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“HARIAN UMUM 
Diterbitkan olah? Badan Penari, 
  

  

  

  

& 

2 aa 2 N se- 
— lalu diminta kesanggupannja 
.P ERKATAAN? ini terutama saja 

| mereka 
ruh 

anggauta? Angkatan Perang jang merajakan Hari Natal ini, 
'berada, dikota? atau tempat? jang terpentjil dan dikapal?2 

lonesia untuk mendjalankan tugasnja maupun mereka jang 

tudjukan kepada mereka dianiara 
Laik 

srada Na negeri untuk menuntut peladjaran. 

Tatanan mereka itu semua dan ke- 
pada keluarga mereka, pimpinan 

Angkatan. Perang menjampaikan 
utjapan selamat berhari raja. Semo- 

perajaan Hari Natal dapat mem- 

at ha 2 untuk mendjalan- 
gasmu masing2. Sebab tugas- 

ebagai pr: jarak tidak lain me- 
bah sjarat2 agar tjita2 perda- 

dan persaudaraan TeRa ter- 

Tidak lupa saja Hangaakk utja 
pan selama kepada keluarga mereka 
jg Pita ea oleh pahlawan? jg te- 

3 lah gugur g merajakan Hari Na- 
Yg 1 tal ini. 

Tahun Saki mendekati achirnja. 
Dan beberapa hari lagi kita akan 

. memasuki tahun jg baru. Dalam th. 
jl. sdr2 anggauta Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara 
selalu diminta kesanggupan beker- 
ja, waspada dan kadang2 pengor- 
banan dan penderitaan. Djuga dalam 
tahun jang akan datang sd. anggau- 
ta? Angkatan? Darat, Laut dan U- 

dara akan tetap diminta Kenangan: 
“annja jang sebesar?nja. ' 

: Bangsa dan Negara sedang 'meng- 
5 hadapai perdjoangan jang berat dan 

besar, jaitu melenjapkan sif: jang | 
-tidak baik dari pendjadjahan jang 

    
      

    

     

   
   

    

  

    

    
   
  

KEMENANGAN PASUKAN2 | 

Dalam Per 3 Vietnam 
Utar dja dalam waktu 'sebulan | 
masuki Yakin: Vietnam telah .me- 

ewas can, Melukakan dan menawan 
ipi lebihs(ik. 5000 orang), di- 

5 ding per intah harian djen- 
ON an “Giap, panglima 

arat rakjat Vietnam, ber- 
n hari ulang tahun ke 5 

'anan rakjat Vietnam ter- 
kaum agressor Perantjis dan 

| ulang tahun ke 7 pembentu- 
1 tentara pembebasan rakjat Viet- 

| pada tanggal 22 Desember 1944. 
lam perintah harian itu, djen- 

      

  

   

  

   
   
   

  

   

      

      
    

      

   
    

      

    

    
    
      

    
     

  

     

     

     
    
    

     
      

   
   

     
     

   

    
     

  

    
    
    

  

       

    

      

  

“nja supaja japai kemenanga 2 di 
Musim dingin ini, berikan pukulan2 
kepada kaum agressor Perantjis dan 
kalahkan kaum imperialis Amerika. 
Ant. NCNA., / 

  

PARLEMEN JUNANI SETU- 
DJUI KONSTITUSI BARU 

Pengikut? Papagos memboi- 
kotnja. 

Parlemen Junani pada hari Saptu 
jang lalu telah meratifisir konstitusi 

baru setelah terdjadi perdebatan se- 
“ ngit jang berlangsung selama 1 ma- 

“Jam. Ketika diadakan pemungutan 
|. suara, anggota2 pengikut djenderal 
SA Papagos keluar dari ruangan sidang 

Ii | sebagai protes, karena mereka tidak 
| dapat menjetudjui rentjana undang2 

jang akan menggantikan undang2 
dasar Junani jang telah 40 tahun 
umurnja. itu. 

Salah satu pasal dalam konstitusi 
baru ini memberikan kekuasaan ke- 
pada Radja untuk mengambil tin- 
dakan2 darurat djika terdjadi pepe- 
rangan ataupun djika keamanan Ju- 
nani terantjam. Pasal lain memberi- 

kan kekuasaan kepada pemerintah |. 
untuk mengoper onderneming2 besar 
dengan maksud, supaja tanahnja di- 

bagi-bagikan kepada - petani2 jang 
tidak mempunjai tanah. 
|. Pun dalam konstitusi baru itu ter- 
dapat pasal2 jang melarang pegawai 

negeri mogok. — Ant. Rtr. 
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'HURU HARA DI MESIR 
Sebuah mobil kedutaan besar Ing- 

— geris, jg sedang mengangkut bahan 
makanan utk perajaan hari Natal, 
pada hari Sabtu didjalan raya Kairo- 
Suez waktu di-tengah2 padang pasir 

erar ditembaki dan dihantjurkan 
“oleh suatu gerombolan bersendjata. 

Sopir bangsa Junani, jang mengen. 
darai mobil tadi, telah berhasil me- 
njelamatkan diri. $ 

Sementra itu diwartakan ba. P3 
polisi Kairo telah mengosongkan Pp 
da hari Sabtu sebuah gedung nian 
kepunjaan orang Inggeris, karena 
menurut laporan ' terdapat sebuah 
bom didalamnja. 

. Diumumkan kemudian bahwa jg 
terdapat | m gedung tersebut bu- 
kanlah Wabah bom tapi -hanja sebu- 
tir pera Ta - tank. — Ant. 25 

« 
Ak 
  

sa Pitak 

  

   
    

    
  

   

    

1 di Jogja dan 
antoro, Moh. Said, S. Mangun- 
oro dan anggota? Madjelis Lu- 

   
   pertimbangkan peladja- 

| Belanda dipandang dari 
pentingan rakjat: 2. fak- 

3. faktor politis dan 
n tehnis, maka men 

menjetudjui bahasa 
sukkan dalam daftar 

   hn
 

    

     
   

'berabag2 dan mengatasi kerusakan? | 

Rapat lengkap dari maen Lu- | 
at & , 

dan Kemang yan jang ditinggalkan 
olehnja 

Perd, joangan jang bertahun? dalam 
pada itu meletakkan dasar? jang ko- 
koh. Menud ee negara 
jang kuat, mur dan adil mem- 
butuhkan Aa bana jig akan me- 
minta waktu bertahun2. Persoalan? 
jg kita CAN Ktu Tari tahun jg lalu 
adalah salah Satu dari perdjoangan 
kita. 

:Mudah?2an dalam th jad. kita akan 
dapat mentjapai kemadjuan jang pe 

Sat dalam pekerdjaan dan perdjoang- 
an jang berat dan besar itu. 

Untuk th. 1952 saja minta kepada 
sdr2 segenap anggauta2, Angkatan2 
Darat, Laut dan Udara bersedia urs 
tuk tetap mentjurahkan segala sesu- 
atu djiwa d raga untuk mentja- 
pai Indonesia jang kuat, makmur dan 
adil. — (RD)s 

P3 
ngan 

    

   
   

  

an Nan 

MEREKA JANG KELUAR 
NEGERI Hat 

Ir. Putuhena, Sekretaris injonterat. 
Kementerian Pekerdjaan Umum, pa" 

da tanggal 26 Desember bertolak ke 

Paris untuk menggabungkan Giri da- 

lam delegasi Indonesia di PBB seba- 
gai penasehat ahli. 

Telah berangkat keluar negeri, jai- 
tu ke Tokio pada tanggal 23 Desen 
ber jang lalu, Ir. Sutoto, Sekr sari 
Pn ak Kementerian Per hubungai 

untuk sesuatu urusan Kementerian- 

     

tidak sangkut-pautnja dengan dele- 
gasi Indonesia jang kini sedang me- 
ngadakan perundingan bilateral de- 
ngan Pemerintah Djepang. —Ant. 

  

PROF PRINGGODIEDO. 
DI SURABAJA 

i Surabaja Prof. 
"Mr. A., G. Pringgodigdo, maha guru 
|,Gadjah Mada”. Kedatangannja di 
Suravaja menurut keterangan untuk 
membitjarakan soal penggabungan 

fakultit ilmu hukum disana pada per- 
guruan tinggi ,,Gadjah” Mada”. Un- 

x 

Kemarin berada 

lam bulan Djanuari akan diadakan 

masa era Me Na tersebut 
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nja. Kepergian Ir. Sutoto itu adalah, 

tuk keperluan itu maka besok dida-: 

Ya 

  

Dalam  ketjelakaan 
pesawat terbang. 

Dari | " nama? jang di- 
jarkan UP dari orang2 

jang mendapat ketjelakaan pe- 
sawat terbang didekat Teheran 
baru? ini, terdapat nama In: 
“Gonesia, Ismail Banda, jang 

baru sadja diangkat kuasa 
usaha untuk Afghanistan. 
““Tadinja, Ismail Banda ada- 

1 lah kuasa usaha Indonesia un- 
tu an, g 

Alm , adalah bekas pe- 
“ njiar (di Jogjakarta, pada   

t "Kedaulatan Rong Singganta S.P.S.) 

p” fiesta Banda Ta Ti 

memanen menemani 

PERSEORANGAN 
Atas pertanjaan sampai dimana 

usaha PNI' untuk mempersatukan 
(partai-partai politik di Indonesia jang 
berdasarkan sosial, ketua umum PNI 
Sidik  Djojosukarto menerangkan 
bahwa PNI bersedia memikirkan soal 
itu bersama2 dengan partai2 lain. 
Sekalipun demikian ia tidak begitu 
Optimistis karena menurut Sidik, 
partai2 jang didirikan pada waktu2 

jang achir2 ini umumnja tidak di- 
dorong oleh sesuatu ideologie tetapi 
hanja semata2 oleh kepentingan per- 
seorangan belaka. (RD). 

       

  
    seksi siaran bahasa Arab. RD. 

  1. . " 
  

Dunia mas,h dlm perang 
4 Kata Truman. 

Presiden 3 uman pada hari Natal 
dalam pidatonja a.l. mengatakan, 
bahwa. dunia kini” masih ada dalam 
perang. Tetapi perdjoangan untuk 
perdamaian mempunjai “arti baru 
dan ia berpengharapan bahwa de- 
ngan semangat jang besar perdjo- 
angan untuk perdamaian kelak akan 
mendjadi penglaksanaan jang njata, 
dan walaupungkita masih mempunjai 
perdjoangan ja lama dan belum 

lamaian, tapi kita per- 
maksud itu akan ter- 
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gedung KNP). - 
    

     

      

       
        

    
   
   

egeri dalam pida-- 

setelah - memberi- 

isekitar kuadji- 
'R daerah menjata- | 
mempunjai tang- 

g besar sekali ter- 
   gung djawab | 
Latah ra'j TI 

timewa Beta BE: sama de- 

ngan Kedudukan propinsi. 5 

| Mengenai susunan pemerintahan 

dinjatakan, bahwa telah dikeluarkan 
Lundang2 chusus no: 3 tahun 1950. 

Didalamnja antara lain disebutkan 

(bahwa daerah Jogjakarta harus be- 

  

  
k 
| 

Hari Senin tang- 

gal 24 Desember 

jang lalu dige- 

dung DPR. Jo- 

gjakarta. dilang- 

sungkan upatja- 

ra pelantikan 

anggota DPR. 

daerah baru, pe- 

lantikan — mana 

dilakukan oleh. 

Menteri D. -N. 

Mr. Iskag Tjo- 

“krohadisurjo. 

Gambar ini me- 

nundjukkan wak 

tu Menteri Iskag 

sedang mengu- 

tjapkan pidato 

pelantikannja. 

ES RJ   nar - benar memperhatikan hidupnja 
daerah otonomi jang berarti ber- 

diri sendiri dengan tanggung dja- 
wabnja jang penuh. 

Menteri memberikan gambaran 
sepintas lalu tentang  pentingnja 

anggaran belandja untuk sesuatu pe- 

merintahan otonomi. Bagi daerah Is- 
timewa Jogjakarta, menurut rentja- 

na, anggaran belandja tahun 1950 
besarnja ada Rp. 45.146.600, tetapi 

pemasukannja hanja Rp. 6. 009.900, In 
sedangkan untuk menutup kekurang- 
an ini dimintakan kepada Kemen- 
terian Dalam Negeri Rp. 29.146.600.-. 

Dalam penindjauannja,  ternjata 

bhw beaja sebanjak itu tidak meng- 
hasilkan pelbagai pembangunan? jg 
njata seperti jang dikehendaki oleh 
Pemerintah Pusat, tetapi sebagian 
besar, jaitu 62 Y4 han ja net 

tuK perbelandjaan pe- 
Se Wa, AT Go Uu buk per 
baikan2 dl. 

Njatalah, bahwa daerah Jogjakar- 
ta.belum dapat bekerdja dengan ef- 
fectief, sedangkan pegawai2- jang 

diperlukan masih terlampau banjak. 
Berdasarkan atas hal2 jang demi- 

kian, Menteri mengharapkan kepada 

DPR supaja benar2 diperhatikan 
mengenai soal keberesan rumah 
tangga pemerintahan otonomi,  se- 
dangkan dalam menjusun anggaran 
belandja harus disesuaikan dengan ke 

t.. 

  bahasa asing an 
Pa anna 8 

      

     

  adaan dan kemampuan daeraki sen- 

pn kaga Bu vVoro, 

auta parlemen KH Dewantoro, Ketua 

sartono serta pembesar? militer dan sipH, Menteri 
. Iskak Tjokroadisurjo telah 

| (propinsi) Jogjakarta bertempat digedung DPR di 

| 
| erusanenerus 

   
   

  

   
- Inomi 

   | 
| 
| 

"laksanakan pemilihan tersebut, akan 

'akan didjadikan bahan2 pertimbang- 

Baku Na Gu karun! Ioswa Te- 

DPR Djawa 

melantik 40 orang ang- 

-. 

diri. 
Kor nnti ari 

  

sahsidi 

adalah 
berar 6 kurang mem- 
punjai tanggung dja- 

weh daridagpah.oto- 
itu TAP 

     
    

    

  

Pemilih di Togj: 

Ea 

Z1 umum, 
telah berlangsung di.Jogja, selan-    
Gjutnja menteri menjatakan, bahwa 

| meski hatsil kurang memuaskan ba- 

gi beberapa golongan, tetapi Peme- 

rintah tidak ada alasan untuk mem- 
batalkannja. : 

Selandjutnja oleh Menteri diterang- 

| 
! 

: 

  
kan, bahwa pengalaman2 dalam me- 

diperhatikan oleh Pemerintah, dan 

akan didjadikan dasar bagi pemilih- 
an umum dilain2 daerah, dalam men- 

tjiptakan demokrasi jang sebenarnja. 

Djuga diterangkan, bahwa pada 

dewasa ini, kabinet mentjari pula da- 

sar2 untuk didjadikan program, gu- 

na mempertjepat otonomi2 daerah. 

Dan dengan demikian, hatsil2 dari 

pemilihan umum di Jogjakarta ini, 

an untuk mentjapai dasar2 seperti 

jang tersebut diatas. 

Disamping itu diterangkan pula, 
bahwa pengelaksanaan demokrasi 

harus didasarkan pada ketuhanan, 
kemanusiaan, keadilan dan kemasja- 

rakatan umumnia, agar spj djangan 
sampai seperti pada dewasa ini, se- 

ring terdengar keluhan dari bebera- 

pa golongarr, jang mengatakan bah- 

wa: akan dibawa kemanakah ia de- 

ngan demokrasi ini? 

Sambutan Wk. Kepala 
Daerah. 

