
       

  

   

  

            
   
        

      

          

              
      
              

          
      
        
      

      
      

      
      
          

      

             

          

   

   

    

       

  

     

    
        

      

    

         

        
     

     

    

   

      

      

   
   

            

  

  

              

menudju ke Kartosuro dari Kiaten. 
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. Kolonel Gatot Subroto 
pindah ke Makassar 
"Rini telah ada ketetapan bahwa 
Panglima Div. Diponegoro, Kolonel 

“ Gatot Subroto, dipindahkan ke Ma- 
kassar,: sebagai Panglima Territori- 
um ke-7, Sebagai gantinja telah pu- 
la ditetapkan overste Bahrun, kepala 
staf Div. Diponegoro. Menurut ren- 
tjana timbang terima akan dilang- 
sungkan pada tg. 2 Djanuari jang 
akan datang dan keberangkatannja 
Kolonel Gatot Subroto ke Makassar 

“pada tg 3 Djanuari jang akan da- 
tang pula. 
Tentang pengganti Kol. Gatot itu, "tentang .pembar 

Bahrun, dapat diterangkan sbb.: 
. 2 dilahirkan pada th. 1911 didae- | 
rah Banjumas dan menjeburkan diri | 
Ka alam ketentaraan sedjak djaman 

Djepang sbg.” Tjudantjo. Kemudian 
dimasa RI ditempatkan di MBT di 
Jogja. Sebelum mendjabat kepala 

“staf ia pernah mendjadi kepala ope- 
rasi pembersihan di Brebes. — Ant. 

1 Orang pemberontak 
kita tawan 

13 Kuah landmijn kita ambil, 

i pembersihan terha- 
pemberontak (dalam 

hal ini Naba Sofjanes), Tana 
komunike resmi Div. Diponegoro di- | 
terangkan sbb.: 

Setelah bertempur seluruh hari, 
pada tg. 19/12 jl, dan beberapa wak- 

tu pada tg. 20 Des., di Selatan perka- 
tasan karesidenan Pati dan Madi, 
achirnja Sofjan cs mengundurkan | 

Giri dan berhatsil menjeberangi Be- 

ngawan Solo kedaerah Madiun, 
Oleh Div. Browidjojo (Djawa Ti- 

lah disiapkan pendjagaan un- 
adapi perembesan pasu- 
rontakan ke Djawa Timur. 

tnja dapat dikabarkan 
embersihan terhadap sisa? 

    

  

Diterbttkan 

  

HARIAN UMUM 
oleh Badan Penerba Pepdailatan Rakjat" (Anggauta 

3 

S.P.S.) 

1 milimeter, 1 kolom .... Rp. 

8 

0.80 
ADPERTENSI : 

  

TAHUN VII — NOMOR 

        

    
    

     

Harrima an men 
Eropa dila- ! 

erekonomian ke- 
“pada wartawan2 setelah memberikan 
laporan kepada Truman mengenai 
missinja baru2 ini selaku ketua pa- 
nitya sementara dewan NATO. 

1 Kisenhower factor penting. 
Dikatakannja bahwa ia tak tahu 

berapa lama EBisenhewer tinggal di 

Eropa seTaku panglitta tertinggi, ta- 
pi ia merupakan aktor penting da- 
lam rentjana2 pertahanan dan ia ki- 
ni sedang. meletakan dasar2 jang 
ber: arti. 

    

enhower- tak akan | 

ik. selamanja. 
tinan pemberian 
“kepada Inggeris, 

  

    

aa kem | 
dollar Amerika I 
Tarriman mengati 

Gang dipeladjari 
shington, terutam 
lar kepada Inggi 
tuk mendatangka 

  

   

  

   

   
   

     
pertahanan : 
'Selandjutnja di 

"mungkinan bagi 
beli perlengka: 

aa 

ara2 | 
  

     

  

nja tak akan di 
bitjaraan2 jang : 

sung selesai. - 

Jum pem- 

      

  

gkapan. 
pembelian2 | 

    

      R itu disekitar Soka, 6 km 

enewaskan seorang dan 17 
ditawan. — (Ant). 

itu menurut komunike 
cleh Rsmg menjata- | 

pada tg. 19/12: jl. oleh | 
rTapis badja telah dian | 

andmijn jang dipasang di | 

ika eskadron tsb. sedang |. 
     

— TINDAKAN PEMBER- — 
SIHAN KAKI - TA- 
NGAN PEMBERON- 

ng Fa : 

testan Pertahanan. 

Biro Perantara Warta Staf 
Angkatan Perang mengtinum 
kan sebagai berikut : 

1. Telah dilakukan penang- 
kapan2 oleh tentara bersama2 
-dengan 'alat2 negara lainnja 
terhadap beberapa orang kaki 
tangan kaum penrberontak &i- 
daerah TT IV, Divisi Dipone- 
goro: Diantara mereka jang 
ditangkap terdapat beberapa 
orang penghulu negeri dan se- 
orang lurah desa disekitar Sa- 
latiga. 

Penangkapan2 itu dilakukan 
berdasar atas bukti2 jg dapat 
diketemukan dan berdasarkan 
pula atas tindakan2 jg mereka 
lakukan terhadap negara. 

2. Usaha pembersihan berdja 
lan dgn lantjar dan terbukti 
mendapat sambutan hangat 
dari segala lapisan masjara- 
kat. Suara2 menjatakan ke- 
puasannja terhadap. tindakan 
tegas,.dari..Pemerintah terha- 

:dap siapapun: djuga-jang di- 
anggap melanggarshukum ne- 

Bara. 2 7 apiai 
3. Di 'Djawa Barat pember- 

sihan berdjalan sebagaimana 
mestinja. Hal ini dibuktikan 
dengan banjaknja. alat2 per- 
sendjataan. gerombolan jang 
Gapat dirampas. —Ant.       

Delanggu (Surakarta), 

Ingan demikian aKa 
tuan djuga bagi 

pegav 

  
      

eberapa nega- 
“Amerika dapat !   

            
   
    

      
   

      

  

           
   

     

      

       
   

mendapatkan peri      
tipakan ban- | 

22 it ntuk 
      

  

   
   

mendapatkan do! 

guna pembelian ha 
(lam memberikan L 1 
| tang djumlah bant 

      

    

  

gannja ten- 
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tambat dan bara tiba tadi malz 
“as ada direrfjanakan rapat baik 

Diduga perkentuta resmi dimulai 
bari ini dengan dihadiri oleh @'orang 

anggauta parlemen Indonesia dan 3 
vai negeri jang Mag: kema- 

rin malam. : 

Sementara itu menurut harian Ma- 
inichi Shimbun pembesar2 perikanan 
Djepang kemarin telah menawarkan 

penanaman perlengkipan2 mesin 
dan pemakaian pengetahuan tehnik 
Djepang di Indonesia. Demikian sk. 

Mainichi Simbun jang mendapat ke- 
erangan2 itu dari pembesar2 peri- 
tanan Djepang. 

Oleh mereka dikemukakan kapal? 

  

  

-angkap ikan Djepang sebelum pe- | 

  

Presiden Dr. Ir. Sukarno mem- 
beri salam ,selamat” kepada 

S.P. Sultan Hamengku Buwo- 
no salah seorang dari dua ma- 
haputera . Indonesia. sesudah 
mendapat penghargaan terting- 

gi. ddri' pemerintah Indonesia 
atas djasanja jang tidak .ter- . 
nilai terhadap -berdirinja Uni- ... 
versitet Gadjah Mada. 

J (Gamb: IPPHOS). 

1 5 | bahwa bagi beber 
Si | mprfkin untuk me 

..| 

sesungguh- | nada mempunjai de 

Pa |raporan 

ES |andjur nti 
| kan2 militer koma: 

| 

Kerika jang Le Joseph Mc. Carney. Kei 2 : 

sbelum terdengar ? 
EDATANGAN perutusan parlemen Indonesia -di Djepang 

, m di Tokio. Djuw'at kemarin tidak 
oteh sub delegasi penggantian kerugian 

penang Pena rakan ga sub Gelegasi perikanan. — Demikian UP dari Tokio. 

| bergerak dari pelabuhan2 jang oleh 

| 

| likan jang terdapat diperairan Indo- 

  

    

ana maneaaran Tae 

1 — Averell aman LS 5 

'Rentjana pembangunan perta- 

bartuan Amerika 
| enggan bantuan Juar negeri Amerika 

C konj Pensi pers Kemis jl, bahwa rentjana?2 
untuk pem ahan: in Eropa ditahun? jad. didasarkan kepada 

pendjelasan2 jakan disediakan utk th depan, Har 
riman mengatakan bhw pemerintah 3 
Pa minta kepada kongres supaja 
program keamanan bersama dilan- 

djutkan, tapi djumlah jang akan di- 
Heat tak akan diketahui sebelum 

  

landja tahun depan, tapi dapat diki- 

Lra2kan akan sama seperti jang telah 

Tn kongres tahun jang lalu. 

Kritik? ta' benar. 

Tentang kritik2 jang diadjukan 
|para senator' bahwa Amerika mem- 

buang2 uang dalam usahanja mem- 
bangun pertahanan Eropa Hariman 

mengatakan, bahwa kritik2 itu 

benar. : 

Dikatakannja bhw harg: 
' kapan jang diberikan Am rika ke- 
| pada negara2 Eropa itu adalah ketjil 

djika pengagperan, Galam hubungan 
keamanan Ameri itz 

gauta NATO. pada 1 
hari2 jang akan datai 
sementara semua an gaut 
terketjuali Amer ika Serikat da 

“Selandj utnja | 

  

| jang akan datang ini dan 
landjutnja, tapi ia tidak 
ingumumkan betapa bi 

Lpasuitang itu, karena aj 
senhower melarang meng 

nja, berdasarkan alasan2 
militer. Dikatakannja, bahwa : 

|Ina2 pembangunan militer tel 
buat oleh sub panitya jang 

agak ter- 

rang, berganda Gari pangkalamnja di 
Djepang. Kebanjakan kapal? itu ber- 
pangkalan dikepulauan Ryokyu atau 

pemerintahan Hindia Belanda dulu 
Gibuka bagi kaum nelajan Djepang. 

Pembesar? perikanan Djepang itu 
mengandjurkan supaja sjarat2 tsb. 
diatas dirumuskan ke dalam per- 
djandjian perikanan jang sedang di- 
|rundingkan diantara delegasi Indo- 
nesia dengan Djepang. 

Sefajn itu mereka minta supaja pe- 
merintah Indonesia mengadakan per- 
aturan? perlindungan bagi djenis2 

nesia, terutama dilautan Djawa dan 

pembentukan suatu badan bersama 
guna menjelidiki dan mempeladjari 
peraturan? uantuk melindungi perse- 

diaan ikan dilaut. — Ant. 

  

' Berlian jang dirampas   

| 

Djepang 
Tiba di Indonesia. ' 

Telah tiba di Djakarta dari Tokyo, 

tuan Mijnarends, kepala Seksi eko- 

nomi pada misi diplomatik Indonesia 
di Djepang. 

Kedatangan Mijnarends ini ialah 

untuk membawa sebahagian dari ba- 
rang2 berlian Indonesia jang telah ' 
dapat diperolehnja kembali dari Dje- 
pang, jang telah mengangkutnja 

A4 

“Presiden mengadjukan anggaran be- | 

      

    

         

      

      

      
   
   

  

    
      

  

   
   
   

     
         

   

  

'dan tentara ke-8 Amerika di Korea, 

    
    

  

   
   
    
    

   

  

   
   
   
    

   

  

    
     
    

      
         

    
        

            

          

    

      
            

     

            
       

  

" djah Mora letaknja di Bulak   
tjara PBB pem- 
ialah suatu usa- 

hkan djalan bun- 
aan2 mengenai 

n perletakan sen- 

eberatan? Utara. 
'asi Utara terha- 
'asan perletakan 

jang mengenai 
nemperbaiki kem- 

rbang selama ber- 
ta, dan soal pe- 

ikukan dari tem- 
sat2 pemasukkan”. 
ap pada pendiri- 
an2 PBB menge- 
kan suatu tjam- 

     

  

annja, bahwa t 
nai hal2 itu m 
pur tangan 
geri dari Tn    ara jg berdaulat. 

Ir staf segera me 
telah sidang pa- 

ir pada hari Ke- 
i 2 panitya 

   

   

ada Bea juan. Perundingan? akan 
dilandjutkan - hari Djum'at djam 1 
siang. — Ant.-AFP. 

: Tawaaan? perang Amerika 
akan diangkut ke Djepang. 

Djenderai James van Fieet, koman- 

hari Kemis jl telah memerintahkan 

kepada semua tjabang2 penting dari j 
komandonja, untuk. mempersiapkan 

soal pengangkutan tawanan2 perang 

  
    

Amerika aSenbAt jang kini ada dalam 
kam Korea Utara, apabila lah 

tertja 1 perletakan sendjata" &o- 
rea. 

Menurut 'rentjana, tawanan2 pe- 
rang Amerika tadi dan mungkin se- 

kali djuga tawanan2 lainnja ketjua- 

li orang2 Korea akan diangkut de- 
ngan pesawat2 terbang setjara be 

sar-besaran ke Djepang. 
Sementara ini perundingan di Pan 

munjom masih tetap seret. Ant. UP. 

| 

  

Pasal- 4 Truman 
Amerika & Jordania tanda- 
tangani persetudjuan. | 

Jordania dan Amerika Serikat hari ! 
Kemis jl. telah menandatangani per- 
setudjuan pemberian bantuan ekono 
mi, menurut Rentjana Pasal-4 Tru- 

man. 
Menurut persetudjuan ini, maka 

Amerika akan membajar hampir 7 

Gjuta dollar. kepada Jordania, dalam 

tempo 6 bulan j.a.d. ini, terhitung 
sampai achir bulan Djuni 1952. Ant. 

UP, 

INDONESIA AKUI 
BARU THAI ? 

Dengan “telah disjahkannja oleh 
Radja Pumiphon penggantian kon- 

stitusi Thailand jang diperbuat pada 
tahun 1948 kepada konstitusi jang 

diperbuat pada tahun 1932 itu, tim- 

| 

PEM.   dalam masa peperangan Dunia ke-2 
. jang lalu, 

Demikian menurut keterangan da- 
ri pihak Kementerian Luar Negeri. 

Sebahagian lainnja dari barang2 
brelian ini dibawa ke Djakarta ke- 

mudian dan sebahagian lagi akan di- 
djualkan kepada Amerika Serikat. 

“Djumilah barang2 berlian Indonesia 

ini ditaksir sebanjak 600.000 karat. 
Ant. 

. 

PENJELUNDUP UANG 
LOGAM DIDJATUHI 

HUKUMAN 
3 Orang jang ditahan karena keda- 

patan bermaksud  menjelundupkan 
uang logam keluar negeri pada tang- 

gal 15-12 jang lalu, pada hari Rebo 
jl, oleh Pengadilan Negeri di Tg: Pri- 
ok telah -didjatuhi hukuman denda 

| masing2 sebesar Rp.750.-, Rp.1.500,- 
dan Rp.300,- 

Mereka adalah Sapuan jang peda- 

nja kedapatan: Rp.100,- uang logam, 
Matin Rp.400,- uang logam dan Bai 
Rp.28,- uang logam. Sebagaimana 
pernah dikabarkan, dalam waktu 

achir2 ini, pihak berwadjib di Tg. 
Priok telah berhasil membeslag be- 
berapa ribu uang logam, dan me- 
nahan beberapa. orayg pembawanja. 

