. 

Akan tetapi Djepang harus ganti 
5 (kerugian kepada Philipina, Indone- 

sia, Birma dan Indo China jang sa- 

hgat menderita karena pendudukan 
'Djepang, demikian menteri tersebut 

menambahkan. 
Perekonomian Djepang telah ma- 

dju pesat dibawah pemerintah pen- 
dudukan sehingga. Djepang semesti- 

nja sanggiip ganti kerugian kepada 

  

Pan “Ant. AFP. 

SUMBER2 MINJAK BARU 
DI RRT 

“Radio Peking mengumumkan pada 
Saptu malam jang lalu, bahwa dae- 

|rah2 sumber minjak jang kaja telah 
diketemukan di Tiongkok Barat-Laut 
dan dibagian2 Tiongkok lainnja seba- 
gai hasil daripada penjelidikan2 se- 
tjana luas jang telah dilakukan atas   negara? tersebut, demikian Mahmud 

- Sudah waktunja actief - stelsel 
i dilaksanakan 
Untuk masuk mendjadi warga - negara 

Indonesia 
BRRURUNG niengaa dekatnja tgl. 27 - ja ni Data jang terachir 

"Pe masuk tidaknja. men- ...| Minggu H..telah. dituduh, menimbul- 

di Arga ajari Indonesia, Mr. Sunario andoata “PNI “dan / Ketua 
seksi Luar Negeri Parlemen menjatakan “pendapatnja bahwa | kini sudah 

memikirkan keasrh setief-stsisel mengenai orang2 jg 

dulu ta' termasuk sebutan orang2 Indonesia. 

Dalam Undang2 RI dulu terdapat fusaha pemerintah RRT. 
| 

| mua bangsa asing timur dll. masuk |uang pemerintah dalam industri mi- 
Indonesa. njak telah digunakan untuk penje- 

  

  
  

'lantjar. Daerah hutan Magelang lu- 

Dikabarkannja, bahwa 7675 dari 

lidikan2 itu jang ' membawa hasil 
diketemukannja sumber2 minjak di 
padang pasir Taklamakan di Sing- 

kiang Selatan dan ditempat2 lainnja. 
Radio Peking menambahkan, bahwa: 
RRT kini sedang membuat pelbagai 
alat perlengkapan penjaring minjak, 
alat2 mana biasanja harus didatang- 
kan dari Amerika Serikat. Ant 
ATAP 2 

yan Inggeris.- Perantjis 
rakan “kepentingan Inggeris — 

imerika dan Perantjis 
YPERI INGGERIS, Winston Churchill, 
thony Eden, pada hari Senen ini akan tiba di Paris 
cmbitjaraan Ign perdana menteri Perantjis, “Rene 

ri Juar negeri Rcbert Sehuman. 

alan dalam pembitjaraan Inggeris- | - h 

'gai akibat aksi ini banjak   
Loela. 

  

P 

. Menurut keterangan dari Djawa- 
tan tsb., ketjuali didaerah sekitar 
Merapi-Merbabu jang keadaannja 
masih belum begitu aman, usaha re- 
boisasi tsb. dapat berdjalan dengan 

asnja ada Ik. 43.000 ha, huiannja me 
rupakan hutan pelindung dan hanja 
sebagian ketjil sadja jang merupa- | 
kan hutan penghasilan jaitu didaerah | 
Ambarawa. 

Djumlah luas hutan jg telah men- 
djadi gundul akibat tindakan2 penje 
robotan (Wilde occupatie), pemotong- 
an2 tidak teratur, ditambah lagi hu- 
tan2 jang memang telah gundul dari 
semula (openplekken) ada Ik. 13.000 
ha. Dari djumlah tsb.“telah dihutan- 
kan kembali selama th. 1950 Ik. 900 
ha dan selama th. 1951 Ik. 2000 ha 
termasuk 700 ha tanah hutan jang 
sekarang ditanami pohon2 Mlandi- 
ngan sebagai tanaman pendahuluan. 
Rentjana reboisasi untuk th. 1952 
jad. ada seluas Ik. 1040 ha. 

Mengenai tindakan? penjerobotan 
dan pemotongan tidak teratur dite- 
rangkan, bahwa sesuai dengan pe- 
ngumuman Menteri Pertanian terha- 
dap mereka jang melakukan perbu- | 
atan tsb. akan diadakan tindakan 
keras. Tapi bagi orang? jang menger 

1? 

Usaha reboisasi hutan2 gundul 
ENGHUTANAN kembali (reboisasi) tanah? jang ,,gundul” didaerah 
hutan Kedu jang meliputi daerah? peginungan "dalam kab. Mage- 

lang, Temanggung, Wonosobo dan Semarang bg. Selatan dengan giat te- 
lah mulai dikerdjakan oleh Djawatan Kehutanan Daerah Magelang. 

  djakan tanah2 hutan karena menda- 
pat idzin dari pihak jang berwadjib, 
jaitu untuk keperluan perdjuangan 
selama masa pergolakan jl. setelah 
diadakan perdjardjian mereka diha- 
ruskan mengembalikannja. 

Perlindungan pada binatang 
binatang dan hasil hutan. 

