
  

  

: TN 'djam 11 
LN. Mr. 

2 baba Saal Ber 
nesia mendjadi ang 
aginja bukan soa 

apakah hal Pn : 
' Aga “Sidang Ka 

TA tebak Te 27 1g 
ana keputusan kabi- 

akui Naa Ra “an 

Manan politik luar negeri 

| pemerintah RIS jl. berarti, bah- 

ntah negara Kesanan 

Kena, lainnja, 
, bahwa  mendjalan- 

“kan nata luar negeri, 

# sekarang akan mendekatkan 
dengan setiap negara jang 

| masjarakat interna- 

2 Paket bui 

| kepada pers 
ik Juar negeri- 

pemerin- 

serta sekretaris ne- 
ema An adreae. Tengkap:! 

  

up. pun Gak 

pemjebidikan. 

eterangan, bahwa mgjoor B. 

1 adalah bekas 

sibuk 

gurun 

. pertempuran Korea : 

"- or 
  

N NTERI 
2 - SEMA 

Halian telah sia dengan pesawat 
terbang dari Surabaja di Manna 

terbang Semarang. 
Beliau didjemput oleh dana 

sar2 militer dan Sipil jg, selan- 
djutnja Jalu langsung mengundju 
ngi Markas Panglima Tentara 
Terr. Djawa Tengah. Kedatangan 
beliau hanja dengan seorang per- 
wira adjudant. Dari Markas Div. 
NI beliau selandjutnja mengada- 
kan kundjungan ke rumah sakit 
"militer kita, dimana beliau seba 
gai seorang dokter dng. teliti me 
ngamati para mereka jg.sedang di 
rawat. Rebo pagi beliau bertolak 
kembali ke Djakarta. 

F. 208.000.000 RUGI. 
Menurut Sin Po kerugian seba- 

gai akibat pemogokan Sarbupri 
ada f. 268 900-000,— R.D. 

lawanan Utara makin kuat 

— Pasukan2 angkatan laut laku 
kan serangan tjatut' 

dap- Seoul dari 2 
“ Kimpo dan dari Inchon. Perlawa nan 
“dan serangan Amerika ditambah pula dengan 
wat2 udara kepunjaan angk. lau £, 

sebe- 
Djakarta - 

Ti Kimpo. 

' Pasukan2 laut jang menjerang 
dari Kimpo telah tjapai tepi ba- 
rat sungai Han diseberang Seoul. 
Pasukan2 laut jang diperkuat de 
ngan dipisi ke-7 Amerika meng- 

— hadapi perlawanan dari pehak 
utara jang makin lama makin ku 
at Kira2 2.000 orang Korea 
mungkin pastkar2 Korea" Utara 

2 kental menjeberangi 
'Han kearah Selatan. - 

Wartawan UP dari Korea ha 
ri Selasa melaporkan pasukan2 
laut Amerika jang madju dari 
.Inchon, pada saat itu berada 2 

sungai 

“mil dari Seoul. 

“Menurut AFP angkatan laut 
“Amerika Senin mengumumkan 
iaporan2 penerbang2 jang ber- 

| —pangkalan dikapal induk, menga 
takan pasukan2 tentara laut Ame 
rika telah masuki Jongdongpo. 
bagian pinggir kota Seoul. 

.. Moskow tentang Inchon. 
'Komunike Utara jang disiar- 

kan radio Moskow malam Sela- 
sa pertama kali sebut2 terdjadi- 
nja pertempuran: didagt ah In- 
chon. | 
  

ng rahasia Parlemen 
Ts asana 2 fabasis" 

1 parlemen mendengarkan dan membitjarakan 

4 
' 
, : 
3 
4 

(dibelakang pintu tertutup) kema 
laporan 

« merigenai usul anggauta Ngadiman P. K. 1. ) supa- 
sumpan didepan parlemen. 

Te berdjalan 1V5 
anggota jang ke- 

n menerangkan, 
: nana 

elakang: pintu tertu- 
menduga, bhw. 
yadiman itu ter- 

ngit jang oleh 
Hn ditarik 

sendikan perdapat2 sbb. : 
(1) Pihak pengumpul meman:- 

. dang negara kesatuan itu adalah 
negara baru dan Presiden seba- 
gai rechtsfiguur baru harus 
sumpah. Konsekwensi dari penda- 
“pat ini jalah bahwa segala tindak 
an Presiden sesudah. 17  Augus- 
tus 1950 (waktu terbentuknja ne 
gara Kesatuan) tidak sjah dian- 
taranja penundjukan formateur 

i- kabinet jang akibatnja pun. tidak 
TA jang telah diben- 

tuk oleh formateur itu. 

(2) Pihak jang tidak ddjai 
sumpah berpendapat, | ibahwa Pre 

| siden pada permulaan revolusi su 
dah disumpah sebagai kepala. ne 

| gara kesatuan sedangi ketika ter- 
djadinja negara federal (RIS) 
un sudah disumpah. Menurut 

pendapat ini negara kesatuan bu- 
kanlah negara baru, tapi 

djutan dari negara jahg diprokla 
irkan Utan 17 NE 1945 

3 pengajar “ko da merupa- 
jalan tengah jaitu Pn 

| “dinas. 
an : 

kelan- 

3 berangkat d 

| #ankan sela 

“Pasukan2 tentara laut Amerika melakukan serangan terha- 

djurusan hari Alan pagi dari lapang terbang 

pehak Utara makin kuat 
| /seran ygan2 pesa- 

jang pertama kali bertindak da 

Pendjeladjah Inggeris di- 

serang. 
Menurut kementerian angk. la 

ut Inggeris hari Senin pada hari 

Minggu pesawat2 udara Utara 

menjerang kapal  pendjeladjah 

Ingeris , Jamaica" : Ant-UP. — 

PM. BERKUNDJUNG Bi 

BANDUNG. 

Hari Semen 1 Wk. P.M. Hamengku 

Buwono selaku koordinator keamanan 

disertai sekretaris dan Mr. Memet Tanu 

midjaja dari kantor Pusat Polisi berkun 

djuna di Bandung dengan pesawat ter 

bang. 5 

Pada hari tu diadakan Ba ani 

dengan Guberouar Sewaka, Kepala Polisi 

Djawa Barat, Kepala PA.M. Djawa Ba: 

rat, Wk. Panglima Divisi Siliwangi Letn. 

Kol. Sutoko, Ir. Ukar, residen Priangan 

dan beberapa pembesar lainnja. 

Menurut keterangan, jang mendjadi 

pokok pemibitjaraan jalah soal? dan 

idhtiar mengenai keamanan. Hamengku 

Buwono tidak man memberi keterangan 

sesuatu apa. : 

Menurut Mr. Memet garis besar me- 

ngenai keamanan dapat diharapkan akan 

dikemukakan pada sidang parlemen ig 

akan datang dimana pemerintah akan 

memberi keterangannja. 

Kemarin rombongan itu kerabali 

Djakarta. 

Sementara itu dikabarkar, bahwa kol. 

Nasution kemarin terbang kembali ke 
Djakarta dan terus ke Bandung untuk 

mengadakan pertemuan dengan Kol. Sa 

-dikin dan perwira sub territorium Dia 

wa Barat untuk membitjarakan soal? 