- Ant. 
Sm ma ak Jai) 

bullah soal bagi negara2 jang kini 

telah mempunjai hubungan diploma- 
itik dengan Thailand untuk mengakui 

atau tidak pemerintah Thailand jang | 

baru sekarang ini. 
Walaupun sedjak terdjadinja coup | 

di Bangkok terhadap pemerintahan 

| pengumuman situ, 
|kan buat mendjaga segala kemung- 

|kiman terhadap 

| berontak. 

| dari pihak polisi, 

nata man gnansn : aa 

Presiden Sukarto meletakkan batu pertama: dari gedung Universitet Ga 
Sumur 2 km. dari kota Jogjakarta. 

(Gamb: IPPHOS). 

Ls. Panmusiom: 

opsir staf dibentuk untuk 
kan pokok2 perselisihan 

jang membitjarakan 

jata dalam sidangnja di Panmunjom pada hari Kemis 
x sebuah panitya opsir staf jang diserahi kewadjiban 
2 jang masih mendjadi pertentangan antara delegasi 

masalah pengawasan : sjarat2 

4 

ROMOBONGAN KEDUA 
DELEGASI INDONESIA 

Bertolak ke Djepang. 

  

Rombongan kedua delegasi Indo- 
nesia untuk perundingan bilateral 
dengan Djepang telah bertolak dgn 
pesawat. terbang ke Tokio dengan 
melalui Manila. Ro ngan kedua 
ini terdiri dari Suwito dan Baieram- 
sjah St. Indra serta anggota2”parle- 

   
    

  

     

  

men RI, Ir. Pangeran M. Noor, F. 
Laoh, Djokopras wiro, : Latjuba, 
Simolotg: Gan Anto Oppo. 

Ir. Sutoto 'Sekreta Djenderal 
Kementerian  Perhubu n “berhu- 
bung dengan sesuatu hal ditunda ke- 
berangkatannja. — Ant. 

  

     
— Pak Gatot Salak 

   

  

Munawar. 

Datangnja Panglima Divisi Dipo- 

negoro Kolonel Gatot Subroto di Jog- 

jakarta” untuk menghormat .kedata- 

ngan. Presiden. Sukarno, mengenai 

penjelesaian : pemberontakan- ang- 
gauta tentara batajon Munawar me- 
njatakan bilamana - tidak ada ekor- 
nja pemberontakan itu dalam tempo 
sesingkatnja dapat dipadamkan. 

Munawar tidak menjerahkam diri 
tetapi tertangkap diwaktu ia mem- 

(beli nasi diwarung dikota Surakarta. 
|Dalam hal ini meskipun 
|pada mulanja telah menjatakan ta'at | 
kepada Panglima Divisi namun se- | 
bagai koma indan harus bertanggung : 
|djawab. atas perbuatan anak buah- | 

Inja. l 
Atas pertanjaan kemungkinan 

| ditjabutnja pengumuman Panglima 
Ha mengenai larangan koman- 
dan2 memberikan keterangan kepa- 

| da pers selain djurubitjara divisi sen- 
| aixi mengenai sekitar gerakan2 pem-. 

| bersihan, Kolonel Gatot Subroto 
njatakan'keberatan untuk mentjabut 

karena: dimaksud- 

anak buahnja jang 
sedang bertempur melawan pem- 

Sedang wartawan kalau 
akan mendapat berita supaja datang 
dan merjaksikan djalannja pertem- 
puran sendiri dari pihak tentara akan 
memberi bantuan dimana perlu. 

Munawar | 

T s3 
  

langsunglah Konggres Perempuan 

Tjorak konggres ditetapkan: Ke- 
Indonesiaan dan  Kemasjarakatan: 
dengan tjorak itu dimaksud. untuk 
lebih memperdalam kesedaran kaum 
Ibu dan meningkatkan tjara perdju- 
angannja, provincialisme pada wak- 

tu itu terasa sangat tebainja, tjara2 
perdjuangan jang sectaris, jang me- 
njendiri, jang seakan-akan satu sa- 
ma lain tidak perlu ada sangkut-pa- 

utnja, masih mendjadi  tjara2 jang 

lazim. 2 

Pada konggres itu datang organi- 
sasi2 Wanita jang bertjorak: keru- 
mah-tanggaan, keagamaan, pendidik- 

an dan kesosialan. 
Langsungnja konggres jang meru- 

pakan batu-pertama bagi perdjuang- 
an kaum Ibu jang lebih sedar dan 
sungguh2 itu, bukanlah suatu ke- 

djadian jang kebetulan atau jang di- 
buat2 orang (kunstmatig), tetapi 

merupakan suatu pertumbuhan jang 
logisch dari sebagaian gerakan Rak- 

jat jang betul2 merasakan pahit - 
getirnja-alam pendjadjahan. 
Rintangan2 fihak pendjadjah dan 

achirnja pukulannja kepada gerakan 
Rakjat pada th. 1926, tidak sadja 
memperkaja pengalaman dalam tja- 

ra perdjuangan, tapi pula memper- 
dalam isi-kesadaran bagi kaum Ibu. 

Njatalah, bagaimana kuat nam- 
paknja fihak pendjadjah, ladju per- 

djuangan Rakjat tidak bisa diben- 
dung. Ia merupakan kekuatan jang 
ditimbulkan oleh pendjadjah, ia ma- 
dju, membadja dan achirnja mesti 

menang, disamping kekuatan pendja- 
djah jang madju untuk 
mati. 

Perdjuangan kaum Ibu mulai 
dimengerti. 

Menurut pengalaman dalam sedja- 

Demam asa Ne en ET   

, Hari Ibu: 

Dasar dan arah perdjuangan 
wanita 

Tanggal 22 Desember telah dipilih sebagai Hari - Ibu Nasional ber- 
dasarkan suatu kedjadian - sedjarah: pada tanggal 

  

& 

itu th. 1928 
Indonesia dikota Jogjakarta atas ini- 

sitip Aan ane dan ,,Wanita Taman - Siswa”. 

Soal pokok jang tidak boleh dilu- 

pakan, jalah: 
functie sutji organisasi2 Wani- 
ta jang dilaksanakan dengan 
konsekwen dalam 

sudah2, supaja dilandjutkan de- 

ngan tidak kurang2 giatnja, jai- 

tu tegas2 memihak Rakjat ter- 
banjak menolak sega.a matjam 

tjara penjempitan Demokrasi. 

Setiap Ibu, baik ia seorang Indo- 

nesia, maupun ia seorang dari sudut 
dunia jang paling djauh, mesti meng- 

hendaki kedudukan-kemanusiaan ba- 
gi setiap orang, ia mesti menghenda- 
ki kemanusiaan  masjarakat, jaitu 

suatu masjarakat-damai: ia, mesti 
menolak masjarakat jang penuh ke: 

pintjangan, suatu masjarakat jang 

berdasarkan pada tindas-menindas 
oleh manusia atas manusia. 

Dalam masjarakat, dimana bebera- 

pa. orang bisa .hidup' setjara/ megah- 
mewah disamping djutaan manusia 
jang berkeluh-kesah akan mahalnja 
kebutuhan2 hidup, tidak akan bisa 
terlaksana keinginan setiap Ibu un- 
tuk bisa hidup tenteram dan damai 
dikeluarganja, hidup damai antara 
keluarga dan keluarga, antara manu. 
sia dan manusia. 

Tugas dan tanggung djawab 
Wanita. 

Njata, tanggung - djawab kaum 
Wanita terhadap keselamatan Bang- 
sanja tidak ringan. Supaja dapat tu- 
nai kuadjibannja jang seberat itu, 
tiap2 organisasi wanita harus dapat 
menjiapkan kader? anti-pendjadjah- 
an jang militant, memperbaiki “ker- 
dja-sama, tidak sadja antara organi- 
sasi2 wanita, tetapi pun djuga dengan 
massa - organisasi? jang djudjar dan   rah Bangsa, - progressiviteit ” kaum 

Ibu terletak dalam menentukan si- 
kapnja: jalah, berdasarkan kesadar- 
an - politieknja atau hanja berdasar- 
kan perasaan djudjur, ia memilih fi- 

hak Rakjat, meskipun nampaknja 
kekuatan Rakjat belum seberapa. 

Hatsil dari sikap jang tegas ini, 

korban risico - perdjuangannja, ja- 
lah, mendjadi langganan sang medja- 
hidjau (,pengadilan”): tapi, disam- 

ping itu, jg terang menguntungkan 
sekali: Rakjat tidak samar2, tidak 
bingung terhadap arah perdjuangan 

kaum Ibu, 
Hatsil perdjuangan kaum Ibu da- 

lam lapangan politiek didjaman Hin- 
dia-Belanda bisa disebut: . Tuntutan 

adanja ,,vrouwenkiesrecht” jg meng- 
hatsilkan 4 orang wanita mendjadi 
anggauta Dewan Gemeente, dalam 
lapangan sosial - ekonomis: perlin- 
dungan perempuan dalam perkawin- 
an, pula dalam perburuhan, aktief 

dalam usaha pemberantasan perda- 
gangan perempuan dan anak, dalam 

pemberantasan buta-huruf dsb.: tapi 
diakui, bahwa semua ini belum me- 
rupakan aksi2 jang massaal dan in- 

| tensief. 
Tradisi — progressief ini dinjata- | 

kan djuga, terutama oleh mereka jg 
politiek - sedar, dalam ketegasannja 
memihak Rakjat menghadapi kega- 
nasan fasis Djepang. 

  
Lembaran baru bagi perdju- 

angan Ibu. 

'Dalam djaman Republik dan pada 
waktu penjerbuan Belanda, tidak 
berlebih-lebihan, bila dengan pendek 
dinjatakan: tidak sedikit kontribusi 

jang diserahkan oleh kaum Ibu bagi 
kepentingan perdjuangan Bangsanja. 

Apakah jang dikehendaki dengan 
Peringatan Hari - Ibu ini?   

    

patriotis. Sebab kita jakiny bahwa 
keselamatan Bangsa tidak mungkin 
dapat diselesaikan hanja oleh sesu- 
atu organisasi atau golongan, tetapi 
harus ditunaikan oleh organisasi? se- 
luruhnja jang anti - pendjadjahan: 
pun ini kurang tjukup. Sebab, 
kita mengingat, bahaya kekua 
anti - Den | 

aa kekuatan jang memusat, maka 

atan Nasional dan kekuatan perdji 
angan Rakjat diluar negeri harus: 
ada rasa setia-kawan (solidarisme). 
Memang, dalam soal ini, disana-si- 

ni masih banjak terdengar pernjata- 

an2 jang ' menggambarkan kurang | 
setudjunja: kuatir2, bahwa dengan | 

adanja solidarisme-internasional 'itu 
kita bisa terdjebak dalam aliran po- 
litiek jang tertentu. 

Sebagai wanita jang menginginkan 
suatu masjarakat jang demokratis, 
sebetulnja tentang aliran2 politiek 
bukanlah mendjadi soal, terserah ke- 
pada jang memilihnja. 

Tapi dalam hal ini, ada satu soal 
jang tidak boleh kita lewatkan be- 
gitu sadja, jaitu: kesadaran kita me- 

ngatakan, bahwa tidak sadja di In- 

donesia, tapi djuga diluar negeri ba- 
njak Wanita, banjak Rakjat jang 
menderita, akibat pemerasan: pun 

kita mengetahui, bahwa djuga diluar 

Indonesia ada anasir2 jang proges- 

sief, tenaga2 jang anti-pemerasan. 
Dengan merekalah kita ulurkan' ta- 
ngan-persaudaraan:' ' 
Mudah-mudahan lambang-kemur- 

nian, berbentuk  Bunga-Melati jang 
akan disampaikan kepada setiap Ibu 
pada Peringatan Hari - Kebangunan 
nja menambah kemurnian kesadaran- 
perdjuangannja dalam Barisan - Rak- 
jat menentang segala sifat peninda- 
san. 

  

TES ALAN 
EMARIN pagi di Jogja tersiar 

rah itu. 

Berkenaan dengan itu lebih lan- 
djut. "K.R.” mendapat keterangan 

bahwa berita itu 

| tidak benar. Diterangkan seterusnja, 
bahwa tembakan2 itu terdjadi di-   Songgram pada tanggal 29-11 jang 

lalu sampai sekarang perhubungan 
diplomatik diantara Thailand dengan | 

negara2 jang telah mengakuinja itu 

berdjalan terus seperti biasa, menu- 
rut formaliteitnja pengakuan itu di- 

perlukan djuga. 
Bagaimana sikap pemerintah In- 

donesia terhadap soal ini masih be- 
lum diperdapat keterangan resminja 
lagi. 

Tetapi menurut kalangan jang 
berdekatan dengan pemerintah, In- 
donesia akan mengakui pemerintahan 
baru di Thailand sekarang ini, jang 
dasar2 politik luar negerinja ternjata 
tidak berobah dengan dasar2 politik 
luar negeri Thailand . sebelum ter- 
djadinja coup d'etat dan penggantian 
konstitusi itu. 

15 TAHUN PENDJARA 
KARENA MEMBUNUH 

Pengadilan Negeri di Salatiga tg. 
17-12 jang lalu, telah mendjatuhkan 

  
hukuman pendjara 15 dan 10 tahun | 
kepada terdakwa Slamet dan Kusmin 

karena telah membunuh seorang tja- 
rik ik didesanja. —.—. Ant. 

Lemuaga Kebude nan | jonesia 
nKon Batavaasch Gene schap 

span”   
van Kunstan an W ang 

desa Pugung selatan, kira2 2 km da- 
| ri Sekip, dan bukan pertempuran an- 
tara tentera dengan gerombolan, me- 
lainkan terdjadi karena salah faham 

|antara sepasukan patroli Mobrig dari 
|Sleman dengan sepasukan  @atroli 

tentara kita jang sedang mendja- 
lankan tugasnja. Menurut ketera- 

ngan itu tembak-menembak itu ter- 
djadi ternjata karena belum ada kon- 
tak terlebih dulu antara kedua pihak 

jang dikirim kedaerah itu. Tapi atas 
kebidjaksanaan jang berwadjib pe- 

ristiwa itu segera dapat diselesaikan 

dan tidak menimbulkan korban apa2. 

Jogja tetap aman. 

Berkenaan pula dengan  berita2 
angin jang tersiar belakangan ini 
dan menjatakan bahwa gerombolan2 
jang telah terpetjah belah dan lari 
kotjar katjir itu banjak jang mema- 
suki daerah Jogja, pihak polisi me- 

negaskan, bahwa djuga berita2 itu 
tidak beralasan. Menurut penjelidi- 

|kan hingga kini belum ada tanda2 

bahwa ada gerombolan2 jang bera- 
da didaerah Jogjakarta. 