Dalam sambutan Wk. Kepala Da- 
crah' S. P. Pakualam, menjatakan 
kegembiraannja. atas terbentuknja 
DPR sekarang ini, karena ' dengan 
demikian . maka lengkaplah alat- 

| desak Kn 2 penuh 
atas aa daerah otonomi 11 

daerah 
noom jang sempurna. Djuga ini ber- 

arti, pelaksanaan.dari tjita2 dan ha- 

srat rakjat hendak memilih DPR jg 
sebenarnja. Dinjatakan, bahwa kini 

tinggallah menjusun pemerintah atas 

“dasar kerakjatan. Selandjutnja di- 
njatakan kejakinannja, akan adanja 

saling mengefti, harga-menghargai 

   

     

     
   

   

    
   
    
   
     
    

    
     

      

  

dan pertjajadmempertjajai antara 
sDPR dengan D.P.D 

Kepada para anggota diharapkan 

lalam usahanja mem- 
t kearah kebenaran. 
pkan agar para ang- 
epenuhnja supaja da- 

an AOSAHAN DPR 

kedjudjuran : 

bimbing rakji 
Napi na dih 

bekerdja 

ta mewugdju 
   

      

    

  

Pernjataan Wiwoho. 
Dalam pada itu Anggauta DPR da- 

erah Wiwoho dari Masjumi, jang di- 

tundjuk oleh Wakil Kepala Daerah 

Paku Alam sebagai Ketua sementara 

DPR daerah, dalam  sambutannja 

  

takari bahwa segenap anggauta DPR 

dengan sungguh? akan bekerdja ke- 

ras untuk membereskan urusan ru- 

mah tangga pemerintahan otonomi 

a2 DPR ia menjerukan supaja da- 

sitjarakan soal? politik sadja, teta-   vi jang lebih utama jalah memetjah- 

tan kesulitan?2 jang dihadapi oleh 

rajat. . 

Setelah upatjara pelantikan sele- 

sai, kemudian diadakan waktu untuk 

serkenalan antara anggauta2 DPR 

daerah dengan Menteri Dalam Ne- 

geri Mr. Iskak Tjokroadisurjo, Sul- 

tan Hamengku Buwono dan Paku 
Alam. 

Seperti diketahui DPR daerah Jo- 

gjakarta beranggauta 40 orang ter- 

diri atas 18 orang dari Masjumi, 

orang dari PPDI, PKAB 5 orang, 4 

orang dari PNI, 2 orang dari PIR, 2 

lang pertama dari DPR Daerah ini | 
ikan diadakan kira2 pada tg. 10 | 
Djanuari 1952 jad., dan diharapkan 
sesudah memilih Ketua akan mem- 
bitjarakan anggaran belandja. 

  

A 
dilapangan politik lagi. 

Berbitjara dimuka tjorong radio 
pada malam Senin jang lalu Chur- 

chill mengatakan, bahwa ia menjam- 

but dengan gembira tindakan2 jang 

akan membawa, Djerman ,,kembali 
dalam kekeluargaan Eropa”. 

Pada malam Minggunja de Gaulle 
jang kini memegang pimpinan Par- 

tai Rakjat Perantjis jang merupakan 

partai jang terbesar dalam Madje- 

lis Rendah Perantjis, mendesak su- 
paja Djerman dengan sebaik-baik- 

nja dipersatukan dalam bangunan2 

Eropa. Ditegaskannja, bahwa hal ini 

akan menghindarkan risiko hegemo- 
ni Djerman. 

Menentang kekuasaan Ame- 
rika, 

Selain-itu masih ada dasar per- 

sesuaian pendapat lagi antara Chur- 
chill dan de Gaulle: suatu keinginan 

bahwa harus diperkuat opposisi ter- 
hadap kekuasaan Amerika dalam 
soal2 militer Eropa.   

alat pemerintah dalam Ta 
nja menjusun pemerintahan oto-   Sebagai tjontoh, penolakan keras 

Churchill terhadap pengangkatannja 
  

le 
jin 

LAWAN 

nasia 
chap 

sper' 

mbdga Kebudaraan Inci 
on Beoravsaseh Gan 

ena Matana k     

  

atas nama seluruh anggauta menja- | 

Jaerah Jogjakarta. Kepada anggau- | 

am DPR nanti djangan terlalu mem- 

orang dari, Party Katholik dan 2 

-Orang dari SSPP. | 
Menurut keterangan ' Wiwoho si- 

mando angkatan laut Atlantik dan 

de Gaulle pada malam Minggu te- 
lah menegaskan, bahwa Amerika ha- 

rusc membiarkan Perantjis menjele- 
saikan 

Djerman. 

Ie itu merupakan tanda adanja kei- 

2500 ORANG INSINJUR 
DIBUTUHKAN 

Kongres kaum tehnik se- 
luruh Indonesia. l 

Republik Indonesia membutuh- 

kan 2500 orang insinjur baru, pa- 
dahal jg keluar dari sekolah-sekolah 
tinggi “tehnik paling banjak 10 
orang insinjur dalam setahunnja. Ka- 
lau tidak. terdjadi perbaikan dan 
-djamlah itu berdjalan terus dengan 
keseimbangan jang sangat pintjang 
itu, maka baru dalam waktu 250 ta 
hun kita bisa dapati djumlah jang 
Gibutuhkan itu. Inipun dengan tjata 
tan, kalau insinjur? itu hidup pa- 
ling sedikitnja 250 tahun. 

Demikian gambaran jang diberi- 
kan oleh Senosastro tentang kekura- 
ngan tenaga tehnik tinggi di Indo- 
nesia, ketika ia membuka resepsi 
kongres kaum tehnik seluruh Indo- 
nesia dihotel Homann Bandung. 

Kongres itu merarik 
kaum tehnik dari hampir seluruh ke- 
pulauan, hadir antaranja utusan or- 
ganisasi2 kaum tehnik bukan sadja" 
-dari pelbagai tempat di Djawa, tapi 
djuga dari Sabang dan tempat2 la- 
innja di Sumatera, dari Bandjarma- 
sin, Gorontalo. dan Menado, dari 
Sumbawa-besar, Flores dan pulau2 
lainnja. 

Tentang kaum tehnik menengah, 
Senosastro menerangkan, bahwa me- 
reka merupakan djembatan peranta- 
ra dari kaum tehnik tinggi dan ren- 
dah. Persatuan Kaum Tehnik Mene- 
ngah telah berhasil mendirikan se- 
buah Sekolah Tehnik Menengah Ce- 
ngan bantuan para insinjur di Ban- 
dung. Sekolah itu telah mendapat 
sokongan Pemerintah. — Ant: 

  

  

| Peladjar harus siapkan 
diri 

Ketua umum Rukun Peladjar. In- 
donesia di Nederland, Muchtar, telah 
membuat pidato jang ditudjukan ke- 
pada pemuda Indonesia umumnja 
dan peladjar chususnja jang mak- 

| sudnja menjatakan bahwa RPI telah 
mengadakan kongres di Amsterdam 
dan didalam kongres itu telah dite- 

|rima baik tentang suatu  rentjana 
pekerdjaan guna tahun depan dalam 
lapangan pembangunan. Rentjana 
tsb. dalam pokoknja mengandjurkar 
supaja anggauta RPI menjelesaikan 

peladjarannja dalam waktu jang se- 
|singkatnja. Setelah itu mereka ha- 
rus menjiapkan diri untuk perdju- 
angan terutama pembangunan tanah 
airnja, Indonesia. 

Dikatakan - selandjutnja bahwa 
RPI akan kumpulkan buku2 penge- 

    
tahuan jang kemudian akan di- 
kirimkan keperguruan2 tinggi di 
Indonesia. 

|. Achirnja diandjurkan supaja pe- 
|ladjar2 Indonesia banjak jang di- 
| kirimkan keluar negeri dan djumlah 
ini harus melebihi Pena jang su- 
dah2. — (RD.). 

  

| PRODUKSI MINJAK AME. 
RIKA MENINGKAT 

Menurut pengumuman jang dike- 
|luarkan di New York produksi mi- 
njak Amerika dalam tahun ini ada- 
lah jang terbesar dalam sedjarahnja. 

: Kalau dibandingkan dengan hasil ta- 
(hun jang lalu, hasil tahun ini me- : 
nundjukkan kenaikan sebanjak 1074. 
Ant. Rtr. 

Kekuasaan ' militer Amerika di Eropa 
harus ditentang 

Persesilaian politik antara Churchill-De Gaulle 
DA persesuaian pendapat antara perdana menteri 

Churchill dan djenderal de ua. Ie dari Perantjis jang kini kembali 

Kedua?2nja menegaskan 
Djerman dalam masjarakat bangsa? negara? Eropa Barat, 

Inggeris Winston 

perlunja membawa 

seorang laksamana Amerika pada ko- 

soal2nja “langsung dengan 

Pernjataan2 Churchill dan. de Gau- 

PARTAI DAN KEPENTINGAN 

      

perhatian ? 

Untuk perdjuangan” &| 
apembangunan.. s.d. 

nginan jang makin keras di Eropa 

untuk lebih merdeka dalam mengu- 

rus soal2nja sendiri, sambil tetap 

mengadakan persahabatan jang erat 

dengan Amerika. 
Demikian antara lain wartawan 

AFP Derick Goodman: 

Djangan harapkan bantuan 
Amerika untuk selesaikan 
soal2 dalam negeri. 

Selandjutnja dari London diwar- 

takan, bahwa dalam pidato radionja 
pada malam Senin itu Churchill te- 

lah memperingatkan supaja djangan 

mengharapkan bantuan Amerika un- 

tuk menjelesaikan masaalah2 dalam 
negeri J iggeris, j   

  

   
   

  

"Sebulan 
Etjeran . . . 

    

  

Masalah ba 
di Pergur 

ASALAH ini timbul sebagai 
njataan jang tak selaras : 

Keadaan perguruan2 tinggi kita 

dewasa ini adalah sedemikian ru- 
pa hingga bahasa Belanda,  de- 

wasa ini masih sangat diperlu- 

kan oleh para mahasiswa karena, 

a. Buku2 jang diandjurkan ke- 
pada Gan tersedia bagi para 
mahasiswa, semuanja tertulis 
Calam bahasa Belanda karena 
mahaguru, disebabkan oleh 

riwajat - pendidikan mereka, 

melakukan orientasi mereka 

dalam lapangan ilmu pengeta- 

huan terutama dengan djalan 

bahasa Belanda. 

Sebagian dari para mahaguru 
(dibeberapa fakultit bahkan 

bagian jang terbesar) terdiri 

dari orang2 Belanda jang ha- 

nja dapat memberi kuliah da- 

lam bahasanja sendiri: masih 
adanja mereka disini, tidak 
hanja karena persetudjuan K. 
MB melainkan memang djum- 
lah ahli pengetahuan bangsa 
kita masih belum mentjukupi 
kebutuhan. 

Para mahasiswa umumnja tidak 

memakai bahasa Belanda, Karena 

mereka memang tidak diberi ke- 

sempatan “untuk memahaminja 

sebelum mereka mendjadi Maha- 
Siswa. 

Akibat dari ketidak selarasan kedua 
kenjataan tsb. adalah 

1. Djumlah jang lulus udjian2 pada 

perguruan tinggi adalah ketjil 

dan djumlah jang ketjil ini ter- 

diri dari mereka jang sedikit ba- 

njaknja memahami bahasa Be- 
landa ja'ni : 

a. lulusan .H.B.S., ALM.S: “dan 
V.H.O 

b. lulusan S.M.LA. akan tetapi 

masih memahami Bahasa Be- 

landa karena pernah dulu di 

M.T.L.0. B.L.S. atau H.I.S. 
Cc. Mereka jang mendapat pela- 

djaran istimewa bahasa Be- 
landa.   2. Mer ca jang merasa tidak mam- 

| Se k 
    

: : .mengikuti. kur Sus2 Ba 
hasa Belanda jang biajanja tidak 
sedikit, 

Siapakah jang mendjadi korban dari 

ketidak - selarasan kedua kenjataan 
tersebut ? 
1. Mereka jang djustru karena se- 

mangat non-kooperatornja tidak 

mau memasuki sekolah2 jang di- 

selenggarakan oleh Pemerintah 
Pendudukan. 

Mereka jang ta' beruang, hingga 

ta' dapat mengikuti kursus? ba- 

hasa Belanda jang biajanja tidak 
sedikit. 

Kalau keadaan seperti ini dibiar- 
kan berlangsung terus maka djumlah 
korban akan meningkat tiap2 tahun. 
Inilah sebabnja maka saja dengan 
sadar dan dengan sengadja memberi 

interview kepada ,,Antara” menge- 

nai masaalah ini, dengan pengha- 

rapan supaja masaalah ini mendjadi 
persoalan umum.   Pengharapan ini ternjata tidak 
Sia2 belaka: masaalah ini memang 
sudah mendjadi persoalan umum. 
Akan tetapi saja baru akan puas, 
apabila persoalan ini mendjadi masa- 
alah DPR.dan Kabinet, hingga ter- 
tjapai sesuatu pemetjahan jang se- 
bidjaksana-bidjaksananja. 

Untuk menghindari kemungkinan 
salah faham maka perlu saja kemu- 
kakan disini, bahwa didalam mentjo- 

ba memetjahkan soal ini, saja tidak 

melepaskan tudjuan kita bersama, 
untuk memiliki perguruan? tinggi jg 

sudah tidak lagi memerlukan suatu 

  
RAN 

ti peladjar an di Per- 

  

hasa Beland 
8 a 

uan Tinggi: 
suatu akibat jang logis dari dua ke- 

bahasa lain sebagai conditio sine gua 
non bagi para Maha - Siswa untak 
dapat menuntut peladjaran tingkat- 

an Perguran Tinggi, seperti halnja 

dengan bahasa Belanda dewasa ini, 

Saja hanja melihat dua djalan un- 

njedihkan ini. Djalan jang pertama 

berdasarkan pengakuan bahwa baha- 

sa Belanda untuk sementara "waktu 

masih diperlukan di Perguruan Ting- 

gi, dan djalan jang ke dua berdasar- 

kan pandangan bahwa bahasa Be- 

lukan lagi diperguruan Tinggi. Sa- 

jang bahwa dari para Maha Guru   
ada pendirian jang tegas mengenai 

soal ini, pada hal merekalah jang 

langsung berkepentingan.  Mereka- 

lah jang sebenarnja kompetent un- 
tuk menentukan perlu dan tidaknja 

Bahasa Belanda ini. Saja sangat 

mengharapkan  diadakannja suatu 
perundingan antara Universiteit2 dan. 
Perguruan2 Tinggi di Indonesia ser- 

ta diadakannja suatu konggres Maha 

Siswa seluruh Indonesia semata2 un- 

tuk merundingkan soal ini: Waktu 
sudah mendesak. 

Pertjobaan untuk menjele- 

landa di Perguruan Tinggi. 

Djalan pertama : 

1.. Mengakui bahwa di Perguruan 

Tinggi untuk sementara waktu 

bahasa Belanda terpaksa masih ' 

harus dipakai berarti bahwa kita 
terpaksa harus memberi kesem- 

patan kepada anak2 kita untuk 

memahami bahasa tsb. sa 

a. Tentu sadja bahasa Belanda 
jang diadjarkan hanja bahasa 

Belanda Ilmu Pengetahuan si 

mahami setjara pasief buku? J p 

lis dalam bahasa Belanda. 

Dimana dan berapa lama ba- 

hasa Belanda akan diadjarkan 

terserah kepada gkera ahli 

Pendidikan. : 

  
setjepat- mentardeMahikan 

nja dan sebanjak2nja uku2 

Ilmu Pengetahuan. Berapa la- 

ma kita akan masih memer- 

lukan bahasa Belanda tergan- 

tung kepada kemampuan kita 

untuk bekerdja keras dan ber- 

rentjana. Untuk dapat menje- 

lenggarakan pekerdjaan ini di- 

perlukan suatu penambahan 
budget Kem. P.P.K. 

njak2nja. 

