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kan dalam undang? mata uang tahun timbul massa ontslag seperti bajangketjurigaan
“Rusia,
“bahwa ia tak
Peranfjis turut dalam usul
EKALIPUN
perdamaian tiga
negara
sat
tenaga
industri
persendjataan
jg
'
an umum semula. — ( Kor).
S1 Tana
KN
Rp. — Ant.
akan
membiarkan
Amerika
menjesendiri, bahwa
Eropah
kibesar (Amerika — Inggeris dan Perantjis), sebenarnja Perantjis tiInar biasa dan sumber tentera jang
ragg. Di Asia, Indonesia djuga dagn
aan Jae
wajah
ah
dak begitu sadja dapat disebut anggota mati2an
dari
tiga serangkai
baik hendak dipulihkan. Semua ini da | A merik
pat turut berusaha menanam kepera. Ada benarnja, ada
itu.
pat berlangsung dan dikehendaki oleh
pula salahnja, bergantung tjara kitjajaan pada Tiongkok dan Rusia bah
Bropah-Barat, karena takut akan pe
Dalam permulaan pidatonja Vishin (hat banjak
kebaikan dalam paham
wa ia tak mau diperalat utk memban
ta menindjau soal itu. Dan bila diisky memberi sebutan manis. kepada 2 OBLAS, mereka tak iantas dapat di pgaruh Rusia. Tapi sebaliknja Rutu sesuatu persiapan serangan Ame
ngat, bahwa
dibelakang
tirai besi
sia mendjadi
sangsi pula, ia terke"bangsa Perantjis jang mendjadi tuan| golongan sadja dalam golongan sosia
rika. Bila djaminan ini ada, harus puorang djuga mengadakan persiapan?
pung sedjak dari
Djepang
hingga
rumah PBB, ketika ja mengutjapkan flis atau komunis. Dapat disebut bahla ada djaminan
dari pihak Rusia.
terutama di Djerman
Timur,
maka
Norwegia.
terima kasihnja. The peace-loving pe | wa, merekalah golongan jg pertjaja,
Dan djaminan ini barangkali terletak
sudah waktunja
mengutjapkan
usul
Preventive war?
ople of France, katanja. Bangsa Pey ERTANDINGAN terachir untuk merebut kedjuaraan PSSI basa ——
bahwa negara komunis dan bukan ne
dalam kenjataan, dalam perlombaan
penjelesaian. Jakni pengawasan dan
Pr
Tengah kemarin antara
IS
lawan Persis
berkesudahan 1 — 1.
rantjis jang suka damai. Memang
di |gara
komunis bisa berdiri berdamRentjana
pertahanan
Eropah-Babahwa sendjata sekarang,
dapat
diachirnja penghapusan persendjataan
Dengan demikian maka Psm Jogja mendjadi djuara dan keluar keper- ' Perantjis terutama kota Paris, seper| pingan dan hidup rikun mengadakan
rat itu rasanja sekarang sudah ham
katakan Rusia ketinggalan. Maka piterutama
atom.
Itulah penjelesaian
" tandingan kota untuk merebut kedj uaraan PSSI th. 1951. Seperti diketi Italia djuga, banjak komunis. Tapi, ihubungan ekonomi kebudajaan
dll.
pir selesai dibawah pimpinan Hisenhak Amerikalah jang harus mendjasatu2nja. Sebab perlombaan sendjabukan
karena itu rasanja Vishinsky
tahui angka? kesudahan pertandingan antara
Semarang — Jogja —
sambil menghormati sistim pemerin“hower, berkat pengorbanan penduduk
ga supaja
pengandjur preventive
ta sudah pasti akan
berakibat pe— 4 — "
PE
aan, kata manis itu.
tahan masing2.
2 —2, Jogja — Surakarta
nja berupa padjak dan
bantuwar” tidak berkuasa di 'Amer ika Dji
rang, sama pastinja dengan 2X2 iaGolongan netral di Eropah..
“Suatu tjontoh: Tiongkok—
an Amerika. Tapi
bila pertahanan
lah 4.
ka Hisenhower
mendjadi' presiden di
Dibenua Eropah (djadi sonder IngLebih landjut - tentang pertandindingan? PSSI itu Tn kita tuturIndonesia.
ini sudah siap,
apakah tidak gamAmerika ditahun depan, rasanja hara
Tjuriga
tentang
penghapugeris ketjuali golongan Bevan)
dan
kan sbb.
Supaja dekat ke Indonesia dapatpang sadja alat
itu dipergunakan
pan akan mendjadi agak baik. Eisensan atom.
berpusat di Perantjis, ada golongan (ah diambil tjontoh Tiongkok dan In
,
Berhubung dengan tidak dapat turut sertanja Kesobelndi
Medan
hower dapat mengerti pendirian sepula untuk
menjerang?
Rusia dan Amerika mengakui hal
besar terutama kaum Tjerdik pandai,
maka atjara pertandingan pendahuluan kedua jang akan diadakan di Dja
Bukan hanj
usia jang bertanja
donesia. Menurut paham mereka ini,
perti jang terdapat di Perantjis meini sebagai satu2nja djalan. Tapi kemahasiswa2, seniman2 jang berpendi |negeri Tiongkok Komunis dan nega
wa Tengah, jakni di Jogja, pada minggu jang akan datang
dan perdemikian, tetapi pula rakjat Eropah
tjurigaan mereka satu sama lain ter
ngenai Rusia, karena.
pengalamanrian bahwa perdamaian dapat dipetandingan? serachir di Djakarta mendapat perubahan sbb.: Pertanding
nja di Eropah.
ra Indonesia jang bukan komunis ha
Barat. Sebab Beban
jang mendjaletak dalam tjara penglaksanaannja.
lihara dengan pendirian jang netral.
an pendahuluan kedua: 24 Nopembor Kes. Makasar — lawan Kes. Djuara
min, bahwa manusia seperti Mac Ar
rus bisa hidup rukun. Seperti pendiri
Arneson berkata: Sendjata diawasi,|
Sesudah dipldinasi ieotene jan
Mereka bukan komunis. Kenetralan
Djawa Tengah, jakni PSIM. Tanggal 25 Kes. Makasar — salah satu kean Nehru. Mereka ini berpaham, bah
thur tidak menang di Amerika dan
lalu dikurangi,
lalu achirnja dihaSekarang Amerika-Inggeris bonpemerekapun bukan berarti tak mau ta
belasan dari Djawa- Tengah sebagai pertandingan persahabatan. Pertanakan mendapat kuasa dari beberapa
wa saling pengaruh antara berbagai
puskan. Vishinsky” larang dan ha- gang pada , diplomasi dengan kekuahu sama sekali terhadap soal2 inter
dingan terachir di Djakarta: 30 Nopember Kes. Djakarta —. Kes. Djuara
sistim ekonomi
itulah jang dapat
golongan Amerika jang suka ,,perang
puskan. Amerika mengemukakan tja
tan”, Akan tetapi bila kekuatan itu
nasional. Pendirian mereka, terutama
Da
Tengah (PSIM). 1 Desember kes. Djuara Djawa - Tengah (PSmembawa
kebaikan
dan djangan
untuk mentjegah perang” (preventira2 untuk mentjapai maksud mengsudah hampir tj ukup, maka
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dikalangan kaum muda EHropah Ba— Kes. Persibaja. Tanggal 2 Desember
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membeku mendjadi paham . fanatik
ve war)?
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hentikan perlombaan sendjata. Rusia
tiba pada soal jang sebenarnja. Apa
rat,
didasarkan
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paham
bahwa
komunis atau kapitalis.
Damebia
sa
Bahaja
perlombaan
menghendaki supaja PBB terima prin | jang hendak diperbuat dengan
sensistim politik dan ekonomi lama meDisamping pertandingan? itu oleh PB PSSI direntjanakan pula untuk
sip utk melarang pemakaian atom sa | djata itu. Itulah kini jang dihadapi
Mereka tidak mengingini pendudusSendjataialahngekan
mang tidak dapat memberi penjeles Lkan Rusia, tetapi pun mereka makin
mengadakan kongres jang akan diadakan 30 Nopember dan L Desember
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Casey dan isi
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ng pada . kesanggupan kita |- sih faham

..

dak diketahui dar
Tana
baru? ini berhk asil
bunan Kd

us

Ti

| “kebuni
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KOTAPRADJA MAGELANG
MENGALAMI KETEKORAN

Djumlah penghasilan Daerah Kota
pradja Magelang selama bulan 'Sep-

SO

rentjana

pada

pameran

an kambing Ettawa

setiap harinja 500 & 800 orang, dise

2.

tj

| diakan biajaR 1.500.000.—.

Selain itu dengan biaja lebih kurang R 500.000.— kini sedang disele
. sajikan pembangunan halte Gambringan jang hantjur “kare

ditahun 1948 mendjadi

men dan

Si

sebu

pasar

R

30,916,80

R 2467749.

dan

air

minum

| Djumlah. pengeluaran ada R 202.
1669,41 termasuk antara lain pengeJuaran2 utk urusan
umum R24.712,43,
pekerdjaan umum R 60.836,43,

kea-

dan

sebagai

pematjek.

—

(Kor).
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sa (CPD) Kabupaten Wonosobo jang
diketuai oleh Bapak Patih dan beranggauta wakil2 dari beberapa Djawatan telah menerima
uang bantu

an dari Pemerintah sebesar R. 14787,

R. 3000,— Surodjojo. Sapuran
R.
3000,— Pesodo Kaliwero R.: 2000”—
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Barang?

selandjutnja
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bahwa
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Dankalau

Dje-

menghendaki

va

Juta
dollar
daitam
per
dagangan
dengan
Indo
nesia
maka
tuntutan
ini:

adalah

Karenanja,

Djakarta

delegasi

Indonesia

perdagang-

'kelain
:

keuntungan

Djepang

hendak

mengambil

keuntungan sebesar - besarnja dari
dunia luar dari kedudukannja jang
baik jang dimilikinja dari Amerika

dan menarik
keuntungan
portnja kenegara2 Asia.

Djika

dagangan
Asia

—

Djepang

jang

dari

'ex-

menghendaki

luas dengan

terketjuali “Pilipina

per-

negara?
—

ma-

ka Djepang talam perdagangannja
harus berpindah 'kelain valuta, Kcli
hatannja' Djepang tak mau berbuat
Gemikian, dan Indonesia tak mungKin menuruti. kehendak Djepang.
Selandjutnja ia mengemukakan ha

rapannja,

bahwa pada

Suatu

ketika

Djepang akan mengerti,
bahwa ia
(Djepang) harus merobah politik per
dagangannja dengan dunix iuar.
Indonesia misainja, banjak berda

gang dengan Kropa Barat dan Eropa
Barat bukanlah negara dollar, kare
nanja

Indonesia

tak

meminta

dalam mengadakan perdaganga

dollar

tsb.

tinggi

maksud

“se

maha-siswa,

Selandjutnja

valuta

akan

mula2

lebih

dinjatakan

Laboratorium

akan didirikan.