“Ant. 

"K. 

ke 

IMUM 
LAYAN 

emarin petang djam 17.00 Kabinet 

ir telah mengadakan sidang untuk 

membitjarakan soal2 jang mengenai Ke 

.terangan politik pemerintah jang akan 

diadjukan nanti pada parlemen. RD. 

i Sekitar Parlemen, 
Sidang pembukaan parlemen 

kemarin dulu dimulai pada pk. 
10.00 dipimpin oleh ketua Sarto- 
10 jang djuga mengutjapkan pi- 
dato - pembukaan. Sidang diha- 

diri oleh 152 anggauta. Dari pi- 
hak pemerintah hadir Menteri Pe 
nerangan Pellaupessy dan  Men- 
an P. P. & K. Dr. Bahder Djo- 
an. 

Sorenja pk. 19.30 diadakan si- 
dang panitia permusjawaratan un . 
tuk memeriksa surat2 kepertjaja 
an dari anggauta2 jang baru da- 

(ang. 
Ketua Sartono terangkan, bah- 

wa selama terbentuk negara ke. 
satuan, parlemen baru bersidang 
9 kali, jaitu 7 kali pleno dan 2 ka 
| tertutup rata2 dikundjungi oleh 
177 anggauta atau 56Jo, dan 
tiap rapat rata2 tiga djam 28 me 
nit. Menurut ketua Sartono, Pa- 
riftia Tata Tertib kini sudah sele- 
sai dengan rantjangan peraturan 
tata tertib jang lengkap, -terdiri 
dari 135 pasal. Disamping itu Pa 
nitia Permusjawaratan telah me- 
mutuskan atjara2 sidang parle- 
men, memadjukan resolusi untuk 
membentuk satu panitya parle- 
men guna memperdjuangkan pen 
:digian Indonesia tentang Irian Ba 
“rat, usul initiatip berupa rentjana 
Undang2 untuk mengangkat wa- 
kif guna Irian Barat dalam parle 
men. Ant. 

#Kehru- dimuka Parfai Kongres : : 

Saja tjela PBB karena pemboman? 
  

RAKJA1” (ANGGAUTA 5. P. 5) 

s5 yKanwaat 

bitjoran . 

ah .. Yo 

Advertensi 2 " 

| millimeter “1 kolom £ 051 

NOMOR 212 — TAHUN VL 
        

.kaporan penting” Mc Ar. 

thur pada DK 
Komando-bersama Djendral Mac Arthur memberi laporan ke 

| pada Dewan Keamanan pada Senen sore, bahwa telah terdapat : 

bukti2 jang njata tentang adanja pengiriman perlengkapan' amu- 

nisi dari Sovjet Rusia kepada Korea Utara dalam tahun 1949 dan 

tahun 1950, serta tentang pengiriman tenaga manusia jang terla- 

tih dari RRT, demikian dikatakan oleh kalangan2 jang mengeta- 

hui di Lake Succes pada hari Senen. 

Delegasi Amerika tidak mau 
membenarkan berita itu, tetapi di 
katakan, bahwa wakil Amerika. 
Warren Austin, akan membatja- 
kan laporan tadi, jang dinama- 
kannja penting, dimuka Dewan 

Keamanan dalam sidangnja hari 

Senen. 
Sebagai diketahui, Sovjet Ru- 

sia aa menegaskan, bahwa 
alat2 sendjata Rusia jang berada 
ditangan Korea Utara hanjalah 
alat2 sendjata jang telah didjual 
kepada pemerintah Korea Utara 
sebelum pasukan2 pendudukan 
Sovjet ditarik mundur 2 tahun jg 
lalu. — Ant- UP. 

  - 

Sekitar sidang Dewan: ' Atlantik : 
  

Persetudjuan 12 negara Pakt 
Atlantik 

Mengenui persatuan komando Eropah 
12 Menteri luar negeri Pakt Atlantik Utara jang mengada | 

kan pertemuannja pagi kemarin di New York membitjarakan 

laporan dari para wakilnja tentang soal untuk mempersendjatai 

Djerman kembali, jang diduga telah ' mengandjurkan supaja 

soal tsb dipeladjari terlebih dahlu dari sudut tehnik. 

Sudut politik dari soal tsb. 
menimbulkan penghalang jang 

hingga sekian telah mentjegah 
para menteri luar negeri tadi 
untuk mendapatkan suatu penje 
lesaian jang acceptabel. 

Dalam pertemuannja Sabtu ji 
Dewan Atlantik telah minta ke 
pada para wakilnja supaja mem 
bitjarakan soal itu dan apa jang 
akan dibitjarakan oleh Dewan 

tsb. hari ini adalah hasi! dari 
perundingan2 para “wakil tadi 

diluar batas 
P, M. India Nehru dalam pidctonja jang ditudjukan kepada 

Badan Pekerdja Partai Kongres. kemarin dulu telah mentjela P. 
B. B. berkenaan dengan pemboman2 jang dilakukan diluar batas 
di Korea, dan oleh karena itu P. B. B. menurut pendapatnja tida 
perdulikan sama sekali ,,agressi jang berdasarkan tuduhan'. 

Dalam mengupas keadaan inter 
nasional jang dikatakan dapat 
meledak setiap saat ini Nehru 
menekankan sangat perlunja me- 
niadakan kemungkinan petjahnja 
perang dunia dengan djalan me- 
ngadakan penghentian perang di 
Korea, karena - kata Nehru pe- 
rang jad. akan mengachiri riwa- 
jat dunia. 

Dalam mengupas masalah per 
wakilan RRT di PBB Nehru ber- 
bitiara dengan menumpahkan pe- 
rasaannja. Ia mengritik negeri2 
jang dikatakan tidak mau meng- 
hadapi kenjataan2 jang senjata- 
nja dengan tetap menganggap 
wakil Kuo Min Tang jang tida pu 
nja sedjengkal tanahpun di Tiong 
kok Daratan sebagai wakil Tiong 
kok dalam PBB jang sjah. 

Selandjutnja Nehru memperi- 
ngatkan dengan keras bahwa per 

  
  

  

| Samarinda. perahu? Pem manusia untuk mengu 
AT 

'madam kebakaran pada 

tikaian bom atoom akan menga- 
kibatkan ,,reaksi2 jg. membaha- 

jakan” terutama di Asia. 
— Setelah selesai pedato komite 
pekerdja Partai Kongres menje- 
tudjui politik L. N. pemerintah. 
Ant. AFP. 

Amerika tidak menerima 
tawaran Korea Utara. 
Djurubitjara kementerian luar 

negeri Amerika Serikat pada ha- 
ri Senen mengatakan bahwa Ame 
rika Serikat tidak menerima ta- 
waran2 perdamaian dari Korea 
utara dan bhw tidak diketahuinja 
tentang suatu dasar dari berita2 
jang mengatakan bahwa pemerin 
tah Korea Utara sedang menju- 
sun usul2 perdamaian. Ant-UP. 