Djalan ke dua : 

2. Memutuskan bahwa bahasa  Be- 

landa diperguruan Tinggi dewasa 

ini sudah tidak diperlukan lagi 
berarti bahwa : 

a. Kita harus dapat memakai pa- 

ra Maha Guru untuk meng- 

gantikan bahasa Belanda de- 

ngan bahasa lain misalnja ba- 

hasa Inggeris sebagai: alat 

orientasi mereka dalam Ia- 

pangan Ilmu Pengetahuan. 

Kita harus sanggup menggan- 

tikan semua Maha Guru jang 

ta faham bahasa Indonesia 

dengan Maha-Guru2 jang fa- 

ham bahasa Indonesia. 

EC Seperti Le 

Dapatkah kita memaksa para Ma- 
ha Guru untuk menggantikan bahasa 

Belanda dengan bahasa lain sebagai 

alat orientasi mereka dalam lapang 

an ilmu Pengetahuan? 

Dapatkah kita menggantikan se- 

mua Maha Guru jang ta' faham Ba- 

hasa Indonesia dengan Maha Guru2 
jang faham bahasa Indonesia ? 

Kalau ini dapat, maka djalan ini- 
lah jang sebaiknja. Akan tetapi saja 

takut bahwa ini ta' mungkin. 

Mengubah suatu alat orientasi bu- 

kan soal jang mudah, apalagi kalau 

hal ini harus dilakukan sekali gus, 
pekerdjaan Maha-Guru2 kita sudah   

  

  

Dikatakannja, bahwa ,,dalam soal2 
persendjataan kembali serta Organi- 

sasi Atlantik Utara kita bersama2 
menghadapi soal2 jang luas lagi su- 

lit dan saja hendak memberikan ke- 

jakinan, bahwa kita dapat saling 
membantu sedapat, mungkin”, Demi- 
kian Churchill, — Ant, AFP, 

luar biasa beratnja: akan kita tam- 
bahkan beban mereka? Saja takut 

bahwa sedjumlah Maha-Guru akan 

minta berhenti oleh Karenanja, tidak 

karena mereka tidak maw akan te- - 

tapi karena mereka tidak sanggup 

untuk melaksanakan suatu pekerdja- 

an jang melampau batas kekuatan 
mereka. 
Kemungkinan menggantikan M ? 

ha-Guru jang tak faham bahasa In- 

donesia dengan Maha-Guru2 jang fa- 
ham bahasa Indonesia saja sangsi- 
kan pula, karena djumlah ahli2 ilmu. 
Pengetahuan kita memang belum 
mentjukupi kebutuhan. 

(Bersambung hal 3) 

  

en la 
Xx Ibu Mangunsarkoro waktu mMengus 
tiapkan sambutan Hari Ibu dis 
dengan ketawa oleh hadirin 
"ketawa berbahak-bahak seni 
hingga pidatonja untuk 
menit dihentikan. 
x Kalau kita biasanja dal 
umum dapat batja atjare 
lis pada papan tulis, ma 
pat peringatan Hari 
baru? ini kita melihat 
hias dengan tjatatar 
man dari bufet, 

    

tuk melenjapkan keadaan jang me- ' 

landa dewasa ini sudah tidak diper- 

dan para Maha Siswa sendiri belum” 

Saikan mas'alah bahasa Be- " 

dja, tjukup untuk dapat me- 

seba- 

  

“ 

Ilmu Pengetahuan jang tertu- « . 
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.Kolonet S LAN : 
zatkan, tidaklah pada | tempatnjz 
la waktu ini kita m . 

luruh perdjuangan 
an kita dimasa itu, t 

Yu dipikirkan ada dua hal, 
tama, bahwa semua pemuda ajang. Pe 

» 
-manfaatnja pada waktu ini Lul 

. irkan, kenapa sebagian d 

  

Tatan 

Dalam penggerebe an utdpga s : 
Hap ata (Utara Walikukun) pasiuk 
“kita telah dapat 

Siaga. pem De sela- | 
2 tatap MENARA 

na. 

duduk: 

(olonel Simatupang Pmarp 
bai bahw ko 1s te- 

  

'|tempuran jang seru 'sekal 
(|kita 8 orang gugur dan 3'orang luka- | 
1luka. (Sudah kita,siarkan | 1 

#3 sendi 

dan | 

: 2| pemberontak. Geromb 
(tak 

21 (Selatan Walikukt 
jang lain lari | 

22/12-51 Dela ini ES d 

Red.), sedang di fihak . 8 
semberontak jg tewas ada 39 or: 

terangkan bahwa 
(mereka “bergerak 

'an boleh dikata bah 
1 1 bertindak sebagai asukan 

nan Kapat, i i 
Pertempuran 

djam 07. 28 hingga ajara 0.900.— 

  
Selatan. 

Klaten. Beberapa orang dari gerom- 
bolan tewas dan lebih dari 100 orang 

sendjata beserta 
Kita rampas pula, 1 

| diadakan pembersihan tel 
ditangan kita documen? j 4g pen- 

| ting. 

Dukumen-dokumen ini dapat me- 

en- tangan kita, documen-documen sana 

1 anak pula dalam -re- | 
, al. Direktur BRN Didi Kar-| 

ta atas nama Ketua BRN 
'(wk. PM Suwirjo), Let. Kol.. Tas- 

| win dan olonel Nasution dan achir- 
kan kesempatan kepada 

“untuk mena ok 
utan. — Ant. 

an sai 

2. Indonesia & ht Dr. “Subandrio 

|telah mongadalan Peron aa an sa- 

tu djam amanja 3 

$ Luar Negeri Ingge   
3 bahwa harapan dan | kemungkinan2 

ng ob 1g v 
guraikan segala peristiwa sekitar 

si wilajah Djawa mega jang | 

baru (new perspectives) untuk: men- 

: | tjapai penjelesaian setjara damai da- . 

lam masalah Sudan telah Map ek 

'bengkan. 
Menurut ah!i2 "Timur Tongan j jang | 

mengorahai, didaga Eden 
5 dengan segera akan me 
untuk mengadakan plebisit di Sudan | 

sebagai salah satu usaha untuk 
redakan suasan 
Pa baka “dan Mesir 
: 2 Hp waktu jang   
  

Pat ssi maba muntirtan 
idak dipenuhi, djadi mesti mogok. 

Itu sjarat mutlak bagi Papa perdju- 
Tidan buruh kearah per an. 

idah boleh ditawar, tidak boleh di | 

TA perut jang: lapar pun tidak | 
boleh ditawar, tidak boleh ditolak! 

 Kadang2 sesa'at melintas pikiran 
j 6 tindasnja. sendiri: baik- | 

k kerdja lagi? 5 
: Tetapi semangat solider-nja mem- 
bantahnja keras: tidak mungkin. 

:| Sekali mogok, tetap mogok, bagai- 
1 manapun djuga konsekwensinja, Li- 
| dah jang sudah diluttahkan, tidak da- | nj 
Mr Naat kembali! 

: B3. 

p gurus pers 

sana, ketika mor,   

“Usul int telah di- nesia £ tato Tlint 

sori Ame- | 5 

jang berisi rentjana pemberontakan 
jang mereka siapkan dengan teratur. 

Mengenai 2 aa Ga uru penerangan 
jang ditembak mati O eh gerombolan 
pengatjau pada beberapa hari j.L di 
Timur Magelang, mereka djuga me- 
rampas bar ang-barang, a al. 2 kuda,   

5 Tn Pn Mn 20 TI 000.— 

! Dr. Subandrio menemui, Pan Ea 

penkka 

ARAPAN ) Indonesia Sati Tagana Bento batan setjara damai 

Ne nona man Mesir "dan Menoris mengenai Sudan disambut 

abon Staf Umum Angkatan 
Pan Keradjaan Inggeris, jang 

Yen yhendiki.saatu Sutan ic per 
deka penuh”, ialah hanja hanja lebih | 
kit tinggi king katana: dari pada 

Subandrio telah menemui Menteri 

ge Radin Harouk ai 
sir dan Sudan”, “seperti 

jang dituntut oleh Pemerintah Mesir. 

Indonesia berterima kasih 
pada Neni   - Indonesia merasa berterima kasih 

Tan Mesir 'uhluk bantuan diplo- 
Omatik jang diberikan oleh Mesir ke- 

ubtik Indonesia dihari? jang 

ama perdjuangan kemerde- 

nja, tetapi dalam pada itu Indo- 
dak menghendaki untuk me- 

i permusuhan . dari pihak 

geris. 
Tentang soal pengakuan Radja Fa- 

— rouk mendjadi Radja Mesir dan Su- 
dan, selandjutnja diper oleh ketera- 

« 
ngan dari pihak Kementerian Luar 
Negeri Indonesia di Djakarta, bah- 

“| wa sampai sekarang Pemerintah In- 
kdonesia belum mengambil putusan 
(mengenai mas'alah itu, Duta Indone- 
“sia Mesir, Hadji Rasjidi, masih 
",geaccrediteerd” pada Radja Faroiik 

r ' sebagai Radja Mesir. 

: Selandjutnja | dikawatkan, bahwa 
sebelum Dr. Subandrio mengundju- 

-ngi Anthony Eden, ia telah menemui 
dulu Duta2 Saudi Arabia, Libanon 

dan Syria jang ada di London, jang 
semuanja telah mengakui hak Mesir 
atas Sudan didalam teori, tetapi jang 
tidak memperbaharui .  surat2 keper- 

| tjajaan para diplomatnja jang ada di 
Cairo, sehingga dalam surat? keper- 
tjajaannja itu belum diakui Radja 
Farouk- sebagai sara Mesir. dan 
Sudan”. 

. Kesediaan Antitong Hae untuk 
me enam pembitjaraan selama 
satu djam dengan Duta Besar In- 
an, meskipun ia ' sedang sibuk 

li, menundjukkan betapa kuat- 
“hasrat Kementerian Luar Negeri 

Inggeris untuk menghindarkan diam- 

. Pbilnja sesuatu putusan jang keras 
| dan tergesa-gesa pada saat ini. Op- 
| timisme jang tampak pada Duta Be- 

osia setelah ia. berbitjara 
gan: Eden, menundjukkan, bahwa 
telah diberikan tentang sesuatu 

ntjana untuk penjelesaian setjara 
aa dalam masalah tersebut dia- 

Karta 

mbolan | 
Et 

. Mengenai korban kita 8 orang gu- | 
| |gur dan 2 orang luka? tersebut di- | 
“atas dapat kami 

risan muka | 

ini terdjadi pada 

K BA Daerah pembersihan 

, Pasukan? - kita jang terdiri sai l 

tentara, P.M. dan polisi giat menga- 
| dakan pembersihan? | disekitar daerah 

dapat kita tangkap. Beberapa putjuk . 

nambah bukti-bukti jang telah ada di | 

  
suatu Sudan dibawah Radja Farouk. 

Sesudah upatjara bean DPR daerah Jogjakarta, Kepala Daerah 
S.P. Sultan Hamengku Buwono, Gubernur Djawa" Tengah Budiono dan 

Ketua sementara DPR sdr. Wiwoho Purbohadid jojo 
para wartawan di Jogja. 

dipotret bersama? 

T (Gamb. TTK.) 

Tindjauan Kem. Pertahanan 
  

Sendjata2 rusak T.LI. 

diperbaiki Sofjan cs. 
Perbuatan mereka merugikan, Negara 

U, AHA beberapa Perwira TNI dari Bataljon 426 Divisi jang dimu- 

vi pada tanggal 8 Desember 1951 dibawah pimpinan Kapten Sofjan 

'es, dapat dikatakan telah mendekati penjelesaiannja. Anggapan, bahwa 

mereka teiah melanggar hukum negara, , kejakinan. bahwa tindakan 

Kapien Sofjan es, ita adalah suatu tindakan jang bukan sadja merugi- 

kan pemusatan tenaga Angkatan Perang jang sedang menghadapi ber- 

natjam? kesulitan tetapi djuga melemahkan kedudukan negara keluar, 

tidak hanja dimengerti oleh Pemerintah sadja tetapi rakjatpun dengan 

tegas mengata 

Pal ini dibuktikan dengan tinda- 

|kan- tindakan rakjat didaerah? jang 

dilewati gerombolan2 pengatjau ta- 

di. Selain dari tidak mi 

kan bahan makanan 

oleh gerombolan2 tadi, "maka orang- 

orang didesa2 segera melaporkan ke 

pada pimpinan tentera didaerahnja, 

apabila tampak gerombolan penga- 

tjau bers embunji didaerahnja. Ber- 

kat bantuan rakjat jang sangat ber- 

harga ini, maka usaha penjelesaian 

peristiwa Bataljon 126 Peran de- 

ngan pesat sekali. 

Pada mulanja pimpinan Angkatan 

Perang hendak menjelesaikan peris- 
tiwa ini dengan tjarasintern. Sebe- 
lam usaha pemberontakan itu didja- 
lankan maka telah tampak tandaz 
jang menundjukkan bahwa rentjana 
telah diadakan lebih dahulu, terbuk- 

.ti dengan tertangkapnj pengiriman 
sendjata, peluru dan pakaian sera- 
.gam dari Kapten Sofja 
gerombolan? Tentara 
sia. Rupa2-nja hubungan jang sed 
mikian itu telah lama didjalankan, 
terbukti dengan adanja beberapa sen- 
djata jang rusak kepunjaan gerom- 
bolan TII jang diper baki oleh Kap- 
ten Sofjan es. 

Kedjadian2 tersebut tadi jang di- 
ketahui pula oleh fihak Divisi Dipo- 
negoro, diminta untuk  dipertang- 
gung-djawabkan. Panggilan Pangli- 
ma TT IV Kolonel Gataet Subroto ke- 
pada Kapten Sofjan cs untuk meng- 
hadap dan memberikan - pertangu- 
nan-djawab tentang masalah terse- 
but diabaikan oleh Kapten  Sofjan 
cs, malahan anak buahnja dihasutnja 
untuk melarikan diri dengan memba- 

wa perlengkapan pete lataan leng- 

kap. 

KONGRES DJEMAAT AH- 
MADYAH INDONESIA 

Djemaat Ahmadyah Indonesia 
tanggal 27-12 - 29-12 ja.d. akan me- 
langsungkan kongres tahunan di Pa- 

Gang jang akan dikundjungi oleh se- 
Juruh tjabang2nja di Indonesia, demi- 

kian dikabarkan oleh “pengurus hesar 
organisasi tersebut. —Ant. 

5 PELARIAN PENDJARA 
DITANGKAP LAGI 

Dari fihak resmi didapat kabar, 
bahwa sedjumlah 28-tahunan di Sra- 

gen jang belum lama “berselang te- 
lah melarikan diri, kini telah ada 5 
orang ditangkap kembali. 

Salah seorang dari mereka, kare- 
na keinsjafan ajahnja telah menje- 
rahkan diri kembali kepada jang ber- 
wadjib dengan diantar oleh ajah ter- 
sebut, tak mau menerima anaknja di- 
rumahnja, sebelum dengan terang- 

terangan telah dibebaskan oleh jang 
berwadjib. 

Selandjutnja 5 orang pegawai pen- 
djara jang ditahan untuk diminta ke- 

terangan2nja mengenai lolosnja 28 
tahanan tersebut, kini telah dikelu- 
arkan untuk diurus selandjutnja. 
Kabarnja bagi jang menjerahkan 

diri tersebut oleh Djaksa akan dibe-   ri keringanan hukuman. 

T memberi- | 

au alat per- 

lengkapan lainnja jang diperlukan 

an pendiriannja ke-arah anggapan tersebut. 

  

Tentang »peristiwa Kudus” 

jang kini terkenal dengan nda- 
ma peristiwa Munawar”, di- 
bawah ini kita “sadjikan kete- 
rangan perindjauannja Kemen- 

terian Pertahanan jang kita 
kutip dari harian ,,Pemanda- 
ngan”, dengan harapan umum. 

lebih dapat mendapatkan gam- 
baran jg sebenarnja, jg mana 

adalah sbb. — Red. 