“ Hasil hutan disini hanja merupa- 
kan hasil tambahan  (bijproducten) 
seperti kaju, arang, terpentijn, hars 

dil. jang hanja dapat diambil kalau 

“kebetulan Sedang diadakan penipisan 

hutan (dunningen). Matjam pohon2 

jang ditanam dia taranja pohon ac- 

cacia, abizia, puspo dan pinus. 
Selain itu diterargkan djuga bah- 

import 

  
dan menteri 

  

JOHN FOSTER DULLES: 

'nDunia merdeka tak akan 
tinggalkan Korea” 

Penasehat kementer ian luar negeri 
Amerika Serikat, -John Foster Dul- 

perdagangannja merosot oleh karena 

  les, pada hari Minggu jl. menerang- 
kan di Pusan, bahwa suatu gentja- | 
tan sendjata di Korea tidaklah ber- | 
arti bahwa dunia merdeka akan me- | 
ninggalkan Korea, melainkan akan | 
berarti: untuk mentjapai tudjuan2 
PBB dinegeri itu setjara damai dan 
bukannja den kekerasan.” | 

Dulles jang berbitjara dalam su- 
atu interview pada suatu perdjamu- 
an jg diadakan oleh dutabesar Ame- 
rika di Korea Seiatan, John Muncio, 
mengatakan, ,,Deiapanbelas bulan jg 
lalu saja mengatakan disini, bahwa 
rakjat Korea tidak akan berdiri sen | 
Giri, dan dalam satu minggu sesudah 
itu Korea Selatan diserang, dan Ko- 
rea tidaklah. berdiri sendiri.” Dike- 
mudian hari Korea tidak pula akan | 
berdiri sendiri, demikian Dulles. 

Sebelum perdjamuan itu Dulles 
mengadakan pembitjaraan2  dibela- 
kang pintu tertutup dengan presiden 
Korea Selatan Syngman Rhee. 
Ant.-AFP. 

300 ORANG KOREA 
DJALANKAN AKSI 

SABOTAGE? 
Dibeberapa paberik di 

: 5 Osaka. 
Tiga ratus orang Korea pada hari 

  

kan kerusakan? pada beberapa pa- 
brik.jang bekerdja untuk keperluan2 
tentara Amerika di Osaka. 

Polisi Djepang menganggap aksi 

pengrusakan ini sebagai suatu aksi 
jang dikemudikan oleh Partai Komu- 

nis Korea, Dikatakan, bahwa seba- 

mesin2 
dipaberik2 itu rusak, sedangkan dibe- 
berapa paberik lainnja pengrusakan 

itu dilakukan terhadap katja2 djen- 
dela dan pintu. 

Menurut penjelidikan polisi Dje- 

pang, jang mengambil bagian dalam 
aksi pengrusak ini ialah anggota2 

organisasi2 bangsa Korea jang dise- 

but ,,Lembaga untuk pertahanan ta- 
nah air” dan :,Front Korea di Osaka”. 

Ant. 

# 

Ingumuman 
|mian R.I. jang 

| membatasi import dari Djepang. — 

| pat mendirikan Bank Koperasi Rak- | 

|sampai kini telah mempunjai modal 
| berupa padi 

|pa uang ada Rp.1600,-- 

| gotong-rojong 

  wa perlindungan terhadap margasat- 
wa (binatang? jang hidup dalam hu- 
tan) adalah pekerdjaan dari Djawa- 
tan Kehewanan. 

Achirnja mengenai sebab2 daripa- 
da adanja kebakaran2 hutan dite- 
rangkan, bahwa kebakaran tsb. jang 
sering banjak terdjadi didaerah2 Tjan 
diroto (Temanggung), Wonosobo dan 
Magelang adalah akibat dari kurang 
hati2nja penduduk desa disekitar hu 
tan2 tsb. misalnja pada waktu mem- 
bikin arang atau akibat lagi dari 
tindakan2 dengan sengadja dari pen 
duduk karena ada rasa dendam ter- 
hadap binatang2 jang selalu meru- 
-sak tanaman2 mereka. (Kor.). 

  

RRT BERANTAS KORRUPSI, 

PEMBOROSAN DAN 

BIROKRASI 

Menurut. berita NCNA jang di- 

tangkap di Hongkong pada hari 

Minggu jang lalu, pemerintah pusat 

RRT telah menjetudjui rentjana un- 
tuk mengadakan gerakan nasional 

guna memberantas korrupsi, pembo- 

rosan dan birokrasi. 

Dikatakan, bahwa rentjana terse- 

but telah disetudjui oleh kabinet da- 

lam sidangnja pada hari Djum'at 

jl. dan kemudian disampaikan kepa- 
da presiden Mao Tse Tung oleh per- 

dana menteri Chow En Lai untuk 
segera didjalankan setelah Mao me- 

'njetudjuinja. : 
Menurut rentjana ini, gina men- 

tjapai maksud tersebut pemeriitah 

,akan mengadakan  penghematan2 

Isetjara keras, rasionalisasi tenaga 
“pegawai dan peleburan serta pengha- 

  

“Perbugungan fidonenia. Djepang 
akan merosot 

Apa boleh buat, kata Djepang 
EBAGAI akibat tindakan pemerintah Indonesia jang melarang atau 

Sx 

membatasi import dari Djepang berhubung dengan tidak terwudjud 
nja perdjandjian-dagang baru antara Indonesia dan Djepang, perdagang 
an antara kedua negeri ini akan merosot, Terhadap soal ini pemerintah 

'Djepang bersikap ,,apa boleh buat”, demikian kalangan Kementerian Lu 
ar Negeri Djepang di Tokyo menurut Nippon Keizai. 

Selandjutnja kalangan kemente- 
rian ini berpendapat, bahwa bagi 
Djepang sukar menerima tuntutan 
Indonesia untuk membajar kelebihan 

dengan poundsterling ole! 
karena milik Djepang berupa pound- 
sterling terlalu banjak. 

Djika export dari Djepang ke In- 

donesia tidak dapat bertambah dari 
pada keadaan sekarang, perdagang- 

an antara kedua negeri ini akan ber- 
kurang, tapi bagi Djepang tidak ada 
djalan lain dari "pada 'membiar kannja 

Djepang barus memegang teguh sis- 
tim Open account jang berlaku dine- 
gerinja dalan soal hubungan-pemba- 
jaran. 