Kalau

dibanding dengan tjabang perguruan
tinggi Gadjah Mada lainnja, fakultet
Kedokteran
Hewan
masih
ketjilsekali.

Bedan tidak ringan.
Prof. Dr. Sardjito'menjatakan, bah

Oleh

karena

pemakaian

H. O.O.

itu

sifatnja

kan

hadap

oleh

kalangan

fatsal2

dari

masjarakat . ter-

H.O.O,

Sifatnja

tuntunan,
Dalam
djawaban
itu diterangkan,
bahwa sifat 'tuntunan ialah mengenail mutu
peladjaran
(tehnis)
dan
djuga mengenai
tjoraknja
(nasional), sesuai dengan
tugas Menteri
untuk
menudjukan
haluan
segala
perguruan tinggi kearah Kemurnian
nasional, seperti jang dimaksud
da-

sudut

pembangunan

Dalam kata utjapannja Prof. Drs.
Suparwi menjatakan, bahwa poliklinik tadi diserahkan sepenuhnja kepada para maha-siswa, maka diandjurkannja, agar dapat dipergunakan dan
dipeliharakan sebaik?nja.
Selesai pernjataan ketua
Dewan
Pemerintah Daerah, jang menitik be-

ratkan

kepada

usaha

jang

berman-

fa'at bagi kemakmuran rakjat, maka
G. P. H. Tedjokusumo mendapat

kehormatan

memotong

pita,

sehing-

Maka dengan kenjataan2
itu sekarang terletaklah suatu beban pada

jang
erah

fakultet

djugan pula dari beberapa wakil Dja
watan Kepolisian Djakarta dan Jog-

guruanja

utama,

nama?

hanja melarang dan mengantjam
de
ngan hukuman, maka oleh Kemente
rian PPK
dianggapnia perlu menga
dakan peraturan jang sifatnja seba
81 penuntun bagi Perguruan? Ting
21 Partikulir itu, berhubung
dengan
banjaknja pelanggaran? jang dilaku

dari

Pada tanggal 16/17 j.l. di - Gedung
Negara dilangsungkan
pesta perpisahan para peladjar Sekolah Polisi
di Jogjakarta
dengan
para
guru,

kedokteran

hewan,

maha-

serta

maha-siswa2nja

'ter-

untuk

mempertinggi

nilai

tentang Sekolah

perguruan
tinggi
pelanggar?nja.

memperba?

sehat.

wa tugas fakultet ini adalah berat.
Tugasnja tidak hanja menjembuhkan
hewan jang sakit, lebih dari itu.
Rakjat masih butuh makanan daging jang baik.
Menurut
angka2
makanan,
daging banjak memberi
manfa'at kepada manusia,
memberi
energi banjak kepada machluk.
Makanan daging bagi rakjat hanja
sedikit sekali,
djika
“dibandingkan
dengan apa jang dimakan oleh orang
Eropah.

PPK
memberi djawaban atas pertanjaan Kihadjar Dewan
Sunarjo dan Zainal Abidin Achmad tentang peraturan Pemerintah mengenai Sekolah Tinggi Partikulir, dengan keterangan, bahtya
peraturan itu adalah untuk semei
tara dan sudah sesuai menurut peratu
ran jang masih berlaku, jaitu Hoger
Onderwijs Ordonnantie jang menen

bagi

Mada.
Dilihat

oleh Prof.

ENTEBI
toro, Mr.

ngan
pengertian
man
terhadap

dengan

jang

Suatu poliklinik kedokteran hewan,
meskipun ketjil, mendjadi suatu factor
penting djuga bagi P. T. Gadjah

ketjil

Djawaban Menteri PPK atas pertanjaan
—.
Kihadjar Dewantoro cs

larangan?

rakjat

daging

Beri djiwa besar.

mendiri-

'finggi Partikulir

tukan

makanan
njak

Sardjito pengharapannja
jang besar
atas kemadjuan2 jang akan ditjapai.

ekonomi

Peraturan

me-

Mendjawab pertanjaan tentang ke
san2nja, Mr. Lukman
mengatakan,

perdjandjian

Indonesia

Tentang ' kemungkinan
expansi
ekonomi Djepang Gikatakannja, bah
wa kalau Indonesia tak awas
dan
produksi
serta kegiatan
bekerdja
tak diperbesar, maka Indonesia akan
mengalami
“konkurensi
dari
DjeDjepang dengan sendirinja mengharapkan
dapat memperoleh
kegiatan ekonomi di Indonesia, selain dilapangan perdagangan
djuga dilapa
ngan lain, seperti perindustrian,
per
tambangan, houtzagerij.
Indonesia harus memperbesar
pro
duksi dan kapasiteit bekerdjanja, ka
rena kalau tidak, Indonesia akan ter
belankang.
Tentang akibat
tidak didapatnja
persetudjuan tentang monetair
itu
dikatakannja,
bahwa
dengan
sendirinja perdagangan
dengan
Djepang
akan berkurang karenja. — Ant.
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tsb hanja
tuk daerah Ketjamatan Kaloran
Pringsurat, mengingat kepada
jat di kedua tempat itu dalam
tu jang lampau telah diberikan

sebagian

negara dollar,

:

jang antara lain

tember jl. ada R 77.854.52,— terma- | R. 14787,50 UNTUK
| #itu jang dimulai
suk antara lain penerimaan hasil pa
A1
Ai elang
dengan mengerahkan tenaga| djak keramaian R "12.903.92— bea ' PEMBANGUNAN
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2. supaja
uta,
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dan Dokter Hewan Karesidenan Ke-
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dengan
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jad. di Kaloran Temanggung,
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ET TAWA

Menurut
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:hal bahkan lebih mu
rah harganja (daripada barang2 Dje

Ko-

per-

bagi
Don

"tradisi
bertradisi

dari pada djumlah maha-gurunja.
Ginjatakan oleh . Prof. Dr. Sardjito,
Dikemukakannja,
berhasilnja usaadanja gedung tadi menambah
nilai
ha mendirikan dan
memeliharakan
bagi kota Jogjakarta.
fakultet tsb. adalah berkat kegiatan
Selandjutnja
dinjatakan penghaserta keuletan para
pengusahanja,
rapannja, hendaknja ada djiwa jang
diantaranja Prof. Drs. Suparwi: Lam |
ibesar
pada
maha-siswanja “dalam
bat laun fakultet jang didirikan dgn memadjukan serta menjempurnakansusah pajah itu berhasil mendapatnja. Dan terutama para maha-siswa
kan gedung, sedang maha-siswa sernjalah
menanggung beban jang beta maha-guru makin tambah djuga.
rat dalam melaksanakan kewadjiban
Dari djumlah 3 orang
maha-siswa
tadi jang seterusnja berarti
mensedjak masih ada di Klaten, hingga
djundjung
tinggi perguruan
tinggi
mentjapai djumlah 51
maha-siswa
Gadjah Mada.
sekarang ini.:
Meskipun
demikian
Poliklinik diserahkan
keadaan ini belum boleh dipandang
penuh.
memuaskan.
£
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delega

rang2 jang diimport dari
Djepang
dapat djuga
diperoleh Indonesia daTi negara jan, Agak dollar, dan da

PERLOMBAAN KAMBING

Ta

dlm perda-

Lukman

dalam

,,soft-currency”

Dikatakan

'osi ituit pun wakil
pam mosi
Pemerintah
(Menteri Pekerdjaan Umum) menjatakan persetudjuannja dengan mosi
tersebut. — Ant.»

Tes

Mr.

serta

Indonesia,

dilakukan

»

sekea-

19 mosi

ikut

menjatakan,

bukanlah

telah menerima

120 lawan

pertjakapan
jang

ka kiranja hendak mengadakan per
dagangan
dengan negara2
dollar.
Dan Indonesia menganggap Djepang

barsjih cs. dan pada waktu penerima-

ai

Lon BE

suara

kembali

harus merikirkan masak? dulu, dji-

Sebagai keterangan dikemukakan
roleh penanja, bahwa pada tanggal 18

! Desember 1959 DPR

RAR

kan

3

rah nasionalisasi itu, -

tiba

5

dagangan

penun

menjokong Pemerintah dengan
tjara effectief dalam usahanja

sterling.

mempunjai

Akibat? dari kenjataan2.'| 22.000. anggota Serikat Buruh ListeMenurut Moh. Said, akibat dari ke rik dan Gas jang djika perlu bersedia

njataan2
maan

telah

landjut, karena tak didapat
jaitu Djepang menghendaki

monetair,

besar

Listerik
-dan
ia telah berse-

dibelakang

18-11

Perdagangan

dia untuk membeli aandeel? dari JaMenurut

nja

:

menganggap
persetudjuan
monetair
penting, sebagai dasar bagi perdaga
ngan, karena kalau ada deficit dim
perhubungan
perdagangan
lalu tim
bul pertanjaan, dengan valuta
apa
kita harus membajarnja.

uang

vasche Bank.

ANGGAL

Si itu

:

lum) bersedia

»

an Indonesia ke Djepang,

Dalam

'tja, sebagian besar tertulis dalam ba tutan nasionalisasi
Listerik dan “Gas
hasa Belanda.
ti
:
| |ita
berdiri
antaranja lebih kurang

at harus dimiliki oleh Peme- Dan inilah jang selalu meneid

kuliah

£

Hakim

Mr. Iwa Kusumasumantri, kepada Pe
merintah.
Mn
ln
Ada tjukup alasan2, kata penanja,
Selandjutnja ia terangkan, bahwa
pendapatnja itu disandarkan atas ke
untuk dipertahankan pendirian, bah
njataan pahit, bahwa
wa nasionalisasi Gas dan Listerik tibahasa Belan
beleid politik Pemerintah jang te
diperlukan
masih
sampai kini
dak kurang pentingnja daripada naPan
lam
pasal 38 Undang? da
oleh orang2 Indonesia untuk dapat
sionalisasi Javasche Bank.
Karena
tkan
peladjarannja pada itu penanja adjukan pula
pertanjaMengenai sjarat2 tersebut diatas melandju
tinggi, karena keadaan an mengapa Pemerintah
tidak (beoleh Menteri
Djuanda dikatakan, perguruan

N.

perguruan

kan
gedung tsb. Tapi dichawatirkan
kalau2 fakultet
kedokteran hewan
tidak akan dapat langsung.
Banjak-

jang dipimpin oleh. Mr. Asmaun. Seperti
telah dikabarkan, perundingan telah dipertangguhkan dan akan ditentukan lebih

' Perusahaan? Listrik & Gas?
Dapatkah
Pemerintah
sekarang

bagi

terkandung

“

Bagi Indonesia sulit utk melakukan pembajaran
Nuh
dengan dollar:
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NGGAL

sebaik2nja

ral ja
jang
tanggal

s
suatu

Dalam upatjara
pembukaan Prof.
Dr. Serdjito meriwajatkan perdjalanan fakultet tsb. Sedjak 2 th. jl, telah

War
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ada deficit
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memberikan keterangan

tidak

gkan kepada Pemerintah |akan merintangi kita untuk melihat
onir

"Mr,

rombongan

.. gangan dgn Djepang

ba-

oleh para mahaguru.
8. Ada pula jang mengikuti kursus?
. bahasa Belanda jang biajanja tidak sedikit. — Ant.
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Belanda di Seko |
waktunja untuk

Surakarta waktu wali kota Moh. Saleh

tentang ' keadaan daerahmja dihadapan
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tawan Jogja.

jang

ia harapkan, » bahwa persengke-

u

Yup

z
19 akan

F

poliklinik

ndjadi
mendjadi

irnja | Gadjah
je
Tanggal 19S Desember 1949: : Lahirnja
Mada : se bagai univerr
po
Tanggal 19 September 195i: pemberian gelar Nan
siteit bacan
noris causa kepada Ir. Sukarno dan pada tg. 19 Nopember kemarin itu
berdirilah suatu gedung baru untuk poliklinik faculteit kedokteran hewan.