— Pemerintah Rumania pada 
hari Senen telah mengambil ke-” 
putusan untuk memperpandjang 
masa mendjalankan kewadjiban 
dinas militer untuk segala bagian 
dari angkatan perangnja dari 2 
tahun mendjadi 3 tahun. Peratu- » 
ran tersebut berlaku mulai tg 1 
November jad. 

hari Minggu kemarin. 
Menteri luar negeri Amerika 

Dean Acheson, telah menjata- - 
kan, bila para anggota negeri2 
Pakt Atlantik dapat memberi « 
djandji bahwa mereka» sendiri 
dengan tak ikut sertanja Djer- 
man akan dapat memberi dja- 

minan keamanan bersama dari 
benua Eropa, ia tak akan terus 
mendesak untuk dipersendjatai- 
nja Djerman kembali. g 

Dari itu, kata Acheson, soa- 
nja bukan “untuk menentukan, “ 
apakah dipersendjatainja kem-, 
bali - Djerman itu diinginkan 

atau tidak, tetapi apakah dalam 
arti tehnis akan mungkin utk 
mempertahankan Djerman Ba- 

rat dengan tidak ikut sertanja 
Djerman. 

Untuk mempeladjari soal tsb 
dari sudut tehnis akan dilaku- 
kan dalam pertemuan menteri2 ' 
pertahanan Pakt Atlantik Utara 
jang akan diadakan di Washing 
ton nanti. Ant. UP. 

DELEGASI ATJEH BESOK 
KEMBALI 

Delegasi D.P.R' daerah Atjeh 
jg. terdiri dari Tengku, Abdul Wa 
hab, Abdulgani dan Kamarusid 
jg- telah datang di Jogja dan Dja 
karta untuk mempertahsekas ke- 
putusan DPR dengan status oto 
nom bagi daerah Atjek kemarin 
pagi telah bertemu dengan mente 
ri D.N. Mr, Assaat, dan kemarin 
dulu dengan bekas P.M. Moh. 
Hatta. Sebagai djuru bitjara Ka- 
rusid mengatakan, bahwa hasil 
kundjungan delegasi jalah akan 
ditindjaunja kembali soal Atjeh 
oleh pemerintah. Besok delegasi 
ini akan terbang kerabali ke 
Xtjeh. Ant. . 

— Kabinet Inggeris dalam si- 
dangnja merlindjau kembali ke- 
adaan politik berkenaan dengan 
akan diadakannja pemungutan Su 
ara esok hari mengenai aan, 
lisasi badja. -— 

  

Pertahanan 
rakjat Amerik

a 

Djenderal LD Clay memberiinstruk 
si utk melatih 40.000 pasukan - 3 

sukarela. 
Djendral Louis D. Clay, dulu komandan tertinggi Amerika 

di Djerman dan kini komissaris pertahanan rakjat di New-York, . 
kemarin dulu mengirimkan instruksi kepada kepala2 pertahanan 
rakjat daerah diseluruh negara, minta supaja mereka memulai de 
ngan latihan koprs dari 400.000 orang Pena sukarela uan neg, 
tahanan passif. 

Pasukan “sukarela tsb. akan 
membantu polisi dan barisan pe- 

waktu 
ada serangan udara. 

Dalam pada itu perhimpunan 
para walikota Amerika" telah me 

f  



    

    

   

      

   

        

   
   

  

   
   

    

   

        

   

  

   

      

   

  

   

    

   

    

   

  

   

    

| Dsendjata Ik. antara 200 sampai 

 unja Ik. ada 500 orang. 2 

“Ditempat? bekas daerah AU. 

“ misalnja didesa Sumolangu “dll, 
oleh pihak kepolisian telah diada- 

'kan pembersihan jang kedua kalis. 

nja, mentjahari sendjata A.U.I. jg .. 
“ketinggalan. Pa tng 

“ Keadaan penduduk jang tadi- 

inja mengungsi,. berangsur2 pu- 
lang ke-kediamannja. Pekik ,,mer 

“deka” jang sesudah clash ke HI di. 

“larang oleh Kjai Sumolangu kini 

. tiap2 ada tentara liwat diutjap- 

Ikan oleh tiap penduduk desa. 

LL. 'Tanah2 pekarangan dan sawah 
| disekitar Sumolangu tampak tak. 

' terpelihara sama sekali sampai 

“ bersemak-semak berhubung mulai 

.. sebelum Belanda meninggalkan 
— Kebumen, tenaga penduduk dike- 
| rahkan untuk kepentingan A.U.I. 
“ Kjai Sumolangu. Karenanja dicha 

watirkan bahwa di Sumolangu 

(5 akan mendjalar penjakit tjatjar. 

(2 Dalam pertempuran jang ter- 
: achir Markas A.U.I. di Kalipuru 

diduduki oleh Apri, dan dapat di- 

“ tawan 33 Laskar A.U.I. diantara- 

nja, Kjai Faifur disalah satu gua - 

di desa Kalipuru dengan sudah 

tidak memegang sendjata. Oleh 

&..Loverste Amat Jani kepada warta- 
..wan ,,K.R.” diterangkan, bahwa 

pimpinan A.U.I. jang memegang 

— Tol terpenting dalam peristiwa Ke 

. “bumen ini ada12 orang, kepertja 
“jaan rakjat terhadap Kjai Sumo- 

233. 

A.U.I. Sumolangu akan meng 
—.. gabungpadaDI? 

KN “Pada tanggal 18 September wartawan kita telah "mengada- 

“kan periindjauan disekitar daerah' A.U.I. sebelah utara dari kota 

| Kebumen jalah didesa Krakal, Wadaslintang dsb. Setelah Kalipuru 

“diduduki oleh Apri, pasukan A.U. 
. 'Wonodadi-Bobotsari dan ada tanda2- mereka akan menggabung- 

| kan dengan PMI. didaerah Pekalongau.. Djumlah A-U.I. jang ber- 

(. Sumolangu itu lari kedjurusan 

300 orang atau dengan keluarga- 

kianlah keterangan Residen Kedu 
Muritno jang baru2 ini telah me- 

ngallakan penindjauan — di. desa 
Wadaslintang kepada wartawan 

Ma 

  

KONGRES SERIKAT SEKER- 
» TDJA . PAMONGPRADJA 

“ Dalam pertengahan bulan Okto 

ber S.S.P.P. akan mengadakan 

kongresnja di Bandung, atas inisi 

atif Serikat Sekerdja Pegawai Pe- 

merintah Daerah Djawa “Barat 

dan Serikat Sekerdja Pamongpra 

dja di Jogja jang telah ada perse 

tudjuhan untuk mengadakan fusi. 

Dalam waktunja akan diundang 

semua serikat sekerdja dan semua 

organisasi jang berhubungan de- 

ngan ke pamongpradjaan di selu 

ruh Indonesia. 
Pada tg9 September telah di 

bentuk sebuah panitya jang dike 

tuai oleh Ardiwinangun dan wk. 

ketua K.R.T. Wirjodiningrat dari 

Jogja. Alamat Panitera Panitya 

Kongres Djl. Buahbatu 66 Ban- 
lan. 