Mengenai kemungkinan2 masuknja 

  

FAHAM 
Tidak ada gerombolan di Jogja 

berita bahwa disebelah utara kota 

terdjadi pertempuran antara pihak tentara dengan gerombolan. Be- 
rita ini didasarkan atas kenjataan bahwa pada malam Djum'at 
lalu, kira? djam 00.30 (djam 12.30 malam) terdengar tembakan? didae- 

jang 

kan, bahwa kemungkinan itu sangat 

ketjil, karena pendjagaan batas2 
oleh jang berwadjib diperkuat. 

" Djam malam tidak perlu. 
Atas pertanjaan apakah didaerah 

ini tidak perlu diadakan djam ma- 
lam untuk mentjegah kemungkinan2, 
dinjatakan, bahwa itu sekarang ti- 
dak perlu. Mengenai djam malam jg 
kini berlaku di Kalasan diterangkan, 
hahwa itu karena Kalasan letaknja 

dekat dari Klaten dimana djuga di- 
adakan djam malam dan bukan ka- 

rena Kalasan tidak aman. Demikian 

keterangan pihak polisi kepada 
ERA 

WANITA DEMOKRAT 
INDONESIA 

' Akan berkongres 
Djakarta. 

Wanita Demokrat Indonesia akan 
mengadakan kongresnja jang perta- 
ma pada tanggal 10-11 dan 12 Djanu- 
ari 1952 bertempat di Djakarta. A- 

tjara kongres terutama mengenai 
urusan organisaSi. Sebagaimana di- 
ketahii Wanita Demokrat Indonesia 
ini bertjorak sosio-nasional-demokra- 

si, mempunjai 35 tjabang diseluruh 
Indonesia,. sedangkan pengurus be- 
sarnja berkedudukan di Djakarta 
dan diketuai oleh njonja B. Jusupa- 

  

di 

  
mereka didalam “N ah ini, giterang-di. — Ant, 

  

HA 

Has.I Benarkan Undian 
Barang ke IX 
Pada tanggal 21 Des. 1951. 

SEPEDA (BER) MOTOR DUCATI: 
46230 75066 80322 90144 

RADIO ,,MURPHY 154”: 
82994 

PESAWAT PEMOTRET ,IKONTA": 
53094 59856 81165 

MESIN TIK ,,OLYMPIA 
PORTABLE” : 

27151 32260 50851 54265 106868 
MESIN DJAHIT TANGAN 

,»HUS9VARNA” : 
16054 20493 29415 37432 
41428 46492 99933 100674 
ARLODJI TANGAN AUTOMATIC 

LAKI - LAKI ,ELECTION” : 
21638 34277 95296 
TENNIS RACKET : 

11939 57293 80302 94082 104919 
105984 

BADMINTON SET : 
12891 56871 71640 

Aap B.LN. 206 atau 
ERRES KY 450 U: 

29309 158043 61306 67167 75521 
11028 8996 90433 96672 98349 
39934 

  38627 

# 

  

Bu : fa 

SUNGGUH2Z TERDIRDI 

x Pada suatu und?jara pe bukaan 
Pekan Olah - raga Murid (201) di- 
daerah Kedu. Salah sebrang ang- 
gauta pengurus penjelenggaara, me- 
ngenai atjara selandjutnja berkata: 
H5 . Sebelum pertandingan di- 
mulai, para pengikut dipersilahkan 

aa OEeraalan Anu 
Bagi murid laki2 disebelah sana, dan 

nvurid2 perempuak disebeluh sini 

0 

sms 

  

massa jang - 

sudah sewadjarnja, bila antara keku- , 

(Bersambung hal 1) " 
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Bet jug ang 3 
Se Sleman atagakan" :     

233 turut. serta Ae 1 
: SA, Nederland, Itali be 

        

dan TE 
—- negara: 

       

      
athletiek jang Sinden mh 

- gala tjabang?2 olah-r 
za kepatjuan perahu | 
da motor. Jang turut ambil “bagian | 
2000 pemuda dari 42 negara (Indo- 
nesia turut). Sdr. Go Twan Giok da- 
pat pris kedua buat back-stroke, pris 

- buat butterfly, dan 3 pris2 
| kesatu dalam friendly Sma Ane 
| “mua buat berenang). , 

Pada tgl. 12 istus 
djam 7.39 pagi mulai 
trasi besar2an jang sel 

' Jat tak pernah ku-me 
ta: (1900.000). pemu 
Djerman, diantara m 
Djerman Barat turut 

i Demonstrasi ini dibuk 
“2 ledaksn2 mertjon, end 
(dan balon2 Kena 1 

        

        
    

    

     

  

    

    

    
      

    
   
    

          

    

   

     

  

   dilepaskan “dobanyak 4 20, 
| langit jang djernih i 

   

   
   
     

ui 
Unter den toa sampai 
Engels-Platz dan berachir. 

: h 'hanja membuat 2 gambar 
dan melihat sadja sampai lemas ka- 
ki saja dan letih mata melihatnja. 2 

. Kalau kita melihat pemuda? ini da- 
ri berbegai2 tjabang pekerdjaan hi- 

“du .jang konstruktif, berbaris lem- | 
1 dengan kelempang gan garisan 

“Ta berdjalan beres sebagai djalan- 
nja djam, maka kita hormat atas ke- 
Inginan sutji mereka untuk: damai. 
Satu juta pemuda g anti, remi-    

  

3 

& 
r 

ab hei 

     | Untuk dapat : 

ana : kena Ol 1 

ya min bra 
    

   
   
   

     
     

  

    “barkan, bahwa 'agai 
: akan beroleh 'beras seb 
“kehendaki oleh negeri2 jang n 
beras Thai itu, dengan hz 

: “resmix 8 

        

   

  

   
   

  

    

    
         

  

   

   

  

     
        
    
         

aan 

           

           

     
    

      
      
    

  

5 sore dengan rapihnja. 4 

| Tenggneah kekuatan? dari 

  

    

-Mementara itu dari He dika- 1 
K jha: 

  

    
    

       

     

  

  

. g tidak mau perang 
tu NENREAN Tang tak boleh 

"rei Deutsche Jugend) 
sen pada kata damai, 

j menundjukkan dengan njata 
A dunia Gan pemuda? pada chu- 

. apa jang orang bisa kerdja- 
keadaan tak-ada-perang. 

konstruktip, — soai2 pembangunan, 
dalam arti materieel dan dalam 
kultureel. 

kkah jang saja bandjuk tan 
dengan angka2, suatu pekerdja- 

“raksasa kedalam dan keluar ? 
1 sebenarnja djauh lebih ku- 

engan keadaan jang njata. 
bab saja belum tjeritera tentang 

berapa tilpon, berapa air, berapa ma 
ikanan, berapa bensin, berapa arang- 
batu, berapa kertas, berapa kaju, be- 
Kan berapa gips, berapa mo- 

berapa tinta, berapa tjat, berapa 
Latar musik, berapa stroom" listrik, 

Pa perangko, berapa rokok. siga- 
aa berapa gas, berapa film, dan be- 

W.C. mereka harus sediakan 
untuk pemuda2 jang kurang lebih 
satu setengah djuta ini jang pada | 
satu. ketika harus kumpul di Berlin | 

| Timur “dengan senangnja. 

- Rakjat adalah kekuatan dan 
- sumber pembangunan. 

" Festival ini buat kami adalah satu 
kesempatan untuk melihat dengan 

nata kepala sendiri bagaimana 
isa membangun. Bagaimana | 

  

  

      

  

Yus bekerdja dalam detail, bagaima- | 
na orang harus “berorganisasi dan 
banana tia 2 mana Jana bejat 

         

    

    
   
   

rakjat adalah Kura Kelana kul 
tur dan kesenian. 
— Sek na tiap2 testival sema- 
tj u akader | 

  
    
      

   

  

Isa mengi ati barang2 jang elementer 
internasional sama, djuga bisa me- 
Jah barang? jang sekiranja per 
lu b: bagi kesenian nasional masi ing2 
Untuk memperkajanja dan untuk 

sese- 
forang” atau sesuatu bangsa jig masih 
terpendam untuk membuat sesuati 

(Gaa1g "baru basi: “kita bersama. ae 
“Ketika festival sudah selesai, saja: 

tanja. pada sdr. Frits, anggota pani- 

          

   

   
     
     

        

     

   
    
   
      
    

    

   
  

  

    ifestival ini. Dengan tersenjum dia 
mendjawab : sKurang dari satu hari 
ongkos perang »Gunia”. —— Ant.: 

ag Ka beras 
(0 dari Siam 

menambah 'kekurangannja 
kin membu ung, dan kini mentjabat 

Bea Ha Pt, sebanjak 
1 eringan 3 Pena : 
- 300.000 teri. 2 

5 depan. Kabar 

PGA 

  

  
hibun dahulu, dan orang per- 

fjaja, bahwa politik ini akan “didja- 
lankan terus oleh "Pemerintah seka- 
|rang. Tetapi Menteri tsb. tidak me- 
nerangkan samp 
ras itu takan    

berapa harga be- 
kkannja. Ia hanja 

k ag keputusan ter- 
| kepada  djumlah | 

beken jang na 'diexportkan tahun | 
depan, ' dan permintaan beras dari 
negeri2 jang membelinja. Maa 

Harga beras untuk 

   
   

   
   

    

    

      

     
tahun 

'Hni dinaikkan 1005 dari Bapa tahun 
Jang Ial 

  

  
u. — Ant,” 

. ikolah tin | 
ehnik Tinggi di Delft, Sekolah Ke- 

dan Ilmu Djiwa | 

   

jang atadakan oleh | 
| dan Lu. s, dibantu oleh pe 

an jang tergabung pa- 

“bisa bekerdja dalam soal? jg | 

arti 

pa mikrofoon, berapa bunga, be- | 

Ka rang harus membanting tu-, « 
lang, bagsimana remitnja orang ha- 

tia festival, berapa banjak ongkos f 

| ini Kabin ra 
n dar Menteri Perdagangan pada kas 

1g 25 Betnajin ahkanitana kerana 
2 berangkat kenegeri Belanda untuk 
menuntut peladjaran dibeberapa se- 

i umpamanja di Sekolah     
susasteraan Filsa 

di Utrecht, Sekola     Tinggi Ekonomi 
   

I Delrt, Sekolah Pekerdjaan Kulit di 

| TEKI “ai Ehnseh de, 

| Rombonga 1 jang berangkat 
aan jang kedua. Demikian di- 

Kanaykg n oleh Panen enjan, Gr & K. 

      

   

    

en Ketua 

baja Prof. Dr. 

  

    
"| tetapkan Ta 
samping dj: Mena Gur u- 
besar dalam mata peladjaran ilmu 
Denah dalam pada Fakultet tsb. 

inja S. Kruyt diang- 
kat sebaya Dosen Luar Biasa pada 
Fakultet Ilmu Pasti dan Alam di 
Bandung untuk sementara memberi 
peladjaran Ta -— Ant. 

  

   

    

176 ORANG MABOK 
MAKAN GADUNG 

Djawatan2' resmi dikota Tasikma- 
laja menerima Japuran, bahwa didesa 
Sukamahi ketjamatan Indihiang oleh 
anggota2 pager desa jang sedang 
melakukan patroli telah diketemukan 

176 orang jag sedang mabuk karena 
memakan gadung. Berhubung « dengan 
Hu, djawatan2 jang bersangkutan 
telah Segera melakukan pemeriksaan 
dan memberikan pertolongan seper- 
Tenja. TA . 

P.T.T. di "Bandung hari ini, jang 
tikalisasi dan konsolidasi dari kedua 

“benar? diusahakan. 

Fusi, vertikalisasi dan “konsolidasi 
adalah soal primair bagi perdjoang- 

asi buruh, oleh kerena itu 
ja misalnja soal vaksen- 

tra? dsb. jg Kapat mempersulit ter- 
“djadinja fusi itu perlu dikesamping- 
“kan duk ke- 

$ diharap: 
memberi kons sesi sepor- 

ja fusi dalam kala- 

    

      
   : rp ta anak 

ap perdjoangan buruh In- 
donesia dan pembangunan “Negara 
pada umumnja. Demikian Menteri 

| Perburuhan. Selandjutnja diterang- 
3 BAR Ja “bahwa an en en kong 

tangan Te3 S.B.P.T.Tsitu ia KE 
1g untuk ks mengi 

hadirinja, 

! Perselisihan buruh dan pe- 
9 “ngusaha tekstil di Padang. 

Mengenai perselisihan perburuhan 
tantara buruh dan pengusaha tekstil 

(van Houten Steffan N.V.) di Pa- 
dang jang telah berdjalan 6 bulan 
lamanja, Menteri Perburuhan mene- 
'yangkan.. bahwa kini telah dapat ter 
Ptjapai penjelesaian. Kedua pihak te- 
lah ' dipanggil dan dengan disaksikan 
oleh Menteri Perburuhan telah ter- 

—nn 

    

    

  

       
sbb. 

Sai Pihak pengusaha akan nieibuka 
— kembali 'perusahaannja dan selu- 
“ruh buruhnja jang berdjumlah — 

500 orang akan dipekerdjakan 
. kembali. 
Upah minimum ditetapkan. 
Pihak. buruh mendjamin adanja 
minimum prestasi. 

Pihak - pengusaha " mengadjukan 
kredit sedjumlah Rp. 400.000 untuk 

2 
3. 

| melantjarkan djalannja perusahaan 
| dan oleh Menteri Perburuhan didjan- 
| djikan permintaan tsb. akan diper- 
djoangkan. » 

Dapat dikabarkan, bahwa bb san 
(bantuan Menteri Keuangan dan Di- 
kreksi 'Javasche Bank kredit itu ke- 
'marin telah diperoleh. 

Kesulitan?2 pada perkebunan 
di. Sumatera - Timur. 

Tentang kesulitan2 jang terdapat 
pada perkebunan di. Sumatera-Timur 
'Menteri Perburuhan menerangkan, 
bahwa kesulitan2-itu bukan disebab- 
kan oleh soal2 perburuhan semata2. 
Disamping soal2 arbeids-prestatie, 
soal2 “monetair, grondoccupatie dan 
keamanan adalah -soal2 jang perlu 
dipetjahkan. Kini oleh Menteri Per- 
buruhan sedang diadakan pembitja- 
-raan dengan Menteri Keuangan dan 
Javasche Bank untuk mendapat pe- 
metjahan jang seksama. 

Dalam pada itu mengenai perke- 
bunan ,,Sumatera Tea Estates” dari 
'Harrisons & Crosfield Ltd jg tidak 

:   mau melaksanakan keputusan P4 

    

    

   Fei jg mem-' 

in Luar biasa dan konsesi? jang didja- 
1 |lankan 

dengan dasar rebus | 
hukum jg ber- | 

ba 12, maka sesu- |   
   

1 akan dapat dibatal:" 

Nana pra ha Tejdonesta 3 kam Radja 
r dan Sudan, karena tidak njata, sampai se- 
bangsaan di Sudan, sehingga tidaklah njata 
tuk mentjera likan diri dari Mesir. Ia malahan 

“sewadjarnja oleh Ma Inggeris. 

| bah same sekali. 