DAN WALI" KOTA.

alam, Balai Kota

djus-

dan KLM t
sanggup mendjalan- | masalah tersebut dari sudut kepen- |
Listerik dan Gas itu? Demiki
kan perusahaan atas sjarat2 itu. Pe- |tingan para peladjar dan tanah air. haan?
an ditanjakan oleh anggota DPR-RI,
Pn
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penetra- |:

dang setjara reel dan

merbanga

k

mengandjur-

terhadap

3 “Masalah ,,Bahasa
jlah Tinggi” sudah

-
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faham

“buku? Im berisi bahan jang
. buhkan untuk dian.

setjara kul

ki
Bangsa
Indonesia jang sudah mer
akan tjukup kuat menghadapi
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nol

|

atau takut |

. bahasa Belanda, dan

turil oleh bangsa Belanda.

g

menghadapi

. #ru karena

| Bangsa1 Indonesia tidak usah takut

2
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dari

ak | (sih
pat dibeperlu,
da
ri diperguruan
giligeran ittinggipun
ambahan ba. Sedjuml
N
ah mahasiswa menghen|2.SOE
“ tikan peladjarannja karena tidak
r
Pe
TA
2
Sanggup mengikuti kuliah dalam |
.
Djangan takut pendja
Ka

sebut.” —

terdiri

W terachir, tidak madju

diter-

ep
PANEN na

tinggi Gadjah Mada, sedjak kemarin tg. 19-11 tahun ini ditam
, Na
perabukaan resmi gedung poliklinik fakultet Kedokan
bah dengan
adanji
5
sedjarah
teran Hewan dialoon?2 Utara. Tanggal 19
mengandung arti

dapat terlak
bahasa Belanda hingga tak dapat |
. tjalon2 mahasiswa, ja- ““mempela
jang tertulis
djari buku
?
“sekolah. menengah dibe |
memahami bahasa Be | | dalam -bahasa Belanda, sedangkan

apiPerlawanan
dengan 500 pelurunja:

.

dapat disiapkan,

iperlukan harus

dje
danma
ditulis.
mah
kan
. Dan sela
ini
belum

bak tak terdjadi k

umumnja

jang sedikit?nja mabahasa Belanda, jakni
kerdja keras menurut ren- |. umumnja lulusang VHO, HBS
nt - Misalnja, kader ma | atau AMS, sedangka
n lulusan?
. Indonesia jang tjukup |. “SMA terutama dari tahung
jang

1

jol

2

ak

jang

serta

rapat

perkenaannja

menentukan

anfjaman

de-

kan

maka

meskipun

tara.
Pemerintah

diadakan

sifatnja

tidak

ichtiar

perbai

masih

semen

sepaham dengan

para penanja jang berpendapat, bah
wa peraturan itu melumpuhkan
ini

tiatief

PERAJAAN
PERPISAHAN
SEKOLAH POLISI

selain dihadiri
dan wali kota

partikulir.

Djangan
peladjar djadi
5
7
korban.
Oleh Pemerintah
ditegaskan,
bah
wa peraturan
sementara —
sambil
nunggu adanja peraturan tetap jang
akan diadakan bersama oleh Univer
Sitet Djakarta
dan Universitet Gadjah Mada — untuk mendjaga djangan sampai para pemuda
-terlan-

oleh kepala da
mendapat kun-

a.
: Dari direktur sek. tsb., sdr. Suman
tri, kita dapat keterangan bahwa se
kolah polisi di Jogja kini telah menamatkan untuk ke 4 kalinja. Lama
pendidikan adalah 6 bulan. Dan selain ilmu kepolisian, maka para peladjar mendapat peladjaran sosiologie, ekonomie, paedagogie,
journalistiek dan beberapa
mata peladjarang jang bersifat umum.
Achirnja sdr. Sumantri
melukiskan kebanggaan hatinja melihat disi

plin

serta

kesanggupan

para murid.
Suasana
perajaan

Orkest

Radio

Jogja,

bekerdja

diriahkan

den.

sumbangan

dari

kanak2 dan pula pertundjukan
para siswa sekolah tersebut.

oleh

SUNTIKAN

huku-

Djustru dalam perkembangan ditjari perbaikan.
Meskipun
Pemerintah
tidak
menjangkal,
“bahwa
mungkin
masih
ada djalan lain
“jang
lebih
baik
daripada peraturan tersebut, namun
menurut Pemerintah peraturan
itu
terang lebih sympatiek
dari H.O.O.
dan djustru karena perguruan? ting
Si pada umumnja
(resmi dan partikulir) masih dalam masa perkemba-

ngan,

ga demikian dibukalah gedung poliklinik fakultet
kedokteran hewan.
Kemudian diadakan
pemeriksaan didalam ruangan2 poliklinik tadi.

PES

Hari ini tgl. 20 Nopember dilangsungkan
suntikan
anti pes untuk
kampung2:

tren

Gedongkiwo

Mantridjeron),

(Keman-

Gunungketur

(Paku Alaman),
Taman
(Kraton),
Kepuh
(Gondokusuman), - Badran
(Djetis), Notopradjan
(Ngampilan),
Mergangsan
kidul
(Mergangsan),
Sosromenduran- (Gedongtengen), Bener
(Tegalredjo),
Pawirodirdjan

(Gondomanan)

dan

Tegalkemuning

(Danuredjan).

MEREKA JANG LULUS
PERSAMAAN S. G. A.

Dalam udjian persamaan S.G.A.
tahun 1951 di Jogja jang lulus ada
lah seperti dibawah ini:
Sdr.2 Zainuddin
Lubis,
Sumarto
Dibjopranoto,
'R. Tukiman
Hadisudarsono,
Wahjosugianto,
Nicolaus
Suhardjo, R.I. Sudjijopranoto, Fl, S.