  

81 Pabrik gula kerdja 
Memurut tjatatan SOBSI, di 

Djawa sekarang ada 81 pabrik gu 

la jang bekerdja. Kaum buruh 

dari 76 pabrik dari 8l itu terga- 

bung “dalam S.B.G. anggauta 

S.O.B.S.L, jang sisanja jaitu dari 

    

   
   

  

   

langu sudah lenjap setelah Mar- 3 En: 

Ia Pertahanan A.U.I. di Kalipu- Na SAN
A . 3 Ng: 

“im diduduki oleh Apri. Sendjata2 ' HARJA UDAYA, jang masuk da- 

ALU.I, jang dapat kita TAMPAS “am Gabungan Sarekat Buruh Re 

“semua sudah diubah amunisinja olusioner (LGASBRI”). 

| didjadikan  sendjata dumdum. 

    

2 

mean ati 

PELEPASAN BESAR2AN SE- 
TELAH PERSETUDJUAN, 
Kommissaris PP Sarbupri di. 

Subang mengabarkan bahwa se- 
lelah persetudjuan antara Sarbu- 
Pri - ALS / PEPTO tertjapai, ki- 
ni Pengusaha perkebunan di P. 
& T. mengadakan pelepasan bu- 
ruh setjara besar2an, Beberapa 
djumlah buruh jang dikeluarkan 
belum didapat keterangan. Pele- 
pasan ani terdjadi di bagian2 
bengkel, sopir dan bangun2an de- 
ngan alasan bahwa djumlah .bu- 
ruh di tempat tsb. terlalu ba- 
njak. 

Selandjutnja oleh PP Sarbu- 
pri dimana diterangkan bahwa pi 
hak madjikan tidak akan menga- 
dakan aksi pembalasan berupa 
apapun djuga. 

Kepada Kementerian Perburu- 
han kedjadian ini telah diberita- 
hukan, Ant. 

  

KERUGIAN LK. 1 MILJUN 
SEHARI. 

Berhubung dengan telah tertja- 
painja persetudjuan antara Sar- 
bupri dengan ALS, ketua Sarbu- 
pri tjabang Bogor telah mengada 
kan pertemuan2 diranting2 pada 
tanggal 17/9 untuk memberi pe- 
nerangan2 tentang hasil2 jang te- 
lah diperoleh. Antaranja rapat di 
Tjiluwer dikundjungi oleh 390 
orang pemogok sedang di Tjigom 
bong 800 orang pemogok. 

Kepada ,,Antara” Sukandar, ke 
tua Sarbupri tjabang Bogor me- 
nerangkan, bahwa Sarbupri kabu 
paten Bogor sudah mempunjai 38 
ranting dengan “anggauta kl. 
40.000. orang, ' sedang beberapa 
perkebunan jang belum mengga- 
bungkan kepada Sarbupri djuga 
solider dan ikut mogok. Kerugian 
perkebunan2 dengan adanja pe- 
mogokan 'itu kira satu hari 
f. 1.000.000— demikian menurut 
Sukandar. Selandjutnja diterang- 
kan selama pemogokan tidak ada 

- insiden jang berarti. Ant. 
  

   

    

   

  

   

            

   

              

   

  

   
   

  

   

      

   
    

          

   

   

    

Waktu Apri mengadakan penang- 

“kapan terhadap Laskar2 A.U.I. ig 
tadinja mendjadi anggauta Batal- 

jon Lemahlanang, ternjata bahwa 

banjak pula para Kjai waktu itu 

— tidak suka memakai ,,serban atau 

#0 ikat kepala lainnja” dan menga- 
"takan ,,kula tijang kafir ndara” ! 

| djangan ditangkap. Sebagaimana 

. diketahui A.U.I. menamakan ten- 

' fara Apri, adalah tentara kafir, 

“kata Overste Amat Jani, Koman- 

“dan Operasi Sumolangu kepada 
wartawan ,,K.R.” 

| Dikatakan pula bahwa di desa 
“Kalipuru Apri telah dapat menje- 
lamatkan orang2 jang ditawan 

oleh A.U.I. sedjumlah 69 orang 

' diantaranja terdapat Major Mas- 

'hud jang ditawan sedjak hari per 

— tama pertempuran di Wonosari. 

Dalam pertjakapan residen Ke 

“du R. Muritno Reksonegoro kepa 

da wartawan ,,K.R.” diterangkan, 

berhubung dengan adanja penga wa, dengan djangka satu tahun. 

| tjauan A.U.I. itu, disekitar desa Untuk menghindarkan bahaja 

 Kalipuru sadja, rumah2 jang di- . handjir akan 

' “bakar Ik. ada 100 buah dan keru- ' djirkanaal dari kali Tjitanduj ke 

' gian penduduk ditaksir tidak ku- Segara anakan dan Tjiseel diper- 

— rang dari f 50.000. Ini pun belum batasan Lakbok selatan dan Lak 
“terhitung rumah2 jang dibakar di 

sekitar desa Sumolangu. Selan- 

— djutnja jang mengenai pertolong- 

“an kepada para pengungsi dite- ditegaskan bahwa untuk menger- 

| rangkan disekitar desa Kalipuru  'jakan memasuki lumpur dari ka 

“Ik. ada 6 desa penduduknja me- li Tjitanduj dan kali Tjiseel ke 

Rs ngungsi di Wadaslintang IkSaca dalam rawa, semua penduduk cdi- 

' 4000 orang dan sebelah Selatan . sana sedia tenaga untuk menger 

Ik. djuga ada 4000 orang. Demi- djakannja, tapi untuk hal ini 

Aa Na 3 NE: Fat : mungkin akan merugikan rakjat, 

maka jang berwadjib supaja dapat 

memperhatikannja dengan membe 

rikan bantuannja. Sedang peker- 

Luas sawah di Lakbok selatan 

daerah Tjiamis 5.179 ha dan jang 

masih merupakan rawa2 2.793 ha. 

Letaknja diantara gumung Ken- 

deng sebelah barat dan kali Tji- 

tanduj disebelah timur sedang di 

tengahnja mengalir kali Tjiseel 

dan kali Tjiputrahadji. 

Untuk dapat menghindarkan 

kesusahan terhadap rakjat disana, 

kini oleh jang wadjib sedang diich 

tiarkan dengan mengirimkan su- 

rat permohonan kepada Bupati 

"Cjiamis jang maksudnja: 

Untuk mengeringkan rawa jang 
luasnja 2.793 ha, tidak ada djalan 

lain ketjuali mengalirkan lumpur 

dari kali Tjitanduj dan kali Tji- 

seel, dangan membikin saluran2 

jang teratur dari kali ke dalam ra 

H Tjitanduj. 

djirkanaal dan mempersatukan 

Tjitanduj dan Tjiseel, diserahkan 

kepada Pemerintah (Negara) ha 

Du njarakjat di daerah Tjiamis sela- 

oleh tan sedia untuk memberikan ban 

| Mulai awal bulan Oktober jad 

(0 di Solo akan dibuka kursus tech- 

| mologie, accouniant, pemegang bu 
“ku disb.nja jang diusahakan 

membikin ban 

bok utara akan dipersatukan ke ka 

Selandjutnja dalam surat ita 

djaan lain seperti membikin ban 

  

   

  

— Di Solo baru? ini dilangsung- 
“kam djuga penjumpahan dan Pe- 4 GNDERNEMING DISERAH- 

Ketua Mahkamah Tenta 

r uprapto jang diberi pang 

tgan sekedarnja. , 

  

KAN PADA SARBUPRI. 
Empat onderneming jang letak 

Kolonel titulair. Anggo 
tsb. ialah sdr Ma-. 

ajor Achmadi, 
kro dan Kapten 

g Djaksa2 terdiri 

ajor Sastrosunar- 

    

    

  

nja didaerah Sukabumi, kepunja- 
an orang2 Indonesia, Arab dan 
Tionghoa,  jaitu “onderneming2 
Linggasari Antralina, Tjilatjap 
dan Madutawon tlh, dua minggu 
diserahkan ' kpd. Sarbupri, spj. 

diusahakan selandjutnja dan ha- 
| silnja diambil oleh Sarbupri sen- 

tara, selama mogok, dan didasar 
kan atas simpati. Pemogokan su- 

selesai... 0. 1 

ti, Penjerahan 'ini untuk semen- 

Rentjana pembangunan 
Lakbok Seiatan 
  

PEMBENTUKAN P. M.P. DI 

SEKOLAH2 RENDAH. 