Dikatakan bahwa Kementerian Lu 
ar Negeri Djepang tidak akan me- 
ngambil tindakan2 baru terhadap 
soal ini, walaupun export Djepang 
ke Indonesia merosot sedikit: seka- 
rang hanja ditunggu diadakannja 
kembali perundingan dagang antara 
kedua negeri ini jang direntjanakan 
akan diadakan ditahun depan. Peme 
rintah Djepang menaruh pengharap- 
an akan dapat diselesaikannja soal 
pembajaran itu dan soal2 lainnja. 

Demikian harian ekonomi dan ke- 
uangan Nippon Keizai Shimbun me- 
ngenai sikap kalangan Kementerian 
Luar Negeri Djepang terhadap pe-   Kementerian Perekono- 

mau melarang dan 

Ant. 

BANK KOPERASI RAKJAT 
BERDIRI 

Atas inisiatip penduduk desa Kran- 
dji di Purwokerto baru2 ini telah da- | 

|jat dengan nama "Tridojo”. Bank itu 

S5 ton, dan jang beru- 

Modal sekian itu diperdapat dari 

dari 118" orang, -dan 
Bank tersebut terutama untuk me-   
  
  

tjam tawin). Binatang 

Nicuw Zealand pada takim jang Ia 

danglaja). 

Dalam pertjobaan jang pertama | 
oleh Djawatan Pertanian propinsi j 
Djawa Tengah telah. dilepaskan ku- | 
rang lebih 509 ekor, untuk 1000 ba- | 
tang tanaman kool dan dengan itu 
untuk selama Ik. satu bulan ulat2 
kool jang biasa menghabiskan daun 
kooi mati karenanja. 

Tjara pemberantasan dengan bina- 
tang argitia spec tersebut, jalah me- 
lepaskan serangga itu begitu sadja 
jang dengan . sendirinja binatang2 
itu Mena pada sasaran2nja, jalah 
ulat2 kool dan ditempat jang dingin 
itu ,,/angitia spec” tersebut bertelor 
pada badan2 ulat, dan setelah ke- 
pompong2 dari telur tersebut mene- 
tas mendjadi ,,angitia spec dima- ! 
kanlah ulat2 jang berada Tn 
nja. 3 

Angitia spec tersebut dapat hidup | 
dengan baik ditempat? jang tinggi- 
nja sampai 10900 meter dari permu- 
Kaan laut. Untuk memperktas bina- 
tang tersebut kini 

  

(Ambarawa) 
Pekalongan. 

Meriuri ut rentjana dari dua tempat 
pemeliharaan tersebut nantinja akan 
ijukup untuk memberantas tanaman 

dan Bawang , daerah 

    

telah diadakan | 
tempat perheliharaan 'di Bandungan ! 

kool di Djawa Tengah jang Ingshya | 

  

nolong para bakul ketjil dengan me- 
mungut rente jang seriagan-ringan- 

nja, (Kor). : 
  

DJERMAN BARAT BELI 
KARET INDONESIA 

Panitia Import pemerintah Djer-“ 
man Barat mengesjahkan diadakan 
import karet dari Indonesia seharga : 

Reuter . 41 djuta dollar, 
Francfurt. 

Selain itu din ahkatnia pula adas 

kan import kapas dari Mesir sehar- 

ga 1 djuta dollar, gandum dari Irag 

demikian 

dan margarine dari Sudan, masing2 
seharga 1 djuta dollar pula. Ant. 

ATJARA POM — 1. 
Hari ini tanggal 18 Desember '51, 

pertandingan2 Pekan Olah Raga 
Mahasiswa I sbb.: 5 
Djam 08.00 Atletik di' Kridosono. 
Tennis: 

A. Djakarta - Jogja dan B. Sura- 
baja - Bandung di Klitren Kidul. 

Djam 10.00 Hockey: Jogja - Dja- 
karta di Belakang Bentenz, 

Djam15.45. Sepakbola: 
I Jogja - Surabaja, II Djakarta - 

Bandung di Kridosono. 
Bolakrandjang: 
I. Jogja - Bandung, II Djakarta - 

iSurabaja di Belakang Benteng. 
Djam 16.30 Volley Putera: 
A. I. Jogja - Djakarta dan II Dja- 

karta - Surabaja. di SMP Puteri, 
B. Djakarta - Bandung. di SMP 

Puteri. 

Djam 19.00 Bulu tangkis: 
Djakarta - Bandung di DPR. 

  

     

Memberantas ulat kool dengan 
parasiet angitia spec 

'Lebih-murah dari pada obat-obat 
-DDT dan HCH 

JAWATAN Pertanian propinsi Djawa Tengah telah berhasil dalam 
pertjobaannja memberantas hama kool (ulat2 kool) dengan mem- 

pergunakan ,perasiet angitia spec” jalah suatu djenis serangga (sema- 
yangitia spec” tersebut mula? didatangkan dari 

oleh pihak Djawatan Pertanian Pu- 
sat jang dipelihara dan diperluas ditempat peineliharaan di Patjet( Sin- 

kurang lebih 2.000 ha. jang sebagian 
besar terdapat didaerah Ambarawa, 
iKopeng, dilereng2 “daerah pegunu- 
ngan Dieng dan dilereng Gunung 

UN erbahu. 
Hasmosuwignjo, inspektur perta- 

nian Djawa Tengah, terangkan, bah- 
wa pemberantasan dengan memakai 

binatang jang merupakan musuh pa- 
da ulat2 kool tersebut lebih ringan 
dan tidak membawa ongkos jang be- 
sar, seangkan pemberantasan me- 
makai obat2 DDT. dan HCH. selain 

dipandang lebih mahal oleh petani 
sajuran kool, pun ulat2 kool agak 

tahan dengan obat2 tersebut. — Ant. 