  

Dalam 3 tahun 

teri FP d 

karang ini sampai 5 atau 6. djam. 

Tapi, demikian menteri Wongso- 

negoro, untuk sementara bahasa Be- 

landa masih perlu dipergunakan di- 

universitit. Selandjutnja ia menjata- 

kan kejakinannja, bahwa djika diu- 

sahakan dengan  sungguh2, maka 

masaalah bahasa Belanda: ini akan 

dapat selesai dalam. tiga ' tahun. 

Meskipun demikian, Menteri me- 
negaskan, djika seandainja . Seksi 
PP & K dalam Parlemen atau ma- 

sjarakat masih menghendaki dipa- 

kainja bahasa Belanda, maka ia ti- 

dak akan menentangnja, 
Mengenai usaha pembrantasan bu- 

ta huruf jang dilakukan oleh Djawa- 
tan Pendidikan Masjarakat dari Ke- 

mentriannja, nampak berkembang 
dengan baiknja. Dimana2 napsu be- 
Iddjar membatja dan menulis dikala- 

ngan penduduk besar sekali. Di Pa- 

lembang pada umumnja kaum wani- 
ta lebih madju dalam usaha PBH, 
sedangkan di Surakarta sampai di 

daerah pegunungan .dapat  dikata- 
kan 60X 

Sebaliknja, daerah jang mundur se- 
kali usaha2 PEHnja jalah daerah Jo- 

gjakarta dan SulawesySelatan. 
Sebab2nja menurut Menteri di Jo- 

gjakarta sendiri, buk karena ku- 

rang napsunja beladjat dari pendu- 
duk, tetapi karena status dari inspek 
si Pendidikan Masjarakat dari Ke-   

  

  

Berkenaan dengan lolosnja 28 ta- 
hanan tersebut pada achir2 ini kri- 
minaliteit di Sragen tampak bertam- 

bah. 
Selandjutnja kesan2 jang diperoleh 

kalangan Pengadilan Negeri dikata 
kan bahwa pada achir2 ini, dalam 
pemeriksaan2 grajak2 selalu me- 
mungkiri kesalahannja. Mereka ti- 
dak mau menerima putusan huku- 
man, tidak mau appel dan tidak mau 
minta grasi. Hal ini dihari2 jang la- 

lu tidak pernah terdjadi. Meskipun 
Gemikian mereka harus mendjalani 

hukuman sebai rai mustinja. — (Kor). 

mentrian PP dan K jang meliputi 
|daerah Surakarta pula dengan Kan- 

tor Pendidikan Masjarakat dari Pe- 
“merintah Daerah Istimewa sampai 
sekarang belum tegas. Karena perso- 

alan? itu, maka'melambatkan uisa- 
ha2 peker djaan dari Pendidikan Ma- 
sjarakat. 

Sebenarnja, demik di Menteri, hal 
statusitu tergantur 
trian Dalam Negeri, 

daerah Jogjakarta mi 
tensi Kementrian itu. 

dan K hanja penjelen 
berhubungan dengani 

K sendiri. 

Tentang kemunduran di Sulawesi 
oleh Menteri dinjatakan, karena di- 

sana masih selalu belum aman aki- 
bat pengatjauan2. 

jadi kompe- 
mentrian PP 

ara soal2 jg 
sana2 PP dan 

  
  

Ss 

Bestuursbeleid terhadap tanah2 
onderneming 

S EMENTARA menunggu ketegasan dari Pemerintah Pusat mengenai 

status Perkebunan didaerah Lawvu-complex Kabupaten Karanganjar, 

dan untuk menghindarkan penjerbuan rakjat setjara tidak teratur ter- 

hadap tanah? Onderneming jang Kosong (tidak -dikerdjakan), maka de- 

ngan mengingat surat perintah dari 

tah Kabupaten Karanganjar telah megambil suatu bestuursbeleid, 

Gupernur Djawa Tengah, Pemerin- 
de- 

ngan tjara memberi pindjaman tanah2 jang Kosong jang hingga kini 

belum dikerdjakan kembali oleh pihak Senen aa kepada penduduk. 

Penduduk hanja memindjam dan 

sewaktu2 akan mengembalikan atau 

pergi dari tanah itu dengan beaja 

sendiri apabila Pemerintah memutus: 

lain, lagi pula sanggup menjerahkan 

sebagian dari hatsil tanah itu atau 

membajar sokongan kepada Peme- 

rintah bagi tanah itu menurut pera- 
turan jang ada didaerah tersebut. 
Yanah jang dibagi-bagikan kepada 

penduduk setjara demikian itu -ha- 

njalah mengenai tanah2 kosong dari 
Onderneming jang pada waktu didja- 
lankannja bestuursbeleid itu belum 

diduduki rakjat. 
Yanah2 perkebunan jang masih 

ada tanaman-bakunja tidak boleh di 
Singgung-singgung dan tetap hak 

Perkebunan. 
Djuga tanah2 Perkebunan jang 

kosong, akan tetapi menurut kehen- 
dak Perkebunan akan/diperluas un- 

tuk tempat bibit pun tidak boleh di- 
singgung2 dan tetap dipergunakan 

oleh Onderneming. 
Dalam pada itu tanah? Perkebun- 

an jang sedjak djaman Djepang dita- 
nami oleh rakjat, oleh Pemerintah 
Kabupaten Karanganjar telah diper- 

rintahkan agar diatur baru dengan 
adil, jalah supaja bagian? tanah dari 

masing2 penduduk jang telah mendu- 
duki tanah itu seimbang satu sama 

lain dan sebesar tanah sanggan jang 
lazim dimiliki oleh penduduk ditem- 

pat itu. Djika setelah pembagian ba- 
ru itu ada tanah jang kelebihan, ma- 

sih membutuhkan dengan  djalan   diundi. — Ant. 

  

PEMBUBARAN KESPENMOB, 
DIBEKUKAN 

Dari fihak jang mengetahui dipe- 
roleh kabar, bahwa pembubaran Kes- 
penmob (Kesatuan Penerangan Mo- 
biel) di Surakarta/Semarang/Pati, jg. 
akan dilaksanakan mulai 1 Djanuari 
1952 jang akan datang, kini dibeku- 
kan pembubarannja, karena diben- 
tuknja daerah2 otonomi. 

Dewasa ini masih dalam persoalan 

di Kementerian Penerangan dan Ke-   menterian “Dalam Negeri, apakah 
Djawatan2 Penerangan dalam dae- 

| rah otonomi tersebut akan termasuk 
kekuasaan dalam “ otonomi tersebut 
atau tidak. — (Kor). 

MASA KERDJA PEGAWAI 
uMENJEBERANG"" DI- 
PERHITUNGKAN 

LAGI 
Didapat kabar, bahwa dalam bu- 

lan ini para pegawai jang dulu ,,me- 
njeberang” dan telah- mendaftarkan 
untuk kembali djadi Pegawai R.I. 
telah menerima besluit, dengan di- 

perhitungkannja kembali masa ker- 
dja, jang dulu dikurangi selama wak- 
tu ,,menjeberang”. 

»Rehabilitasi”. tentang masa-ker- 

dja ini telah berlaku sedjak 1 Sep- 
tember 1950, akan tetapi baru dalam 
bulan Desember "51 menerima besluit, 

sedangkan hingga kini uang pemu- 
lihan untyk masa kerdja tersebut be-   lum diberikan. — (Kor). 

  

  
Bung Ketjil turut perlombaan Dies Natalis G. M. 

sn asah Mae 

  

              

Menteri PPK Mr. 

terberantas buta hurufnja. 

ena otonomi, 

Wongsonegoro : ! 

masaalah bahasa. 

Belanda bisa selesai 
Usaha P. B. H. tjukup' memuaskan 

ALAM keterangannja kepada pers di Jogjakarta hari Senen jl. Men- 
dan K Mr. Wongsonegoro mengenai 

landa antara lain menerangkan, bahwa ia persoonlijk tidak menjetudjui 
bahasa tsb, Gipeladjarkan dalam sekolah? SMA kebawah. Lebih . 

kita mermperbanjak waktu peladjaran bahasa Inggeris dari 3 djam se- 

mas'alah bahasa Be- 

baik 

Pn Da 

LULUS GADJAH MADA 
Telah Julus udjian pada Fak. Ke- 

dokteran, Kedokteran Gigi, dan Far- 

masi Universitit Negeri Gadjah Ma- 
Ga: 

Untuk bagian propadeutis (C. ina 

1. Siti Koesparti, 2. Sugeng, dan 3. 
Sutomo. & 

SIDANG PENGADILAN 
'AGAMA MATJET 

Didapat keterangan, bahwa achir2 
ini sidang Pengadilan Agama Jogja- 
karta jang biasa diadakan di Kota- 

pradja tiap minggu tiga kali, kare- 

ina Sesuatu hal terpaksa dihentikan. 
(matjet). 

Tindakan itu terpaksa, diambil se- 
bagai protes, karena para anggauta 
sedjak bulan Pebruari sampai seka- 
rang belum pernah menerima uang 

sidang. 

Selandjutnja didapat keterangan, 

bahwa, sidang bulanan diluar kota 

masih tetap diadakan atas tanggu- 

ngan Pengadilan Agama Jogjakarta. 

Perlu diketahui pengurus Pengadilan 

tersebut disusun shb.: 

Ketua Kjai R. H. Hadjid, Ang- 
gauta2 K.R.T. Badarudiningrat, Kjai 

H. Fadhil, R.H. Wachid, R.P.H. Ma'- 
ruf, Kjai H. Anis. Djaksa B. Dju- 
madi.dan M. Bakri. 

UDJIAN GURU AGAMA 
Udjian Guru Agama Sekolah 

Rakjat jang diadakan oleh Kantor 
Urusan Agama Daerah Istimewa Jo- 

gjakarta bagian Pendidikan, akan 
diadakan selama tiga hari mulai pa- 
da tanggal 27 sampai tanggal 29-12- 

'S1 jang akan datang, bertempat di 

Gedung Mualimaat topradjan dan 
dimulai pada djam 7 pagi. 

Menurut keterangan djumlah jang 
mendaftarkan ada Ik. 403 orang. Se- 
sudah diseleksi hanja Ik. 179 orang   

  
jrumah dengan 

diperbolehkan turut udjian. Sebagai- 
mana pernah dikabarkan, bahwa sja- 
rat menempuh udjian itu ialah mere- 
ka tamatan Sjanawijah dgn berpe- 

ngetahuan tjukup, atau tamatan Se- 

kolah. Normaal dengan herpengetahu- ih 
an Agama tjukup. 

Sedang mereka jang mempunjai 
idjazah “Muallimin/Muallimaat akan 
drerima mendjadi guru dengan ti- 
dak usah menempuh udjian. 

PENGURUS BARU PALANG 
MERAH PEMUDA 

Dalam rapatnja baru2 ini, Palang 
Merah Pemuda telah memutuskan 
perubahan Pengurus dengan: : 

Sdr. Sidharta sebagai Ketua dan 
Sdr. S. Casbiono mendjadi sekreta- 
risnja. 

PEMBUKAAN SEKOLAH 
MUSIK 

Mengenai Sekolah Musik jang 
akan didirikan di Jogjakarta. lebih 
landjut dapat dikabarkan, bahxya se- 
kolah tersebut akan dibuka dengan 
resmi pada tanggal 17 Djanuari jang 
akan datang. Menurut Mentieri PPK 
sekolah tersebut chusus awan mem- 
peladjarkan musik Barat, baik the- 
orie maupun praktijk. 

LAGI PENGGEDORAN 
Malam Senin jang lalu Cikampung 

Ledok Terban terdjadi penggedoran 
dirumah bok Djodirjo. P'enggedoran 
itu dilakukan oleh 10 Orang berpa- 
kaian preman dan hersendjatakan 
pistol. Setelah menakut?2h jang punjas 

antjaman2 bahwa 
djika brani minta, tolong kepada te- 
tangga akan dibakar yumahnja, ma- 
ka para pendjahat dapat menggon- 
dol uang dan barang2, semua ditak- 
Sir sebanjak Rp. 7.500,—, 

VUURCONTACT Di - 

Banjax petura  diram- 
pas 

Djum'at tanggal 21-12 jl antara 
djam 3 siang oleh pihak Tentara jang 
berada di Delanggu didapat kabar, 
bahwa didesa Biru Ketjamatan Wono 
sari 5 Km dari Delanggu terdapat 
serombongan pengatjau, terdiri dari 
k1 20 orang. : 

Segera Tentara menu - tempat jang dituna tjuk dan sara 
menembak segera terdjadi, 

Pihak pemberontak lari “kotjar 
katjir menudj ju kedaerah Suzkoardjo. Oleh fihak Tentara dapat  dikes: temukan 1 putjuk karabijn, '2 lembar   mantol dan sedjumiah pelurai. (Kor) 

(Sajang tidak disebutkar t AR korban: He). 1 tentan: 

  

Tontonan malam ini 
SOBOHARSONO: # Cinderell 

(Asse Poester),” Film c .rtoon, SENI SONO ! PietGendieven” 
(Pentjuri Sepeda), 
REX: Let's Dance”, 

Betty Hutton. .. Astare, 
an. Pelarian “dari Pagarh 

Dana Soekarno, Sri Kk « Unijati, 

Le   Naa »I Dood It", Red Skelto 
" Kleanor Powell. 1 

v   WONOSARI Ta



  

  

        

  

  

   

    

  

  

   

        

     

    

    & He    
    

fred- Burehett, seorang | warta- | 
bangsa Australia jang aa 2 5 uk, 

Korea Utara sebagai wakil 
munis di Paris, hari Aa 
menerangkan kepad. 

, bahwa ia tel 

     

   
     

      

  

Korea Utara,    
Dean mendapat: 

it jang peang, aan ta- 

  

   

  

   

    

   
   

   
   

    
   
   
   

     
  s r, pada hari Minggu jang lalu 

san tiba di New- Del 
       

    

      

    

  

  

  

  

   
    

    

“ Perundingan “Ceme 

pe kompromi PBB « ditolak « oleh 

  

   

      

    

- ne praktis tidak ditjapai Te 
, tu kemadjuan. Dikatakan 

sul2 Kn Kapan besar #abalah 

    

   
    

    

  

    

     

  

  

  

A3 SAKSI SAMA KUAT, 
TN GNNA BEBAS, 

  

    

  

   
     
   
   

  

     

       

    
   
   

       
    
    

  

n, 5 kan pada wak 

      

    

  

   

  

   

  

   

    

   

    

   

  

   

      

    

  

  

  

  

  

  

      

  
  

  

  

        

  

  

  

   

    

   

  

    

        

    

  

   

      Fi ig -untuk Ken 
Sway per ahanan Kongres Ame- 

$ elah mengizinkan pe- 
60. 000. 000. 000 

bantuan Banua 

              

  

  

  

  

      

    

  

    

itu dianggap sebagai suatu per- 
iwa jang ning sekali bagi se- 

    

“Dikatakan, bahwa selain sebagai 
naat jang mengandung. aspek2 

  

ah ekonomi, pertikaian minjak Iran itu 

  

memperkuat pula semangat kebang- 
2 |saan di Timur Tengah, suatu hal jg 
"sg pasti menggelisahkan kaum politisi 
di |ibanjak negeri. , 

- Dilain pihak peristiwa ini menje- 
babkan. naiknja produksi minjak ka- 

Venezuela dan meluasnja tam- 
ang2 minjak di Amerika Serikat 
an Canada serta mempertinggi pu- 

"la. kapasiteit penjaringan minjak di 
3 | Amerika. 

Menurut pendapat para ahli itu, 
|editutupnja 'paberik penjaring minjak 
| Abadan menimbulkan keributan jang 
lebih besar dari pada  terhentinja 
pengiriman minjak kasar dari Iran. 