Oleh kalangan jang berwadjib 

di Djakarta kini sedang diusaha- 

kan pembentukan P.M.P. .,Palang 

Merah Pemuda” jang mendjadi 

bagian dari Palang Merah Indone 

sia di sekolah2 Rendah diseluruh 

Djakarta Raya. Pembentukan itu 
dimaksudkan, agar anak2 murid 

di kelas2 jang" sudah “dianggap 
mentjukupi seperti di Kelas V 
dan VI dapat turut serta mem- 
bantu pembangunan Negara Indo 
nesia dalam lapangannja jang se 
deradjat kekuatannja masing2. 

— Sementara itu oleh Markas Be- 
sar Palang Merah Indonesia di 
Djakarta kini telah diberikannja 
tuntunan jang mengenai pekerdja 
ah dan tugas Palang Merah Pe- 
muda didalam masa pembangun- 
an Negara seperti sekarang ini. 
Dalam tuntunan ini disertakan 
djuga sedjarah perkembangan 
organisasi2 pemuda di seluruh du 

Merah. APB. 

#KEDAULATAN RAKJAT” RBBO 20 SEPTEMBER 1950. 

  

    

AA ank EKO TAN AT NA TN RT Aeng tt   

  
Karena taufan jang-sangat hebat menjerang Florida, maka 

kota Savannah ditimpa hudjan jang lebat, hingga air dibeberapa 

tempat sampai 2 meter tingginja. AEN Pi 

Mr. Susanto Tirtoprodjo: 

Tidak benar PNI petjah. 
Berhubung dgn. tersiarnja berita2 jang mengatakan bahwa 

dalam kalangan Partai Nasional Indonesia terdapat perpetjahan 

antara golongan Mr. Susanto dan golongan Mangunsarkoro, Mr. 

Susanto menerangkan bahwa kabar tsb. sama sekali tidak benar. 

la merasa heran sekali dengan tersiarnja berita tsb. dan olehnja 

sangat disesalkan. 

  

  

  

Menurut Susanto antara dirinja TJIPAJUNG DAN MEGA 

nia jang perdjuangannja di tudju 
kan kepada perdjuangan Palang 

dgn. Mangunsarkoro tidak pernah 
ada apa2 jang ' mengakibatkan 
timbulnja perpetjahan dalam PNI 
sekarang ini, 

Berhubung dgn. diadakannja 
sidang Dewan Partai PNI-di Dja- 
karta jg akan menentukan sikap 
baik diluar maupun. dalam parle- 
men, Mr. Susanto menerangkan 
bahwa menurut pendapatnja per- 
soonlijk pada waktu sekarang ini, 
PNI akan mendjalankan opposisi 
setjara konstruktief terhadap ka- 
binet Natsir. Terhadap soal ini 
ja sependapat dgn. Sidik Djojo- 
Sukarto bahwa PNI tidak: akan 
mendjalankan opposisi asal meng 
hantam sadja, melainkan segala 
apa jang disadjikan oleh kabinet 
Natsir lebih dulu harus ditindjau 
dan dipertimbangkan  masak2, 

apakah itu baik untuk negara dan 
rakjat ataukah tidak. Djika sega- 
la. tindakan. kabinet Natsir itu 
akan menguntungkan bagi nega- 
ra dan rakjat maka sudah barang 
tentu PNI akan dapat menjokong 
sepenuhnja. 

Djika dipandang dari sudut utk 
kepentingan persatuan jg. bulat, 
memang kabinet Natsir sekarang 
ini masih mengalami kekurangan 
dalam  usahanja memperkokoh 
persatuan sekarang ini. Demikian 
Mr. Susanto. Mengenai andai ka- 
ta terdjadi ,,reshuffle” dalam ka- 
binet Natsir sekarang ini djustru 
untuk kepentingan persatuan, apa 
kah PNI- akan dapat menerima 
untuk duduk dalam ,,reshuffle” 

kabinet itu, ” Mr. Susanto mene- 
rangkan bhw. PNI “akan dapat 
menerimanja djika tuntutan2 se- 
perti jang dikemukakan oleh PNI 
il. dapat dipenuhinja. Djika tun- 
tutan itu tidak dipenuhi maka de- 
ngan sendirinja PNI tidak akan 
dapat  menerimanja. Demikian 
Mr. Susanto Tirtoprodjo. —Ant. 

  

Perlombaan melipat 
gandakan hasil padi 
Sebagaimana telah dikabarkan di Djawa Tengah sedjak be- 

berapa waktu telah dibentuk panitya2 di kabupaten, katjamatan 

dan desa guna penjelenggaraanrentjana melipatgandakan hasil 

padi. Perlombaan ini, sesuai dengan keputusan komperensi Djawa 

tan Pertanian jang telah diadakan di Surakarta pada tg. 8 dan 9 

September jl. akan diadakan mulai bulan ini sampai Djuli 1951. 

Telah disediakan biaja sebesar 
£-1.365.000.— sebagai hadiah, ter- 
bagi dalam 560 hadiah jang mung 
kin akan berupa. lembu, kerbau, 
kambing, berbagai djenis bibit 
padi di. ia 

Dengan perlombaan ini hasil 
padi setiap ha diharapkan 

.djuta kwintal. ih“ 
Djawa dan Madura luasnja ada 
1.131.000 ha, menghasilkan biasa- 

'nja Ik. 22.62 djuta kwintal. De- 
ngan perlombaan sematjam ini 

pa AA Ta | 
SANA Lt 
aa 

ber- 
tambah dengan 2-kwintal, sehing- 
ga Djawa Tengah jg biasa meng- 
hasilkan setahun 1.4 djuta kwin- 

| tal, akan dapat menghasilkan 1.54 
Sawah seluruh 

dapat dinaikkan hasilnja mendja 
di Ik. 24,88 djuta kwintal. 

Wakil Pemimpin Djawatan Per- 
tanian Djawa Tengah menerang- 
kan kepada ,,Antara”, bahwa sja- 
rat terpenting dalam perlombaan 
dan memperhebat hasil padi ada- 
lah perbaikan pengairan. Untuk 
ini disediakan biaja sebesar f 1.75 
djuta. - Dengan usaha memmperbai 
ki pengairan ini diharapkan akan 
bisa ditjukupi sawah seluas 
10.000 ha. 