n 'de |lam Undang
ngan negara? itu.
2 Darurat No: 71/1950.
Pa
Mergosari JLeksono untuk pembelian|
Lain
kesan
jang “diperoleh . Mr.
jurusan
kelak akan mendjadi 4 ja | oleh Wali Kota
Widijosusanto, Sutomo Mahardjono,
Dalam hubungan ini, Menteri mem
lang - tentang bibit djagung R. 1000,— Burat dan Lukman dalam
“itu ke Semarang, ke Surabaja,- ke keharusan mem
pembitjaraan?2 mone
He dan
ag mengi- Teges Kepil R. 1000,— Mlandi Ga
Sudarti, Djojosudarmo, Lasman, Fr.
bantah
tuduhan
,
“bahwa
,
erangus
peratu
ran
tair
Gundih-Solo dan ke. Purwodadi. —
kat dengan rantai atau tali andjing2 rung R. 1000,— dan desa. Pulosaren me itu ialah, bahwa SCAP (Supre- itu dimaksudkan untuk melumpuhX. Tugimin Dwidjoharsono, Slamet
nder Allied Powers in Ja- kan inisiatip
jang berkeliaran diluar rumah, hing- Kepil R. 1787,50. Penerimaan uang pan) Comma
Hadiwidjono,. Sri Budisah Hadisewo
partikulir,
dan djuga
tampaknja " bertindak Sebagai
tidak dimaksud untuk menjamakan
ga kini telah tertangkap 46 ekor an-' tsb, adalah untuk kedua kalinja. Jg pembela
jo, R-A.
Sutomo
Wignjowarsito,
R.
Djepang. SCAP lebih pasemata? dengan - Perguruan Tinggi djir
ljing jang tidak memenuhi sjarat2, pertama djumlahnja djuga sama te njak. membe
mendjadi korban dari kurang- M, Sudarmo, Sumarmo, Sutarti Ami
la kepentingan?: Djepang Pemerintah,
rin, Sugijanto
Purwosugijanto, R.
tetapi sekedar memberi
djumlah korhan manusia “digigit
nja persiapan dan luasnja pengeta|jah dibagikan kepada 7 desa. — “
daripada, melihat kesukaran2
jang pedoman dan ukuran jang lajak ba ihuan technis mengen
Sugihardjo Prodjodihardjo, S. Muljo
: andjing gila ada 3 orang. — (Kor).
dihadapi oleh Indonesia.
(Kor). :
'
ai
soal?
pergugi Perguruan Tinggi Partikelir.
Suprapto, Dwidjosumarto,
Iskandar,
ruan tinggi. —. Ant.
La
aa
Pa
NAN
ar
ia
Maag
aa aan Nana NONA
Rahmat
Padmosudibjo,
Sujitno Par
ng
na
aan
dan
Tanggal 16-11 di Semarang
.
akan
mewudjudkan djiwa pro..
tosuwignjo,
J. M. Hudijuwono, W,
Mawas diri pribadi. |
dan bangsa, rasa kesosialan, rasa
klamasi 17-8-1945,
tidak
bergerak
Uraian
Suhargo Hargowidijosuprodjo, Samidiatas
tidak
bermak
sud
:
keinda
dalam pembangunan lahir batin, guhan dan rasa kesusilaan, tikan Masjarakat jang diketumemberi tjap buruk kepada bangsa
djo Hadisupadmo,
Marwito
Wihadi,
dak pernah mendjadi persoalan.
na mempertinggi
kehidupan masjaSusanto, Sri Hartati, Wignjosumarkita. Bukan itu maksud kami: ke'
Rasa kemerdekaan tertekan sehe
rakat, akan tetapi terlibat dalam
per tjintaan kepada. bangsa, dan semato, Imam
Nawawi,
Rr. Sunarni, Es
bat2nja. Lagi pula, dalam djaman
tentangan, oleh karena tiap2
partai
ngat pembangunan
tri Utami Sutiknowati, Supardjijah,
jang mendjadi
pendjad
berpendapat,
jahan
bangsa
bahwa ideologienjalah »borg”. Tetapi kami
kito tidak
Djumilah, Djumirah, Sayini, Sudadi,
harus berani me
pernah diberi kesempatan memeJang terbaik,
dan harus didjadikan
, £ s4 h (Oleh Brodjo
R. Mh. Sobari, Sudijono, Sabarijah,
lihat keadaan jang njata, dan berani
nagoro).
pedoman Pemerintah. Tetapi maks
gang djabatan, jang bertanggung
ud
mengadakan
Sudjijem, Sutiono Waliodi, Isnoniek,
,,zelfco
rrectie”
atau
djawab,
jang sesungguhn
baik. dalam lingkungan
ialah : ingin men
Sri Marjati, R. Noto sudjono, R. M.
mawas
diri pribadi”.
Sebab »ZzelfYALAM waktu jang sehte2 ini, sesudah negara kesatuan R, II. ter- duduki kursi. ja
pemerintahan maupun dalam. ling
dalam pemerintahan,
kennis
Sumarman, Rr. Samiasri, R. E. War
is
het
begin
van
wijsheid
M4 bentuk, nampaklah dik: angan
”,
masjarakat
kita
peristiwa2,
jang
ka
djadi
kungan
partikel
motie
ir.
f
jang terpenting ialah
ran “da
sito, I. Djumadi
Hadisawarno,.
R.
ta
pudjan
Socrate
gga
s.
sungguh?
menjedihkan
dan
mungkin
mengchawatirkan:
5g
$
»pers
oonli
jk
Keadaan2 tsb. diatas berakibatkan
egoisme”
(groepsegoisdan anak.
Sutedjo dan R. Pr. J. Prawirodirdjo.
Kami tidak perlu gelisah,
|.
Peristiwa Sultan Hamid membuktikan, bahwa dikalangan bangsa ki- me).
malah
Crisis
pada waktu sekarang, dan ini
E
|. Kaharnja, untuk
sebaliknja. Keadaan jang buruk itu dapat
ta masih ada orang2, jang mau diperalat oleh bangsa lain, jang tidak
dimengerti. Akan tetapi terang
LULUS
Ma
GADJAH
tersebut . di Djawa
harus
kita
hadapi
senang melihat bangsa Indonesia memperoleh kembali kemerdekaan dan
dengan
kesung
guh
Kuran
g semangat bekerdja.
bagi kita, bahwa crisis ini tak boleh
oleh Kementerian Sosi:
an
dan
ketegu
kedaulatannja..
han
hati,
untuk dapat
- disediakan biaja R1.000.000.
kita biarkan sadja: bangsa seluruhTelah lulus
'udjian
Propaedeuse
Pegawai negeri dan
menemukan djalan keperbaikan.
pekernja harus segera bertindak,
Sisa? djiwa perbudakan. gai alat untuk , membalas dendam” aja, pada umumnja kehilkaum
Baccalaureat pada Fakultit Sastera,
angan
sebaCrisis
—
akibat pendjadjahan.
Pemberontakan Andi Azis adalah dan rakjat mendjadi kurban.
Pedagogik
dan Filsafat, Djurusan
gian semangat bekerdja, seakan2 me
Bagaimana menghilangkan
Crisis ini memang ada sebab2nja:
Ibukti lagi, bahwa djiwa budak masih
Sastera Timur, bagian Bahasa Indo
reka lupa, bahwa
Kekatjauan politik.
Crisis?
ara
$
djustru sekarang
crisis ini adalah akibat djaman penmenghinggapi segolongan bangsa ki- | 'Di kalangan politik pun timbul ke- mereka harus lebih bersemanga
nesia pada tanggal 18-11-1951.
Sekarang timbul pertanjaan, bagai
t, se- djadjahan, jang menindas lahir batin manaka
Ita. Lagi pula, kekatjauan
di R.M.S. katjauan atau crisis. Lahirnja par- bab Suasana pembangunan
Sdr.2 A. J. Harsono, Sulastien Kar
h tjaranja kita akan mengmemerlubangsa kita :
Jadalah tanda jang senjatanja, bahwa tai2 tidak
Edi Tomo Praptosunarjo
hilangkan crisis itu ? Tindakan2 apa tohardjo,
kan semangat bekerdja, jang lebih
mengokohkan negara,
1. Rakjat pada wmumnja tidak me| pengaruh kolonialisme dan politik akan tetapi malah sebaliknja. Mere- besar lagi.
kah jang harus diambil oleh pemedan Jonekhloedt A.B.M, (Zr. Channerima
pendidikan dan pengadjar
.
Ipemetjah belah mendalam sekali da- |ka selalu bertentangan satu sama latal).
rintah tentang hal ini ?
Negara kita jang
dn selama 850 tahun. Mereka hi| |jam sanubari sebagian bangsa Indo- in, berebutan kedudukan dalam DPR hanja dapat dibangun masih muda ini,
Pada hemat kami oleh Pemerintah
sebaik2nja, (jg
dup dalam kegelapan, tidak mem
nesia. Pergerakan DI sampai seka- Daerah dan Pusat/' dan kerap kali
harus dilaksanakan pendidikan dan
berarti: hanja
TAUFAN
DAN
HUDJAN
membawa, kepunjai pengetahuan lahir dan bapenerangan,
ke- rang|ran belum dapat dilenjapkan, pada hanja menuntut belaka kepada peme makmuran dalamdapat
dengan
kesadaran
dan
arti lahir bathin),
"ES" MENGAMUK
tin,
dan
hidup
pada pem
dalam kemiskinan.
'a | hal sudah terang, bahwa pergerakan rintah, sehingga Pemerintah, jang kalau pembangunan
Sistematis (terus menerus). Oleh ka' ini didukung
24 Buah rumah didesa
Plesungan
Kesempa
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Soal Ipendidikan

“telah berdiri Panitia Perbai| di Burbonggoro.

— Krisis kebatinan

dan pendidikan

2... Masjarakat

|
—

Tengah.

.

sa

ini tersesat, sebab tidak sesuai

dgn

masih menghadapi banjak

kesulitan,

Ketiga djawatan itu jangs:
selalu terlibat dalam persoalan polise keadaan jang senjata2nja.
kali meliputi lebih kurang 3000 orang |en Disamping itu masih ada dinegara ' tik, sehingga kurang kesempatan un
pegawai, ialah Inspeksi Pertanian di |Ikita orang2 atau gerombolan2 penga | uk melakukari pembangunan setjara
epimpin Inspektur Hasmosuwignjo, tjau, jang mengganggu keamanan
r dan teratur,
Ta

negara. Mereka terdiri atas orang2, |). Pp
| Partai2 politik jang dalam masa
| jang merasa ketjewa, terhadap keada perdjoangan — sebelum negara Ke“Inspeksi Perikanan
Darurat dipim- jan negara pada dewasa ini. Dan ra- satuan terbentuk
— bersumpah akan
pin Inspektur: Murdoko, .
Ta
sa ketjewa tadi dipergunakan sebamenegakkan kemerdekaan . negara,
Inspeksi Kehewanan dipimpin.

spektur Sukarno

Are
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Pergunakanlah

passief buat se
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: kan

ds Dek

ruan tinggi Gadjah Mada

Djakarta, dalam
pertjakapan tentang soal masih penting atau tidak pentingnja
lagi
land
masjarakat Indonesia, menerangkan pendapatnja

persoonlijk, bahwa kefahaman berbahasa Belanda
nda
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19 Angka bersedjarah bagi pergu-

ma

M Onaman SAID, ketua
“
perguruan »Taman-Siswa”
pmentara Waktu masih perlu bagi perguruan?
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SEN

Tn-

- Kariosupono dan

“N,

oleh

seluruh

rakjat

dgn

keinsjafan

dan kedjudjuran,
dengan kekuatan
lahir bathin. Tenaga pembangun 'g
tjakap dan djudjur masih sedikit
se.
kali djumlahnja. Kalau tenaga2 ini
djuga. mengalami
crisis kebatinan,
maka, dengan
sendirinja. fondamehn
negara kita akan mendjadi gontjang,
mendjadi lemah,
wan

tan

pendidikan ' dam

pe-

ngadjaran jang terbatas dam hanga disediakan bagi lapisan. atasan dan hanja. memberi. pengetahuan jang tidak “mendalam, dgn
tidak disertai pendidikan buddhi-

pekerti,

jang

menuntun

kepada

keperibadiam.. Rasa tanggung
wah tidak diperhdtikan: sama,

aja
8e-

kali. Rasa tjinta kepada, tamah cir.

rena crisis tadi meliputi
ngan, maka pendidikan

segala lapadan penera-

ngan tadi harus dalam arti jang luas, harus mengenai batin dan lahir
masjarakat.
Pendidikan “dan. penerangan hanja akan berhasil, djika
didjalankan setjara gecoordimeerd, de
ngan bantuan partai2
dan organisasi2 kemasjarakatan.
(Bersambung hali 89. |

(17),

Djeruksawit

(6),

Djatikurung

(1), semua didaerah
Gondangredjo,
Karanganjar, Surakarta, hantjur sa
ma sekali akibat dari mengamuknja
angin taufan dan hudjan lebat baru2
ini. Untung ketjilakaan manusia tiada, kerugian benda ditaksir sekira
BR. 19215,—
Kini

mah?

oleh

penduduk

darurat.

-—

(Kor).

didirikan
9

ru-

“

"T..

$
Ikai

pengu- Uu

150 “Orang” Ga

persendjataan

Ag

'matanja
Tahu
akan
orang? buta.

dan Perantjis pada malam Senin jh- telah
apaja
dibentuk suatu Komisi Pengurangan Sendjauntuk melaksan 1 Th PON
eNN, senjijata, Yan
3
$

NOTA SOvUET KEPADA
| 3-BESAR TENTANG
TA KementerianMTRIESTE

RRT,

- memperoleh

setel

kemadju

atom

Lil,

bahwa:

wi. “menteri

Sovjet Uni Andrei

luar

Negeti:

Gromyko

hari Saptu telah menjampaikan

dan kc

ketika |

nota.

kepada “duta2. besar Inggeris, AmeIrika dan Perantjis
di Moskow, menge

hei masalah Trieste.
8 Djurubitjara kementerian

tum

ne:

Uban Ha 'kow telah diterima singkatan isi nono SN
Maksud usul 3: Basah itu jalah, un- Ta, tata
tuk menghilangkan beban jang tera- |
Sementara itu ARP mengabarkan

sa oleh bangsa2

didunia dari usaha2

Manan

lekas2

mengambil

tindakan

untuk menundjuk seorang

itu dapat

gupernur

2

jang

| Dunia merdeka sekarang
Tran, abah |
- soal2 Jang sama

Perdana menteri

Jan

dimana ia akan naik pesawat udara

ke Kairo

Minggu

malamnja.

diper

Wakil

perdana

Fatemi,

menteri,

katakan,

bahwa Mossadegh !

dgn mana

Iran mempunjai

hu-

nja,

untuk

|: tanggung-djawab:

ke

erpenting

'achirnja

dari

kemundurannja

lenjapnja

keradjaan

Fjang

diplomat negara?

kalau tidak sadar akan bahaja2
mengantjamnja
dari. dalam.

f|tidak-adilan

| ngan

Geredja Katholik Amerika berpen |
: dapat, bahwa dilapangan politik prin |
Sir Muhammad. Zafrullah
Khan, sip jang salah ialah anggapan orang|
menteri LN Pakistan, malam Saptu
bahwa seorang politikus itu tidak |
telah mengadakan perundingan prive usah Ne
2m eri
Bei 4

dengan Mena,

terkemuka dari 6 Htannja."

buah negara Ar

Ia

- Didiiea Bahwa Biar WATtEtah Inembi

tjarakan

usul pertahanan daerah

mur-Tengah,
jang

lalu

jang

ketika

diadjukan

Ti

minggu

oleh

3

“Pegawai neg
lam pemilihan,
untungan dari
tadi,

- Be-

tak

ade lhJa

ada

kedudukan

bedanja

resminja

dengan

s€-

orang pentjuri biasa.
sar Barat dan Turki itu, serta soal2
Apabila keadaan ekonomi mendja
!
Timur Tengah: dainnja, Ant. Rtr.
di sedemikian, hingga sangat La

Galam

hal

tanja kepala

Fawzi

ini.