116 TTONGHOA EMOH 
WARGA NEGARA 

INDONESIA 
Menurut kalangan Pengadilan Ne- 

geri di Magelang sampai kini golo- 

ngan peranakan Tionghoa jang su- 
dah menjatakan ' menolak sebagai 

warga negara - Indonesia: ada 116 
orang. 

Menurut kalangan tersebut djum- 

lah angka itu akan bertambah, me- 

Ingingat bahwa setiap hari Pengadi- 
lan Negeri dikerumuni golongan2. 
Ant. 

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
Staf Angkatan Udara 

  

STAF 

'tuk hutang2 mengenai tahun 

nja selambat-lambatnja pada 

II. Penagihan? untuk: 
a. daerah Djakarta-Raya, 

dan Merdeka Barat 8, 

b. dilain2 tempat, kepada, 

. Detasemen Udara. 

a. surat-pesanan/order 
b. nota factuur 
Cc. proces-verbaal 

»Pikat” a/n.   pusan organisasi2 pemerintahan jang 
kurang penting, — Ant. UP,        

   
TAN ape Pa Kap TAP MR ea 

158-12. .   

PENGUM 
- Pa. ADMINISTRASI 

No: 9109/K/L/19/Dkt./51. 

I. Mendjelang penutupan buku tahun-dinas 1951, dengan ini diu- 
mumkan kepada para leveranciers, perusahaan2, pemborong2, 
dsb., jang mempunjai penagihan2 kepada Angkatan Udara, 

kepada, 

1. Djawatan Adm. Keuangan Pusat A.U. di M.B.A.U., Me- 

2. Bagian Perbendaharaan Detasemen La Medan Mer- 
deka Barat 8, DJAKARTA, 

bagian Perbendaharaan dari masing2 Pangkalan Udara/ 

III. Penagihan2 tersebut. diatas, harus disertai: 

d. pengesjahan pembajaran 
“ 

IV. Kemudian supaja mendapat periksa dan perhatian sepenuhnja, 

Djakarta, tgl. 10 Desember 1951. 

Perwira Staf Administrasi A. U, 

Kepala Djwt. Adm, Keuangan Pusat. 

  

AU. 

un- 
anggaran 1951, supaja diadjikan- 
tgl. 25-12-1951. 

DJAKARTA. 
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Ma pembesar Inggeris jang se- ' 

ang sedang  djalan2 di Malaya ' 
tul2 membingungkan. Kadang? 

Antara tuliskan nama itu LittELton, ' 

2 LittLEton. $ P 
“ing “ditulis Littel atau 
“suara littel artinja se- 

dik 4 Dan itu tjotjok dengan per- 
“buatan tuan Littel (tle) di ka 
“jang bilang megeri sepupu 4 itu 
baru boleh dapat merdeka sepuluh | 
tahun jad. Lalu mBah Nur bernjanji: | 
“Mr. Littel, Mr. Littel, 

Yow do -little, very Jittle, “ 

“Indon yow do, Mr. Do-little! .- ' 
£ N 2 

Nama Blitar rupanja naas betul j 
“bagi Belanda. Anak Blitar jang ber- 

| nama Sukarno sudah “bikin gara2 
“dan menjebabkan Indonesia “djadi 

|“ merdeka. Dan sekarang ini kapal 
3 Blitar menjebabkan kiriman sendja- 
(ta dari Belanda ke Irian kedapatan 

oleh pegawai? douane kita. 
Tapi kata mBah Nur: 

: untuk Blitar, itu sudah 2 TEA 

U. Akur mbah, 

    
    

   

  

   nanda, 

Ja, Rakjat tenang. 

Silandjutnja bupati Klaten mene: 

yrangkan, bahwa dalam penindjauan- 

ja “dibeber apa tempat kemarin pagi 

Merapat kesan adanja ketenangan 

dikalangan rakjat. Penduduk pada 

jumumnja tetap bekerdja seperti bi- 

asa. Begitu'pula alat2 pemerintahan 
iberdjalan terus. : 

Penumpang kendaraan 

diperiksa. 

Dalam penindjauan wartawan K.R. 

pada hari Saptu jl. dapat menjaksi- 

kan pemeriksaan terhadap tiap pe- 

numpang kendaraan, baik mobil per- 

seorangan maupun bus. 

Pemeriksaan dilakukan dengan te-' 
liti, dan korrekt. Jang mendjalankan 

' 'pemeriksaan ialah dari pihak keten- 
taraan dan polisi. 

Hasil tindakan itu ialah telah ter 
dapat seorang penumpang bus jang 
membawa surat dibawah ikat kepa- 

lanja. Demikian kalangan ' 
menerangkan kepada wartawan K.R. 

| Olehnja diterangkan djuga, bahwa 
& .didalamnja terdapat tulisan jang me- 
“njatakan minta bantuan. ,,Koerier” 
—“Gari pihak pemberontak. tadi akan 

angkat kedjurusan Jogja. Kala- 
an itu belum dapat memberi kete- 

“rangan bantuan dari mana Kaum 
“pemberontak itu akan  mendatang- 

Tjapung diatas TANa 
pemberontak 

Untuk kedua kalinja pesawat tja- 
pung dipergunakan atuk Pa 
kan pengintaian. Tj: 
kemudikan oleh penerbang  AURI 
membawa Kapt. Marsudi, jang ingin 
mengetahui kedudukan serta perta- 

Gan akan memberitahu gerakan ten- 
tara kita jang pada hari ia sedjak 
pagi digerakkan. 
Menurut keterangannja, ketika pe- 

sawat diatas desa Senden kelihatan 
dan kedengaran tembakan dari ba- 
wah ditudjukan kepesawat jang se- 
Gang dinaikinja. Dari djarak 300 m 
dari bumi dapat diketahui, bahwa 
tembakan itu berasal dari pihak 

- pemberontak dengan memperguna- 
kan sendjata 12,7. Tembakan tadi ti- 
dak mengenai pesawat jang ditum- 

panginja. . H5 

Djam malam dihapuskan. 