Langkah Churehi!. | 
Sebagai berita “ekonomi ketiga 

|jang terpenting ialah kemenangan 
kaum kons if dalam pemilihan2 
|di Inggeri takan, bahwa Win- 
Iston Chi | enilik - gelagatnja 
akan memperkuat sedikit demi se- 
dikit keadaan? ekonomi dalam ling- 

G Kena Commonwealth Inggeris. 
Damai wyepang. 

Sebagai berita ekonomi jang pen- 
1 Hang termasuk pula penanda-tangan- 
an perdjandjian perdamaian dengan : 
'Djepang, jang oleh para ahli 

suatu peristiwa 
h “serangkaian 

jang 

   
    
   

    

    

: dipandang sebagai 
g akan diikuti 

ma alah2 Tg om terutama ea 

ang akan dapat 
2: n mengndanan 

  

    

  

    

       
: jang | 

, sepe 
-memung- 

    

   

      

  

    

“Belum Hap duga" Ne dalinitit tentang 

| pertukaran tawanan2 perang jg sakit 
KNURUT -berita A.F.P. dari Panmunjom, dalam sidang Panitia Pe- 

ngawas Perletakan Sendjata di Panmunjom pada hari Minggu jang 

1 pihak PB3 
ini telah Sitolak oteh ma Utara. 

3 usul omppapi, akan tetapi semua 

uni PPA Jain mengenai pembuatan 
Japangan2 terbang dan pengawasan 
udara diatas Korea Utara selama 
perletakan sendjata. 7 
Dalam hal ini pihak Utara senan- 

tiasa mengemukakan pendapat, bah- 

wa dengan itu pihak PBB ingin 

“kembali lapangan2 terbang jang te- 
|lah rusak dan ingin memonaopoli pe- 

KoROana -atas perletakan sendjata 
dari udara dan melalui-,pelabuhan2 

| masuk”, dan bahwa sikap PBB jang 
demikian ini adalah merupakan 

tjampur Para dalam urusan. ru- 
mah tangga dari suatu negara jang 
berdaulat. 

, Pihak PBB "mengemukakan penda- 

8 patnja, bahwa penggantian pasukan2 

harus diperbolehkan, asal sadja 
jumlah maximum jang telah ditetap 

ikan pada Wah u perdjandjian per- 
letakan sendjata ditanda-tangani ti- 

mengadjukan usul2 balasan. 

in? pihak Utara, 

v | tentang adanja tjampur ta- 

. ngan dalam urusan daiam negeri itu, 

“foleh Nuckols digambarkan sebagai 

   

n suatu perumusan propaganda jang 
- | berisi kehendak: ,saja ingin mem- 

buat lapangan2 terbang”. 

perang jang sakit. 

Tentang soal pertukaran tawanan? 
perang jang sakit dan luka? Nuckols 
menerangkan, bahwa delegasi PB 
tidak mampu mendapatkan djawa- 

   

-dalam sidang panitia ta- 
ada hari Saptu itu. 

        

  

    

: ngena soal : 

    

    

      

  

  

  

  

    

  

  

      

   

  

  

  

  

  

  
iterangkan 

    

  

  

  

    

  

        

  

               

Tang" arak 
ai 

  

negeri adalah sebe- | 
an 

3 “Sebagai berita kedua jang terpana 
Ing alah berita2. mengenai pertikai- 
an minjak di'Iran, jang oleh para 

  

itu ' 

“pertanjaan, apa- 

beberapa hari jang lalu, Ant. AFP. 

Philipina £ 

  

      

    

  

    

internasional, dlantara f 
“dalam tahun 1951 ini jang 

NA A3 Seri- 

    
ke Je 

      

  
  

      

  

| dan Ta nendiaya Na “Tokio 
pasti akan mendjadi pusat perhatian 
dari ahli2 ekonomi, terutama dari | 

daerah Pasifik. Ta ta 

. SEORANG, MESIR, #: 
D0 ORANG 

jas Hussein, pemimpin partai 
sosialis Mesir, serukan kepada peme- 

(aintan Mesir pada hari Sabtu jl supa- 

  

  

seorang Mesir ditangkap pasukan2 | 
Inggeris didaerah Terusan Suez. 
Dalam suratnja . kepada 

Menteri Mesir, .Nahas Pasha, : Tussein 
“menamakan tindakan tentara, Ingge- 
ris mengadakan djam malam di Is- | 

an terhadap penduduk sipil sebagai 
,suatu agresi bersendjata, jang tidak 
dapat diterima oleh suatu pemerin- 
PE jang jaan harga. diri,” Ant. 

  

  

DEMONSTRASI PRO PE- 
MERINTAH DILARANG 

Oleh polisi Iran 
Setelah terdjadi kerusakan dalam 

mana seorang penduduk mendapat 
luka2 parah pada malam Minggu jL 

polisi Iran melarang demonstrasi, jg. 

akan diadakan oleh golongan Bagaar 
pada hari Minggu sebagai usaha un- 
tuk mengadakan intimidasi terhadap 
'kaum oppesisi dalam parlemen Iran. 

Dalam siaran jang ditudjukan ke- 
pada seluruh penduduk perdana men- 
teri Iran, dr. Mohammad Mossadegh 
menjerukan supaja rakjat Iran me- 
njokong pindjaman nasional, jang 
pesan Gikeluarkan pada hari Minggu 
itu. — Ant.- UP. : 

800 SOPIR MOBIL MINJAK 
IRAN MOGOK 

Lk. 800 orang sopir mobil minjak 
dari kengsi. minjak nasional Iran 
hari Minggu ini telah adakan pemo- 
gokan di Teheran. . Pemogokan 'ini 
dimaksudkan sebagai protes terha- 
dap dirobahnja pengurus kongsi mi- 
njak tersebut seperti diumumkan 

     

    

  

II NEGARA SETUDJUI PE- 
—— ROBAHAN PERDJAN- 
DJIAN PERDAMAIAN 

DENGAN ITALIA 
Dari 20 negara jang menanda- 

| tangani perdjandjiam perdamaian de- 
ngan Italia, kini telah ada 11 jang 

$ 

      
“#Saptu jl. 

menghalang-halangi" diperbaikainja. | 

“dak diperbesar dan diperkuat. Dalam 
sidang tersebut pihak Utara . tidak 

jani keku- 

"4 Tentang penukaran tawanan? 

tif dari pihak Utara 
jang diadjukan oleh |. 

$ takan, bahwa satu2- 
aban jang So apa 1 

: idah merupakan wa dja- | 
: 2 He diketa- 

5 pasal pi- 
L , pertukaran tawanan? 

kit dan Naa itu ba- 

A Seret tawa- 
sakit dan luka itu 

3 “pula, 
“delegasi PBB terus me- | 

“Ipun perkataan physische 

“telah menjatakan kesediaannja untuk 
menerima baik perobahan jang diu- 

sulkan oleh pemerintah Italia, demi- 
|kian diumumkan di Roma pada hari 

  
. Jang hingga kini belum mendjawab 
nota Italia jang berisi permintaan 
resmi untuk meghapuskan pasal2 po- 
litik dan militer dari perdjandjian 
perdamaian tahun 1947 adalah India, 
Canada dan “negara2 blok Sovjet, 
demikian djuga - Yugoslavia, jang 
meskipun menupdjukkan reaksi jang 
menjokong usul tersebut, dalam per- 

njataannja resmi menjatakan, bahwa 
perobahan sematjam itu hanja dapat 
dilaksanakan setelah masa'alah2 jang 
mendjadi . pokok persoalan antara 
Belgrado dan Roma dipetjahkan Se, 

muanja. 
: Sikap Yugoslavia jang demikian 

ini oleh kalangan diplomatik di Ro- 
ma diartikan, bahwa Yugoslavia ingin 
lekas tertjapainja suatu persetudjuan 
mengenai masa'alah Trieste. Ant. 

AFP. 

Nong berapi didasar 
laut 

Balai penjelidikan geologi dari 

Balai Perguruan. Tinggi Columbia 
pada malam Minggu jl. telah mem- 
berikan keterangan tentang dikete- 
mukannja sebuah gunung berapi di- 

dasar laut, jang kira2 terletak 200 
mil dari pantai Atlantik Ta 

sebelah Timur Laut. 
Gunung tersebut diketemukan oleh 

suatu ekspedisi ilmu pengetahuan 
dari Columbia University "dalam mu- 

sim panas jang lalu. 

Gunung itu diberi nama ,,Atlantis”, 
tingginja kira2 4.500 kaki dan pun- 
tjaknja terletak 7.500 kaki dibawah 

" 

|ja menahan 5 orang sipil Inggeris B8 
sebaga tindakan pembalasan djika- 

arkan, pada tanggal 30 
"akan datang akan 

. legasi Indo- 

  

   Ka dang b sang di India! ngga 
Itersebut, Le Menurut jang telah ditetap- 

kan, terdiri ni 6 orang diketuai 

oleh Mr. Subagio Reksodipuro,  Se- 
kretaris . Kantor Pemilihan Pusat. 

  

  

Anggota? delegasi laimnja ialah ang- 

gota parlemen Siaranamual, Nj. Pu- 

djobuntoro angg ota KPP, pegawai2 
KPP dan seorang dari Kementerian 
Dalam Na 

  

   
   
   
    

Pentana Penannaa 

aan pelaksana- 
an pemi : umum jang sedang 
berlangsung di India itu jang harus 

milih urang lebih 4000 wakitz 

ja ihan umum jan berlang- 
sung sekarang di India ng otg 
dengan tjara »slangsung”, sedang -—— 
sebagai diketahui — buta huruf di   

seluruh Djerman. 

BA 

tak dapat 

Pernjataan Schumacher ini dike- 
luarkan dalam - pesanannja kepada 

rakjat Djerman, jang disiarkan de- 

ngan perantaraan radio oleh Herbert 

Wesher seorang anggauta parlemen 
dari Partai Sosial Demokrat. Schu- 
macher sendiri sedjak hari Djum'at 

menderita sakit. “ 
Dalain pesanannja itu dikatakan, 

bahwa tidak ada sesuatu kekuasaan 
didunia, jang dapat menghalang?2i 
pelaksanaan kesatuan Djerman. 

Tentang putusan PBB untuk me- 
ngirim suatu komisi ke Djerman gu- 

na menjelidiki kemungkinan diada- 
kannja pemilihan2 untuk seluruh 
Djerman setjara bebas, Sehumacher 
mengatakan, bahwa inisiatif menge- 

nai soai kesatuan Djerman kini be- 

rada ditangan fihak demokrasi. Di- 

-tambahkannja, bahwa konsepsi ke- 

satuan Djerman dari Djerman Timur 

tak akan diperbintjangkan lagi. 
Sehumacher mengatakan, bahwa 

Partai Sosial Demokrat menghenda- 

i adanja pengertian diantara semua 

negara2 demokrasi tentang usul2 jg. 

diadjukan oleh pemerintah pada 

tanggal 27 September dan tentang 
pernjataan 14 fatsal dari Nee 
mengenai pemilihan2 1 

Taka HS 

  

ditegaskannja, 
di- 

Dalam pada itu 

bahwa tiap2 tindakan politik 

man herdlaknja dilakukan dengan 

persetudjuan rakjat Djerman di Ti- 
mur dan Barat. — Ant. Afp. 

: Pan Fimisata Korea 
| besar artinja 

Kata Jean Chauvel. 

Delegasi Perantjis pada PBB Jean 

Chauvel menjatakan pada hari Ming- 

gu jl, djika suatu perletakan sendja- 

ta tertjapai di Korea, maka hal ini 

akan dianggap sebagai suatu tanda 

jang besar artinja dan sebagai pintu 

kearah hari kemudian jang lebih 

aman, bebas daripada ketakutan ser- 
ta pembatasan2nja. 

' Pernjataan Chauvel itu termuat 

dalam tulisannja dalam madjalah 

PBB, dalam suatu tindjauan ming- 

guan pekerdjaan jg telah diselesai- 
kan oleh Sidang Umum PBB. 

Tentang pengurangan persendjata- 
an Chauvel mengatakan, bahwa ma- 

saalah ini adalah merupakan soal jg 
pertama jang dapat menjelesaikan 

perbedaan2 pendapat antara Timur 
dan Barat. Ditambahkannja, bahwa 
dokumen jang disampaikan kepada 

ketua Sidang Umum PBB menun- 

djukkan adanja beberapa fatsal jang 
disetudjui. Ke-2 belah fihak dalam 

pembitjaraan2 sub-panitia 4 Besar 

jang memperbintjangkan soal2 pe- 
ngurangan persendjataan telah me- 

njatakan, bahwa mereka mempunjai 
keinginan jang sama supaja alat2 

sendjata diawasi dan supaja pema- 
kaian bom atom dilarang. —- Ant - 
AFP.   permukaan laut. Ant. 

  

          

NTUK apa kita pakai air? Uu 

2 £ Nami physischetherapie. 

Apa physische therapie itu? 

Apakah sebetulnja physische the- 
rapie itu? Perkataan itu tidak da- 

Ipat diterdjemahkan tetapi 
dapat diuraikan dengan mudah. Hal 
lini kita harus menindjau dari perka- 

- Itaan therapie, jang berarti: pengo- 
batan. ' Orang sakit diobati supaja 
sembuh. Gura itulah pengobatan 

“harus ditudjukan dan ada dua tjara 
Nabila bahan Pertama: membangun- 

|kan penangkal dalam tubuh supaja 
penjakit lenjap, kedua: memperku- 
at tubuh itu sehingga penjakit ity 
tidak mempan lagi. 

Arti physische therapic. 
Tjara, pengobatan kedua. inilah di- 

''namakan physische therapie. Biar- 
therapie 

“Jitu modern, tjaranja sudah tua: hanja 
“berabad-abad lamanja tidak diperha- 
tikan orang. Bangsa Romawi zaman 
dulu kala telah madju sekali dalam 
tjara pengobatan ini mereka gemar 

gai menggunakan air. Di salah   
artinja | 

Air dalam ilmu ketabiban 

Sebetulnja lebih baik kita bertanja: untuk apa kita tidak pakai 

| air? Air perlu untiK'ninum, masak, Imentjutji, membersihkan pakaian 
| dan rumah, memadamkan api, berenang, pendek kata untuk segala ma- 

tjam keperluan. Tetapi siapakah jang akan menjangka bahwa air sa- 
gat penting untuk ketabiban? Terutama sekarang dalam apa jang di- 

satu tempat mandi di Djerman se- 
karang masih terdapat tempat man- 
di bikinan Romawi jang terletak di- 

modern. 

'Tak dapat disangkal lagi bahwa ini 
Hal ini dibuktikan 

oleh mata uang Romawi jang banjak 
diketemukan disitu. Sebab orang Ro- 
mawi pertjaja, bahwa kemandjuran |. 
air obat itu bertambah djika mata 

“Ke- 

biasaan itu tidak diikuti dalam “the- 
rapie sekarang tetapi sebahagian be- 
sar dari tjara2 physische therapie 
itu tetap berdasar pengetahuan bang” 

bawahnja tempat mandi 

bikinan Romawi. 

uang dilemparkan kedalamnjse. 

sa Romawi zaman dulu kala. 

lalu sedikit diketahui orang.   kanan darah puia 
Kk harun Mengampu an uang 

India masih meliputi kurang lebih | bolehkan kembali ketempat kedudu- 
1807. rakjat. — Ant. 

malia dan mengadakan pemeriksa- | 

Naa aman Kesatuan Djerman 

Kata Schum 
EMIMPIN Otak opposisi Sosial Demokrat Djerman 

Schumaecher, menjatakan pada hari Minggu jang lalu bahwa kesatu- 
an Djerman hanja dapat tertjapai djika rakjat Djc 
mur bertindak dalam solidariteit jang sempurna. 

nasional diber ikan kelonggaran2 utk. 
“keperluan perdjalanan. 

tudjukan utk mempersatukan Ka 

KATHO UK 

"Radio 
Tjekoslowakia, 

Menurut” siaran 

buru2. ini, presiden 

Klement Gottwald, telah memberi- 

kan pengampunan (amnesti) kepada 

40 orang pendeta Katholik jang telah 

didjatuhi hukuman karena dipersa- 

lahkan »mendjalankan tindakan? 