ROMULO
. Menteri

KELUAR

LN.

Philipina,

setelah kembali
gal

22

DARI

KABINET?

1ungkin akang keluar

Romulo,

dari kabinet,.

di Manila

Nopember

jad.,

pada

tang

demikian

di

beritakan oleh harian "Manila Chro
nicle” hari Djum'at jl.
Menurut
harian itu Romulo telah
memberitahukan

luar

negeri,

kurang

kepada

Felino

wakil

Neri,

senangnja

mente

tentang

buat

diang-

katnja. Elizalde mendjadi acting men
teri Juar negeri oleh presiden @uirino.
|.

Tetapi

pat,

kalangan

bahwa

resmi

berpenda-

pengangkatan

Elizalde

dimaksudkan sebagai
pembuka
lan buat kemungkinan. Romulo

dja
di-

jangkat mendjadi duta besar Philipi
Ina di Washington dan kepala missi
Philipina di PBB. Ant. AFP,

Cuman
Kalau
nja
dan

Etna bekerdja
kembali ?

sungai

Po

dengan

bandjir-

telah
menimbulkan
kerugian2
kerusakan? jang luar biasa be-

#Isarnja didaerah Italia Timur
Laut,
maka pembesar2 daerah
pada hari

Minggu
kinan

api

dengan salat pemadam. api dari tahun “1900:

ini diadakan
kan
guna kep entingan

Demonstrasi

api Hoogwoud.

AMP KS :

dokumentasi

:

Soal Ba

dan: dimuka

Aa

|

jl. gelisah
bekerdjanja

tentang

kemung-

kembali

gunung

6.
1,
.

Djawatan

Agama.

Djawatan en

Instansi2 ini

2.
|

ya

negara,

bangsa,

1.

pinan Badan
netapkan

tasi

an dan

Pusat,

jang se :

Kg,

tetapi

akjat,

djuga dikota2).

a

|.
1

Wansuu

kan

terutama

tiap2 orang

tentang

tentang

kehidupan

arti demokrasi).

tentang

karakter-

usala ui jalan menehla
uduk meugeliibalna
pas
pelasaail Gail nciiauarl TaKjaL

crisis,

sosial" meniti ri

pendi-

dikan tentang hidup ea

katan”

(maatschappe

Balai
pendidikan
Masjarakat.
Kalau
disuatu ketjamatan
telah
ada Balai Pendidikan Masjarakat De
sa, maka sudah selajaknja, pendidikan ini dilaksanakan di Balai tsb. Ini
adalah tempat jang sebaik2nja, Masjarakat desa tiap2 dua minggu sekali diadjak berkumpul di Balai, utk
beramah2 tentang soal2 jang kami
bentangkan diatas. Masjarakat desa
betul masih buta pengetahuan, akan
tetapi perasaan mereka masih hidup,

ter | dan

dikerdjakan. dengan berdirinja Ba
lai Pendidikan Wasjarakat Desa
Djawatasi
Penerangan
memberi
“penerangan
tentang Sati paa
pe-

- merintah.
at " Djawatan

-disalurkan kearah pemi

hir batin. (Tidak sadja did esa,

Kewadjiban

vorming.
2. Djawatan Pertaniwn 'Rakjat mem
| beri pendidikan Weepdda masjarakat terutama dalam, lapang
eko
momt,
jaitw mempertinggi taraf
p hidup. Ini sekarang9 telah mulai

SN: pim

kehendak

Djawatan Pendidikan Tusjarakai
memberi pengetahuan tentang arti pendidikan
(dalam. keluarga,

nja,

masjara-

persat

diserah-

. hadap pendidikan kepada anak2-

Kalau instansi2 it
“ma, jang sebaik2r
Ba

Pimpinan. diketjamatan

nia).

,planning”

crisis

dan menerima Instructie dari ba-

.dalum sekolah dan diluar kedua2-

BT

kat ditiap2 Mann

dibentuk,

kan kepada Pamong-Pradja, jang
merupakan coordirator.
Udjud usaha adalah sbg.
berikut

(artinja' wakjl2nja)

perkembangan

Wear

dan Pusat.
3.

"harus merupakan satu badan, jang
memberi bimbingan kepada pertum: :buhan ' dan

Badan2

eleven

“mbungan2 dalam masjarakat).
4» Djawatan Kesehatan memberi pen

“didikan kearah
hidup sehat”.
memberi pertolongan kepada
g jang menderita sakit.

Timur

pertemuan

tak

didapat

jaka

pena.

Spa

Yeriy ak

perna

ace Aa mina NP

SUDAN

itu

BERHAK

Dapat menghasilkan 900 ton setiap tahun
sedang mer antjangkan untuk membuka sebuah pabe
P EMERINTAH
rik kertas di Pinrang (28 km Utara Pare-pare) dengan mengguna

telah |

lagi

ng

kan merang (batang-padi) sebagai bahan. Paberik itu, akan memakan
beaja R 5.090.000.— dan diharap akan rampung dalam dua tahun ini.
Untuk keperluan ini telah (libentuk sebuah panitia jang diketuai oleh
Mr. Tjia Kok Tjiang.

TENTUKAN

NASIBNJA

SENDIRI

Inggeris.

delegasi

Mesir,

Pasha, .jang akan

an

setjara

langsung

salah

tu pembuat Tn
an
mur Tengah.
Kontak jang pertama diduga
diadakan

dua

hari

jang

lalu.

ke

sa |

Ti-

tjekalang
j | keperluan
| Minahasa.
pal2 ikan
nja,

tsb.

pada

tempatnja

untuk

belum

jang

tetapi djika diketjamatan

ada B.P.M:D.,

telah

maka C.P.U./A.,

ada ditiap2

ketjamatan

kap kompromi
Ant. UP.

U./A Djawatan
masih

dapat

Pendidikan Masjaramelaksanakan

pen-

Pada

ada

dipikir

—

Usaha2
lainnja.

objek

ENTERI

talo usaha
'batu-merah

rang telah

kan

kepada

dikirim

seorang

Aertambaga

hendak
ke Dja|

Negeri

wartawan

Mesir

UP

nesia

(Minahasa)

hasil baik. Tjuma
| teruskan Karena

utk

sudah

padamalam

Minggu

Jakni

Moh.

Sidin

ada

jang

giat didalam soal

dari

kemauan

bangsa
bekerdja

itu.

—

Ant.

100 TON GETAH DI
SELUNDUPKAN
| Kini

telah

ton

dapat

diketahui

terdja-

pengiriman getah keluar
Belawan sebanjak
100

dengan

tjara

tidak

sah

(selun-

dup). Kerugian jang diderita pemerintah berupa deviesen olehnja ditak
sir sebanjak 500.000 straitsdoilar.
Oleh karena perkara ini masih ada

dalam

taraf

pemeriksaan,

terutama

untuk mengetahui kalau2 pengiriman
seperti itu bukan
baru sekali 'ini
sadja terdjadi, maka dari kalangan
djawatan2 jang bersangkutan maupun.kepolisian, belum
dapat diper-

menerang-

bahwa

kalau

sendiri

ber

Mesir

jl,

St.

kita

usaha ini sukar di
penghasilan ikan

Pasha

bekas2

Ant.

menurut

dinja suatu
negeri dari

Siradjuddin

penampungan

—

ini

merintah.

SUEZ:

Fuad

bahwa

menjediaberbagai

mempunjai kesempatan
untuk berkembang berhubung
dengan adanja
preveliges jang didapatkan dari Pe-

mendidik penduduk di Poso (Sulawe
si Tengah) didalam lapangan ini.
Tentang
pengalengan
ikan
dite'rangkan, bahwa usaha pertama jang
dilakukan dengan ikan-tjakalang di

bahwa

diterangkan,

tangan Tionghoa. Dari bangsa asing'
lainnja sedikit, sedang usaha exportimport Indonesia sendiri. masih baru
didalam permulaan. Dan usaha Indo

dan
seka

ahli

guna

da

kaleng.

Mengenai soal export dan import
didaerah Kalimantan Barat, St. Moh.
Sidin dari Djawatan Export menerangkan, bahwa export jang terbesar
dari kalimantan Barat jalah getah
(karet). Export ini sebagian besar di

pa

perindustrian

membikin
genting
sangat madju. Dan

Inggeris & polisi
tembak - menembak

Dalam

men
jang |

Bila

ikan

EXPORT KARET PONTIANAK
DITANGAN TIONGHOA

Mengenai usaha? perindustrian Ia
innja diterangkan, bahwa di Goron-

Ant.-AFP.

Serdadu2

67.500.009.—,

penarmgkapan

berupa

achirnja

pedjuang.

dan 18. 000 ton cellulose setiap tahun.