“menerangkan 

di Rotterdam, Sekol "ypografie di | 

Waslwyk dan Sekolah Pendidikan 

ini 

Balai Penang an Tngai RI di Sura- | 

Fusi Ss B Postel dan 
ERHUBUNG dengan akan @iadakannja kongres: a 

ruhan Tedjasukmana menjatakan harapannja supa 

tjapai persetudjuan jang Pena, 7: 

rgate, 

ta Mena erkh 

      

1 1 Ya penmba | 

        

    

      

“ 

ta - Ba 

  

  
a.l. akan memb 
Sarekat buruh 

Pusat pada tg 
teri Perburu 
wa putusan F 
mintakan- pernj 

ifkan (exegutoir ve Sp: 
ngadilan Negeri, ai ai “menga. pa- 
sal 14 dari ba Darurat No. 16. 

— Ant, 

  

ANKAN 
Tn selalu mendapat 

      
     

Oleh DPD: 
18-12 perdjal 
umum dihentika 
Apakah g 

“Untuk sementara atau 
lum diketahui, Jang ter 2 Selama 
Kotapradja memiliki matjam peru- 
sahaan itu belum pernah Mmemheri Ie 
untungan bahkan setiap harinja 
menderita rugi rata2 Rp.500. 
Berhubung dengan penghentian ter 

otabesar Semarang tg. 
an bis kota untuk 
   

  

menggunakan kendaraan 
antara bagian2 kota daerah atas 
(Tjandi) dan bawah terpaksa djalan 
kaki atau kendar aan “bermotor lain- 
ja. — Ant. 

     
   

    
Pemandang gan dalam 

ies Natalis Gadjah Ma 
“ke-II di Siti Hinggil Jogjakar. 

ta, waktu Ketuai Fakultet 
Pertanian Prof Ir." Harjono 

Danusastro sedang mengurai- 

kan  ,persesuaian “ pertanian 
dan masjarakat/. tani” - dalam 

pembangunan. perekonomian 
Indonesia” 

(Gamt, IPPHOS). 

  

gn Gk 

“ tarebangan 

Lang nya 

1 pula Tar kene & 

2 bagi aa Sean: 

Ge fexe AL, 

- hComite Partai 

sebut ribuan orang jang setiap hari! 
tersebut | 

Yaa di 2 JAN AR, 

A 
& Kk 

Ik K 2 

eLA La. tj 

8 

NITA en & £ - 

tah tnpa Pa ba. Ao 

Aan, Sa Keak Pp 

saja Lana Mennunyp YA et 7 Fate " 

Hei ngerol Kn 4 7 feng &. lh 

NN sitaan "PNY Wa 

Kan, 

   

Ta A Hanan at Kg 

  

    

  

    

  

    

   

PENDARATAN DARURAT 
t... “DI WEDUNG 

“Tangga! 19 Desember djam 16.00 
telah mendarat di Wedung, 18 km 
utara Demak, sebuah pesawat ter- 

“(bang Amerika dari Tandjung Balai, 
(apa paman ( Kalimantan). Penumpang2 

nja dua orang ialah Heinekeus dan 
Houis. 

Mereka “berangkat dari Balikpa- 
pan djam 7 00 menudju ke Djakarta, 

tapi kerena kerusakan “ mesin pe- 
sawat tersebut terpaksa mengadakan 

“dung. 
“Soal itu sedang 'diurus oleh jang 

—berwadjib. — Ant. 

| PKI MENGUTJAPKAN SE- 
|. LAMAT KEPADA STALIN 

  

  

Berkenaan dengan hari ulang ta- 
hun jang 'ke-72 dari Joseph Stalin 

(pada tgl. 21 Desember ini, Central 

Komunis Indonesia 
Pe MUNIKan telah mengirimkan 

   
   

   

  

      

  

  

  
ERKENAAN dengan gerakan pe 

“(pendaratan darurat diperair an di We-. S0 

2 4RBBA ANGEAN 

  

   

P 

Umum sudah dapat mengartikan, 

tas untuk Bai san Tan, isadja, te- 

     

  

Ungaran 
Batan sebagian be- 

tahuan umum. 

' 80.060 Buah buku. 

|tjatatan sekarang telah 
000 buah “buku terdiri 

sar bersifat 

Atepiwu ut 
terdapat 3 

Ing- 
dan lain2nja 

Tambahnja buku2 itu tidak 

gris, Arab, Perantjis, 
lagi. 

tapi karena baiknja perhubungan 
'dengan negeri? luaran, Pertukaran 
buku2 dengan Inggris, Amerika Se- 
rikat, Rusia, Djepang, negeri2 Arab 

     

  

   
   

    
   

  

telah tjukup, mendjadi gambaran 

bahwa merekapun menaroh sym- 
patie Kepadagguenpustakean Islam 

Indonesia. 3 
Pita jang dikirim ke- 

bitan baru jang kita 

a, tetapi sebaliknja 

Ha lebih 
tambahan sua/ 

huan umum : 

: Petkdjar BN aa 
sa ' sekali bandjirnja pe- 

ngundjung2 “perpustakaan setiap 
harinja. Menurut tjatatan rata2 sc- 

tiap harinja 50 orang, sedangkan 
sebagian besa “terdiri dari para pe- 
ladjar dan maha siswa. 
Mengingat masih sempitnja! tem- 

patnja jang “mengakibatkan ku- 
rang “tenangnja par embatja, 

direntjanakan, bahwa akan dibuka 
pula diwaktu sorehari, tetapi karena 

tenaga masih dipersoalkan, ma- 
ka'rentjana itu masih dipertimbang- 
kan. 

Seperti diketahui, dewasa ini per- 
pustakaan Islam “hanja dibuka ti- 

ap hari  kerdja- sadja, sedangkan 
utuk pembatja tidak dipungut uang 
pindjam., 

Bantuan materieel. 
Dinjatakan ' selandjutnja, bahwa 

Perpustakaan Islam jg sekarang 'ini 
sifatnja badan Wakaf, untuk hidup- 
nja hanja ter an Ae usaha2   

Siapa mempunjai tamu anggauta 
BN 426 supaja melaporkan 

kepada jang berwadjib 
mbersihan jang dilakukan oleh pihak 

Angkatan Perang terbadap anggauta?2 Bataljon 426 jang telah ber- 

buat indisipliner dan mengingkari dj: 
anggauta Angkatan Perang, dan di 
pihak Komando Militer Kota Suraka: 
merintah Kota Besar Surakarta, ag: 

andji maupun sumpahnja sebagai 
idakannja peraturan? dalam hahaa, 

"ta telah meminta kepada pihak pe- 
ar diberikan pendjelasan?2 kepada 

penduduk mengenai beberapa hal jang sangat perlu mereka ketahui. 

Hal? jang perlu didjelaskan itu diantaranja jalah : 

  

  

  

ini, terutama djuga mengingat per- 
njataan Mesir tentang kemampuan- 
nja untuk mendjaga sendiri daerah 
Terusan Suez, jang termasuk daerah 
daulatnja itu. 

Selandjutnja oleh Mr. Sunarjo 

kemukakan keterangan Lord Stans- 
ketua Inter- Parliamentary 

Union, didalam Madjelis Rendah Ing- 
geris, bahwa ia menjetudjui untuk 
memberikan ' konsesi 'sebanjak2nja 
kepada Mesir" sebagai pengakuan 
kekuatan kebangsaan Mesir. Menu- 
rut Mr. Sunarjo, ini merupakan sii- 
atu titik jang kita dapat mengerti 
didalam persoalan ini, dan Barat ha- 
rus dapat memahamkannja pula.   

kan, kalau peri keadaan telah beru- 

- Perdjandjian 1936 tak sesu- 
ai dengan kenjataan lagi. 

' Dalam hal Mesir ini perlu djuga 
| diperhatikan penjempurnaan kedau- 
latan negara Mesir, jang dapat di- 
samakan dengan ' penghapusan hak2 

Gg oleh ne ara2 besar di: 
“Tiongkol " 
Pera alfin Mosir.In eris tahi 

1936 itu paling - aa sedikit sudah tidak 

Dunia Timur harus bantu- 
membantu. Inggeris kurang 
pengertian, 

Membitjarakan” perdjaangan  ke- 

-jan 

sampai. meruntjingkan ketegangan 
internasional dewasa ini. 

Menurut Mr. Sunarjo, Indonesia 
akan dapat memperdjuangKan tudju- 

ini sedapat2nja didalam PBB. 
Djangan kita lupakan, bahwa per- 
djuangan kemerdekaan kita djuga te- 
lah mendapat bantuan dari. negara2 
Arab dan Asia, dan Mesir “malahan 
adalah negara jg pertama jg menga- 
kui kita de jure, kata Mr. Sunarjo. 

Oleh Mr. Sunarjo dinjatakan, bah- 
wa Kerdja-sania dan saling memban- 
tu diantara negara? Asia dan Arab 
itu meliputi djuga Maroko dan 'Tu- 
nisia, jang masih berdjuang untuk 
Kemerdekaannja, dan sokongan su- 
dah selajaknja diberikan oleh Indo- 
nesia, kalau mengenai masalah ke- 
merdekaan nasional bangsa2. 

Kata Mr. Sunarjo, ' sebagaimana   merdekaan bangsa? dari: Tunisia, 
Maroko sampai kenegeri?2 di Asia | 
Tenggara ini, baik jang masih me- 
ngalami pendjadjahan, maupun jang 
telah melepaskan diri dari kekuasa- 
an asing, tapi jang sekarang masih 
memberi isi kepada kemerdekaan jg 
baru  dimilikinja (termasuk Indone- 
sia), Me. Sunarjo ingin melihat ter- 

tjapainja kerdja-sama - dan bantu- 
membantu diantara negara? itu. Ker- 
dja-sama tuntuk penjempurnaan ke- 

  

  Te lagi dengan keadaan dewasa | daulatan negara? 

  

itu tidak perlu 

  

djuga negara2 Barat jg saling mem- 
bantu dalam menghadapi masalah2 
dunia dan kebangunan negara2 Arab 
dan Asia, maka djuga dunia Timur 
harus berbuat demikian sesuai dgn 
kekuatan dan tenaganja masing2. 

Achirnja “ia kemukakan, bahwa 
dalami masalah Terusan Suez itu ia 
sekali-kali tidak anti-lnggeris, tetapi 
ia chawatir, bahwa Inggeris dibawah 

Cnwrehill yurang tjakup pengertian 

(ngan, bahwa pemerintah Kota Besar 

Tindakan Angkatan Perang 
tidak ditudjukan kepada se- 
Suatu golongan atau penga- 
nut ideologie jg tertentu. 

Tindakan Angkatan Perang terha- 
dap anasir2 pengatjau dari Bataljon 

426 adalah dilakukan atas perintah 
“Panglima Diisi Diponegoro dan di- 

tudjukan ehusus terhadap anggota? 

tentara ex-Bataljon 426 jang telah 
berbuat indisipliner dan mengingkari 
ajandji ataw sumpah tentara, Tin- 

dakan tersebut adalah ,interne 2ui- 
vering” dikalangan Angkdian Pe- 

rang, dan tidak “ditudjukan terhadap 

sesuatu golongan atau penganut ide- 
ologie jang tertentu 

Penduduk jang keternpatan 
anggauta Bataljon 426 atau 
keluarganja harus melapor- 
Kan kepada jang berwadjib. 

Semua penduduk dalam Kota Be- 
Sar Surakarta jang ketempatan tamu 
jang diketahui adalah anggota Ba- 

taljon 426 atau keluarga dari ang- 
gota Bataljon 426 supaja melaporkan- ' 

bersangkutan. Kepada mereka jang 

melaporkan hal itu tidak akan diam- 
bil tindakan bahkan akan diperlin- 
dungi, tetapi sebaliknja jang tidak 
melaporkan, akan diambil tindakan 
semestinja. 

Penduduk jang perlu sekali 
keluar. rumah diwaktu 
djam malam, dapat mem- 
pergunakan obor atau lam- 
pu minjak, 

Bagi penduduk jang diwaktu djam 

"malam. terpaksa akan. keluar rumah 
“karena kepentingan jang tidak dapat 

ditunda, misalnja orang jang akan 
bersalin, “orang sakit dsb, diperbo- 
lehkan keluar rumah akan tetapi ha, 
rus membawa. tanda, jalah berupa 
obor, lampu teplok atau lampu sen- 
tir (lampu2 minjak tanah - Red.). 
Flashlight tidak diperbolehkan dipa- 
kai untuk keperluan “ini. 

“Dalam pada itu diperoleh ketera- 

  
Surakarta akan menjediakan sebuah 

bus DAMRI bagi penumpang? kere- 
ta api malam jang datangnja terlani- 
bat di Surakarta. Mereka akan dian- 
tarkan kerumahnja masing2 dengan 
biaja ringan, ialah antara Rp0.50 
hingga Rp:1.- seorangnja. 
Tindakan itu diadakan untuk men- 

tjegah djangan sampai para penum- 

bahwa perpustakaan itu tidak terba-- 

-' dari buku2 pengetahuan Umum se- | 
| dangkan bahasanja Indonesia, 

hanja didapat dari negeri sendiri, te-: 

-—- 

PF. P80Jar 2 

nja kepada lurah atau tjamat jang $ 

Pefguskak san. Islam Aiak 
— hanja utk kaum Muslimin 

Persediaan buku 30.000 buah . 
IMPINAN Perpustakaan Islam Jogjakarta menerangkan 

kita, bahwa perkembangan? pe vus.atian tersebut djika dibanding 
kan dengan waktu jang lalu nampak dengar pesatnja. 

Bean 

“ 
keuangan jang terasa sekali jalah 
dari Kementerian Agama. Walau- 
pun djumlahnja terbatas sekali, teta- 
pi dapat digunakan untuk tetap ae 
melihara Perpustakaan tersebut. 

Berdasarkan hal2 itu pula, Perpus- 
takaan Islam belum mempunjai ren- 
tjana untuk mendirikan gedung Per- 

pustakaan chusus atau melebarkan 
sajapnja di lain2 kota. 

— KONPERENSI KANTOR 
URUSAN AGAMA 

Pagi ini Kantor Urusan Agama 
Daerah Istimewa Jogjakarta menga- 

dakan konperensi, bertempat di pen- 

'dopo Kepatihan dan dimulai pada 
djam 9 pagi. 

Antara lain akan dibitjarakan ten- 
tang hasil2 konperensi Kem. Agama 

di Malang baru2 ini dan soal2 sekitar 
bag. Pendidikan dan bag. Penera- 

(ngan, Konperensi itu dihadliri semua 

Kepala/Acting Kepala KUA. Kabu- 
paten/Kotapradja,  Kapanewon dan 
Kemantren, serta Kepala2 Bagian. 