“4 Dari pihak ketentaraan. diperoleh | 
keterangan, bahwa sampai sekarang 
jang sudah ditjabut djam malam- 
nja ialah di Salam. Ditempat2 lain jg 

“sudah diumumkan djam malam ma- 
#sih tetap berlaku, misalnja di Mun- 

g 1, Klaten. 
daerah Muntilan djam malam 

berlaku, karena didalam dae- 
“tadi menurut kalangan keten- 

5 1 asah terdapat anasir2 kaum 

  

DIDJUAL: ! 
Mesin tulis Royal st. Pe 
baru Rp. 2750,— 

. Mesin tulis Port, Juwel 
. model baru “Kp. 1690, 
Mesin tulis Port Juwel 
letter ketjil Rp. 850,— 
Telmachine Victor bisa 
potong cp. 8 Rp. 1500,— 
Rekenmachine Monroe cp. 
8 keadaan 854baru. 

Ktr. Djl. Djlagran Lor 7 
Seblh. barat Hotel Kota 

  

tentara , 

sung jang di- 

“hanan kaum pemberontak dari atas 

Pemeriksaan dibioskop: | 

1 Naa waktu ini dikota 

    

MENTERI2 PEKERDJAAN 
UMUM DAN PP DAN K 

Let MAL" 
Hari ini, selain Presiden Sukar- 

no ditunggu djuga kedatangannja di 
Jogjakarta Menteri Pekerdjaan U- 
mum dan Tenaga serta Menteri PP 
dan K, untuk  menghadliri djuga 
Dies Natalis II Gadjah Mada”. 

Besok sebelum Presiden meletak- 
'kan batu pertama pendirian gedung 

Gadjah Mada”, menurut rentjana 
| terlebih dulu akan berpidato Presi- 
,den dan Perguruan Tinggi ,,Gadjah 
Mada”, jang» akan disambut oleh 

(Menteri Pekerdjaan Umum dan Te- 

  

tapradja Jogjakarta, telah menjerah- 

|kan untuk keperluan lain, hendak- 

'UANG. DERMA KORBAN 
KELUD ' 

Baru2 ini Dewan Pemerintah Ko- 

kan uang derma Korban Kelud jang 
telah diterima dari Panitya Kelud 
'Kotapradja Jogjakarta, sedjumla 
Rp 12767,74. kepada Dewan Pemek 
rintah Daerah Istimewa Jogjakarta. 

Uang tsb. supaja diserahkan seper- 
lunja kepada korban Kelud. Akan 
tetapi bila Dewan Pemerintah Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta memutus- 
kan uang tersebut akan diperguna- 

'nja minta pertimbangan lebih dahu- 

lu dan memberi tahu tentang itu ke- 
pada Dewan Pemerintah Kotapradja 

Jogjakarta. : 
- 

Hongeroedeem benar   naga serta Menteri PP dan K. 

AISJIAH MEMBAGI BERAS 
'Berkenaan dengan hari maulud 

Inabi Muhammad SAW, maka Aisjiah | 

Jogjakarta telah mengadakan amalan 
pula, jaitu mengumpulkan beras, dan 
dibagikan kepada mereka jang sa- 

  

Dari Blitar at membytukan dengan tjuma- 
4 jumg, : 5 

— Besok tg. 20-12 j.a.d. di Mangku- 
Ti bumen akan diadak: “pembukaan 

FLA rumah sakit univer “negeri “Ga- 
ah Mada. 

. Sekitar Bn. Munawar: 
(Sambungan hal. I) 

Jogja diadakan razzia terhadap ana- 
sir2 pemberontak. Hingga sekarang | 
belum diketahui hasil2nja. 

Menurut Wali Kota Jogja tindakan 
itu ditudjukan kepada anasir2 tadi. 

Tiap tindakan jang bersifat pembe- 
rontakan . “adalah merupakan musuh 
negara, »Staatsvijand”. Dan -terha- 

dap mereka diambil tindakan 
setimpal dengan perbuatannja. 
:'Dalam hubungan ini hanja ditudju- 

kan atas perbuatan2 mereka. Sekali- 
kali bukan terhadap sesuatu agama, 
tegasnja agama Islam. 

Pada hari Saptu jl. digedung bios- 
kop dikota Jogja diadakan pula pe- 
meriksaan terhadap para penonton. 
Pemeriksaan jang dikerdjakan  de- 

ngan tertip serta sopan dan tidak 
nampak ,,machtsvertoon” itu- berdja- 
lan dengan baik. 

Panglima dipisi kun- 
djungi anak buahnja. 

Komunike Dip..Diponegoro mengu- 
mumkan, bahwa. kemarin tg. 17-12 
Kol. Gatot Subroto mengadakan kun- 
djungan ketempat perawatan bagi 
|para anggauta tentara jang mende- 
rita luka2 didalam menunaikan tugas 
melawan pemberontak Bn. Munawar. 
Kundjungan Panglima Dipisi tadi 

3 2 Mati di Ngupit. 
Komiinike Dip. Diponegoro kema- 

menjat n, bahwa, dalam gera- 

  

   
    

    

   

sihan di Ngupit hasilnja 

aK k pengatjau 2 orang mati, 

“oleh tentara “kita. 

as ialah 2 karabijn, be- 

berapa stel pakaian, dan lain2 sen- 

djata. 
. Korban dipihak kita didalam 'ge- 
|rakan ini 3 orang luka2 ringan. " 

  

Kepada Tuan - Njonja - Saudara 

sungnja perkawinan anak kami: 

DJOKJ 

membalasnja. 

tg. 19 Desember 1951 diharap 

Universitit tsb. 