Selain itu, di 12 termpat diselu- 
ruh Djawa Tengah telah dirvulai 
penjelenggaraan pertanian tega- 

MENDUNG DIKATJAU. 

Pada hari Djumat malam Sab 

tu pada djam 02.00 gerombolan 

bersendjata itu datang” menje- 

rang tempat beristirahat dari 

KPM di Tjapajung. Oleh pendja 

ga tempat beristirahat itu segera 

dibunjikan sirene dan bantuan 
dari polisi dan tentara segera da 
tang, sehingga sebelum gerombo 
lan itu dapat melakukan maksud 
nja terdjadilah  tembak-menem- 

bak sampai djam 05.00. 
Besarnja gerombolan jang ber- 

sendjata itu ditaksir kira2 40 
orang. 

Seterusnja dari kalangan terse 
but didapat pula keterangan, bah 
wa kira2 djam 01.00 malam Sab 
tu djalan Minggu jbl. ini dikam- 
pung Mega Mendung telah ter- 
djadi pula tembak-menembak di- 
antara polisi dengan gerombolan 
jang bersendjata jang dengan ti- 
ba2 mengepung dan menembaki 
kampung tersebut. 

Kabarnja djuga bungalow Drs. 
M. Hatta jang ada ditempat itu 
kena tembakan ini. — Ant. 

  

Medezeggingschap 
dim perusahaan. 

Gabungan Serikat Buruh Indo- 
nesia (GSBI) dalam sidang Per- 
wakilan | jang dikundjungi oleh 
Pengurus2 Besar dan Badan Koor 
dinasi/Pimpiman Lokal jang baru 
lalu di Jogjakarta antara lain, 
memutuskan : : : 

Mendesak kepada Pemerintah 
supaja : 
SERIKAT BURUH diberi hak 

penuh untuk turut serta dalam 
menentukan politik - personalia 
dan politik gadji : 

Efisiensi djawatan2 berhubung 
dengan terbentuknja Negara Ke- 
satuan RI tidak boleh menga- 
kibatkan pengangguran dan lain2 
bal jang merugikan kaum buruh : 

Dengan mempertahankan prin- 
sip NASIONALISASI, menuntut 
kepada pemerintah dan pengusa- 
ha/madjikan: 

medezeggingschap penuh dari 
pada kaum buruh dalam perusa- 
haan: 

kan 8 ha tanah kering. Dengan 
penjelenggaraan ini, tanah2 jang 
biasa bergantung pada hudjan, di 
harapkan dapat  merghasilkan 
padi sebagaimana dapat dihasil- 
kan disawah2. Biajanja disediakan 
sebesar £:360.000.— YAnt.). 

  

KADER2 TANI DISETIAP DESA 
Pada awal Oktober di Pati akan 
dibuka Sekolah Guru Tani oleh 
Djawatan Pertanian, demikian ke 
terangan, jang diperoleh ,, Antara” 
Semarang. 1 

Sekolah ini akan diikuti oleh Ik 
19 orang, dari 34 kabupaten diselu 
ruh Djawa Tengah masing2 2 o- 
rang dat akan berlangsung satu 
tahun lamanja. 

Untuk angkatan pertama Djawa 
tan Pertanian memberikan biaja 
untuk alat2 peladjaran sebesar 

lan, jang masing2 memperguna- « £ 100.990.——,. 

        

PENGURUS BESAR PPTS. 

Pengurus Besar Pemuda Pela- 
djar Taman Siswa sedjak tang- 

gal 1 September 1950 berpindah 
alamat di Djokjakarta d/a Ta- 
man Siswa Djokjakarta dengan 

susunan pengurus jang diketuai 
sdr, Sutyasna. dan penulis sdr. 
Endro Sabari. 

Sedjak tanggal 1 September 

1950 itu pula sdr. Pranoto ssp, 

ketua umum Pemuda Peladjar 
Taman Siswa (pengurus besar) 

menurut persetudjuan tiga for- 

mateur jang ditundjuk oleh 
kongres Pemuda Peladjar Ta- 
man Siswa di Malang, mengun- 
durkan diri dari pimpinan, ka- 
rena Suatu hal jang sangat tidak 
dapat disingkiri. ' 

  

MAHASISWA DIMASA 
DATANG. 

Para Mahasiswa U. L $, ting- 
kat pendahuluan akan  mengada- 
kan malam silaturachmi dengan 

para mahasiswa jg. tlh. lulus dari 
tingkat tsb. bersama peladjar2 
baru pada hari ini dimulai djam 
19.30 dipendopo Ngadiwinatan. 

Jogja. 
Dalam pertemuan itu Mr. Djo- 

jodiguno akan mengutjapkan tje- 
ramah tentang ,,Mahasiswa dima- 

sa datang.” 

PENEMPATAN TENAGA. 
Lembaga Masjarakat Jogjakar- 

- ta akan mengadakan tjeramah di 
rumah Dr. Tjoa Sek Ien Gondo- 
kusuman 4 Jogjakarta, hari Dju- 
maat tg. 22 September 1950 di- 
mulai djam 7.30 malam dengan 
atjara. 

Personeels-politik dan penem- 
patan tenaga2 di Kementerian2 
Negara Kesatuan Republik Indo- 
nesia, diutjapkan oleh sdr.“M. Ta 
brani. 

. 

Kementerian DN 
. . . 

pasti di Jogja 
Bekas Menteri D.N. Susanto Tir 

toprodjo jang baru2 ini diminta 
Menteri DN baru Mr. Assaat Su- 
paja tetap bekerdja dalam ling- 
kangan kementerian DN lebih 
landjat dari kalangan jang menge 
tahui didapat keterangan, bahwa 
permintaan itu akan disanggupi 
oleh Susanto. 

Tetapi hal ini kabarnja - dise- 
rahkam Susanto kepada partainja. 
Apakah partainja akan menjetu- 
djui hal itu, masih belum dapat 
dipastikan. | 

Ada kabar? bahwa Mr. Susanto 

akan diangkat mendjadi sekretaris 
djenderal, tapi hal inipun belum 
pasti. 

Lebih landjut dari pihak jang 
bersangkutan didapat keterangan 
bahwa Kementerian Dalam Negeri 
pasti berkedudukan di Jogja. Utk 
memudahkan perhubungan de- 
ngan kabinet, maka Menteri DN 
akan berkedudukan di Djakarta. 

  

P.G.R.I TJABANG JOGJA 
».. RAPAT 

Pada hari Minggu tdnggal 
24/9-1950, mulai djam 11 siang 

PGRI Tjabang Kota Jogja perlu 
akan mengadakan rapat anggauta, 
bertempat digedung Seni Sana. 
Atjara jang “akan dibitjarakan 
diantaranja ialah jang mengenai 
Kursus Guru Pengantar 1 tahun 
jang baru sadja didirikan ditiap- 
tiap Kabupaten oleh Kementerian 
P.P. dan K. 

Lain dari pada itu akan diada- 
kan pilihan pengurus baru, kare- 
na. pengurus lama sudah genap 
satu tahun. 