SEKITAR HARI NATAL DI- 
SEREDJA KRISTEN 

Peringatan. hari Natal bagi umat 
Kristen (bukan Roma Katholiek) da- 
ri geredja2 Kristen di Jogjakarta 
akan dilakukan pada tg: Geredja Dja 
wa Gondokusuman Klitren Lor 

da tanggal 22, djam 16.00 untuk 
SMA Bopkri, tanggal 25, djam 09.00 
untuk kebaktian umum K ist & 
djam 1600 perajaan untuk a 
sekolah Kitab-Sutji, dan tam 
sore untuk pekabaran Indji 
Sedangkan digeredja Dja 

kak tanggal 22 djam 16.00 per: 

PWKI, tanggal 24 djam 16. 00 
jaan kanak2 Kristen dan pada t: 
gal 25 djam 09.00 Mean 
umat Kristen. 2 

HARI IBU DI JOSJA. 
Kini di Jogjakarta telah dibentuk 

sebuah Panitya jang bersifat per- 
manent dan bermaksud untuk me- 

njelenggarakan perinyatan2 'ig ber- 
kenaan dengan 'ke- Ibuan, mitsalnja 
Hari Kanak2, Hari Kartini dsb., de- 
ngan Sdr. Nj. Abdulgani sebagai ke- 
tuanja. 

Pada Hari tau ini, 
ak: n 1g 

  

  

  

   

   

   

   

  

   

Panitya terse- 
adakan per ingatan di 

CE nggal 23-12 
09.30. 

Kamir pada tanggal 22-12 dan 
25-12 oleh Panitya tersebut akan di- 
djua! kepada umum bunga Melati, 

jang dianggapnja sebagai lambang 
kemurnian dan kesetiaan bagi seti- 
ap Ibu, 

KONGRES: PENDIDIKAN 
NASIONAL DITUNDA 

  
an dengan penjempurnaan penglak- 

Sanaan Kongres Pendilikan  Nasi- 
onal, jang direnftjanakan akan di 

ber 1951 belum selesai, supaja dja- 
ngan sampai merugikan “siapapun 

djaga, maka L.P.I. Jogjakarta mem- 
permaklurakan kepada segala ang- 

gauta dan “peminat? - Kongres Pen- 
didikan umumnja, bahwa - Kongres 

tian jang tegas. 

FILM PENERANGAN 

penmob/Djapendi, 

Desember 

Ngentakredjo (Kulonprogo), ' tgl. 
27-12 di Dadapaju (Gn. Kidul), tg. 
29-12 di Sanatorium ' Pakem (Sle- 

pada tanggal 24 

Pemutaran tersebut akan dilaku- 

kan mulai djam 20.00 — 22.30. 

SANDIWARA PENERA- 
NGAN 

Rentjana pertundjukan  sandiwa- 
ra penerangan daerah istimewa Jo- 

gjakarta pada tanggal 28 Desember, 
akan dilangsungkan di Tjondronega- 
ran (Mantridjeron, Kota). 

|. Pertudjukan tersebut dilangsung. 
kan pada djam 20 00 — 23.00. 

DOKTER DJAGA 
Dinas djaga pada hari Saptu tang- 

gal 224 Des. Iysl, djari 15.00 sam- 

pai hari Senen tanggal 24-12-1951, 
tijam 6 pagi, adalah dokter Surono 

Prodjohusodo Panembahan Tilp. ro. 
356 Jogjakarta, 
« Kendaraan pada malam hari di- 

sediakan oleh Palang Merah Indo- 
nesia Tjabang Jogjakarta, Gondoku- 
suman 14 Tilp: 206 atau 343. 

APOTHEEK 
'Buka pada hari Minggu tanggal 

23 Desember 1951, aphotheek ,,J. v. 
Gorkom”, dan pada hari Natal tang- 
gal 25 Desember apotheek ,,Merapi” 

  
pada djam 09.00 — 12.00. 
  

3 . . 

Tontonan malam ini 
LUXOR : ,Si Pintjang", Hudiono, 

wi. 
INDRA: 

West”, 
Coburn. 

SOBOHARSONO: ,,Ivy" Joan Fon- 
taine, Patric Knowles, 
SENISONO : Edge of Doom” Da- 

na Andrews, Farley Gangers, Joan 
Evans. 

,The Gal who Took the 
Yvonne De Carlo, Charles     tentang sodl2 perdjuangan kemerde- 

kaan bangsa2, — Ant, 
pang itu terpaksa tidur disetasiun, 
karena adanja djam malam, — Ant: 

REX: "Captain Careyy U.S,A. 
Alan Ladd, Wenda aa 5 

  

pa- 

djam “ 

tersebut ditunda, hingga ada kepas- 2 

  

Rentjana pemutaran film -penera- t 
ngan jang diselenggarakan oleh Kes-: 

akan dilangsungkan di ' 

man) dan pada tg. 31-12 di Rumah 
Sakit Sewon (Bantul). Ht 

dan tanggal 26 apotheek ,,Sanitas”, 
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Karena beberapa hai jang“bertali- 

langsungkan pada tg 22-26 Desem- 
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     Sunarto, Djono, Panut, Kusuma De- S    

        
              

   

       
         
      

              
        



   

    
   
           

  

     

                  

   

    

    

   
    
   
     

   
   
   

     

    
       

     

     

  

    

  

an mengenai pemilihan 
di Djerman selesai 2 

, mum PBB pada hari Kemis telah wb 

ena t terhadap Amerika Serikat, jang dikatakan £ 

mn? '“ngressif. dan ikut tjampur dalam soal2 dalam 1 K ag 
Te Win ai : s “ 

'Djuga soal pemilihan corang 
Kena Dewan Ma “PBB 

  

  

  

   

     5 TJ UTJU AE aah MU- 

Bai Mana “Git ai F 
2 an taan Tee tersebut. 1 

via ig , L 

3 mendapatkan 36 suara Tea Byeloru- 

: dibutuhkan tak tertjapai. 

ara, untuk dapat diterima mendjadi. 
anggauta memerlukan suara Se 

Ant. Btr. AED 
  

    

  ok Hawa kera 

    
      

    
      

          
   

      

     

   

  

    

   

    

sia 20 suara. Suara dua- pertiga jang |: 

| Jikut serta dalam pemilihan itu 58 su- | de 

ak ditahan penerhitnja. 

»An inside story of 

sndence Struggle” 

a dibelakang lajar Per- 

emerdekaan Indonesia) 

oleh John Coast, be- 

Republik Indonesia, 

a ditahan utk” meng- 

han "NAARERAN: de- 

jang mengetahui 

mendjalankan tugasn, ja, dalah djalan 

Ha dengan membawa penuh penum- 

Ng kali sdja keke “bus A.B. 
208, dua kali pula saja. me nemui | 
bung sopir jang agak 23 biasa ke- 
tjakapannja. Tetapi. sajang " disam- | 
pingnja tjakap mengemudikan bus, 

tidak disertaipmempunjai rasa tang- | 

gung djawab ' terhadap selamatnja 

bus chususnja dan kepada para pe- 2 

numpang wmumnja. 
Pada wakiu bus tersebut diatas 

dari djurusan Magelang. — Jogjakar- 

pang (& 39 orang) Stuur diserahkan   hn Coast itu terda- 

      

    

  

Okkade Belanda, dian- 
mdupan dan pendju- 

ng disokong oleh sesu- 

H Dan sumber tsb. 
a didalam naskah asli- | 
serangan2 terhadap tes 

atnja dulu, didalam Ke- : 
ar Negeri Indonesia, di! 
erapa orang jang pada ' 
memangku  djabatan 

5 : 
! 

    

   
     

     

   
    

  

   

  

   erangkan, bahwa John 
ng diam di Bali. — Ant.    

  

   
   

.lah atas stuur telah ada tulisan ,Di- 

kepada anak ketjil jang berumur — 
9 tahun (mungkin anaknja) dan ke- 

pada anak tersebut diberi petundjuk2 
tjara men gemudikan, padahal disebe- 

larang bitjara dengan Sopir”. 
“Hal tersebut diatas dilakukan dju- 
ga d@isepandjang Malioboro jang te- 
lah terkenal ramainja. : 

Guna mendjaga diangan sampai 

ada hal2 jang take kita inginkan, ma- 
ka diminta dengan hormat  hendak- 

nja jang berwadjib memberikan na- 
sehat Kepada bung sopir. 

B. Sus — P, Parworedjo. 

  

8 jet 
2 Kang Panitia Politik ad hoc PBB 

Salim Sarper, memprotes Kenjataan 
2. Gr. Gradel dari" delegasi | 

rman barat telah didengar kete- 
angannja oleh Panitia Politik itu. 
Dikatakannja bahwa Gradel telah 

ikut serta dalam gerakan anti-Jahudi 
dalam pemerintahan Hitler. 

 BERPOLITIK Nan ana 
Pemeri Muang Thai pada hari |. 1. cr smtah Muat Tni pada hai | “eta Janajut UP Rebarkan bahwa suatu “rerikjang Tali ang2 dalam pa amem- sidangnja pada hari Hajat 

lemen” jing. menghendaki. sup aja | 'ini Sidang Umum PBB telah meneri- 
(ma baik usul negara2 Barat untuk 

anak2 dan: tjutju2' Radja :/ Muang. mengusulkan. komisi netral kesemua 

ANG “THAI DILARANG     

     

       

   

  

  

“Ni MERIKA an hari Kemis jang lalu 
Sovjei Uri bahwa undang? keamanan be 

oleh Kongres Amerika, jang membutuhkan be 
rupakan bahaja Me ea Amerika | 

     

    

    

  

   
   

   

  

   Ih menolak tuduhan 
jang telah disetudjai 

5190-0090-9699 “itu, me- 
lam urusan dalam ne- 

   
     

  

     

    
     

  

“ JUNANI ANGGOTA DE- 
WAN KEAMANAN 

Dalam sidang, Sidang Umum PBB 
pada Kemis sore jl, Junani telah 
berhasil mengalahkan Byelo-Russia 
dalam memperebutkan kursi keang- 

gotaan Dewan Keamanan PBB. Per- 

djuangan untuk menduduki kursi ter- 
sebut ternjata berlangsung dengan 
seru sekali, karena untuk itu telah 
diadakan tidak kurang dari 19 kali 

  

pemungutan suara.    

  

    
   
   

     

    
     

     

    

       
     
      

        

    

    

  

       

   

» Larangan ini-tertjantum dalam un- 
dang-undang dasar tahun 1932, dan 
berdasarkan prinsip. bahwa anggot 
“keluarga radja itu PAN 
atas sega pot, Ant. Rr. : 

         

  

    2 £ - T 

53 (DI RRT? 
Ak 2 telah dibentuk di daerah2, di- j 

'ketjuali daerah otonomi Mo- 
Dalam, jang dibentuk lebih 
semua daerah otonom terse- ! 
ituk span dua tahun jang. 

   

  

aa Ona jang | 
£ ja hanja 1.000 orang, -djuga 

telah “didirikan NN aan otono- | 
- mi sendiri. 

   

  

   ma? betina yaa Sama perne- 
.rintahan disitu dilakukan bersama2 

“oleh para wakil masing2: 'keba 
|. saan tersebut hingga dapat m 

   
   

    

Thai dilarang berpolitik. : : bagi 

|demokratis. 

an dari daerah Djerman untuk | Sri Sovjet Uni. 
menentukan - mu gkinjtidaknj ja di- 
Tangsungkan ihan2 nasional Te 

     

   kementerian luar negeri Amerika ke ' 

Keputusan diambil dengan perban: ! pada pemerintah Sovjet tadi, Ame-   
ata au lebih 100 cetak ata I 

: bahwa ' sidang pleno Sidang ' Umum | membe 

“nari Kemis sore akan mermibitjarakan 

      

       
   

Totangk Ta 1 lawan 6 dan: 8| rika menjatakan bahwa tuduhan tadi 
blangko. Lima se gara nk. Tg Is palsu belaka: dihjatakan 

“Fmenentangnja, 1 5 
rael karena  berpenc |tuduhah tadi "datangnja 

“Itindakan ini tidak t kuy pemerintah jang sudah ber tahun-ta- 

Kenakan Sea 3 hun lamanja' selalu mimpin  gera- 

hanistan, Argen Bir 

idonesia, Swedia, Yemen dan Yu- 
goslavia dengan 'alasan, bahwa tin-: 

dakan ini tidak akan ber guna djika 
negara2 jang besar tidak sepakat 
dalam hal itu. — Ant. UP. 

Atjara Siaang pleno Sidang 
"3 aa Mmuirn. 
“ selainnya AFP 

  

   
    

      

   

  

' skembali: 
ialah Af- 

negeri2 dunia mer ca lain2-nja” 

Nota Amerika i: 

waban terhadap tuduhan jang dinja- 

takan oleh Sovjet I ketika tanggal 21 

"Nopember, bahwa “dana sebesar 

tnewartakan, | $ 100.000.000 tadi dipergunakan utk 

sajai perbuatan2 spionase di 

Sovjet Ini dan negara2 sekutunja, 

dim nota Sovjet ini dikatakan pula, , 

bahwa diadakannja dana tadi meru- | 

    

B jang akan 'dilangsungkan pada 

  
" agai mnasaalah, Giantaranja ter- 
masuk djuga pemilihan seorang ang- 
gota tak Aap dari Dewan Kcama- 
nan. 

' Selain itu 'akan, dibitjarakan dju- 
ga soal ratifikosi resolusi 3 Besar, jg 
telah diterima bait oleh'Panitia Po- 

  

    
   
    
     

      
     

     

langgar persetudjuan. tanggal 16 No- 

pember 1953, jaitu persetudjuan jang 

mene akkan hubungan diplomasi an- 

tara ika. dan Sovjet. 
    

  

ri kemungkinan diadakannja pemi-   

    

“'tahui kebutuhan2 mereka masing2 
   

lihan2 an Mn 
    

            

Tana sa E 
4 gt en 

  
PEaonja aa 

Dalam nota jang disampaikan oleh | : 

kan-gerakan subversif, jang ditudju- Es 

kan terhadap Amerika Serikat dan ka 

  

“merupakan dja- Ii 
-.     

  

     
   

  

pakan perbuatan agressi, jang me-| 

telah mengr. 

  

   

  

    

Timur lainnja mengadjukan tuduh- 
an2 ttg spionase Amerika, hal mana 
dimaksudkan “supaja rakjat negeri2 
tadi pertjaja bahwa negara2 Barat 
Me: tindakan2 agressi.   

memberikan 39 suara kepada Junani 

sehingga dengan demikian Junani, 

tampil kemuka sebagai 

tap dari Dewan Keamanan pengganti 

Yugoslavia, jang masa keanggotaan- 

Pemungutan suara jang terachir 

dan 16 suara kepada Byelo-Russia, 

pemenang 
dan akan mendjadi anggota tak te- 

nja telah habis. — Ant. UP. 
    