Sesudah djam tsb. penerimaan 

i     
  

  

£ 

  

    

jang, 

bersama dengan Gubernur Budiono. 

berat 2 orang, sedang jang da- ||. 

djutnja sendjata2 jg 

    

UTJAPAN PAN TERIMA KASIH 

LAMIDJONO HARDJOTARUNO 
PALEMBANG 

dengan 

NI SUKARTINI HARDJOWONODIMEDJO ' 
AKARTA 2 

. Tepat sepekan pada tg. 15 Desember 1951, maka dengan ini nan me- | 

ngutjapkan diperbanjak terima kasih. | 

Semoga bantuan jang telah diberikannja itu, 

    

PENGUMUMAN 
DIES NATALIS ke II 

Para tamu jang akan mengundjungi upatjara Dies Natalis ke-II 

Universitit Negeri Gadjah Mada di 

sebelum djam 

ada di Gn. Kidul 
ts Perhatian dari Pem. Pusat 

masih dingin. 

Dokter Halim, bekas Perdana 
Menteri Kepublik Indonesia, jang 

kini mendjabat kepala Rumah Sakit 
Umum Pusat di Djakarta, dalam 
kundjungannja di Jogjakarta, me- 
ngenai berdjangkitnja hongeroedeem 

bahwa memang betul didaerah ter- 
sebut ada tanda2 jang menundjuk- 
kan adanja hongeroedeem. 

sat terhadap ,,bahaja” itu, sepan- 
djang pengetahuan. dokter Halim, 
kelun ada perhatIan 
Sama sekali. Karena waktu 
dokter Halim datang di Kementerian 
Kesehatan, tidak ada tanda2 pembi-   

didaerah Gunungkidul, menerangkan | 

bang dan 63 Kakan nja. JEUGD II 

Cs ARMB | 

Siaran' RADIO son Mena: 
' 

SELASA 18 DESEMBER 1951. HEMO ni 
Gelombang : 42,25 59,2 dan 122,4 m dr T R » 

12.30 Musik siang hari oleh Musik | 
Tiup Jogjakarta. SW1N6G 

14.600 Musik oleh pelbagai or- e 

| Hi - Mae : . Bi | Delighttul as a Spring 

17.45 Ruangan Angkatan Perang. 2! Nia you're | 

19.00 Dunia Olah raga oleh POBI. SIMGM's 
18.30 Sendja mengganti malam oleh F 

Ea 
(19.15 Sekitar Kesenian kita. 

(20.15 Pilihan Pendengar. 5 
21.15 Obrolan Pak Besut. Bg STON n 

21.30 Sandiwara Radio. : Na 

22.15 Hidangan malam. oleh ORJ 

" —kengkap. Da GRAYSON 
JUNE 

LA H 4 ALLYSON 

g' Lauritz MELCHIOR 
mar " C sea Jimmy DURANTE 

Peter LAWFORD 

" DIRECTED BY 

HENRY KOSTER 

Mengenai bantuan pemerintah pu- 

    

KONPERENSI PIL | KE —V.   
Konperensi ke-V Persatuan Pela- | 

djar Islam Daerah Jogjakarta, akan 
dilangsungkan di SGA. Djetis pada 
tg. 25-12 jad. 

Kopenrensi ai akan didahului 
dengan mala. “resepsi di Gedung 
Agung, dan akan dihadliri oleh 9 tja- 

aa 

      
    

    

         

    
     

    

    
        
    

      
       

          

    

  

     

   

  

     
  

  

     

      

  
PRODUCED Bf 

JOE PASTERNAK /£ 

K
O
 
T
A
     ? . PATIMAN 7 JOGJA     tjaraan jang mengenai hongeroe- 

deem tsb. Diterangkan selandjutnja 
djalan untuk memberantasnja jalah 
memberikan voeding banjak2. Ant. 

5 : bau 

HUBUNGAN DIPLOMATIK 
PAKISTAN — DJERMAN 
Pakistan dalam waktu jang tak 

lama lagi akan Pan oNa aa penuka- 

ran missi diplom: dengan Djer- 

man Barat. Demi enurut harian 

pagi jang berpen pada hari 

Minggu jl., Missi ter sebut akan mem- 

punjai tingkatan duta besar. 

Telah dikabarkan, bahwa Pakis- 

tan telah mengachiri keadaan perang 

dengan Djerman. Ant. AFP 

.MUDAH dan PRAKTIS! | 
Beladjarlah: : 

j Boekhouding A & B, Steno, 

Mengetik, Papan - hitung 

1 (swipoa), Inggeris, Belan- 

: da, Frans, German, 'Kuo- yu. 

Garansi memuaskan dan ber- 

hasil. 
Sekolah dgn. Surat ,J. C. Nag 

Pb. 166 - Bandung - Jawa. 

  

  

  

"2
16
71
12
, 

“PEMBERIAN TAHU: "7, 
Prakteknja Dokter 

— TAN TIOEN GWAN 

    

     akan diwa ii “oten 

Dokter ONG LIANG KIONG     | 
| ga ea 

sekalian jang telah memberikan 

bantuan baik berupa moreel maupun materieel pada waktu berlang- (I- 

Tuhanlah jang akan | 

Kami berdua 
NGADIMAN HARDJOTARUNO.   

Sitinggil Jogjakarta pan 

dengan hormat sudah siap di Aula 

delapan pagi. 

tamu dihentikan. 

Jogjakarta, 18 ea lg 

Ketua Dies Natalis Na 1 
Prof. Ir. H. JOHANNES.         

  

Mulai hari ini, Harian » Kedaulatan Rakjat” menerima teks sn utjapan 

£ 

Djogjakarta. ie 13 

Naa Pen 9 sampai 5 sore. Tian an 

TN TAHUN BARU 1952. 
Selamat Tahun Baru 

Ta kita bikin istimewa, jaitu Rp. 0,50 ap-tiap mm., sedang opineg diperbanjak,. 