“Praha 

  Pakan aa tran 
tahuinja, akan tetapi di!   permusuhan terhadap epuhl Rak- 

jat Tjekoslowakia”. 

Para pendeta tersebut baru? ini 

telah  mengadjukan permohonan 

ampun jang disokong oleh ,,Panitia 

Perdamaian dari Geredja Katholik”, 

Dalam  komentarnja Radio Praha 

menjatakan, bahwa pengampunan 

(amnesti) ini lebih penting 

dari pada pengampunan2 lain, kare- 
na dengan ini semua hukuman jang 
telah didjatuhkan kepada terdakwa2 

itu dianggap tidak ada sama sekali, 
sehingga para pendeta tersebut di- 

umum 

  
kan mereka masing2. Ant. Rtr. 

dihalang2i 

  

Barat, Kurt 

jerman Barat dan Ti- 

  

UTUSAN2 PALANG ME- 
RAH INTERNASIONAL 

Seorang djuru bitjara Palang Me- 
rah Internasional mengumumkan pa- 

. .|didjawabnja, bahwa kapas Mesir se- 
"Jratnja pendek. 

rapa kali telah mu 
salnja dilakukan pem 
barang? 

'Diterangkan selandjutnja, bahwa 
dengan transaksi sematjam ini da- 
pat diperoleh keuntungan  tertentti 
berupa valuta, sehingga dapatlah di- 
perketjil kekurangan dollar jang ter 
dapat pada nerafja-perdagangan an- 
tara kita dan Djepang. 

Atas pertanjaan didjawabnja, Yun 
wa. matjam  pembajaran ' sesuatu 
transaksi bergantung kepada negeri 
pendjual.. Kalau misalnja barang di- 
beli dari USA, pembajarannja dila- 

kukan dengan dollar. 
Sampai sekarang Indonesia teru- 

tama membeli kepada USA. Di- 
tanjatakan kenapa tidak dari Mesir, 

Produksi kapas didalam negeri Ia 
leh dikatakan ' md tidak ada, mes 
kipun disana-sini ada tanaman jang 
ketjil2. Pertjobaan2 jang telah dila- 
kukan dimasa pendudukan Djepang 
tidak memberi hasil sebagaimana di- 
harapkan. 

Angka2 tentang import kapas (ti- 
dak termasuk kapas penggosok) 3 
dilakukan dalam beberapa tahun ini 
Pe gambaran sebagai ber- 
ikut 

itu dengan dollar djuga didjual Iagi Taha Die 

        
         

      

   
    

: meng “eta 

ement ter jan Pp 

  

    

bian EA amati ha 

pemerintah akan mendatar 
rang ahli-bursa dari luar neg 
ber kabar ini menerangkan, 
kalau sampai. nasihat seorang ahli 

diperlukan, tentu akan diminta ban. 
tuan dari seorang ahli-bursa jang 
kini ada di Javasche Bank jakni tuan « 2 
de Leeuwen, jg berpengalaman 25 ta- 
hun pada bursa di Amsterdam (Ne- 
derland). —Ant. 
  

GERAKAN MELAWAN GE- 
RILJA KOREA UTARA ' 

Diumumkan pada hari MiAggu il 

bahwa pasukan? Korea Selatan, jang 

mengadakan gerakan melawan kaum 

gerilja di Korea Barat Daja, pada ha- 

ri Djun'at dan Sabtu, telah dapat 

menewaskan 132 kaum gerilja dan 
menawan 503 orang. 

Gerakan memusnakan kaum geril- 

ja tadi dilakukan di daerah pegunu- 

ngan sebelah Utara Kwangju dan 

disektor Unjangsan, sebelah Selatan 

Taejon, demikian menurut pengumu- 
man tsb. Ant. UP. 

    beratnja harganja 
(1000 kg bruto) (Rp.1000.). 

Ka 2 uu 29.- 15,- 
AIA uan aga 115.- 19,- 
KORO Pein 575.- 311- 
PER Ten aa 734.- 1696.- 
LOR kaan 1770.- 3876.- 
a Ia ra 2860.- 8444.- 
1951 (Djan./Agust.) 2175.- 13127.- 

Kebutuhan akan kapas (pintal) di   da malam Minggu jl bahwa baru2 
ini 6 orang utusan -Panitia Palang | 
Merah Internasional telah berangkat | 
dari Djenswa menudju ke Korea 
untuk siap ditempatnja djika ter- 
tjapai suatu  persetudjuan tentang 
penukaran tawanan2 perang. 

Dia umumkan selandjutnja bahwa 

tak lama lagi 2 orang utusan akan 
berangkat ke Panmupijom dari Swi 
tzerland. Kedua utusan tsb. ialah dr.. 
Martin, penasehat Palang Merah In- 

ternasional, jang akan pergi ke Korea 
dengan melalui Moskou dan Manc- 
huria, dan Andre Durant, jang kini 
ada di Hongkong, dan akan bertolak 
ke Panmunjom dengan melalui Pe- 
king. 

Djuru bitjara tadi katakan bahwa 

presiden Palang Merah Internasional, 
Paul Ruegger, telah minta kepada 

menteri luar negeri Sovjet, Andrei 
Vichinsky, dan kepada menteri luar 

negeri RRT, Chou En Lai, supaja 

kepada utusan2 Hang Mer ah Inter- 

Achirnja djuru bitjaraftadi mene- 

|kan2 Utara dan pasukan2 suka-rela | 

Indonesia menurut perkiraan adalah 
Ik 5000 ton setahun. — Ant. 

BURSA BEDIRI DALAM TRI- 
WULAN PERTAMA 1952 

Diperoleh keterangan dari Kemen-' 

terian Keuangan, bahwa diharapkan 

segera dapat diadakan sidang perta- 
ma dari tjalon2 anggota Perserikatan 

Perdagangan Uang dan Effek untuk | 

merdirikan perserikatan ini. | 
Kalau Perserikatan ini telah berdi- 

ri, dan penjusunan peraturan2 jang. 

bersangkutan dengan pekerdjaan 
bursa dapat berdjalan lantjar, maka 

diduga bursa ini.akan dapat berdja- 
lan dalam triwulan pertama dari 
tahun 1952. 
  

njusul permintaan, jang telah diadiu- 

kan oleh panglima tertinggi pasukan2 
PBB di Korea, djenderal Matthews 
Ridgway, kepada komandan2 pasu- 

Tionghwa, “supaja utusan? Palang | 
Merah Interriasiona? " diizinkat 'me- 
ngundjungi kamp2 tawanan perang   rangkan bahwa statementnja ini me- di Korea Utara. Ant. AFP. 

  

Pekan Olah 

Sepak bola. | 

Pekan Olah raga SMA dan keseni- | 
an jang telah berlangsung di Sura- | 

karta hatsil2nja adalah sbb.: f 

Pertandingan sepak-bola kemarin   

Betapa besarnija kemandjuran phy- 
sische therapie itu belum atau ter- 

Dja- 

ngan lupa pula bahwa untuk kita le- 
bih mudah menggunakan tjara man- 
di itu dari pada orang dulu kala. Dji- 
ka seorang Romawi mempunjai te- 

terlalu tinggi ia 
untuk 

sore di lapangan Pamedan Mangku- 

negaran antara kesebelasan Solo - 

Jogja, berachir dengan 1-2 untuk 

Jogja. Pertandingan sepak-bola ba- 

bak ke dua antara Semarang - Jo- 

gja berachir 0-0. 
Bola kerandjang. 

Bola kerandjang dilapangan Pe- 

numping kemarin antara regu Jo- 

gja - Solo berachir 1-3. Bola keran- 

djang babag ke dua antara Magelang 

dan Semarang berachir 0-3. Dengan 

demikian dalam pertandingan bola 

kerandjang kemarin jang mendjadi 

djuara pertama adalah Semarang, 

Magelang ke II dan Solo djuara ke 
II, 

Bascetbaal. 
Pertandingan bascetbaal dilapa- 

ngan Mangunpuro kemarin antara 

Semarang - Pati berachir 68-10 un- 
tuk Semarang, dan antara Jogja - 
Solo berachir 13-38 untuk Solo. Bas- 
cetbaal landjutan hari ini antara Se- 

Olah raga : 
  

. di Surakarta 

ilawan Solo a berachir 2-0 untuk Se- 
| marang a. Dalam pertandingan fi- 
| nale 

raga SMA 

On Sriwedari kemarin antara -.Se- 
marang b melawan Jogja berachir 2-1 
untuk Semarang b. Semarang a me- 

Semarang a melawan Sema-. 
|rang b, berachir dengan 3-0 untuk 

Semarang a. Antara Jogja a mela- 
wan Solo a berachir dengan2- 0 utk 
Jogja a. Dengan demikian maka 
dalam pertandingan tersebut jang 
mendjadi djuara pertama ialah Se- 
marang a, kedua Semarang b, keti- 
ga Jogjakarta. : 

Rounders. 
Pertandingan rounders distadion 

|   
Sriwedari kemarin antara Solo — 
Jogja berachir 14-7 untuk Solo. 

Bulutangkis. 
Bulutangkis di S. M. A. negeri 

Mangkujudan antara Jogja - Solo 
berachir 5-4 untuk Jogja. Antara 
Semarang - Magelang berachir 9-0 
untuk Semarang. 

Ping Pong. 
Per banana Pingpong antara Se- 

marang — Jogja dgn 11-0 utk Se- 
marang. Dengan berachirnja pertan- 

marang dan Solo berachir dgn 32-18. dingan ini jang mendjadi djuara per- 

Vollyball. | tama ialah Semarang, Kedua Solo 

Pertandingan  Vollyball  distadi- |dan achirnia Jogja ketiga. 
ii DANA AMP aa AN AN     

  

peran Hm mandi di  Djer- 

man itu. Tempat mandi itu mengan- 

dung asam arang. Asam arang mem- 

punjai sifat jang gandjil, jakni mem- 

pertinggi tekanan darah waktu 

orang mandi akan tetapi sesudah 

mandi tekanan darahnja surut sam- 

pai tingkat jang lebih rendah dari 

pada sebelum mandi. Demikianlah 

tekanan darah mungkin kembali dja- 

di seperti biasa dengan mandi da- 

lam asam arang. Kita tidak usah 

berdjalan “kesuatu sumber asam 

arang, sebab kita dapat memasuk- 

kan asam arang buatan dalam air, 

penjelidikan selandjutnja membukti- 

kan bahwa pemandian asam arang 

buatan dan asli sama manfaatnja. 

Sampai dimana pengaruh 

mandi? 
Semua itu menjatakan, bahwa 

physische therapie itu tidak berda- 

sarkan saran (suggestie) atau reak- 
si psychisch jang lain. Pemandian 
dengan tjara bagaimanapun  djuga 

selalu berpengaruh pada badan ki- 
ta teristimewa dengan perantaraan 
kulit kita. Kulit itu bukan hanja su- 
atu penutup badan tetapi djuga su- 
atu alat jang sangat penting: 'kita 
langsung dalam bahaja maut  djika 
sepstong kulit badan kita hilang oleh 

sesuatu Sebab. 
Sekarang kita berkata:  sebetul- 

nja sederhana sadja sajang tidak ter 
ingat lebih dahulu, Bulit kita biasa 
pada hawa, djika hawa itu diganti 

    
dengan air, akibatnja ialah perang- 
sangan jang gandjil, Hal ini lang- 
sung berpengaruh terhadap keadaan 
badan kita. Temperatur air itu tidak 
usah berbeda dari temperatur kulit 
kita. 

Arti perangsangan. 
Perangsangan “inilah digunakan 

dalam physische therapie dan djika 
dipakai setjara betul, hal ini berman- 
faat. Perangsangan itu dapat diper- 
tinggi. Dengan mandi dengan air pa- 
nas jang lebih panas dari pada tem- 
peratur badan sendiri, saraf perasa- 
an kita mulai bekerdja. Reaksi kulit 
kita ialah membuka lubang roma 
(porie). Semua itu tidak terasa oleh 
kita meskipun badan kita mendjadi 
lelah sedikit. Dari itu biasanja kita 
tidur sangat enak dan njenjak se- 
sudah mandi jang demikian. Hasil- 

nja sama dengan mandi, dengan air 
dingin. Tapi disini lubang roma ter- 

tutup bukan terbuka. Perasaan lelah 
dan senang masih terasa sebentar 
sesudah mandi. 

Dengan memasukkan beberapa zat 
dalam air, physisehe therapie itu 
mentjoba merangsang badan dengan 
berantaraan kulit. Umpamanja zat 
garam. Berabad-abad lamanja telah 
diketahui bahwa mandi di laut sa- 
ngat bermanfa'at untuk orang jang 
kurang sehat. Dalam physische the- 
rapie garam laut dimasukkan dalam 

(air mandi dan hagilnia sama. Asam 
(Bersambung hal, 4).   

Masalah bahasa 
Belanda 

C Sambungan hal. 1) 

Berdasarkan pertimbangan ini ma- 

ka saja berpendapat bahwa  djika 

djalan ini jang kita tempuh, kita 

terpaksa harus menutup sebagian 

besar Pr guribng tinggi. Kita, jg 

berarti, menghapuskan  sedjumlah 

sumber tenaga pemimpin pembangun- 
an negara kita. Beranikah kita me- 
hanggung consegwentie ini? 

Keberatan2 terhadap djalan per- 
tama,- terutama bersifat physolo- 
giseh dan politis. 

1. Terpaksa harus mempergunakan 

suatu bahasa asing untuk dapat 

menuntut peladjaran tingkatan 
Perguruan Tinggi adalah suatu 

kenjataan jang pahit, lebih pahit 

lagi karena bahasa itu adalah 

bahasa Belanda, suatu bahasa be- 

kas-Pe djadjah. 

Kenjataan ini memang sukar di- 

- menelan kenjataan jang pahit ini. # 

Kenjataan menundjukkan bahwa 

hal ini dapat. 

Adanja bahaja infiltrasi kebuda- 

jaan Belanda. Kalau ini memang 

ada, maka saja berpendapat bah- 

wa Bangsa Indonesia tjukup kuat 

untuk menghadapinja. 

Buktinja: 350 th. Bangsa Indone- 

sia didjadjah, namun ia masih 

sanggup untuk memelihara kebu- 

dajagnnja sendiri. 
Kita ini sudah merdeka, masih 

takutlah kita menghadapi bahaja 

Infiltrasi Kebudajaan Belanda? 

Betapa ketjilnja kepertjajaan Kita 
ea kekuatan bangsa Kita, 

kalau kita masih takut. mengha- 

dapi bahaja tsb. 

Lebih beralasanlah menurut pan- 

dangan saja kalau kita takut 

akan bahaja infiltrasi Kebudaja- 

an Amerika suatu negara raksa- 

sa jang menginfiltrasikan ,,The 

American wav of living nja de- 

ngan djalan film?nja,  Usis2nja 

dan Marshalplannja. 

Haruskah kita menolak mempe- 
ladjari bahasa Inggeris berdasar- 

kan atas ketakutan itu? 

,Kita. masih bersengketa dengan 

negeri Belanda”. Djadi kalau ki- 

ta dikemudian hari misalnja ber- 

sengketa dengan . Inggeris atau 

Australia, apakah kita lalu akan 

menghapuskan peladjaran bahasa 

Inggeris? Mungkin kedudukan 

negeri Belanda dipandang lain da- 

rj pada kedudukan negeri asing 
lainja karena negeri Belanda ada- 

lah bekas pendjadjah. Dalam hal 

ini maka saja bertanja : 

Berapa lamakah keadaan per- 

sengketaan ini dengan Negeri Be- 

landa masih akan berlangsung?” 