1 hambat gerakan 

panglima 

(&tagas untuk memimpin gerakan? 
disampi 
jan »9 

muka pada hari Kemis jl. Dikatak-n, 
sebut|ditangan orang kuat ini adalah 

j "Eyttelton ke Malaya 

olitik harian terse- 

          

   

  

      
    

“ Seteri aja Amerika" menerang- La y 3 jas 

Titik: ad 'hoe- -PBB, untuk mengirim: HA “kena pemerintah Sovjet, bah- Be an ig 

'Jkan Komisi Penjelidik 5 Negara ke | va dana tersebut diatas tadi diada- watnja jang disampaikan kepada | 
Djerman, dengan tugas mempeladja- | kan Tn "menolong kor ban2 Pe Ikabinet baru2 'ini menteri Lyttelton | 

ystem pemerinta- 

sekarang ini, jak. 
ekuasaan 'sipil dan ' 

   

pemerintahan di Malaya 

Montgomery komisaris merangkap 

Ten» iNgankhal Viscount Montgomery sangat boleh ajadi akan diberi 

“ite memimpin pemerintahan sipit disana, deraikian - tulis ha | 
aily Mirror” dalam berita-istimewa-nja jang dimuat 

ya, seperti jang 

    

   
   

Sp 5 Ant UP. 
Toabtes Dikatakan, bahwa system jg. 

demikian itu sangat mempersulit usa- 

ha. untuk mengambil tindakan jang | 

  

   
   
   
   

   

  

   

   
   

   

  

   

     

   

  

   
    

  

     

   

  

   

   
   
   

   

    

   

    

    

       

| kepada negara? tersebut ang 'meng- 
“'hendaki supaja mereka tidak ikut 
| serta dalam pertahanan Timur Te- 
: ngah adalah merupa 1pL 

an dalam soai2 inter 

     

3 £ J 
“tim pertahanan 1 
Pan aa 

' Sementara ita menteri tug 
— Turki Fuad Koprulu » 
da malam Kemis jg Jalu, ka Ma. 
          

      rat2 “raba? 2 
“Atlantik Utara, 

jang ciaj 

       

  

Nita 

| Menurut berita2 surat kabar Iran 
“pada hari Kemis jl, kongsi minjak na 

       
             

  

   

  

    

     
    

  

1. dai dengan produksi. 

    

: Selandjutnja- dikatakan, Kanan pa- 
“da ya sekarang ini tidak ada pa- |. 

Ga | 
  

  

 UBYA MERDEKA 23 

      

   

  

22 

24 Desember jang 
'Perantjis akan me- 
a pemerintah Libya 

jang baru, semua kekuasaan jang 

masih ada 'padanja selaku kekuasaan 

jang memerintah wilajah Fezzan. 

2 Demikian pengumuman pemerintah 

— ae 5 rantjis pada malam Djum'at. 

| putusan Pembina & .negara tan oa tersebut akan berlaku 

sebut. Nota2 resmi jang disampaikan dalam kerdja-sama dengan pemerin- 

oleh wakil2 negara2 itu menjatakan, -tahan Inggeris di Cyrenaica dan Tri- 

“bahwa negara2 tersebut: "menganggap , politania. Penjerahan kekuasaan ke- 

pemerintah Syria sekarang ini men- j | pada pemeritah Libya adalah sesuai 

tjukupi keadaan? normal jang diper-| dengan andjuran PBB, supaja Libya 

Jukan untuk melandjutkan Pagaku jang terdiri dari Cyrenaica, Tripoli- | 

(an diplomatik. tania dan Fezzan mendjadi negara 

Kalangan? diplomatik di London | jang merdeka dan ber daulat, selam- 

sementara itu menjatakan, bahwa | bat2nja. tanggal 1 NN? Job 

tindakan 4 negara untuk mengakui! Ant, AKP, : 
pemerintah baru Syria itu ialah, ka- | Na 

rena keinginan mereka supaja pe- 
' merintahan Shishekli akan memban- | 
tu pembentukan organisasi. pertaha-. 
nan Timur Tengah. — Ant. UP. L 

PABRIK MINJAK: (LINTJIR 
— ABADAN SELESAI 

Sg
 

ta
 d 

5   

  

  

  

uh SOVJET THD. 
D0 AMERIKA 

Pean Acheson. 

Menteri liar negeri Amerika Seri- 

“Ikat Acheson mengatakan dalami kon- 

' Iperensi pers pada hari Rebo jl, bah- 

wa tuduhan Sovjet Uni terhadap A- 

merika Serikat, seakan2 Amerika 

'Sional Iran: telah selesai mendirikan | mendjatuhkan: mata2nja: dengan pa- 

pabrik minjak lintjir (smeerolie) di |rachute di Sovjet Uni barat-daja, 

Lt Y agi Pen mu- ladalah isapan djempoi belaka, jang 

sudah lama, disusunnja. 1 

Dikatakannja bahwa Amerika tak 

tahu-menahu ttg insiden- sematjam 

itu, tetapi, GikemuKkakannja bahwa 

| aehir2 ini Age & negara2 Eropa 

Se ai 

    

3 

   

  

  

  

  
“Menurut berita2 tadi, pabrik tadi 

(tiap2 hari akan dapat “ mengrasi. 
Ikan minjak lintjir 'sebanjak 20.000 
“liter. — Ant. Rtr:3 

  

  

Lea 

  

“agpsuduii Hp " Ilafentur kg. pemilihan. umum. 

“Pemilihan umum setjara 
— langsung 

terangannja kepada pe's Sjamsuddia St. Makmur, ketua 

Dara ttorangan Naat menerangkan, bahwa tentang pemilihan 

mnjara sekarang belum djuga dapat dipastikan bila akan dimulai karena 

U.p umuni konstituante belum, 2 selesai. Pemerintah me- 

On pemilihan umum berting 
ja bagian? parlemen me- 

  

    

  

     
   
   

  

   

     

5 laporan bagian 

na sudah menjampaikan 
emen sedang menunggu      

  

nolak. Hampir setengah tahun jang lalu p 

5 tb pemerintah. Sekarang 

| memorie djawaban dari pemerintah. 2 

Kantor Pemilihan parlemen Wleh karena banjak per- 

- aa NI endapat samaannja, sebab itu perlu ditindjau 

tepada pemerintah, bahwa di djalannja pemilihan umum di India. 

dakaa ia dapat diselenggar rakan pe- Indonesia kirim penindjau 

ilihan umum jang langsung. Untuk 1 ke India. 

ulkan bahan2 Kantor Pemi Itu sebabnja dikirim delegasi ke 

at pada achir bulan ini me- India jang akan berangkat pada tgl. 

Ka delegasi ke India untuk | 30 Desember terdiri dari anggota 

| u pemilihan umum di India | Kantor Pemilihan Pusat Syarana- 

ig Opa bulan Nopember jl. dan , mual, Nj. Pudjo Buntoro dan 3 orang 

achir bulan Pebruari 1952. Ke- | pegawai, Mr. Subagio Reksodipuro, 

'adaan di India dalam soal pemilihan | Mr. Sugondo dan Munadiy? Ketua 

ini sama sadja dengan di Ins rombongan adalah Mr. Sabagio. 

sia, misalnja sebagian besar rak 

at masih buta huruf. Tapi meskipun | 
egitu di India diadakan pemilihan 

cuntnk memilih megan 

    

   

    

  | sekarang tergantung. kepada selesai- 

nja undahg2 pemilihan umum konsti   Kembali lagi kepada kita waktu- | 
.nja pemilihan umum diadakan jang | 

keras dan teratur terhadap kaum | 
pemberontak. 

Pendapat sematjam ini dikemuka- 

kan pula oleh djuruwarta politik ha- 
Irian ,,Daily Telegraph”, Selandjutnja ! 

dikemukakan oleh ,,Daily Telegraph”, | 
bahwa perdana menteri Churchill se- 
sudah hari2 libur Natal akan me 
"ngambil keputusan tentang pengang- 

katan seorang komisaris tinggi baru 

untuk Malaya dengan kekuasaan ter- 

tinggi atas pemerintahan militer dan | 

sipil. Dikatakannja pula, bahwa dja- 

batan ini mungkin akan diserahkan 

'kepada Field Marshal Viscount Mont- 
| aja Farouk sebagai "Radja Mesir & 

anti-pemberontak 

tertinggi ? 

anti-pemberontak di Malaya, dar 

dihalaman . 

bahwa djatuhnja batan? . ter- 
hasil dari kundjung menteri dja- 
baru? ini”. : Sa 2 : 

gomery sebagai seorang: pembesan 
militer - jang dalam garis Paya 
telah menjetudjui program 6 pasal 
untuk menindas kekatjauan di Mala- 

telah dipaparkan 
Oleh menteri djadjahan Lyttelton di 

| Siagapura minggu-jang lalu.— Anta 

VISHINSKY UNDANG 
SALAHUDDIN 

Menteri luar negeri Sovjet, Andrei 
Visninsky, telah mengundang men- 

teri Iuar negeri Mesir, Salahuddin 
Pasha, untuk diadjak makan bersa- 
ma Djum at jang lalu, demikian di- 

kabarkan Sani Paris pada hari Ke- 

mis jl 
Sementara itu kalangan Mesir 

atas pertanjaan menjatakan, bahwa 
mereka tidak tahu menahu tentang 
kabar jang mengatakan, bahwa Rus- 
Sia bermaksud akan mengakui Ra- 

Sudan”. Ant, AFP. 

  

Bataljon pembebas Mesir 
giat kembali 

Djembatan 

M! jon perabe 

batan jang me 

“ajimpan air min 

itu 

s Mesir pada pagi 
ubungkan tangsi 

im, Pihak Inggeris 

diba- 

    

  

Disamping barisan 

“wah tanah Mesir telah melempar2- 

kan"granat dan melepaskan temba- 

kan-tembakan terhadap bangunan2 

militer Inggeris. Ketika 'malam Ke- 

mis ini, pihak Mesir telah mentjoba 

menghantjurkati pengangkutan per- 

bekalan tentara Inggeris didaerah te- 

rusan Suez. 
Memuut vihak Inggeris, serangan 

ini hanja berhasil menimbulkan se- 

dikit kerusakan sadja, korban tidak 

ada dan kereta api tadi dapat me- 

  

tuante, Bila memorie Ke aba di- 

sampaikan kepada parlemen, seka- 

rang belum dapat diketahui. 

Pemerintah sedang sibuk menje- 

lesaikan rantjangan U.U. itu dengan 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Kehakiman. Mungkin sekali bahwa 

kita harus-menunggu hasil2 penin- 

djauan di India jang akan memberi- 

kan banjak bahan kepada kita untuk 

menjelesaikan soal pemerintah dan 
kita. Mendjelang $ selesainja UU. pe- 

milihan konstituante jg diduga akan 

selesai dalam waktu 3 atau 2 bulan 
'ini, sekarang dapat dimulai dengan 

ipemilihan umum didaerah2 untuk 

memilih anggota DPR propinsi atas 
dasar U.U. no. 7 seperti sudah dila- 

kukan di Jogja. 
U.U. no. 7 ini berlaku hanja didae- 

rah RI Jogja dulu, terutama daerah2 
Sumatera dan Djawa. Sistemnja ada 
lah sistem bertingkat. Oleh karena 
pemilihan umum menurut U.U. no, 7 
ini sama dengan sistem U.U. no. 27 

CU PU: NE jang ditetapkan 
di Jogja), maka persiapan jang Su- 
dah dilakukan oleh Kantor Pemilih- 

dapat dipakai utk pemilihan umum 
untuk anggota2 D.P.R. propinsi. 

Kantor pemilihan sudah siap. 
Sekarang sudah terbentuk “lebih 

dari 2200 kantor pemungutan sunra 
di Djawa Kn PAN RARN TN KanngkA   

ENURUT keterangan pihak Mesir pada hari Kemis jang lalu, batal- 

spesial menjerahkan soal ini kepada | formulier?2 sadja lagi, misalnja : daf 

Menteri: Urusan Umum Pellaupessy, tar pemilih, daftar tjaton, surat su- 

an Pusat di Djawa dan Sumaterak 

diledakkan 

hari itu telah menghantjurkan djem- 
Inggeris di Suez dengan tempat pe- 
tidak merabenarkan berita ini. 

landjutkan perdjalanannja. 
'. Dutabesar Mesir di London | 
| dipanggil. 

Selandjutnja UP mewartakan dari 
Kairo, bahwa duta besar Mesir di 

London, Abdul Fattah Amir Pasha, 
tejah dipanggil kembali oleh peme- 
rintahnja. Dari Paris dibawanja pe- 
sanan dari Salahuddin Pasha (men- 
teri luar negeri) aan laporan menge- 
nai pembitjaraannja dengan menteri 
luar negeri Inggeris, untuk pemerin- 
tah Mesir. UP, 

same ma Pi aan 

  

  

     

  

pemilihan ditiap? propinsi. Djadi per 
siapan? kantor sudah selesai dan ka- 
lau persiapan? ini mau dipakai buat 
pemilihan umum DPR propinsi hanja 
tinggal menjediakan  (mentjetak) 

ara, dll. formulier jang perlu. 
Pemilihan umum didaerah ini Su- 

dah dapat diselenggarakan berdasar- 
kan atas pengalaman dalam pemilih- 
an umum didaerah Jogja. Pemilihan 
umum ini, meskipun bertingkat, tapi 
dapat. dipandang sebagai pendidikan 
“dan latihan pada rakjat untuk bersi- 
ap2 bagi pemilihan umum konstitu- 
ante j.a.d. Tjuma U.U. no. 7 ini tidak 
berlaku diluar daerah Ki Jogja. 

Didaerah2 ini dapat diadakan pe- 
milihan atas dasar U.U. lama dari 
negara2 bagian dulu jang sudah ber 
laku bagi daerah2 tsb. Kalau hal ini 
tidak "mungkin lagi, baik diadakan 
peraturan pembentukan DPR daerah 
Sesuai dengan keadaan didaerah2 ter 
sebut, artinja dimana dapat diada- 
kan pemilihan langsung, diadakan 
pemilihan langsung seperti di Mina- 
hasa, dimana tidak mungkin, diada- 
kan sistem pembentukan . menurut 
P.P, no. 39 jang harus diperbaiki di- 
sesuaikan dengan keadaan didaerah2 
jang bersangkutan. Demikian kete- 

rangan disekitar pemilihan umum jg 
telah disampaikan oleh Ketua Kan- 
tor Pemilihan Bugat hari ini kepada   

Utara untuk memperbaiki mutu ka- 
ret rakjat masih perlu diadakan dua 
atau tiga rumah asap ditiap2 kabu- 
paten, 

. Tentang kemenjan dinjatakan, bah- 
wa kini” kemenjan itu hanja di-eks- 
port dari daerah ini ke Djawa:' 
karan bagi 
adalah, pendjualan kemenjan ke Dja 
wa, itu berdasarkan consignatie, se- 

  

Fa Nah 
   

  

Adapun usaha2 nasional jang per- 
lu mendapat krediet dari pemerintah ! 
ialah jang mengenai pengangkutan, 
import dan export dan usaha2 nasio- 
nal jang lain. 

Djumlah 40 djuta itu sebagian be- 
sar didasarkannja kepada keperlu- 
an2 dari usaha2 nasional untuk mem- 
perbesar produksi, sebagai karet rak- 

jat dan kemenjan serta angkutan, 
Produksi karet. 

njatakan, bahwa sungguhpun dita- 

Si utk 3 remilling di Tapanuli, akan 
tetapi sampai sekarang 
remilling sadja jang didiri 
bolga kepunjaan Perseroan Dagang 
Tapanuli dan jang dihara kan sele- 
sai dalam bulan Maret 1952. Me- 
nurut jang diketahui hingga seka- 
rang oleh perseroan itu telah dike- 
luarkan buat remilling ini 214, djuta 
rupiah. 