  

  

1 kolom PR 2 kolom 

Selamat Tahun Paru 1952 » 1  Mengutjapkan Selamat Tahun Baru 1952 | 
23 C 

? 

KEN UTAMI : Is PRAJOGO $ BR : : 
: Togjakarta 18 SI Gowongan Lor sp — DITOKJA, | ! 

Se elang $ 
Rp. 10 AA Ht PP 20, — $ 

“memoska lebih besar dari tjonto diatas, kelebihannja akan diperhitungkan dengan harga Rp. 0,80 tiap- 

ti: ap mm. kolom. Pen jerahan teks adpertensi ditunggu paling lambat tanggal 27 Desember 1951. 

. Pituar" Tora 1 dapat djuga disampaikan T Agen atau Kantor tjabang kami. 

4 si 

- ata Usaha 

13 Ta »KEDAULATAN RAKJAT" 

PAN AAA AKA NAMA ARA PAN ERA AA PAP AAA PETA 

    

  

s1 Bigle-Liom (Hollywood) Studios Production    

  

LLOYD BRIDGES BARBARA PAYTON 
JOHN HOYT JAMES TODD 

& RUSS CONWAY — ROBERT KARNES 
AN 

Par Kata ande GFORGE FUCKERMAN 1 

BNN At MANA Ia Sea? 
Dirgcred' byi RICHARD: Ne 

Malam in Ne el eren 

    

AKAN DATANG. Persembahan P: F. 

Tn NI PINTJANG” 
BUAH TJIPTAAN PAK KOTOT SUKARDI. 

Peranan kanak2: HUDIONO, SUNARTO, DJONO, PANUT dan 
KUSUMA DEWI 168-212.   

      

  

  

  

   

      
MERCUUR AGENDA SAKU 

1952 | 
Jang akan keluar 

$ KETIJIL, 

. 

Masih sedia: Piccolo, 

Lekas kirim wissel 

De Lach, Wereld, ? Succes, 
Screen, Silver Screen, Photoplay dan. masih banjak matjam. 

pada bilan Djanuari j.a.d: , 
PRAKTisS dan MUNGIL : 
Harga Rp. 4,50 Luar Kota Rp. 5,— 

    

Miror, Modern- 

Bookstore. 

“MERCUOR” 
57 Tugu kidul. 
Phone 715, Jogja 

  

    

    

  
, 

  

  

ANGKATAN DARAT 
KOMANDO TENTARA & TERRI FORIUM IV/ 

DIVISI DIPONEGORO 

—600— 

Ne 

  

PANGLIMA TENTARA & TERRITORIUM IV/ 
DIVISI DIPONEGOR O— 

No. 18/T/B.4/D.NI/51. , 

Mengingat. terdjadinja' peristiwa2 di Territorium IV pada dewa- 
sa ini jang sangat mengganggu keamanan /ketertiban dan sangat 
merugikan kepada Negara dan Rakjat , 

Mengingat pula bahwa di Terr. IV masih berlaku Undang2 Per- 
njataan Negara Dalam Keadaan Bahaja dan berlakunja  Undang2 
Keadaa an He aue Spa hn Perang (S.O.B.) tersebut Stpl. 

Menipabina bahwa untuk segera mengembalikan keamanan dan 
kesedjahteraan Umum perlu diambil tindakan sekeras -kerasnja 

  
                                  

1. Diumumkan sekali lagi, bahwa dewasa ini tetap berlaku dengan 
segala sanctie - sanctienja 

Segala instructie, Keputusan, Peraturan dan Pengumuman 
Panglima Tentara & Terr. IV/D:visi Diponegoro, ' teristimewa jang 
mengenai :   a. Perusakan alat2 saluran air atau perhubungan : 

b. Pembunuhan : 5 
c.  Pentjulikan , : 

d. Man mengenai barang? lainnja. tersebut dalam sub a 
iatas : . 

e: “Perampokan : 
K Perusakan hak milik umum dan/atau perseorangan : 
g.  Antjaman terhadap. sesecrang dengan memakai kekerasan 

sendjata , 
h. Menjebarkan berita2/ gambar? jang dapat menimbulkan 

akibat kekatjauan dalam masjarakat : 
Rapat dan/atau Pawai : 
Pemboikotan. 

12. Kepada siapa pun jang berada di Territorium IV, diperingatkan 
bahwa dilarang keras : 
baik disengadja maupun tidak, baik setjara langsung maupun tidak 
langsung, memberi bantuan dalam arti seluas - luasnja (bantuan mo- 

' reel/ materieel, ketempatan, melindungi, tidak melaporkan atau me- 
njembunjikan) kepada : 
a) mereka jang mendjalankan tindakan2 tersebut alinea 1 diatas ' 
b) mereka jang dewasa ini mengerdjakan lain2 tindakan jang sa- 

ngat merugikan Negara dan Rakjat. 

3. Siapa pun di Terr. IV jang melanggar tersebut alinea 1 dan 2 
diatas akan dituntut dan diambil tindakan sekeras - kerasnja. 

4. Kepada umum diperingatkan, bahwa segala matjam perbuatan 
jang merusak keamanan atau ketertiban masjarakat, tentu menim- 
bulkan kerugian kepada rakjat sendiri: maka dari itu tiap2 anggau- 
ta masjarakat menurut kekuatan, tugas, atau kedudukan sendiri2 
membantu usaha Pemerintah selekas mungkin mengembalikan ke- 
amanan dan ketertiban tadi. 

ee Dela al. 
- 

Dikeluarkan : di Staf Kwartier, 

Pada tanggal: 13 Desember 1951. 
'ada djam 112.00. 