Saja berpendapat bahwa perseng- 
ketaan ini tidak akan ' berlang- 

sung satu atau dua tahun me- 

lainkan berpuluhan tahun. Dan 

selama ini djualah korban dianta- 

ra anak2 kita akan membubung. 

Kesimpulan : 

Djalan kedua adalah jang sebaik2- 

nja akan tetapi keadaan dewasa ini 

beluni memungkinkan  didjalankan- 
nja djalan ini dengan segera. Oleh 
karena itu saja berpendapat bahwa 

djalan pertama jang harus segera di 

djalankan dahulu dan berangsur2 

djalan kedua diturut sertakan. ' 
Dimana dan untuk berapa lama 

harus diadjarkan bahasa Belanda 
terserah kepada ahli2 ilmu pendidik- 
an. Bagi saja bahasa Belanda ilmu 

Pengetahuan setjara pasief dapat di 

berikan setjara fakultatif diklas ter- 
tinggi dari S.M.LA. Kalau ini belum 

mentjukupi. maka di Perguruan 

Tinggi dapat diberi kursus aplikasi 
bahasa Belanda seperlunja. Sekali 

lagi, berapa lama kita masih terpak- 
sa harus 'mempergunakan Bahasa 
Belanda di Perguruan Mnggi tergan- 
tung kepada kemampuan kita untuk, 

bekerdja keras serta berrentjana, dan   untuk menambah budget P.P.K. ses 

djemahan, pengarangan buku2 ilmu 
pengetahuan setjara besar2an, Sant | 
penjjapan kader2 maha Ta, 
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telan. Soalnja- apakah kita da: Daan 
1 atuh 

  

kepada kesanggupin Pemerintah kita 

“banjak2nja untuk membiajai penters
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i|- KANG ACTING MPP. 

TUNG PAK URIP. omew | 
— PATKAN DI SONO- 

BUDOJO 
» almarhum Letnan Djende- 
Namgbaroi9 Ta an 

eratan. Sebada telah diketahui 3 
beaja pembuatan 

ORGANISASI2 bise A     

  

KRATON 
Berhubung ada desas-desus Acting 

| muljo akan diberi tugas kelain dae- 
, maka organisasi? wilajah Kra- 

n antara lain Muhammadjjah, Ma- 
sjumi,- P.K.A.B.T. Gabungan R. K. 
Misijah, bekas anggauta K.P.S. dan 

  

   

    

dibatalkan. Adapun alasan2 permin- 
taan itu didasarkan atas pengalam- 
.an kerdja sama jang baik antara 

Acting M.P. P. beserta para pegawai- 
nja dengan organisasi tsb. diatas. 
Permmatiw itu dibenarkan atau 

- |tidak, tetapi jang diketahui, Acting 
M.P.P. itu sampai sekarang masih 
menunaikan tugasnja di Kemantren 
|Kraton. |, 

KONGGRES PPSEI     sebut telah memakan beaja Rp. 
000,-— (Ant.) 5 

  

   
   

    
  

SA WONOSOBO! 

     

    

  

   
   

    

   
pun jai “kesedaran Denai Ta aa 
desanja sendiri 

“kan. Selan       

      

Pemerintah: Daerah sendiri. (Kor). 

BATTERY RCA MADE 
INDONESIA 

ada dan Km usahanja sendiri. De- 
ngan demikian ia dapat menolong 

— kebutuhan Djawatan Penerangan se- 
| tempat jang karena Lea men- 
dapatkan ganti barang tsb. ing- | 
kali tidak dapat memperguna a- 
idionja. Mendjawab pertanjaan war- 
tawan kita, sdr. Rapingoen Kepala 

' Djapenkab menjatakan bahwa kwali- 
1. teit barang tadi tjukup. “baik dan bea: 

£ 2 janja pun tidak mahal. Sdr.   

   

soemarto sendiri baru berusia kl. 
“385 th. dan-ia adalah bekas asa 
kp" Red). Tmn :   

   “ Mulai tel. 3-12-51, Gi babaan 
diadakan Ba pendidikan, djasma- 

ni. Jang dilatih jalah guru2 SR 6 dan 
SR 3, meliputi selir uh daergh, djum- 
lah 40 orang. Jang melati Adjunet- | 

   

f . Inspektur Pend. Djasmani menyerah 
Kedu, dibantu oleh semua. Inspektu 
-seluruh- Kedu. 

2 Jang diadjarkan dalam Isa ta- 

# di, antara lain: bersenam, atletiek, 
“permainan, ilmu djiwa, menjanji, il- 

baan, sedjarah pend. djasmani, sedja- 
rah olympiade dan lain sebagainja. 

2. Asrama ditempatkan di S.M. Ma- 
-sehi, Kebumen. — LEK P3 3 

: TINDJU: 
. BERNARD PUSH. MENJE: 

RAH KALAH 
“UP mengabarkan dari Matte 

bahwa uara Inggeris kelas bulu 
: Roy Ankarah dalam pertandingan te- 
lah memaksakan petindju dari Lever- 

    

  

-pool, Bernard Pugh untuk menjerah- | | 
dalam babak ke-6. Pertandingan ter- 
sebut, direntjanakan untuk 10 babak. 

"Ankarah jing termasuk salah sa- 
fa petindju untuk perebutan kedjua- 
raan dunia melawan Sandy Saddler, 
“dalam pertandingan melawan Ber- | 
nard itu memberikan pukulan2 dari | 
kedua tangannja, sehingga membi- 

kin lawannja mendjadi tan mean 
—— Ant. ce, 

  

   

  

   

   

  

   “KESIIL 

   
-pada tg. 22-12- 1951. 

| Ibu dan anak sehat. 
Ai & nan 2 2 

  

  

  

  

   Raga a.l. 
& Tennis dan Baaminton 

"1. Tarmoket, , 
£ Bola Volley dari 'karet: 

dan kulit, 
En Alat? 'memantjing | 

2 Ikan, Sepatu Ten 
Pa au Tennis, Tek 

lahikan . datang 6 a14 

  

Ii 5 x Segala matjam alat2 olat 

   

  

     

       
  

  

   

  

Kan . kudus na : 
atal, sebagai |- 

ran “TUBAN Je- 

  

SELOKROMO MODEL DE- 
5 Missa kudus “e sebut, 
Oleh pastoor C Koltonoten S.J., Pro- 
vinsialis dari orde Societe Jesus, js 
datang di Jogjakarta dari Djakarta 

“Ipada- beberapa hari jang lalu: 
| Missa sematjam itu, og 
(dilakukan pula oleh geredja2 Katho- 
“Nek diseluruh daerah. 

Pula untuk menjambut hari Natal, 
dimasing2 Parochie di Jogjakarta, 

Menurut keputusan jang berwadjib | 
maka desa Selokromo' telah dipilih 
Lena mpdet Pa Ba 

    

i sedang giat dikerdja- 
tnja ditiap2 Assistenan 
daerah djuga ditetap- 

s desa sebagai model jang | i 
beajanja- akan diselenggarakan oleh | hari ini dilangsungkan perajaan un- 

tuk kanak2,bertempat digeredja Ko- 

Semalam di Surabaja dilangsung- 
kan resepsi konggres Persatuan Pe- 

MISA KUDUS MALAM Di Tana Sekolah Guru seluruh Indone- 

JOSJAKARTA 
Hn 24/12 malam, 
“aja am 18, 00 dan berachir djam 02. bg 
@igeredja Katholik Kotabaru, 

dilangsungkan Nn 
untuk meenjam bu 

peringatan atas : 

sia, Hadlir para ' pembesar militer 
Iaan sipil ter utama para guru. aa 

“dimulai 1 itu berachir hari Ra Ben Ba jua 

Makassar akan djadi 
pusat universiteit 

OMBONGAN wakil PM Suwirjo pada tg. 21/12 sore tiba di Menado. 
Setibanja ditempat tersebut Menteri Penerangan Mononutu jang 

Ye ?M Suwirjo terangkan pada pers bahwa per- 
alah perkundjangan kerdja dan bukan 

mengikuti rombongan wk. 
kundjungan rombongan 
kandjungan upatjara a' , 

Seterusnja diterangkan bahwa Pe- 

  

   

  

OS 

| merintah Pusat telah menjediakan 
115 djuta rupiah untuk transmigrasi 
ke Dumoga sebagai langkah perta-   

tabaru, dan gedung Widyo - Mandolo, 
"untuk Seminarie Ketjil ber enggak di 
sekolah Djalan Tjode 2. 
Didapat pula keterangan, 

“nanti malam djam 19.00 3 
Agung, oleh Panitya Peringatan 'Ha- 
ri Natal bagi Tentara akan dilaku- 
kan T Pa mengenai hari 

Seorang penduduk desa Tandjung- 
ri Wonosobo bernama  Siswosoe- | 

“ marto telah berhatsil membikin bat- 
tery radio R.C.A. dengan bahan2 jg: 

Luwus UDJ IA TELE- 

5: ng 20, 2 22. Te jang 
Jalu digudang Stasiun besar 

telah diadakan udjian Telegrap di- | 
nes (L. n bagi 
Daerah Inspeksi 6 Jogjakar ta. 
. Penempuh udjian 50 orang 

  
Sastro- (1 

Na ada 33. orang, jaitu Su- 
Situ Pranggolo, 

jo, Djimangi Ngatirin, Sunarto, 
tugijono, Sukirno, Ngadeli, Supandi, 

Kasimin, Sabar, Supangat, Sardjono 
Fs Djumadi, Kadaroch, Surong, 
kirman, Njono, 
“ho b, Sutoto, Dardjo, Sukarno, Dar. 
mawan, Suratmin, Patah, 
Supadio, Samsuri, Suwadi dan Po: 

  

“Paoto. SERVICE 

- KHOUW - 
Tugu Kulon 31. 

— dibuka 27 December 1951 — | 
GRATIS satu verg. 13 X 18jJ 
atas kertas bromesko, dji 
suru tjutji & tjitak satu rol- 

2 soselama satu: dana 

u kesehatan, organisatie. perlom- || 

$ 
1 

| 
K2 

,»Panti Rapih” kami utjapkan 

1 
1 
ia SCEJOTO PRODJOSOEROTO.   

  

ma. Bantuan jang diperlukan untuk 
melandjutkan rentjana transmigrasi | 
tersebut akan menjusul.. Menurut 
Mononutu uang tsb. untuk pemindah- 
an dalam fase pertama dimana kira2 
1.000 keluarga akan dipindahkan. 
Djumlah keluarga seluruhnja jang 

menurut rentjana akan dipindahkan 
adalah 3.000. Dikatakannja banwa - 

djuta rupiah dari uang itu diguna- 
kan di Djakarta untuk beli alat2 se- 
waktu2 dapat digunakan. 

— Konperensi dan perumahan. 
' Dikatakannja, oleh Kementerian 
Perekonomian disediakan 14 djuta | 

rupiah untuk koperasi tani kelapa di | Harta, Jogja, dan Makassar akan da- 
pegawai2 setasiun | | Amurang dan Sangir. Dalam ling- | pat prioriteit perumahan mahasiswa. i 

kungan anggaran -belandja tahun | 
, sedang 1951 Pemerintah Pusat telah menje- ' 

diakan 1 djuta rupiah bagi perumah 
'an, jaitu 35 djuta untuk Sulawesi 
Selatan dan 15 djuta untuk Menado. 

 Seterusnja' mengenai soal penjem- 
purnaan listerik di Tonsea-lama di- 

katakan bahwa Pemerintah sedang 
mendatangkan alat2 mesin agar ke- 
|kuatan jang ada sekarang jaitu 

"14500 kilowatt dapat ditambah men- 
djadi 9.000 kilowatt. Alat2 ini dibeli 
dari pindjaman Eximbank. 

   Berkah Karunia Tuhan telah 
lahir dengan selamat tunas 
kami jang ke-2 

. BUDI ASTUTI 
Atas pertolongan keluarga 

terima kasih jang seichlas- 
2 ichlasnja.. 

w Keluarga 

P
E
R
A
N
 
A
M
A
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L
E
A
N
 
A
A
A
 

Panti Rapih, 21-12-51 

  

Hanuman 

  

  

TE Fadjar Tn 3. : 
   
    
   

        

       

  

     

    

    

       

   
       
    

  

3 kan nina harga Katak Harus 1 

an DINGIN 2 

| Monel aa 58. 

    

      
   

| cawFoama ENTENG   over DXFORD 31 
| kutit Istimew. hitam 
Yoklat dan pakai 

1 sg pap Tak 

       
  

   

akai 1 Ha jang 

MODEL 36 
— Pakaikulit halus 

R39   
        

'M.P.P. Kraton sdr. Ibnu Prodjodi- | 

KK.P.P.S. dll. telah menjampaikan su- 
rat kepada Wali Kota jang maksud- 

(nja, supaja rentjana pemindahan itu 
yan Aa menun?rgu perin- 

1 Panglima Divisi Diponegoro. 
“patung itu oleh pihak ke- 

Penata dari pondamen- 
  

  

dapat dioper pada koperasi tani ke- 
lapa. Selandjutnja djuga Jajasan Ko- 
pra sudah beri donasi sebesar 1 djuta 
rupiah kepada Jajasan Asrama Anoa 

(di Djakarta untuk tempat tinggal 
pemuda2 peladjar dari daerah Maju- 

  

Menteri Mononuta dengan wakil Pre- 

CLEAN baba 

  

— KAMPANJE PENERA- 
NGAN DIDAERAH 

  

Berhubung TN telah merem- 
besnja pasukan2 pemberontak dari | 
bekas Bataljon 426 didaerah kabu- 

paten Bojolali, maka atas persetudju- 
an bersama diantara Komandan O- 
perasi, P.D.M., kepala Daerah. Dja- 
watan Penerangan kabupaten Bojo- 
lali, telah diputuskan bersama - sama 
mengadakan kampanje penerangan 
serentak seluruh daerah dengan me- 
ngambil pokok2 pendjelasan sbb : 

1. Bahwa tindakan terhadap kaum 
pemberontak jang telah diambil oleh 
Panglima Divisi Diponegoro seka- 
rang ini adalah chusus ditudjukan 

terhadap anggota tentara dari. Bn. 
426 jang teiah indisipliner dan ing- 

kar akan djandji dan sumpahnja se- 
bagai tentara, dan tidak ditudjukan 
kepada sesuatu golongan atau pe- 
nganut ideologie jang tertentu. , 

2. Mentjegah hasutan2 pr opokasi2 

dan kabar bohong dikalangan rakjat, 
Gan 3. Mengandjurkan agar rakjat 

tetap tenang dan tenteram dan mem- 
bantu alat2 negara jang bertugas 
untuk membersihkan kaum penga- 

tjau itu. — Ant. 

i 

Tentang paberik tepung diterang- ' 
kan bahwa Jajasan Kopra telah ke- 
luarkan 7 djuta rupiah dan diharap 
Galam bulan Maret tahun depan su- 

dah bisa dipakai. Dikandung mak- 
sud supaja berangsur2 paberik ini 

ku dan Sulawesi. ' 

| 
Makassar pusat universi- | 
tet Indonesia Timur. | 

Mengenai soal2 pendidikan Mane 
nutu terangkan bahwa Makassar ' 

akan didjadikan sentrum univ ersitet | 
untuk daerah Indonesia Timur. Dja- | 

Dalam suatu pertemuan antara |! 

siden Hatta, Hatta andjarkan supaja , 
di Makassar didirikan fonds univer- 
sitet dan supaja Jajasan Kopra di- 
Corong memberi 1 djata rupiah seba- 
gai bantuan pertama. Demikian di- 

terangkan lebih djauh. Dalam mem 
beri keterangan? ini Mononutu men- 

djelaskan bahwa apa jang diterang- 
kannja itu bukan @jandji2 tetapi se- 

mua dalam dan sedang dalam pelak- 
sanaan. — Ant. 