AFP.

sekalipun

R

untuk
Beaja

hasil

diekspor

Pemerintah Pusat telah
kan R 41.000.000.— untuk

'berik tersebut sudah dapat bekerdja'
sebagai mestinja, ia akan menghasil
kan 25,000 ton kertas
koran kraft

SENGKETA

dari Hear a2 Arab. —

di Ismai

jlia pada hari Saptu jl.
telah terdjadi tembak-menembak antara serda| tu? Inggeris dan anggota?
kepolisian Mesir.
Sementara
itu diwartakan
oleh
terdjadi tembak-menembak.
oleh keterangan apa2.
pers, bahwa
Galam tembak-menem- |
Berita AFP
mengatakan,
Ba
: Tetapi dalam pada itu menurpt ke
bak tadi searang
serdadu Inggeris (hari Saptu pagi di Ismailia terdjadi
terangan2 diketahui, bahwa Aa tij ge
telah
tewas
dan
seorang
anggota
serangan
oleh
2
orang
Mesir
jang
|:
seHELICOPTER ?
-polisi Mesir mendapat Juka2: semen
bersendjatakan pisau. terhadap -seorang Tionghoa
di Medan jang kini
Tidak
lama lagi" .Djepang
akan
tara itu tembak-menembak masih te
orang anggota angkatan udara Ing-: telah. selamat ada diluar negeri.
membuat pesawat2: Helicopter dibarus berkobar.
geris. Kedua
penjerang
tadi telah
Antara.
wah persetudjuan jang telah diada
tertangkap.
Menurut berita2 pers tadi, kerusu
kan antara kongsi 'Djepang ”Mitaka
han tadi mula2 disebabkan oleh
4
Polisi Mesir tak akan
Coy” dan kongsi Amerika Bell Coy”.
orang serdadu Inggeris
jang menpasif Ingi.
Dikabarkan, bahwa, paberik2 Mita
tjoba mengusir seorang agen polisi
taka akan
m
kal 300 buah 'pe- Mesir. Setelah kedjadian tadi dike
Seorang opsir Inggeris tewas dan
lusawat Helicopter
.sebulannja mulai
2 orang Pp olisi Mesir mendapat
tahui oleh anggota2
polisi lainnja,
ANDJING GILA
ka2, sewaktu terdjadi
tembak-medari musim tahun 1952. Ant. AFP.
maka datanglah mereka dan segera
Mengingat
banjaknja andjing2 ig
nembak
di Ismailia pada
malam
bergelandangan didalam
“kampung,
&
Minggu. Demikian menurut sumber2
atau didjalan besar, “jang tidak me
Mesir dan Inggeris.
nurut peraturan Pemerintah tentang
AFP mewartakan
dari Cairo, ten
Tt Pe
PER Ob
EK
KAI
On
an
Ip
pengin
ta
Pesi 3
guna
tang kedjadian tersebut menteri da “pemeliharaan . andjing, maka
mendjaga
keselamatan
penduduk,
lam negeri Mesir. dalam memberikan
maka kami minta dengan hormat ke
komentarnja mengatakan, bahwa po
(Oleh. pemb. 2yg ? Sendiri).
Isi“ di Ismailia semata2
bertindak
pada jang berwadjib, hendaknja ke
untuk mempertahankan
diri dalam
pada para pemelihara andjing dipeYGIENE ataupun Umu kesehatan itu mempunjai tudjuan, jaitu mem
peristiwa tembak-menembak
itu. Di
ringatkan, agar memeliharanja
anbeberapa aturan2, untuk mentjegah penjakit dan ketjelakakatakan
selandjutnja,
bahwa
dihadjing menetapi peraturan Pemelihaan bagian Gjasmani atau rochani. Jang
terhitung ilmu
kesehatan atau
ri2 jang akan datang.
polisi tidak
ratan Andjing misalnja: dibrangus, di
hygiene, ialah aturan? jang berhubungan
dengan rumah
dan sekolah,
akan
bersikap pasif, tetapi
akan
ikat dengan rantai jang
pandjangdan selandjutnja tentang makanan, ilmu
kesehatan-paberik dan
jang
membalas
tiap2 agressi
Inggeris.
nja 1 m, agar djangan sampai @anterutama menarik
perhatian
kita ialah
ilmu
kesehatan
berolahraga
djingnja dapat berlari-larian. SelanLagi insiden.
(sporthygiene).
Sementara itu -UP-—-mewartakan,. djutnja kami minta perhatian lagi ke
Ig kita Nana
En
dengan sportGjuga suatu permainan regu, hingga
bahwa pada malam Senin'itelah ter. pada jang berwadjib, suka
apalah
hygitne, ialah,
“tjara penghidupan
rasa bersatu dapat dididiknja dan ke djadi lagi insiden" tembak-menembak kiranja jang berwadjib mengadakan
jang tepat bagi para penggemar olah
inginan mendapat kehormatan sendi
di Ismailia dan pasukan2
Inggeris
pemeriksaan
kedalam
kampung2,
raga. Kita harus
“mendjaga supaja
ri terdesak
kebelakang,
disebabkan
telah diperintahkan, supaja kembali
djika masih ada andjing jang keliha
badan sipeminat'.
olahraga djangan
usaha bersama tadi.
ketangsi2nja untuk
Pen aan
tan belum menetapi-sjarat tjarnw me
sampai menderita, rugi. karena latiPermainan
ini menghindarkan
tikan diri.
meliharanja, maka
hendaknja diam
han
berolahraga itu.
Seperti jang
ap2 pemain dari
pekerdjaan berat,
bil tindakan seperlunja.
Pembesar2 Inggeris
mengatakan,
akan kita lihat nanti,
latihan berkarena setelah mengeluarkan tenaga
Dengan djalan demikian, mungkin
bahwa rombongan2 ambulans berusa
olahraga itu dapat mengadakan per
perseorangan,
bola diberikan kepaha memasuki kota,
dimafa
sekudapat dikurangi kesengsaraan penubahan besar pada
organik tubuh
da teman lain, hingga bagi pemain
rang2nja seorang serdadu
Inggeris duduk kampung jang disebabkan di
kita. Perubahan2 itu dapat berfaedah
ini tibalah waktunja untuk "beristiterlentang didalam karena luka2. —
gigit andjing (@ndjing gila).
sekali, djika Jatihan berolahraga itu
rahat. Memang betul, bahwa pengaAnt. - UP.
D. Wirodinruljo — Jogja.

DJEPANG

MEMB UAT

Fikiran Pembatjc

Olah
Olah raga

B3 “ Sporthy

:

gitne

|

didjalankan
terlalu

dengan

teratur

(tidak

banjak).

Sebab, karena latihan berolahraga
jang tepat, Keadaan urat? dan persendian kita, djantung dan paru? ki
ta mendjadi lebih baik, pusat uratsjarap dan kelendjar?
dengan
zat?

alat penangkap siaran radio, Badan
Pusat tiap2 bulan sekali mengadakan pidato radio, ditudjukan kepada
masjarakat ditiap2 ketjamatan.
Rakjat

diketjamatan

dikumpulkan

di B.P.M.D. atau di pendopo ketjama
tan, untuk mendengarkan pidato dari Badan Pusat. Kadang2 mereka di
suruh

mendengarkan

siaran kesenian

sebagai hiburan/ wajang kulit, wajang orang, dagelan, ketoprak dan
muziek.
Dalam hal ini Djawatan Pendigikan Masjarakat dapat mengambil bagian jang penting dan akan lebih
menarik

dikan

perhatian.

Masjarakat

Dengan

djalan

pengertian
lebih merdapat

harus menaruh

per

hatian kepada pemuda2 dari S.R, jg
tidak dapat melandjutkan peladjaran
Ikesekolah landjutan.
Kalau mereka
tidak dipelihara, maka tentu akan

voor

praktische

beroepen)

ruh dari latihan berolahraga itu tergantung pada tempat dalam kesebe
lasan, akan tetapi djarang2 ada se-

seperti:

1. Kursus menukang. 2. Kursus me
mintal. 3. Kursus menenun. 4. Kursus
pertanian. 5. Kursus perkebunan. 6.

PENGUMUM AN

orang pemain jang kehabisan napas,
setelah pertandingan selesai, seperti
halnja dalam perlombaan lari
djarak djauh, mendajung
dan balapan
sepeda.

Pemain muka dan pemain
harus mempunjai ketahanan
pelari2

tan
dek

djarak

djauh,

Ketua
Wakil Ketua
Secretaris
Pembantu Umum

ketjepa-

Kantor

ketabahan hati, keberanian, rasa ber
disiplin.
Latihan badan jang teratur dan se

(tak

terlalu

banjak),

lebih2

di

Agoes Soemarno.
Imam Pratignjo.
Wahju Widodo.

:

sementara

Jogjakarta

Darjono

Asrama Sindunegaran

Magelang

Suharto

Badakan

Lor

Sompok

Baru

Semarang

Ibnu

Djakarta
Bandung

Suwarno
Sutopo Suratiman

Surabaja
Pendaftaran

udara jang terbuka (openlucht), tiGak hanja berguna bagi uirat2»tetapi djuga untuk pertukaran zat Ab
urat2 sjarap.

LATIHAN

Bekas

Soepomo.
di Tegalpaiggung 45 Jogjakarta,
Diharap kepada bekas anggauta T. Penyet re Be AT jang ber kopesii
tingan, mendaftarkan diri kepada
eseorang komissaris jang berde1 katan, sebagai berikut:

lari seperti pelari2 djarak pen(sprinter), sedangkan untuk se

kali: paru2 jang sehat, djantung jg
kuat, ketjepatan, kelunakan
badan,

dang

|.

1951 telah dibentuk PENGURUS
SEMENTARA
Keluarga
Tentara Peladjar dengan susunan sebagai berikut:

tengah
seperti

dan

Nomor

Desember

»

Sudarsono Nk.
dilakukan mulai tanggal

17

Kebonsirih
Tamansari

84.

56.
TA.

Djalan Nias
26.
November sampai tanggal

10

1951.
Jogjakarta, 15 November 1951.
KELUARGA BEKAS TENTARA
PELADJAR
Secretaris (WAHJU WIDODO)

Po a04

TENNIS PERTIM

Rahardjo

2.

47.

Latihan tennis untuk anak2" jang
berumur 13-18 th. jang diadakan se
djak

bulan

April

jl.

jang

diseleng-

garakan oleh Persatuan Tennis InGdonesia Mataram (Pertim) tgl. 18/11 |

Permintaan

sudah selesai dan untuk ini diadakan
upatjara
Gilapangan
tennis di. Klitren Kidul, Jogja,

mendjadi langganan.

Semua pengikut ada 14 orang anak
dan

jang

telah

agak

permainan

mentjukupi

hanja

sja-

terdapat

4

Adm.

orang,
jakni
Mansjur,
Kusnindar,
Darmawan,
dan Legosanjoto.

Latihan
tan

kedua

pimpinan

selandjutnja
segera

sbg.

dimulai

Kepada Jth.,
Harian ,Kedantatan
Tugu

angka-

KARENA
PERUT

AGen

knock-out dari Lee Ljunberg
djuara Perantjis kelas bantam,

Bersama ini saja minta supaja saja mulai tg. 1 Desember 1951 ditjatat mendjadi langganan ,KEDAULATAN
RAKJAT",
dan
harap
sudah dapat menerima koran mulai hari ini, dan harap diberi djuga,

bekas
demi-

1

kian UP mengabarkan dari Paris,
Lee menjerah
dalam babak ke-6
karena mendadak .,sakit perut.

Pada besok tgl. 12 Pebruari tahun

1952 Partai Sosialis Indonesia hendak
mengadakan
konggresnja
di
Lembang- Bandung,
untuk
merundingkan antara lain
perkembangan
masalah Sekarang, demikian
kulamia
ata

(satu)

kalender

Nama

KONGGRES PSI DI LEMBANG — BANDUNG

Pekan

Ok

SAKIT

Rolan Gilbert dari Perantjis telah
memperoleh kemenangan
techniseh

ngan “Politbiro “PSI,

Rakjat?”

12 Jogja.

MENARA...
ea

dibawah

Lagimun.

MENJERAH

.