PANGLIMA TENTARA & TER- 
RITORIUM IV/ 

He DIVISI DIPONEGORO. 
Diumumkan pada tanggal : 
13 Desember 1951 djam 20.00 

oleh : 
GATOT — SUBROTO 

(Kolonel Inft). 

PERWIRA MENENGAH TERR. IV/ 

DIVISI DIPONEGORO. 
SELO -ALI 
(Majoor — Inft.)   (Bapindo - Semarang) 

170-12 

Hak Tindakan keras terhadap pengatjau. 

  

Djokja — Solo pp. 

I Dokja 
Solo 

Sragen 

HH. Djokja 

Solo 

Sragen 

2 

159-12 

(tjepat) : 

  

  

b
u
b
u
 
| 
s
u
m
 

N.V. ,EXPRA" 
Gondolaju' 3. 

Telp. 193 — Jogjakarta. 

Membuka traject” baru 

MULAI TGL. 20-12-'51. 

Solo — Sragen pp. (biasa). 

6,20. Sragen R30, 

7.50. Solo - 1130: 
8.00. B. 11,35. 
9.00. Djokja ID... 13.05: 

sa ni ee 

10,10. "Sragen B. 14,30. 
11,40. Solo DD. 15,30. 
12,00. 1 B. 15,35. 

13,00. Djokja Dias 

Djuga menjediakan truck” angku- 

tan untuk umum.. 
(Transportonderneming). 

DIRECTIL. 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Kami menghaturkan banjak terima' kasih kepada saudara2 dan 

handai taulan jang telah datang melawat dan menjumbangkan kara- 1 
ngan bunga pada waktu meninggal dan menguburnja suami kami: 

H. ASNGADI 
Delanggu pada hari Kemis tg. 13-12-1951. 

Jang berduka-tjita f 

B. HADJI ASNGADI 

dan keluarga. 

  

  

PENGUMUMAN 
f Berhubungan dengan tutupan tahun 1951 maka dengan ini jang ' 
berkepentingan diminta dengan hcrmat sel 
lar ini telah mengirimkan rekenirg2 

un 1951 kepada bagian 
Gadjah Mada di Pagelaran. : 

  

Mani 

| 

'kinibalu” 
163-12. 

bat2-nja tanggal 28 bu- « 
esenan2 jang terdjadi “ 

2 Universitit Negeri i 

    
   

  

J ogjakarta, 12 Desember. 1951. 

Universitit Negeri Gadjah Mada 
Secretaris: 

(Mr. Poesponagoro). 

  

  

        
STAF CHUSUS ANGKATAN LAUT 

URUSAN 
DAERAH DJAWA TENGAH. 
BAGIAN 

—000— 

PENGUMUMAN 

PENTING!! 
Menarik telegram Kepala Staf Angkatan Laut No: Sek. 80: 

I. Seluruh anggauta A.L.R.I. jang sedang verlof dalam Daerah 
Djawa Tengah, ditarik kemlali. 

Verlofgangers tsb. diprintahkan kembali ke pangkalannja ma- 
sing? setjepat mungkin, tidak diperkenankan, melalui daratan. 

Para Instansi jang bersangkutan diminta bantuannja seperlu- 

Tia 

III. 
nja. 

IV. Pengumuman selesai. 

165 -12. 

SOSIAL 

No: B. 143 I.a/12/51. 

Sina 

mil 

Di keluarkan di: Jogja 
Pada tanggal: 17-12-1951. 
Pada djam: 14.15. 

Perwira Urusan Sosial Angkatan Laut 
Daerah Djawa Tengah 

(KKS) 
Letnan Muda. 

  

  

PENGUMUMAN 
POLIKLINIK HEWAN 

(Universitit Negeri GADJAH MAPA, Alun? Utara sudut Barat daja). : 

MENERIMA PEMERIKSA/AN DAN PENGOBATAN 
HEWAN PIARAAN 

  

  

  
  

“Tiap? hari, ketjuali hari Minggu dan hari Raja. 
Djam 10 — 14 untuk umum 

3 9 —13 bagian penapelan kuda. 

Ketua Fakultit Kedokteran Hewan. 
»kinibalu” 155- 12. 

PERGI KE P. O.M. KE-1??? 

Batja atjara lengkap dalam Madjalah ,0 LA H RAGA” No.3 

Isinja selain itu mengenai soal: 

Komite Olimpiade Indonesia, putusan? konggres PSSI, hasil tebakan 
sajembara pertandingan kedjuarasn PSSI, 
Olympiade Internasional di Helsirki, 
dalam dan luar negeri, disertai gambar? 

Harga 

Belilah sekarang djuga, 
'POM dengan tenang dan seksama. 

4 

Masih dapat menerima permintaar.? mendjadi langganan baru: 

BADAN PENERBIT NASIONAL. 

supaja depat mengikuti semua pertandingan 

Pelantikan dan pengumuman? 

persiapan? 
matjam? berita 

aksi 

perlombaan 
keolahragaan 

jang serba menarik, 

1.50 etjeran “cd Rp. 
# 

  
  

k 4ondomanan 1 — Jogjakarta, 

156 - 12. 

Typ ,KEDAULATAN RAKJAT"  1081/11T/A/109 
g hi 1: & 

     

   

      

    
   
      

     
      

     
      

    

      

      
   
   

  

     

      

    

  

   
   
   

     
    

   

      
   

  

   
   

    
    

    
   

   
    
   
    

    
   
    
   
    
     

          

   

    

         

     

  

   
    

  

    

    
   
     

    
    

     

    

    

      
     
     

    

    
    

   
   

  

   

  

    

   
    

  

    

  

    

  

   

   

  

   
   

    

   

   

  

    

    

   

      

     

   

  

       

       
 