    Ng 

aa en amnyann 

  

   ae 

  

PEMBANGUNAN | KOTA 
KARANGANJAR 
Kp. 110,009,— untuk pene- 
rangan kota. 

Dikota Karanganjar daerah Sura- 

karta kini sedang giat diselenggara- 
'kan suatu instalasi listrik ketjil gu 
j8 penerangan kota Karanganjar, jg 
lakan memakan, beaja sebesar Rp. 

| 110.000, Penjelenggaraan instalasi 
tersebut kini sudah hampir selesai. 

Disamping itu kini djuga sedang 
dikerdjakan pendirian Kkakus2 umum 
dengan beaja Rp. 10.000,— jang di- | 
harapkan pada achir bulan ini te- 
lah dapat selesai. 

Mengenai pembangunan gedung2 
dan rumah2 dikota Karanganjar, jg. 
sebagian besar telah hantjur dalam 
clash ke-II jang lalu hingga kini da- 

pat dikatakan belum dimulai, kare- 

Ina soal2 keuangan. Dengan demikian, 
maka dewasa ini hampir semua kan: 

tor2 pemerintah masih menjewa ru- 
mah dikampung-kampung'. 

Bagi tahun 1952 jang akan datang 

ini oleh pemerintah kabupaten Ka- 

ranganjar telah direntjanakan akan 
membuat kiosk2 dipasar Karanga- 
njar dan Karangpandan, pendirian 

kantor otonomi, tiga buah djembatan 
didjurusan Karanganjar - Djumapolo 
dan perluasan kota. 

Berapa besarnja beaja jang .akan 
diperlukan, belum didapat ketera- 

ngan lebih landjut. — (KR). 

PERKARA PERAMPOKAN 
JB MASIH DITANGAN 

KEDJAKSAAN 
Dari pihak jang mengetahui dika- 

barkan bahwa hingga kini perkara 
perampokan Javasche Bank di Su- 
rabaja masih berada dalam tangan 

kedjaksaan, dan masih akan dima- 
djukan pula kepada Djaksa Agung 

sebelum dimadjukan ke Pengadilan 
Negeri. — (Rshj). 

  

Uang kertas ketjil tetap 
berlaku 

Mr. Jansen Kepala Urusan Uang 

Kementerian Keuangan atas perta- 

hnjaan? dengan tegas membantah be- 

rita2 dalam beberapa surat kabar di- 

luar Djawa bahwa dengan diperedar- 

kannja uang logam baru dari alimi- 

nium mendjadi tidak  berlakulah 

uang kertas ketjil, teristimewa jang 
sudah rusak? dan kumai?. 

Menurut Mr. Jansen selandjutnja, 

hingga achir Nopember jang lalu 

tuang logam ketjil jang sudah diper- 

ledarkan ialah Rp. 6.090.009,— dari 

5 sen dan jang dari 10 sen sedjum- 

lah Rp. 4.000.0960,—. Pemerintah ber- 

siaga supaja dalam pertengahan bu- 

lan Dj 

memperedarkan lebih banjak uang 

| logam ketjil itu hingga sebanjak Ik. 

19075. dari djumlahnja, jaitu dari 5 

|sen Rp. 16.990.090,— dan dari 16 sen 

(Rp. 25.009.009,—. 

januari jang akan datang dapat 

Disamping uang? logam ketjil ifu, 

  

    ena aa ra sa yi na Sk 

Kw dalam ita ketabiban      

  

(Sambungan hal 3 

'arang telah disebut. Kita mengeta- 
hui sumber-sumber air jang sangat 

' banjak mengandung asam arang. 
Gas asam arang ini terlarut dalam 
air akan tetapi kemudian terpisah 
dari air itu, lalu melekatkan diri pa- 
da kulit sebagai gelembung? ketjil. 
Selandjutnja gas itu meresap keda- 
lam lubang roma dan berpengaruh 
baik terhadap si sakit. Sesudah pe- 
mandian demikian kulit itu tampak- 
nja merah sebagai akibat perangsa- 

  

Ik. Rp. 48.000.900,— uang kertas ke- 
tjil (pasmuntbiljetten) jang semua 
itu setjara lambat-laun akan dita- 

rik dari peredaran dan diganti de- 

ngan uang logam baru dengan djum- 

lah jang sama. Penarikan itu dila- 
kukan diwaktu uang kertas ketjil itu 

sudah rusak2 dan distorkan kekas?2 

negara, dan uang itu tidak akan di- 

peredarkan lagi. : 
Semua ini berarti bahwa Pemerin- 

tah bermaksud memperbesar djum- 
lah beredarnja uang ketjil Sehingga 

tidak mungkin timbul kesukaran? 

dalam masjarakat karena kekura- 
ngan uang ketjil, demikian Mr. Jan- 
sen jang menambahkan bahwa un- 
tuk keperluan itu Pemerintah kini 
sedang memesan lagi uang logam 
dari 25 sen sebanjak 50.000.000.- jg 
diharapkan dapat mulai" diper- 
edarkan di Indonesia dalam ba- 
gian pertama dari tahun 1952 j.a.d. 
Selain itu uang logam dari 1 sen se- 
djumlah Rp. 1.000.000.- dan dari 50 
sen sedjumlah Rp. 50.000.000.- diha- 
rapkan dapat pula diperedarkan pa- 
da achir tahun 1952 j.a.d. 

Sebelum perang, djumlah uang jg. 

beredar di Indonesia ialah Rp. 700.- 

000.000.- dan kalau orang tahu bah- 
| wa harga? sekarang meningkat Ik. 

D kali daripada harga? sebelum pe- 
rang (perhitungan formmeel), seha- 
rusnja uang jang beredar sekarang 
ialah 9 x Rp. 100.000.000.-, sehingga 
peredaran jang sekarang, jaitu sebe- 
sar Rp. 3.000.009.000.-, atau hanja 
4 x djumlah uang sebelum perang 
itu memang tidak banjak demikian 
Mr. Jansen kepada ,,Sin Po”. 

Tali dan sen baru 
akan keluar 

Sebagian Urusan Uang dari Ke- 
. menterian Keuangan atas satu per- 
tanjaan menerangkan, bahwa dalam 
6 bulan pertama dari tahun 1952 

  

ngan. al asam “arang itu La 
baik untuk orang jang ang Tn 
tung. : 

Matjam-matjam tjara DIAN 5 
Tentu kita dapat mandi dengan 

bermatjam-matjam tjara. Mai 
ngan welirang, baik setjara ' 
maupun asli, telah membuktikan fa- 
edahnja untuk orang jang Sel C3 
tjok. 

. Mandi busa ialah dalam air jang 
telah :ditjampur dengan zat jani 

  

        

      

      

   

  

    

  

| menghasilkan banjak busa. Mandi & 

    

seperti ini digunakan untuk “orang 
jang kesehatannja" terantjam oleh 
karena terlalu banjak lemak. Djadi 
sebetulnja sematjam pemandian sun 

uk,.mendjadi kurus, sekarang se- 
ring kali dipakai oleh orang sakit 
jang tidak tjukup bergerak badan 
untuk mentjegah bertambahnja le- 
mak. 

Tetapi segala pengobatan ini ha- 
rus dilakukan dengan hati-hati, ka- 
rena pengaruhnja atas badan kita 
luar biasa besarnja.. Sebab mandi 
dengan temperatur jang berlainan ' 
dari temperatur badan, dan lagi pu- 
la tertjampur dengan sesuatu zat, 
memperkuat yangsangan tiga kali 
lipat: pertama rangsangan air ssba- 
gai pengganti hawa jang biasa, ke- 
dua rangsangan temperatur dan ke- 
tiga rangsangan zat jang dimasuk- 
kan. Temperatur pemandian asam 
arang. lebih rendah dari pada tempe- 
ratur badan, sedang orang sakit itu 
akan merasa nikmat djuga seperti 
pada mandi air panas, oleh karena 
asam arang jang ditjampurkan. Dji- 
ka sembarangan mempergunakan- 
nja dan umpamanja temperaturnja 
terlalu panas, orang sakit itu akan 
mendjadi sangat lemas. Seorang se- 
hat dapat menahan kelelahan itu 
akan tetapi berbahaja untuk orang 

4 

      

  

Sakit djantung. 

Djika orang jang sakit entjok 
mandi dengan welirang hasilnja ber- 
lainan sekali dari jang dimaksud- 
kan. Djika kita tidak mengetahui 
bagian2 badan mana jang harus di- 
mandikan. Sebab tidak perlu meman- 
dikan seluruh badan dalam physische 
therapie ini, sebaliknja perangSang- 
annja kadarng- kadang lebih besar 
djika bagian badan “jang harus di- 
mandikan itu seketjil mungkin, se- 
dang dalam hal lain perlu sekali ba- 
gian badan itu sebesar mungkin. 

Semua itu perlu diselidiki setjara 
pengetahuan. 

Sesudah pertjobaaan dan penjeli- 
dikan bertahun2, tersusunlah aturan- 
aturan jang sekarang dinamakan: 
Physische therapie. 

Pengobatan dengan kompres dan 

   
    

      
    
       

       

  

               

       

      
      
        

         
        

     

            
      

  

       

        

        
     
     

     

          

      

   
     

  akan sudah dapat diterima uang ta- 
li (dua puluh lama senan) jang te- 
lah dipesan oleh Pemerintah Indo- 
nesia. 
Demikian pula dalam masa itu 

dj juga diharapkan akan sudah dapat 
Gipunjai uang? ketjil lainnja, seper- seluruh dunia dan belum Una 

sepenuh-penuhnja, jakni air Sementara itu uang? logam ketjit | jang tiba-tiba mendjadi begitu pen- jang lama ini masih terus berlaku. 
dalam Pee Melarang terdapat i — Ant. 

ti sen dan benggol.   pembalutan Priesnitz tidak diurai- 
kan sebab telah umum dipakai da- 
lam ilmu ketabiban biasa. 

Suatu faktor penting dalam physi- 
sche therapie itu ialah penjelidikan 
sesuatu obat asli jang terdapat di- 

ting dalam penghidupan manusia. 

Hetty van Kempen. | 

  

  

  

  

Kan 
Film Indonesia : Pelarian dari pagarbesi 

R. Soekarno, — Ax-Bakar, — BE. Zaenah, — Sri I. Unijati dll. af th: 

atm: SI PINTIANG" Petundiukan PAGI 
tanggal 27 - 28 dan 29/12 

Untuk murid2 S.R. dsb. dengan harga rata2 Rp. 1,— 

Sjarat: 1. Melihat setjara rombongan, 

2. Mendaftarkan lebih dulu dengan perantaraan gurunja 

digedung Luxor, pagi'sore. 

  

  243-12     
  

BARU TERIMA 
A. SAMAH: KAMUS : INGGRIS -INDONEMA 530 hal. Rp. 25,- 
A. SAMAH: INGGRIS - INDONESIA/ 

INDONESIA - WNGGRIS 860..,, Rp. 45,- 
SATU - SATUNJA KAMUS JANG PERNAH DITERBITKAN 
DI INDONESIA JANG MEMUAT 60.000 perkataan lebih. 

Ongkos kirim 59c buat luar kota. 

  

INDRA 

  Toko Buka , MENARA" 
241-12 TUM Kidul 19 Jogja. 

BP AE aa NA 

SUARA GAIB 
Djika Tuan/Njonja tahu apakah akan terdjadi dikemudian hari ten- 
tulah banjak Halangan? dan Kesukaran2 bisa disingkirkan. Empat 
pertanjaan didjawab djelas dan benar. Tulis ini hari 4 pertanjaan : 
NAMA, Maa TGL. LAHIR “pada : OCCULTIST Mr. 

  

  DINN — Kotakpos 151, — Bandung. 
Rahasia Aneska teguh. Ongkos Rp. 15.— per pos. 110-12. | 
  

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN 

STAF ANGKATAN LAUT. 

PENGUMUMAN 
Kepala staf chusus Angkatan Laut 

No. B.1/32/22. 

IL Mendjelang penutupan buku tahun dinas 1951, dengan ini diu- 

mumkan kepada para leverancier, perusahaan2,  pemborong2, 

dsb. jang mempunjai penagihan2 kepada Angkatan Laut, untuk 

hutang2 mengenai tahun anggaran 1951, supaja diadjukan se- 

lambat-lambatnja pada tg. 31 - XII - 1951. 

  

  IL. Penagihan2 tersebut harus disertai bukti2 jang sjah dan diadju- 

4 kan kepada : : 

a). Perwira Keuangan Staf Chusus Angkatan Laut Republik 

Indonesia di Djakarta — Djl. Gunungsahari No. 67. 

bh). Perwira Administrasi A.L.R.I, di daerah Maritiem / Pang- 

kalan jang bersangkutan. 

III. Supaja mendapat periksa dan perhatian sepenuhnja. 

Djakarta, 21 December 1951. 

KEPALA STAF CHUSUS ANGKATAN LAUT 

ub. 

Perwira Keuangan S.C.A.L. 

B. HARDJADIWIRJA 

Kapten. 

Premier Dj. 5— 7— 9, 

  

— xXx ——— 

Satu2-nja film jang 
pernah mendapat bin- 
tang penghargaan jg. 
tertinggi di Italia dan 
sambutan luar biasa 
dari seluruh dunia ! 

DJANGAN KETINGGALAN ! 
244-12   

    

2 
! HANJA BEBERAPA MALAM 1 

    
    

13 JBAR Uitgebracht door 

OvER| '” GONG-FILM da   
  

  

  

PREMIERE: 

dibantu 

A screenful of talen 

Untuk 13 Th.: 3 kali main, 
242-12 

Pn an : DIREKSI : 

Persediaan terbatas, FLANIE L WOOL. 
! 

5 
| Harga maupun kwaliteitnja ditang gung tjotjok bagi Tuan - ! kalian. Silahkan datang menjaksikan Ben Ne ta 

236-12 

  

PARA LANGGANAN, 
2 CL KE Ie kolom — Rp. 

BUKAN LANGGANAN, 

MUSIC, DANCING AND COMEDY. 

Rebo pagi tgl. 26 Dec. pertundjukan matinee djam 10. 
Starring: Red SKELTON — Hleanor POWELL. 

oleh : 

Jimmy DORSEY and his ORCHESTRA. 

DALAM: I DOOD IT 
5 tin a jamboree of joy! Gags! Gals! H 1 

The Big Show that's got everything! -1 " In naa 

Patjinan 45, Telf. 825. — Jogja. 

ADPERTENSI — 

Tahun Baru 1952 
Akan dimuat dalam »Pesat” no. 1 th. VIII tgl. 3-1-1952, 

Teks kami terima paling lambat tgl. 29-12-1951, 
BEAJA DAN Soal UNTUK: 

5,— (tidak dapat nomor bukti). 

2 eni X3 kolom — Rp: 101 (dapat 1 expl. nomor bukti), 

ai 
amar 

  
Toko TJOEN HWA 

  

   

    

  

Selamat Tahun Baru 1952 

  

  

Langenardjan 10 - Jogja. 

Rp. 4,— 

P 488:52.     KORRA. 238-12   
w 

. ba s ka & TJON : ri Ter Rr MUDJINAH H. TIONTOH : 

Lengetardan 1 10 Jogjakar ta 2 

g MENGUTJAPKAN SELAMAT TAHUN BARU 1952. 
£ Baik kepada Kawan, maupun kep: da Lawan. 
Sd W. WIRJODIHARDJO # - 
H sekeluarga 3 

Selebihnja dari ukuran diatas, setiap 1 cm. X 1 kolom tambah 

Komisi Agen tetap 207. Teks2 boleh disampaikan pada Agen2 atau 

    

Administrasi ,,Pesat” 
Pakuningratan 67, Telp, 747 

Jogjakar ta,   
    

   

  

    
   

     

      
      
     
      

     

     
        

  

     
       
         

        
     
    
     

      
      
      
      