Kepada segenap bekas anggauta Tentara Peladjar DETACHEMENT
III BRIGADE
17 diumumkan, bahwa pada
tanggal 10 November

mua
pemain sepak bola,
Keadaan?
seperti tersebut dibawah ini perlu se

rat2

harus dirubah sifatnja, mendjadi per
temuan sepenti jang kami bentang- | mengalami crisis achlak (demoralisakan diatas. C.P.U./A sebagai alat pen 'tie).
Mereka
harus segera ditamdidikan masjarakat dapat diatur, jg
pung. Djalan jang sebaik2nja ialah
berlainan dengan tjara sekarang, dan mendirikan kursus2, dimana pemuda
tidak mengurangkan harganja.
pemuda, tadi menerima pengadjaran
Disamping merubah sifatnja C.P.- untuk pekerdjaan praktis (onderwijs
kat

diperlukan

|| PERHUBUNGAN. DIPLOMATIK JORDANIA - INDONESIA

karta.

mi, dalam tingkatan jang kritis ini,
tetapi kalangan negara2 Arab
mem
peringatkan terlalu tergesa2
untuk
mengharap akan
didapatnja djalan
jang mudah untuk keluar dari impas
se sekarang ini dan sementara
itu
tak memberi tanda2. akan adanja si-

Pemuda perlu ditampung.
. Lain daripada itu Djawatan Pendi

dik. Akan

Ant.

Jordania buat sementara ini
kirim suatu charge daffaires

langsung

dik

dan

—

kan,

dalam. Djiwa Pantjasila akan
dipelihara dan. dikembangkan.

penerangan

atu rentjana lima tahun
dirikan paberik tersebut.

sekian Salahuddin Pasha tak adakan
hubungan tingkat tinggi langsung de “tik dengan Indonesia. Tetapi pangkat wakilnja masih
belum
ditentungan salah
satu dari pembuat ren-

djudjur dan apa jang tidak djudjur.
Dengan ramah-tamah: para pendi-

memberi

menge-

tetap ber-

(tongkol)
baru menutup
hidup sehari2 penduduk di
Mungkin sekali kalau ka
nanti diperbesar djumlah

sehingga

pat

diadakan di Takenggong (Atjeh).
Pemerintah telah mengadakan su'

:

Kabinet Jordania hari Sabtu jl. telah ambil keputusan
dalam
prinsip
mengadakan
perhubungan diploma-

telah

Hingga

pertemuan ramah-tamah
tentang Pantjasila akan

memukul rasanja orang2 jang hadlir
dalam pertemuan, ini berarti mendi-

Inggeris

P-.

takan, bahwa bangsa Sudan baru da
lam tempo 10 tahun akan menfjapai
tingkatan politik jang sudah masak

tukar pikir-|

dengan

bahwa

Ke
Inggeris

pegang teguh kepada
pendiriannja
bahwa
Sudan berhak ' . menentukan
nasibnja sendiri.
Seterusnja pihak Inggens, menga:

Mahmud

dapat merasakan apa jang behar, apa jang salah, apa jang adil
dan apa jang tidak adil, apa jang.
dapat

mukakan,

hari

dipakai

di Sidang Umum

BB baru2 ini. :
Pihak kem. L.N.

resmi

kabar

didikan pemuda, dan olah raga, semuanja menudju
kepada perbaikan
:
wattn Agama memberi pendi- budhi pekerti,
Kursus perikanan. 7. Kursus technik
Cai Ladik aa emdakaka aer eka ke |
dikan kearah ke: Tuhaman (djadi.
Radio alat penghubung.
sederhana. dan ditambah sekedar pepada Kotullurasi DUGUNI-PEKeL th Nana
membangkitkan
ras&
Ke-TuhanAgar supaja dapat dirasakan oleh ngetahuan umum, sebagai taribahan
kamteryornung),
An, bukan : memberi . peladjaran masjarakat, bahwa usaha diketjama atau ulangan. Dalam setahun pemuusana Ini uapat dipr aktekkan se-|
gama).
Itan itu mempunjai hubungan dengan
da2 tadi dapat menjiapkan diri utk
3 25 Wbawati al
le Diawatan Pradja memberi pendi-| "Pusat Pemerintahan, maka kami ang masuk
kedalam masjarakat den tjusanta 1 usa LNOArus menwtapran
4 dikam,. . kearah kewarga negaraan
gap penting, bahwa tiap2 B.P.M.D. kup bekal pengetatan
dan ketja| ANN
Lea hak, “dan kewadjiban war atau tiap2 rumah ketjamatan “diberi Hanger,
burali,

Rt. paacat

minjak

Ant.

jang diutjapkan

berapi Etna di Sicilia, jg pada Ming- jang dikeluarkan didalamnja terpegu pagi telah
memberikan tanda2 ngaruh baik sekali, hingga kita lebih
akan meletus lagi.
tahan menderita . kesukaran? dalam
Diatas kawah jang terbesar dari hidup sehari-hari, .
gunung tsb. telah nampak mengepul
Permainan sepakbola adalah baik
keatas asap jang berwarna kemerahsekali untuk melatih badan kita. Ka
merahan, sedangkan uap lahar nam- | rena mempunjai
suatu keuntungan
pak keluar dari 3 kawah ig
2 'ibesar, sebab dilakukan ditempat jg
1— Ant. "UP:
terbuka (opentucht) dan ketjuali itu

Ta

. Pemerintah kita telah »
' banjak Djawatan2, ang dabipik ketjamatan2 mempunjai wakil2nja:
1. Djawatan Pendidikan Masjarakat.
2. Djawatan Pertanian: Rakjat.
5
3. 'Djawatan Penerangan.
4 'Djawatan Social.
5 | Djawatan Pradja
anna
“pr
-Waji
&

komando

sempatan untuk adakan

keada-

pentjaharian.

rasa

pemanamin

Paberik kertas di Para

Iran.

usul plebisit itu sudah tetap, sekali- diterangkan,
bahwa
salah satu obpun menteri luar negeri Mesir telah | jek dalam perindustrian kertas jang
mengemukakannja
dalam pidatonja
terbesar di Indonesia ialah jg akan

berunding . dengan Mesir
mengenai
rentjana komando Timur Tengah, wa
laupun pertemuan itu bersifat tak res

Demikianlah dinjaiakan oleh.
biskop2 besar PA:
— Ant-AFP.

jri

"Demonstrasi

sengketa

me "Idi Inggeris. —

Saptu jl.
Pertemuan 'ituakan ber upa djamuan makan tak resmi dengan ikut ser

dan ihadap hal2 jang mendjadi akibat kej

tadi.

minjak

lenjap setelah Okurchill ber Kuan

tsb.

Dikatakan, Turki Sebagai suatu ne
gara Moslim di Timur Tengah diang

“Inilah pula jang akan
mendjadi |
Susila harus ada disegala lapangnasib dunia merdeka, kata statement
an, baik perkawinan maupun dilapa
tadi,

BERUNDING

Ra

dan

adakan

tjana

busukan
Bore
didalamnja”.
an jang sedemikian ini telah berdo
Dinjata
bahwa Keradjaan Ru
sa, telah melanggar Hukum Tuhan.
mawi Paban dari dalam, dan kerusa | Dan mereka pulalah jang mendjadi
kan moreel itu merupakan sebab jg jorang2 jang ber tanggung-djawab ter

MENTERI LN. PAKISTAN
ee

halus

soal

Kata

di Paris, demikian

i tahunan pada

jang

pada | jesaian

Menteri luar. negeri Turki, Fouad
Koprulu, telah mengundang menteri
luar negeri Mesir, Salahuddin Pasha,

sebabkan runtuhnja Rumawi

keduniawian

y
terian

k

Rentjans
Tengah.

ta- (kalau tidak dikatakan. tak mungkin
“pergi ke Kairo atas undangan per-j. - Menurut keterangan- bersama
dana menteri Mesir, Nahas Pasha. 'di, soal2 tadi bisa dikemukakan se- | bagi kaum buruh untuk memelihara
diluar-| keluarga mereka, maka jang.
Iran tak berurusan apa? dengan Ing- bagai berikut: »Kebiadaban
bergeris,

g

TURKI - ADJAK
MESIR
RUNDINSAN

gap

' Hussein. Bagian Minggu ji

bungan. persahabatan, kata Fatemi.
Kemudian diharapkannja, perseng
ketaan minjak antara kedua negeri:
“tsb. dapat diselesaikan setjara per-|
sahabatan pula. — Ani.- AFP. 5

4 Inggeris.

5 kedjahatani'

GAL2 jang, dihadapi oleh dunia bebas sekarang,
adalah
serupa dgn
Pesawat tsb. akan Singgah di Amsoal? jang kemudian
menimbulkan runtuhnja »Keradjaan Rumaw?”.
sterdam dan diharapkan sampai di
Pena
dinjatakan
dalam keterangan bersama pemimpin? GeKairo hari Selasa pagi.
|redja Katholik Amerika Serikat, jg mengachiri konperens

-

rundingan

kannja,
bahwa .pembunuhnja dapat
meloloskan»
yi
melakukan |

S

.

a

ditempat

ngatakan, bahwa akan dari pembu
(muhan itu belum diketahui. Dikata

hadapi

M. MOSSADECH
. KEMBALI —

Mossadegh, Minggu siang 4. berang- |
kat dari washington ke New York,

ibunuh

| hari Minggu:
Djurubitjara

positif guna pembangunan.

P:

Saptu"

kediamannya,
di Dieridah. Demikian | “ratemt kata dalam suatu konperen
| Menurut pengamukan | kementerian | si pers, bahwa harapan “buat penje-|

bagi Daerah Bebas Trieste: hal ini |imahasiswa internasional.
dalam nota tadi disebut langkah per. | Dewan balai
perguruan tinggi me-Tjara2 jang perlu didjalankan japenglaksanaan sjarat2 larang diadakannja rapat2 atau delah, supaja
PBB mengadakan ren- tama dalam
perdjandjian perdamaian dengan Ita monstrasi2 didalam
tjana-rentjana jg luas dan jg dikoor
gedung atau dihalaman balai perguruan tinggi tadi,
dinasikan, untuk mengadakan pera- |lia mengenai Trieste”.
Dinjatakan seterusnja dalam nota dan oleh sebab itu
maka polisi dipeturan2, pembatasan? .serta pengura
tadi, supaja Inggeris, 'Perantjis dan rintahkan mendjaganja.
ngan2 pasukan2 bersendjata jang se
Amerika
Serikat
memenuhi kewa- imbang, hingga tingkatan jang PAT
Sebagai
akibat perkelahian
tadi,
djiban2 mereka terhadap Trieste, su: maka- menurut
“Yu untuk pertahanan..
AFP - 5 anggota ke
Usul baru dari 3 besar itu diadju paja statut-tetap daerah Trieste mupolisian dan kira2 10 mahasiswa men
sai Heal
“— Ant. “UP. .
kan kepada
1 dapat lu! Sa
Panitia- an KT
rirgan. — Ant. - RE
Umum PBB. — Ant-AFP.
na2

di Djeddah,

I Ousman, pad

1 menteri. luar

ruan tinggi Teheran malam Minggu
"jl telah berkelahi melawan pendjagaan polisi disekeliling gedung sekolah, ketika mereka hendak mende(ngarkan pidato dalam gedung tadi,
berhubung dengan
peringatan hari

dari Paris, bahwa dalam nota Sovjet
tadi diusulkan, supaja Dewan
Kea-

persendjataan jang makin bertambah:
tambah dan perasaan takut akan pe, dan untuk mendapatkan. 'kegiat
ang” serta Sumber2 baru bagi rentja-

|hari

INTE NATIONAL TU.
NTS" DAY" JANG
: Kira2Ek500 mahasiswa
DI TEHERAN
balai pergu-

|

i

w

diberikan

geris

(Saudi Arabia),

Kata Katemi
Wakil perdana menteri Iran, Hussein Fatemi, hari Sabtu jl. ini tudun
Winston Churchill telah memutuskan