Di Sumatera Timur telah diberi- 
kan lisensi untuk 14 remilling dian- 
taranja 4 untuk orang Indonesia, 
akan tetapi sampai sekarang dari jg 

   
   

di-Si- 

  

   

NTUK dapat membangun usaha? nasional dengan lantjar, demikian 

an jang mengikuti perkembangan usaha? nasional di Suma- 

ira, diperlukan" krediet sebanjak 40 djuta rupiah ditahun 1952. 

erhitung tentunja modal jang dipunjai oleh rakjat mg 

Mengenai produksi karet rakjat di 

hun 1951 telah ada dikeluarkan lisen- | 

baru satu | 

|kutan nasional   empat itu belum semuanja didirikan. 
Selain remilling djuga diperlukan 

rumah2 asap untuk membikin hasil2 
karet siap untuk diekspori. Dan se- 
bauh rumah asap itu fmempunjai har- 
ga Rp. 100.000,—.  Periu diketahui 
bahwa didaerah2 karet di Sumatera 

Kemenjan hanja ke Djawa. 

Kesu- 
pengusaha2 Indonesia 

"“ RAHASIA GUNUNG — 

  

  

Ka 

hingga dapatlah dimenger bahwa 

pengusaha2 Indonesia jang rmodal., 

ketjil perlu sekali akan krediet dari 
pemerintah. : 

Perlu diketahui, bahwa kemenjan 
ini dihasilkan oleh Tapanuli Utara 
dan disana terdapat 4 pengusaha ke- 
menjan bangsa Indonesia jang besar. 
Djuga-modal asing mengambil pera- 
han besar dim produksi kemenjan. 

Pengangkutan. 

Tentang pengangkutan  dikabar- 
kan, bahwa tahun depan sudah se- 

mestinja pengangkutan disegala dju- 
rusan didaerah ini sebagian beSar di 
pegang oleh  usaha2 pengangkutan 
Indonesia. Dan sebagaimana diketa- 
hui untuk mentjapai tudjuan'itu per- 

usahaan - pengangkutan nasional jg 
baru telah didirikan jaitu ,,Romar- 
mas”, jang paling sedikit akan me- 
merlukan 30 mobil. Harga satu mo- 
bil sadja ditaksir Rp. 50.000,—. Be- 
lum lagi dihitung MN ena 

jang lain ' sebagai 
,Maspersada”, jg tentu sadja akan 
menambah djumlah mobil2nja. 

Selain pengangkutan djuga urusan 
veem dipelabuhan2 di Sumatera Uta- 

ya harus mendapat perhatian dari pe- 
merintah: . veem2 ini memerlukan. 
gudang2 di Lho Seumaweh, Sibolga, 
Olehleh, Meulaboh dan Belawan. Sa- 
tu gudang sadja ditaksir ongkosnja 
Rp. 250.000,—. 

Dengan gambaran sebagai “diatas 
dapatlah. orang. menghitung sendiri 
bahwa 40 djuta itu belumlah "besar 
benar, demikian, kalangan itu, jang 
achirnja menjatakan, bahwa djumlah 
tsb. baru ditindjau. dari segi keper- 
luan bedrijfekonominja: sadja. Ant. 

HARGA BAHAN MAKAN 
Bi Di Jogja. 

Tertjatat dalam minggu jang achir. 
(hitung Kg.). 

  

  

  

        

  

2 Beras Moe ah Rp. 3.20. 

HIMALAJA TERBUKA nu aa 
” 2. ana Ber 

»Orang saldju”, segkor Katjang merah 3 20 
kera besar. 3 putih " 2 Da0: 

Harian . ,,Statesman” hari get iea 27 230. 
Kemis jl muat seputjuk surat sang ose (basah) SE A53 

dari Prance Peter dari Junani, Kedele putih “NG 250: 
» jang beberapa bulan lamanja' $.0 hitam Be 12 

mengadakan penjelidikan2 an-! Djagung pa h30- 
tropologi di India. Garam pemerintah 5 0:40. 

Peter mentjeriterakan, bah- luar 0.40. 
wa “achir2 ini: serombongan Minjak tanah 5». 0.65 
orang Tibet telah menangkap 5 kelapa Lena ani 
suatu machluk jang sudah la- Berambang Tanu lbO5 

“ma mendjadi teka-teki pendu- Bawang tjina Tea 
“duk pegunungan Himalaja Lombok rawit Tega 

didaerah Sikkim, dekat per- 2 besar  I— 
batasan India. Kobis ». 350. 

Belum lama. berselang ini Wortel san 
Seorang pendaki gunung ba- Boontjis Sa na 
ngsa Inggris" bernama Eric: Tomaat 110390. 

Nan ana "bekasz “If Kentang ang, 
tapak kaki ,,orang saldju” ta- Kopi bidji Tn 150. 
di, akan tetapi bukti2 gara »... bubuk ga» Ya 
tidak ada. IN Ten P. O. B. Tn 

Machluk jang ditjari2 tadi Gula pasir a53 ». 280. 
menurut orang2 Tibet sering- » batu -£ Ne Aan 
kali datang. minum air jang » “kelapa PAR Ao 
ditaruh dim sebuah tempajan Kelapa sebutir » 0.35. 
didekat suatu bungalow di Ajam seekor KAI 

Sikkim. Achirnja orang2 tadi Daging kerbau Me E— 
mendapat Suatu akal untuk 2 sapi an 
menangkapnja. Mereka meng- Ka kambing 3 6.50. 

ganti air dalam tempajan tadi | 2 babi 112.50 
dengan sematjam tuak. Hasil || Dendeng kaju nak 
nja Seperti jang diduga! Peng: | Ketela pi Oh. 
huni Himalaja tadi datang lagi . $' ». rambat ». 0.50. 
Ia minum, lalu djatuh pingsan. Rambak otot ni ll— 
Mabok! “ 2 biasa » 15.—. 
Dengan tangkasnja orang2 Ikan asin » 5.50. 

Tibet jang menunggu didekat- Kemiri » 4.50. 

nja mengikatnja erat2, lalu Emping besar Pe a 
Gipikulnja untuk dipertundjuk- 2 ketjil 6 
kan di Kalimpong. Telor ajam sebutir »”. 0.40. 

Tetapi ditengah djalan ,,o- » itik 3 2 0.501 

rang saldju” jang terbukti see- meeja Sim 
kor kera besar tad'' sadar Tjengkeh » 18.—, 

kembali. Dengan ,,kekuatan Kentjur sol 
Jas “aahsjaL ia "taerepas- Djae 91.80. 
kan diri dari belenggunja. Tumbar » Il.— 
Penangkap2nja lari puntang- Mi gandum 3 TAS 
panting  kesegala  djurusan Tan Merana ag Ban Oh 
,Orang saldju” bebas kembali. Pisang 1 "setangkap 3 

Ant. Rtr. : » » Ng » 2.50. 
37 3 » ” 2in 

lebih. ,,Si Pintjang” ini adalah film 

  

2. FILM "SI PINTJANG" 
SELESAI DIBUAT 

Film ,,Si Pintjang” jang ditunggu 
masjarakat telah “Selesai dibuat oleh 

P.HN. dan nanti malam untuk per- 
tama kalinja“ film tersebut. di: per- 
tundjukkan di Jogja. 
Tjerita ,Si Pintjang” ini, sebagai 

telah dikabarkan, adalah ' gubahan 
Kotot Sukardi dan selama film ini 
dibuat ia pula jang memegang .re 
gienja. Pembuatan film ini seluruh. 

nja "diselenggarakan oleh P.E.N. di- 
bawah pimpinan Ridwan, sedang bea- 

ja jang telah dipakai bagi pembuatan 
film ini berdjumlah Rp.. 250.9000,— 
dan “waktu  pembuatannja. 2. bulan 

diputar di Luxor.   PENS ANK 

anak2 jang pertama jang dibuat di 
Indonesia. Pelaku2 dalam film tsb. 
sebagian besar. terdiri dari-anak2 ia- 
lah ,anak2,.Kotot Sukardi” sendiri 

jang di Jogja dimasa itu tergabung 
dalam barisan ,,P” jang terkenai itu. 

Tjerita ,,Si Pintjang” ini memper- 

oleh gaja jang dapat membawa pera- 
saan kanak2 maupun orang2 dewasa 

kealam kesedihan, kegembiraan dan 
segi moraal dan pendidikan film ,,Si 
Pintjang patut mendapat pudjian se- 
bagai usaha jang pertama kearah 

sjarakat kita, hanja kadang2 terda- 
pat bagian2 jang agak terlalu kuat 
tekanan ,,melancholie”nja. “Tehnik 

film boleh dipudji, walaupun kadang2 

dalam  tjara2nja bertjakap-tjakap   

Dari kiri Ice. kaman, 
wibawa sebagai Santo dan Djajusman, 

tampak kekakuan. — 

  

Salah satu sdegan. dalam. . film 81 Pintjang” dari PEN jang kimi sedang 
Kesumadewi sebagai Ginih, Satrya- 

(Gamb, PEN.) 

pembangunan djiwa baru dalam ma- 

  

    

    
      

   

    

       

  

    

      

   

  

     

        

  

   
     
     

     
    

    

    

        

   

  

    

   
      
     

   
   

      

      
         

                 
        
        
     

    

       

     

    

     

        

  

    
         

         
         

       
    

  

         

   

        

         

       

       

      

  

    

      
    

  

          

    
    

  

  



     

  

    

» 

rF Ina Beri Hu. 
be 'kepeagin berbakti papua, 

i Ibunja sudah tidak ada 
urut mBah- “Nur, tidak usah 

“kel tian anak kepada Ibu berbatas 
2 Ibunja sendiri, tapi harus ke- 

: pada semua Ibu atau semua wanita, | 
| sebab tiap2 wanita sebetulnja Ibu 

  

   

  

    

    

       
     

   

    

    

ada umumnja, kata mBah 

! Pati kadang2 ada ina jahg lupa 

anak, .tjuma ingat kesenangan sen- 

diri dan @naknja dititip-titipkan. 
Ada djuga wanita jg tidak kawin 

dan tidak punja anak, tapi sikapnja 
betul2 seperti Ibu, karena memelihara 
anak2 dengan. sebaik-baiknja. 

Bung Kriting tanja: Lha itu ma- 
tjam Ibu jang nitip- nitipkan 'anaknja 

dan tjuma ingat “diedjaka2 sadja, 
apa patut diberi je aa 3, 
Maja mBah Nur: Patut dikasi, 

| sebab Ibu jang begitu, sebetul- 
gi tersesat, dihari -tuanja mesti 
menjesal. 

adi seharusnja, Berabe sama 

9 Kriting berbaktilah kepada se- 

, (Ag, sebagai Ibu. 

  

    

    
anggut, tjuma nggrundel dju- 

napa sih, tidak ada hari ke- 
bakti an bapak? Masa ada Ibu kalau     

  

   

    

i mestinja kan fifty- fittu 

ukan begitu mBah Nur Putri??? 

Bepanr 
  

  
YAN DJALAN KANTOR 

POS TAK DJADI in wa 

F 2 aa keterangan pihak Kota- 
pradja, karena keberatan? jang di- 
Sean oleh Sultan Hamengku Bu- 
wi maka rentjana pendirian tugu 

ditengah2 perempatan djalan dekat 
2 ator Pos Jogjakarta, jang h di- 

nakan itu, ditjabut, teti ten- 

maksud perluasan persimpang- 

rsimpangan djalan itu tetap 
dilaksanikan, hingga menung- 

    

   

       
   

  

    

Klitren dan Sentool, Kotapra- 

jaiakan segera mengadakan perlu- 
12 pertigan2 djalan Gondokusu- 

man ke Klitren dan Sentool ke Bin- 

, agar lalu lintas tidak terlalu 

rtigan Sentool sendiri akan di 
tempatkan sebuah lampu lalu Iin- 
tas seperti jang ada di Patjinan. 

Menurut HN an beaja2 untuk pe- 
kerdjaan2 tersebut sebesar Rp.30.000. 

73   

   

AKAM PAHLAWAN DI- 
1 RUS DJAWATAN 

K . KEBUDAJAAN 

watan Kebudajaan Sudarsono Peme- 

rintah Pusat telah menjetudjui ke- 
“putusan, bahwa makam pahlawan 

mulai tahun 1952 diurus oleh Djawa- 

ebudajaan, karena makam2 itu 
mpunjai arti jang sedikit dalam 

rah kemerdekaan Indonesia. 

“Selain dari itu diterangkan pula, 

   
   

    
    
    

    

   

  

mendjadi urusan Dinas Purba- 
Djawatan Kebudajaan, untuk. 

1952 sebesar Rp7.500.000,- ter- 

suk pula untuk beaja pemeliha- 
makam2 pahlawan. € 

N30EM 
amata dan- asean jang 

purna. ' 71-12. 

  

  

  

   

  

Hasil penarikan undian 
“ barang2 ke IX 

Pada tanggal 21 Des. 1951. 
(Sambungan Har) 

SEPEDA ' »HIMA” / ,,/MANSONIA": 
13344 13392 24771 26946 35199 
136203 734198 92830 

. “SATU STEL THEESERVIES 
TA UNTUK 6 ORANG : 

KOOKPLAAT TRIK : 
20459 32321 44689 66252 66729 
84154 86224 95315 99046 108686 

(00 SETRIKA LISTRIK : 
10640 16843 19417 52684 
63553 93925 105604 108603 

SATU SET PARKER ,,51” : 
10621 26023 26235 30697 32051 
84037 37523 38908 54384 56140 
1T6S1 “82851 88783 90721 94442 
102577 105941 
SATU SET SHKAFFER SENTINAL 

s1 DE LUX : : 
17644 20547 26624 34122 
56969 60200 62306 73254 
81523 82459 86281 86286 
90342 95082 108117 

SATU BLOK TEXTIEL : 
101552 22872. 24139 

47625 

52163 

40690 
78863 
87470 

   26962 
52342 65450   

tg Kriting dan Berabe mang-- 

14526 “75563, 80466 82378 83851 
ARLO ANGAN WANITA 

: BATU : 

|iosea 11758 14105 14622 14956 
15938 21844 21666 29660 31969 ' 
37145 38102 39735 41709 43114 
44453 45632 48010 50826 55978 
68940. 69121 70920 71596 78746 
101452 102545 105330 107782 108211 

| ARLODJI TANGAN LAKI - LAKI 
AUTOMATIC : 

15000 15553 23036. 32634 33050 
46323 49240 57496 57841 63290 
63643 66845 71494 72638 73201 
71284 77698 78501 88959 91753 
92502 96235 99001 101990 102413 
103636 109759 
LAMPU PETROMAX ,,VERITAS” : 
13412 19481 24354. 29969 32558 
37858 40174 41040 42029 51646 
52360 52782 54882 57009 60714 
TOT49 73567 T6EIAT TS25T 82369 

83797 83934 97320 99181 
101627 108636 105465 

8309 
99: 
BP an tahan disambung).   

gu waktu sadja. 
Dalam pada itu, karena akan dibu-, 

kanja djalan2 chusus untuk bis-dan 
sendaraan bermotor t, melalui 

Menurut keterangan Kepala Dja-. 

va beaja untuk perbaikan dan pe-: 
araan makam2 purba jang me-, 

Siaran RADIO 
| sari0 22 DESEMBER 1931. 
Gelombang: 42,25 59,2 dan 1224 m. 
14. 00 Suara Siang oleh Tiga 

Sekawan. - 
05 Hidangan sore oleh Gamelan 

studio Jogjakarta. 
00 Tentang buku oleh 

sdr. Sundoro. 
18. 30 Taman Pemuda oleh IPPI 

/ Jogja. 
49.15 Bingkisan Penjiar. 
19.40 Malam meraju oleh Suara 

Putra. 
20.30 Langen suara. : 
21.15 Malam Panu ORJ. 