  

Siaran RRI Jogja. 
REBO, 20 SEPTEMBER 1950. 

06.35 Serbaserbi pagi hari. 075 Hida- 

| ngan Medley. 0745 Lagu? Melayu. 12.30 
Hidangan Musik tiup Jogja. 13.15 Music 
from America. 1345 Paul Godwin dgn. 

' orkesnja. 14,00 Musik ringan. 17.05 La- 
g02 terkenal hidangan ORJ Poniman. 
18.15 Peladjaran njanjis Pemuda oleh 
Pak Muradji, 19.15 Usaha Kemakmuran 
Rakjjat (Djakarta). 19.30 Pantjaran sastra 

oleh SMA Bopkri: 2005 Siaran Pemerin- 
tah 20.15 Sekitar Kesenian kita. 20.30 

Rajuan malam. oleh ,,Enam sekawan”. 
2.20 Ketoprak Mataram bg, 1. 22,15 Ke 
toprak Mataram bg. IT sampai dj. 24.00, 

  

   

Sa 
s
e
b
a
 

P
.
S
 

£ 
hinaan 

R3
 

p
n
 

A
R
A
 si 
ci 

Tee
 

NP
 

  

N Ne 
13 

I
l
 

   



   

   

    

  

      
  

3 enak jth. saudara2 pimpinan SC asi, 

" Sarbupri dan Sarbuppin Djakarta. 

aa Saudara2! Merdeka ! 

5 SN "ann »Pedoman” Djakarta 
- —Sarbupri/Sarbuppin, jang achirnja 

5 1 ekor tidak terbitnja surat: 

kabar b. sangat menarik perhatian bers 

umumnja dan para wartawan chususnja. 

: dapat - dinamakan 

uniek. Adakah pernah terdjadi hal se- 

'' kan buruh dilain? negeri? 

  

“Indonesia saja merasa wadjib mentjam 

puri soal ini, tetapi apa jang saja kemu- 

'kakan dibawah ini adalah pendapat sa- 

ja persoonlijk. Hal ini saja kemukakan 

dalam surat terbuka, karena telah men- 

djadi soal umum, dan selain kepada Sar- 

buppin saja tudjukan djuya kepada Sar- 

bupri karena soal pemogokanaja jang te 

lah mendjadi perkara, dan kepada 

SOBSI sebagai sentral organisasi buruh. 
Harapan saja — dan saja jakin begitu 

| djuga harapan saudara2 — ialah supaja 

peristiwa ini selekas-lekasnja dapat di: 

“selesaikan dengan sebaik-baiknja dan so- 

alnja dipetjahkan, bukan sadja “ setjara 

insidentil mengenai peristiwa ,,Pedo- 

man” — Sarbupri/Sarbuppin, tetapi di- 

samping itu djuga - supaja didapat pe- 

etjahan prinsipil “dalam soal perdubu- 

Sngan pers nasional pada satu pihak dan 

gerakan buruh pada lain pihak, jang ma 

sing2 pada dasarnja merdjandjung ting- 
gi dan memperdjuangkan prinsip? serta 

pelaksanaan demokrasi. Lb 
Pendapat saja" dengan singkat 

I. “Saja tidak dapat menjetudjui tjara 

berpikir kawan2 dari ,Pedoman” menge 

nai pemogokan Sarbupri, 
2: Sebaliknja saja tidak dapat mem- 

benarkan tjara2 saudara2 dari Sarbupri 

—Sarbuppin menghadavi suratkabar tsb. 

Pertama: pendapat saja, saudara2 dari 

Pedoman” salah dalam pengelihatarnja, 
kalau segala konsekwensi pemogokan se- 

penuhnja mau dipikulkan tanggungdja- 

wabnja pada pimpinan pemogokan. 

Pengelihatan demikian memberi kesan, 

seolah-olah pemogokan Sarbupri adalah 

suatu peristiwa tersendiri, lepas dari 

konstellasi politik dan ekonomi nageii 

kita sebagai bekas negeri djadjahan de- 

ngan segala' warisan kesengsaraan bagi 

rakjat umumnja, buruh dan tani chusus- 

nja. Ini sebabnja rakjat berdjuang, Sar- 

bupri dan lain2 - organisasi buruh ber- 

djuang, untuk mentjapai perbaikan na- 

sib. 

Kalau Sarbupri perintahkan mogok, 

ini adalah haknja dalam negeri demokra- 

si. “Hak mogok sebagai sendjata  ter- 

achir dalam perdjuangan buruh telah 

digunakan, setelah segala matjam usaha 

sebelum itu dilakukan dengan berunding, 

“djuga dengan perantaraan pemerintah, 
| untuk mentjapai tuntutannja jang — oleh 

orang umumnja dianggap redelijk.  Ka- 

lau kesengsaraan rakjat jang sedang 
“diderita sekarang, sementara ditambah 

“lagi oleh akibat2 pemogokan jang me- 
mang memerlukan pengorbanan dan keta 

bahan, itu adalah risiko jang logis dan 

diketahui oleh - semua orang, terutama 
oleh pimpinan buruh. Itu sebabnja tidak 

: ada organisasi buruh jang bona fide jg. 

tjinta' mogok, mogok hanja 

mogok. 
untuk 

Menjalahkan pimpinan pemogokan da- 
lam soal jang mengenai segala risikonja 

adalah serupa. dengan. menjalahkan 

orang jang mendapat luka dalam pergula 

tan membela diri. Djuga didjaman Be- 
landa kita tidak menjalahkan orang2 jg. 
bergerak menentang pendjadjahan kalau 
risiko menimpa dirinja: djuga dimasa re- 

“Volusi tidak ada patriot jang menjalah- 

kan rakjat jang berani menempuh sega- 

la penderitaan: begitupun dimasa  pe- 

rang tidak ada orang jang tidak menga 
kui adanja akibat jang logis berupa se- 
gala matjam kesengsaraan, Iahir dan ba 

tin. Begitulah Tn pula dengan pe- 

mogokan. $ 

Mengenai Centnkaa saver saja 

berpendapat, bahwa kesukaran sebagai 

pembawaan pemogokan 
lain daripada risiko jang harus ditem- 

(Surat web 

Saja anggap peristiwa ini, tragisch, ses | 
23 kurang-kurangnja 

perti ini dalam sedjarah pers dan gera- 

Sebagai ketua Persatuan Wartawan 

adalah tidak . 

Pa 

“Dari redaksi: 
Oi MBR al AM 

“Dibawah ini kami muatkan, surat 

| terbuka sdr. Djawoto. mengenai ke- 

j . diadian : Pedoman-Sarbupri. 

“Baik dipikirkan benar soal ini, 

sebab komesdek aan pers sebagai inti 

masjarakat demokrasi jang kita semua 

perdjoangkan. dalam 'hal ini djadi 

"persoalan, 

| Dalam hubungan 

| karungan bantahan (tegenstuk), dim 

“undang? pidana ada pasal jang me- 

imangkinkan seseorang mengadu kepa 

da hakim, manakala berasa kehorma: 

tannja terlanggar. 
| Kepas daripada kedjadian Pedoman 

Sarbupri, Kedaulatan Rakjat men- 

djundjung tinggi hak mogok buruh, 

untuk “mentjapai perbaikan nasib, 

sekarang djuga. 

ini, selain soal 

    
puh untuk menentang kesengsaraan jang 

lebih besar bagi rakjat bekas negeri dja 

djahan. Keberanian jang: telah dipikir- 

kan masak2 untuk: menempuh risiko ini 
harus dihormati. 