Laup
gunakan setelah orang jang”
|
Mesin2 jang telah dipesan dari ne
Menurut kalangan Inggeris
jang
besar d : hidupnja Ousempunja meninggal dunia, tedipertiaja
pada hari Djum'at | geri Djepang, dapat
netap di Saudi Arabia. Se- pa
menghasilkan
tapi salah seorang - “diantara
(belum masuk
900 ton kertas
setiap
tahun,
jaitu
pemerintah
Inggeris
sanggup
onsulaat Inggeris, pa pjk,
mereka
telah mengatakan:
Aa
da tahun 193:
mempeladjari sesuatu usul konkrit jg |kertas tulis, kertas stencil dan kerkerdja pada pe31 »Sebidji mata sudah tjukup un
tas-tembusan
(doorslag papier).
oleh
pemerintah
Mesir,
"himerintah Saud
Pa
Pada Enan $ Ciserahkan
tuk Inelandjutkan hidupku. Saguna mengadakan plebisit di Sudan.
1939 ia men
il konsul Ingja ingin memberikan mataku .
Paberik kertas
koran
|geris di Djeidah. & Ant-AFP.
Kalangan kementerian L.N,
Ingterbesar.
jang lainnya”. Ani, PNG
5
geris berpendapat, bahwa masih sukarlah
untuk
mengetahui
apakah
Lebih djauh oleh sumber tersebut

luar "negeri Inggeris
ja: mengumurah an pada malam Minggu

askan Galam membuat:
12,
| pemerintan? jang ber spenting
Berdasarkan usul b
H

| tenaga

“jang

Wakil konsg)

2

rmasuk

:CHURCHILL RUSAK RUNDINGAN : SOAL MINJAK

|

penderitaan

Lebih dari 150 orang telah
memberikan matanja kepada
rumah sakit Sussex, untuk dipergunakan bagi orang2 jang
buta agar supaja dapat melihat kembali.
“Sebagian besar dart: mata2

"&

emipunjai pasukan? m

|

menjumbangkan

ngkan rasa takut akah perang
ris

7

$

ce

$ r tentang

|

HALAMAN

an bea na na

“

gratis.

HE
MTNN
AAR OUT
AENI

|
Tanda
Harga langganan sebulan.
Pembajaran dimuka,

R

1t,s

tangan,

Sila

orannja PAKA kemarin ajadi- |
nja terbit ketjil, karena kerusakan |
vean

na

motornja

matjet..

'Perusahaan?,

naKota, NN Tebar Tekan

telah: Sinta

Puan

jang

mestinja

Krinting:

Lebih

hebat lagi, |

kalau kabel dirambut jang terlepas,

I|

Bee

Djual

Rotary

Klaten
——

pada

(mesin duplicator)
Pemotongan kertas

|

Bangsanja Berabe pun pernah mengalami djarndji jang - tidak ditepati
“Oleh Inggerisi jaitn dimasa Inggeris

|.

Tonjokanta

PEMILIK:

s
baru.

4.

—

saga

IV. BETJAK..
V.

SEPEDA.

bingkedan at ini belum menetapi

kuwadjibannja
1951

ajar

adjag

iklum

ena

la an

belum

tahun

akan

pa-

Jogjakarta,

Wali

13

IV,

dan

Kota

143

Keadaan

JUKI”
prima.

peralatan

dan

diambil

tin-

November

1951.

Jogjakarta.

11.

COLUMBIA DE LUXE.
-

- Djakarta
Harga

ata

V

kuwadji-

(Mr. S. POERWOKOESOEMO)

'kilat dapat turut udjian tg. 6

KAKI MERK

DJAHIT

MESIN

.

3

adanja.

”WONGSOATMODJO"

1952.

1951

-

3

membajar

memenuhi

datang:

Baru
|

kendaraan tahun 1951, supaja lekas memenuhinja.
1
a pengtlik kendaraan tersebut sub. I, II, III,

:

bendy)

:

djag

Gee”!

Pal iinan TA Telp.150- Jogja

:

jang
na

Toro,

MEMPERINGAT-

(

' Djl. Masdjid PA. Menerima bg.
E Djanuari

ini

GROBAG.

luas: ' Kursus
Mengetik
2

:

Ne

KRETA
(andong, dilman
drek, major do-sa-do,
KESERAN
(termasuk kletek, grobag- tjeleng).

peladjarannja

|

njatanja
sudah 10 tahun Tommy?
Inggeris masih tetap tidak mau - per
' gi dari daerah sungai Nil itu.

ata Pradja

PARA

| Dengan mesin? jang Ka. dan

baru

SURONATAN

“menarik kembali
negeri Phirun. Tapi |

Berabe sik

Pn
,

2.

. Mesir Patam bakar sama Inggris
udah 60 kaki- Inggeris
Katanja,

tenteranja dari

Di

|

kapset bisa bubrah tidak karuan, :.

—djandjikan cak

1G
1

berhubungan

Sedia Buku tulis A. B. C. isi 18 lembar R. 015 per bidji.
Mersapengyalah dengan Perusahzan Dagang
pa MA
- Lodji Ketjil Wetan 14 — Telp. 406 — Jo g ja

Aa

|
| KAN

Sekolah 7 —
“Telf. No. 61.

tin

bensin di-

ES

karena ' mapalnja
telah diputuskan
oleh .mata2...Pa aa
1
Benar djuya, mBah Nur. Tapi ka |
ta
an

#lusatah

ba

Klaten.

Pem. Pompa W. S. HARTOJO
Djalan
-

diledakkan dengan dinamit

dimasa aksi polisionil I, dj
“itu tetap kokoh. dan sentausa...

kembali pompa

membutuhkan

9b

" Tjontohnja,
“katanja, salah. satu 13
djembatan di Djawa- Barat, jang

Kabuhalka

a r$ . a R. IT 12 seliter,
j Buka djam 7 -18.00 —
Djuga sedia matjam? Smeer -olie,

pot dan bisa menggagalkan ren |
jang” besar:
u

ana

atiaaran

EN

H

H Mbtor

dan

Erres

O:

DIY

RA

TJEPAT,

REPARASI

La pa
Kama

“3

1

VULPEN:

Parker

bermatjam?,

Philips

sedan

SEGALA
x
dan

Aerometric

model

terachir.

jang

MATJAM

ALAT?

Sheaffers

de Luxe.

BARANG? INDAH UNTUK HADIAH DAN TANDA MATA.
PERSEDIAAN LUAS DAN PILIHAN
JOGJASILVER:
——

|

:k
Harga?

sesuai

dengan

keadaan

dan

kebutuhan

umum.

109-111

tidak begitu heran.

menduduki kotag Indonesia atas na

ma

Sekutu:

:

Memang

djanaji Balbi

serang

di

langgar oleh keadaan baru jang me
njebabkan ada djandji baru, jang me
ngabahkan #djandji lama, kata mBah
Nur.

:

Dijawab Berabes Apa tjuma djan
dji politik sadja? Apa mBah sudah |
lupa

lagu: Ping ggi

gunung

Te

me

mang

djandji?

: POWER LAWAN
17. SEDA

MOBIL

|

#kemarin 'petang: sekira djam 18. 15
dimuka
Gedung Negara telah terTr pelanggaran antara power-wa
gen P.M. dengan mobil sedan AB.

MISS

Er

Mobil

A
jang

datangnja dari

mi

mendapat kerusakan dibagian mika,

:

lampu kanan muka petjah, spat-bore
| dan dinding mobil tadi bagian

sobek. Sedang

“bil itupun

muika |

stuur-stang dari mol

putus, sementara itu me |

.sinnja “masih

dapat

dihidupkan.

Ketika terdjadi tabrakan poweren tadi terus djalan, hingga na |
ik ditrottoir disebelah barat
djalan
dekat pohon beringin. Tentang n
lakaan mamusia tidak ada.

S.G.A. NEGERI

4 TAHUN

: Pada
hari Sabtu jl., S.G:A: Negeri:
Birakcarto mengadakan
Me nan
hari ulang tahunnja jangke-4, dgn
mengadakan pertemuan
: ekedarnja
:dan pertandingan olah raga. Dalam
pertemuan jg dihadliri ketjuali. oleh
peladjar2 S.G.A. Negeri, djuga wakil

. dari P.P.S.G. Daerah. Kepala Seko“lah (Bapak R. Sunarjo), meriwajatkan S:G.A., tumbuhnja S.G.A., jg penuh dgn rintangan2. Selesai sambutan2,
maka dilangsungkan pertan-:
dingan

olah raga

kolah, dengan
Gdaraan diantara

1 aa

untuk

maksud

seluruh: 2-3

agar

peladjar2

persau-'

S.G.A.

Ie-:

:

ag

Siaran RADIO
| SELASA

20 NAP.

1951.

“Gel.1 42,25 59,2 dan 1224 m.

12.30
14.00

Hidangan orkes2
Ona:
Pengantar makan siang - —.
“oleh ORJ.

17.05 Taman Pemuda oleh IPPI .
(opa: Seksi S.G. Putri...
Angkatan

Marg. arine PUSAKA ini “Yulen,
segar dan gurih, lebih enak

Perang.

18.20 Dunia olah raga
11830 Krontjong sendja oleh
“5
10K. Mustikawarna.
19.15 Sekitar Kesenian kita.
20.30 Aneka warna oleh Sarina
21.15

Obrolan Pak

Besut.

21.30 Ujon2 njamleng
: sk Ba
ee

dan

oleh

. TUXOR Ta

Agar
laak-pauknja
kering-empuk

lebih banjak vitamin dan

bahan berguna jang dikandung dari margarine lain?-

v3
Vj

1745 Ruangan

nya, sedang harganja pun
ta lebih mahal. hobalah

PUSAKA sekarang djuda!

1.

Film bubar enteng.
Musik. Lagu? gembira-ria,

. Dance
| Teks

30x

»Slangen- mens"

INDONESIA

—

$

Belanda.

Didahului oleh adu-tindju:

beat

:

LL
UAPARD CHARLES.
:
"e San berat.
:
Maa)
7, Ezzard Charles
Kknock-out.

9

Yon

Digoreng

dengan

PUSAKA

artinja

Ke

keraknja mendjadi
berwarna
kuning-emas,
dengan PUSAKA iantjar segala-galanja.

ejo puki

1 Si

Pasti bagus
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