Lengkap. 
MINGGU 23 DESEMBER 1951. 

08.15 Siaran dari geredja Katholiek 
Kotabaru. ' 

10.00 Ujon2 Hadiluhung dari Kraton 
Jogjakarta. 

13.45 Hiburan Minggu siang oleh 
O. K. Tjahja Muda. 1 

05 Taman Wasita oleh putra? 
Taman-Siswa. 

60 Chotbah Kristen. 
30 Njanjian Kristen oleh Badan 

Siaran Kristen. 
15 Pendidikan masjarakat. 

30 Krontjong malam oleh O. K. 
: Mustika warna. 

15 Obrolan Pak Besut. 

30 Wajang Orang oleh Seksi Ke- 
senian Djawa studio 

Jogjakarta. 

ET: 

18. 

tr 

18. 
18. 

19. 
20. 

21. 
2, 

  

— Untuk Alat2 Kantor & Sekolah ? 
Datanglah di : 

Toko ,,MADIJO” 
Sosrokusuman 8 - Jogjakarta. 

Menerima djuga: MENDJILID 

BUKU. Alamat jang telah tak 
asing lagi bagi tuan. 

Harga melawan selalu. 212-12.   

DIL9T -31BAT “325222. 33704 67516 
13669 86878. 93894 101939 108767 

  

  
  

DIDJUAL. Kursi makan 5 ro- 
tan dulu Rp. 90— Sekotji 
mesin djait baru Rp. 37,—. 
Speda2 Premp.: SIMPLEX ba- 
ik sekali. Hercules, E.N:R:, 

Philips dll.: Gazelle Rp.1350.— 
djl.: Sosrowidjajan 5. — Dk. 

Tr
gt
o 

»         G 

  

      

 ERDSANNY 

mx 
DIAMAMDUNG 61     

  

       

  

   
  

  

  

  

  

  

   

    

       

      
   

    Film INDONE 

"5 IN 
K Peranan Kanak 

x Dibantu oleh 
& Tjiptaan 

xXx Persi 
Suatu film jan 

    

  

            

     
    

   

  

   

  

    
   

  

KOTOT SUKARDI. 

  

    

NJAMBUT HARI IBU, MULAI MALAM INI 

pertama dengan peranan kanak - kanak : 

PINTJANG" 
 Hudiono, Sunarto, Djono, Panut, Kusuma Dewi. 

rliah Hardy, Hassan Sanusi, 

  

     

         

            

  

PENGUMUMAN 
No. 11145/I/H. 

Pelantikan D. P. R. Daerah Istimewa 
Jogjakarta 

Ismah Bs. dil. 

-a 

  

  
  

  

  
  

Hg 
“N.B. Hari Minggu buka 15 hari 

djam 9-2 siang. 

217-12. 

HALUS. MAS DITANGGUNG 22 krt tulen. HARGA d 
PERSEDIAAN HORLOGES LUAR BIASA BANJAKN. 

GI selalu bisa dapat beli di ADRES jang boleh DIPER 

tahun. SERVICE dan HARGA SELALU MEMUASKAN. 

JUWELIER 

    

  

  

  

  

152 

  

Na 26 X 3&cM 2 WARNA 

. Harga REOLAME ———   

  

| dari 10 buah dapat 

kbrting 105c, untuk luar kota 
| ongkces kirim tambah” 1076. 

Petjinan 112 JOGJA Telp: 784. 
220-12.     
  

      

     

  

Pekerdjaan:. 
dengan 

Kata rip ATA   
  

PEKERDJAAN 
STENSIL ? 

Berhubunganlah dgn.: 

Djl. MERAPI 16, 
Telp. 265, Dk. 

Menerima: pekerdjaan stensil, 
buku - buku peladjaran seko-     lah di.l 211-12 

  

    

  

   

  

    

   
    
   

   

    

   

   

      

   

   
   

  

   

  

& 

x 

  

NN na 
| BALAM SEGALA BAHASA. SEDIA" 
Mn EROSI POLITIK 

! BARU AMA.      

  

7 PA Sena EMALAN” 
Jusua KIDUL 30 JOGJA 

KRAMERIJEN 

NX 
Petjinan 112 

    

     
     Terima banggnan, Tetp, 72 

Djual kapuk No. 1 dan kasur 
| | 

HADIAH2 UNTUK TAHUN BARU dan HARI NATAL 
BRup2 ARLODJI TANGAN merk jangi terkenal 
'untuk Tuan / Njonja. 
Segala matjam PU 
T O ESTEL. 
Alat? KETJANTIKA N: 
MAINAN - 

Persediaan hanja terbatas, djangan sampai kehabisan. 

LPEN: 

Barang2 

KANA K2. 

   

  

WEKKER: 

nu S3 

Aj UN ORLOGER 

JOGJA — Telepon 184 

  

FOTO 

dan 

  

  

  
  

  

Buku? Peladjaran bahasa Inggeris 

  

   

  

     

  
  

    
    

    

Tuhan jang (Maha Esa. 

Jang berduka tjita 

Cc. sean SUROTIRTOKO — 

  

      

    
  

  

  

  

sendiri setjara E Tempat dan Waktu : di Gedung D.P.R. Daerah (Malioboro) . : 
. tjatjat badannja, tetapi pada hari Senin cg. 24-12-1951 djam 12.- siang. Kg 

: TA Ba II. Para Anggauta2 D.P.R. jang baru terpilih dihag Npo en apa ali 5 

: “degan? banjak diambil di Jogjakarta. rinja. 

Film untuk sekeluarga..... Ibu, Bapak dan putera-puteranja. III. Umum dapat minta surat undangan kepada Pebretariat Peme- 
MALAM NI 3 X, DJAM: 14 —19 —?1. rintah Daerah di Kepatihan. 

218-12 MINGGU 5 X, DJAM: 9—11 —17—19—21. persedidan terbatas 

- ana : - Ia . : 1 Jogjakarta, 21 Desember 1951.” 

5 d wa 1 4. b 1 h di ti : . An. KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA. 
Adres jang selamanja bole iIpertjaja. SEKRETARIS DAERAH. 

Selalu ada sedia matjam-matjam PERHIASAN dari MAS, INTAN BERLIANT. Pembikinan MODERN dan 214-12 Wr WMO En i 
ONGKOS PANTAS. 2 

. HARGA jang MURAH hingga jang paling TING- T 2 
TJAJA ini, berikut tanggungan penuh 10 “Ysepuluh) 2 In 

NG HORLOGER x ' Merk jang sudah tersohor untuk Djamu2, obat2-an dan ang- 3 

Ba gur2 - obat sedari tahun 1918. 2 Kg 
3 5 & 4 33 

k Persedia'an lengkap untuk mendjaga kesehatan dan menjem- 

Kane Butuh buhkan rupa2 penjakit. 

SEMARANG. SEN yaaa : 
k. Mudah didapat disegala plosok kota2 diseluruh Indonesia pa- 

da Agen2 dan Toko2 Djamu tjap DJAGO. 

k  Pelajanan mempuaskan dan keterangan diberikan dengan se- 

gala seneng hati oleh : TD 

Rama Pastoor D. Adisudjono, Pastoor R. P. Jacobs, 
Pangrukti-Laj W., W.K., M.C., para pandu2, handai-taulan, 

bapak2 dan i 'uru dari sekolah S.M. St. Felix di Surakarta, | 
jang telah rec memberikan sumbangan2 baik moreel maupun 
materieel, atas meninggalnja adik kami jang terkasih. 

Stanislaus Sumarso' | i ng Ho SU 
pa tanggal 16 Desember 1951, i 1 Mintalah DAFTAR HARGA. s 

dengan ini" ka ni “aturkan diperbanjak terima kasih, dan semo- | 203-12 
ga budi baik mereka dibalas dengan rachmat dan karunia dari     

    
 YERCHROMEN ." Ig KADARWAITUL. i 
ALAT-ALAT SPEDA DLL. 

  

Ke Tana 2 

RIMPARUN TENGAH 6Thp. 739 
     

   

      

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

Radio Ketjil 

    

dna g / 205-12 — Jogja. — 

Na 2 dj it R A D IO 2 h Hari SENEN 24 DECEMBER 1951 djam 10 p 
Tara i i - Lelang ,KEMADJUAN” Judone za a PHILIPS DAN ERRES LELA “ag at Ft 5 

Ca sa Pe Ta' pernah slip selalu beres. Persediaan segala matjam barang tambah diperluas, ingin dari 
NG r tanglah. NN 4! Jen $ si barang apa ? Datang 22 z : 

NI Firma ,, HARAPAN HARI PERIKSA Po on Pa sn 
Bp 34 - 4 4 £ # 1 

Tugu 36 — Telp. sa, Jogja. 5 

204-12- Ba 
Pn Felp. 253 Ah 

— Tuvoresaran 78 “3 : 
3 Yonjakanta - 5 : 

gup Menerima Baru datang: “2 

Hn 

  

Dapat Dib. an 

kan Untuk Dipakai 

Diluar Haupun di 

Dalam Neceri.   
  

  

Apakah artinja 
Pembatja ke I 

Pembatja ke II ? 
Pembatja ke III ? 

Kami bersedia memberi   

Djuga: Lain2 model dengan 

HARGA BARU 

TUNGKAN 

“yowo » AT 

Dealer »MOBYI Tp” 

(model BIN) 

MENGUN- 

PEMBELINJA.   
” 

    

            

Gigi bagus: gigi 

jang putih 
seperti mutiara 

  

          

3 , Speda bermotor kompleet. 
& penerangan. Su 5 Pesanlah sekarang! dan ketawa 

GANECA | 292. j2 berseri”... berkat 

PRODENT -   

Untuk Saudara2 Anggauta ,,PERBETA" 

ru dari ,PERBETA” Tjabang Jogjakarta, 

ta. 

No. 81 Jogja dengan alamat Sdr. 

Sekian, pengumuman kami, harap Saud 
dikan periksa adanja. 

Persatuan Bekas Tawanan ( 

Secretaris I : 
R.M. MURSANTO 

Secretaris II : 
A.5. PONIDJO. 

2 - Kekiga 

S   

PENGUMUMAN No. II 
naga Pedjuang) Tjabang Jogjakarta. Dengan ini kami Pengurus Ba- 

Saudara2 Anggauta, bahwa kami tidak berasa menerima uang 
besar Rp. 17.300.— dari Djawatan Sosial Daerah Istimewa Jogjakar- 

Hal mana sewaktu rapat pemilihan Pengurus 
tida diuraikannja oleh Pengurus jama (Suwandi). $ 

Untuk diketahui selandjutnja Kantor: ,PERBETA” mulai 
10/12-51 tidak di Kebonsari No. 3 lagi, akan tetapi di Klitren Kidul k 

R.M. Mursidi, $ 

Persatuan Bekas Tenaga Pedjuang. 

    

   

    
      

  

   

tapal gigi jang 

paling baik! 
(Persatuan Bekas Te- 

memberi tahu kepada 

se- 

pada tg. 9/12-51 

tg.| (Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

R. 1.75 

ara2 Anggauta mendja-' |   
PERBETA) 

Wakil Ketua : - 

UKASM O. 
207-12'   

  

PUSAKA KETJANTIKAN: 

& Tiap-tiap Wanita bergerak mentjari un 

& Ribuan matjam perhiasan di djual untuk umum. 
Djangan tunggu harga naik lagi LEKAS DATANG DI 

x 

PASAR MAS 
Telefoon 801 

j Hadialah pada 

TJONG 

  

  

PASTIL BATUK, 

ya 

   
      

    

Setan GAN 
TAI La 

  
  

  

          

Mas Inten Berlian Sedjati. 

Para Wanita bararg jang di pakai selamanja. 219 - 12, 

  

tuk di kehendaki? 

Malioboro 387 
Jogjakarta. 

  

    

  

  
      
  

  

  

Untuk menghadapi dan merajakan HARI NATAL, 

Diapa-siapa-ken: Mgr. A. SUGIJOPRANOTO S.J. 3 

      
   

     
  

    

  

    Ke 

  

"    

saran DN, Typ ,KEDAULATAN RAKJAT” 

1, The English language by Basir Ke no na NN “ Pa 

2. A new KHnglish course by A. Diapari Nasution ......... 5 Ka 5 , 5 

3. Djalan na ke Bahasa Inggeris oleh K. Sardjito. ,, 11,— 5 TRIPARS PRODUCTS LAIN-LAIN ISI: 
Gps — Kotakpos 197 B'dg. ea Ii ana an ut 

#4 Benjaar Engels door Dr. H.G. De Maar “esa Mn | 
: 

| 55. Het tweede an Pa gn an aa Ka ea 3 Rn 5 Suka Puki SEORANG PEDEL 

6. Elementary English ole oechtar dy Il @...o » Tan Fa 

21 7. English grammar oleh Nj. K. Abduirachman ......... para OTO Uunaan MEMOTONG Wanita Serigala “” ketangkasan baba da 

Png Conversation by A. Samah Li... s5, — AIKAI ILAKI, 5 : 1 1 

He, olish Grammar by A. Diapari Nasution L 6 — : Djam 8 — 19 pagi. Sedjarah STILLE NACHT, HEILIGE NAC T 

10. Simplified English Grammar by A. Diapari Nasution TI Sea Dimulai 2 Djanuari 1952. M " 1 

IL. ,A Guicks 'System” by B. Harun Algamar ........... 3 kta 2 bg. sore telah Ne /“engenang djasa Ibunda 

12. Practical English Grammar by Sutan Sulaiman ...... » je Sekarang menerima pendaf- 3 : . 

' 413. Radjawali's English Grammar by Suhandi ...... Aap 5 “al taran murid baru, tempat ter- Marjati membajangkan n»Gurun Sahara . 

14 English Indonesian Idioms by A. Diapari Nasution... ,, at batas. Masih sedia bukunja pe- 5 

-15. Leerboek der Engelse handelscorrespondentie 1 ladjaran bg. Wanita & Rp. 15,-. 7 Pentolan . Nazi . dipendjara Spandau : 1 : 

door R.E.G. Bameetman Dean Maan ai AN Ga Tang » TA bg. Semi ng OA Pen Gambar2 P.O.M, ke. , Dies Natalis Gadjah Mada" dan : 

L Hr “hr 2 : ongkos ki n 

| ONGKOS IKIRIM DD 96 BENER NAA RR . Kk mendar”t heberana Verklaring. Presiden di Maluku. 5 
k B k K R " Keterangan: Cursus : 

“3 Painan Pa | TUGU 42 - JOGJA. 
S —— TUGU 42 — JOGJA. —— Djl. Lempujangwangi 36, — | : 

5 902- 12 Jogja. Para PARA Ma Ma aa abg 

Tosfinyanta ' 

         o