Pendapat saja, disitulah letak kesala- 

han: pengelihatan kawan2 dari ,,Pedo- 

man” isa 

Kedua, tetapi benar atau salah, 

pengelihatan adalah pengelihatan, Ke- 

merdekaan menjatakan pendapat adalah 

hak jang didjundjung tinggi dlm. tiap2 

negeri demokrasi, didjundjung tinggi 

oleh pers, didundjung tinggi dan diper- 

djoangkan pelaksanaannja oleh organi- 

sasi2 rakjat. Kawan2 ,,Pedoman” ber- 

hak menjatakan pendapatnja, sebaliknja 

tiap “orang berhak pula membantahnja 

bila tak setudju. Dalam pada itu saja 

pertjaja, bahwa kawan2 ,,Pedoman” tju- 

kup ksatria, tjukup sportif dalam men- 

djalankan djurnalistiknja untuk meneri- 

ma.dan memuat sesuatu tegenstuk. Oleh 

karena itu saja sesalkan, bahwa djustru 

organisasi buruh — jang pada umumnja 

  

Protes thd. pemboiko- 
tan ,,Pedoman”" 

Persatuan Wartawan Indone- 
sia dan Gabungan Pengusaha2 
Surat2 Kabar di Djakarta telah 
memadjukan protes kepada Sob- 
si, Sarbupri dan Serikat Buruh 
Pertjetakan, terhadap pemboiko- 
tan jang telah dilakukan  sedjak 
kemarin dulu terhadap - harian 
Pedoman”. 

Seperti diketahui alasan pem- 
" boikotan ituialah karena ,,Pedo- 
man” dalam tadjuk karangannja 
mengenai pemogokan -Sarbupri 
menulis hal2 jang katanja” tidak 
benar. Dalam surat'protes itu di 
njatakan, bahwa pemboikotan itu 
merugikan kepentingan negara 
dan membahajakan kemerdeka- 
an pers. — RD. 

Saja menerima  Surat- Pevintah 
tertanggal 7 September 1950 Se- 
marang dari Inspeksi ST/S Pik. 

Isinja antara lain sbb: 
Persiapan Pembukaan Sekolah 

Tehnik Pertama,, di Jogjakarta. 
mengingat bahwa dari 1500 pen- 
daftar, baru 400 murid jang  di- 
terima di STP — Lempujangan. 

Surat baru saja terima tangga! 

18 September 1950, djadi birhamh 
di Pos 10 hari. 

Kedjadian2 terlalu terlambat 
ii sudah beberapa kali ! 
Mudah2an jang  berwadjib se- 

gera memperbaiki tjara bekerdja 
jang gandjil dalam  Djawatan 
“PTT sebagai tsb. diatas. 

(Mantoro Tirtonegoro) 
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mendjundjung tinggi keseiipatan perta- 

rungan - pendapat — kini mortggunakan 

tjara2 lain jang bertentangan dgu.. po- 

kok2 hak kemerdekaan menjatakan pen- 

dapat itu. 

Kalau tjara ini bisa terus digunakan 

saja kewatir tidak lama 

lagi kemerdekaan ' pers akan mendjadi 

korban. 

Mogok adalah sendjata buruh, kekua- 

saan sendjata pemerintah, senapan sen- # 

djata tentara, rantai sendjata polisi, boi- 

kot dan protes sengjata organisasi, mo- 

dal sendjata kapitalis, suratkabar sendja- 

ta pers. Tetapi jang terachir ini dine- 

geri demokrasi jang benar2 adalah sen- 

djata bagi semua. Akan sangat gaudji! 

keadaan negeri kita kalau dalam meng- 

hadapi kritik sk. masing2 golongan tsb. 

diatas terlalu mudah menggunakan sen- 

djata diluar djurnalistik. 

Saja tahu, bahwa diantara kawan2 

pemimpin buruh banjak jang merangkap 

sebagai wartawan, atau bekas wartawan, 

atau paham pekerdjaan wartawan “dan 

prinsip2 djurnalistik. Oleh karena itu 

saja jakin, bahwa mereka akan pahami 

apa jang saja kemukakan sebagai bahaja 

itu. : 

Saudara2, dalam surat-terbuka 

saja kemukakan tjara-penjelesaian jang 

selaras dgn dasar2 kemerdekaan menja- 

takan pendapat dalam lingkungan djur- 

nalistik. T'jara penjelesaian prinsipil jg 

seterusnja hendaknja  mendjadi dasar. 

Dalam hal jang mengenai Pedoman” — 

Sarbupri—Sarbuppin ini saja usulkan su 

paja pemboikotan terhadap ,,Pedoman” 

segera dihentikan. Terhadap tulisan 

»Pedoman” jang oleh Sarbupri—Sarbu- 

pin — demikiampun oleh saja — diang- 

gap tidak benar, dikirimkan suatu te- 

genstuk.. Saja jakin, bahwa ,,Pedoman” 

akan memuatnja. Dengan demikian ki- 

ta turut serta memberi kesempatan kepa- 

da rakjat, bebas mendengarkan dan me- 

mikirkan suara dan pertimbangan dari 

semua pihak. Sekianlah ! 

dinegeri 'kita, 

ini 

DJAWOTO. 
  

Gerilja Vietnam giat terus 
Pasukan2 pajung Perantjis bersendjata senapan mesin 

kemarin bersama2 dengan pasukan2 Perantjis jang terkepung 

di Dongkhe diperbatasan RRT bertempur melawan pasukan? 
gerilja Vietnam. Pasukan? Perantjis menghadapi serangan jg 
terhebat jang pernah dilakukanoleh pasukan2 gerilja Vietnam. 

Pasukan2 pajung itu didatang 
kan kemarin untuk memperkuat 

beberapa ratus orang tentara 

'Peranfjis jang terkepung sela- 
ma 36 ujam oleh  gerilja Viet- 

5.000 hingga 8.000 orang. 

Pesawat2 udara jang memba 

wa pasukan2 itu mendapat sera 

ngan hebat dari meriam2 anti- 
pesawat udara Vietnam, hingga 
1 pesawat ditembak djatuh. 

Meriam 105 mm digu- 

nakan. : 

Dongkhee jang letaknja Ik. 
90 mil utara Hanoi, pertama2 
mendapat serangan dari pasu- 

kan2 gerilja Saptu pagi jang 

melepaskan tembakan2 mortier 
dan meriam2 kaliber 105 mm. 

Kalangan Perantjis menduga 
pasukan2 gerilja Vietnam itu 
mendapat latihan dan perleng- 

  

Bila perlu Irak “akan bantu tindak- 
“an militer Jordania thd Israel 
Pem: Irak telah memberitahukan kepada Jordania, bahwa Irak akan 

membantu setiap tindakan diplomasi dan djika perlu tindakan militer jg. akan 

diambil oleh Jordania sesudah adanja tuduhan pelanggaran dari pihak Israel 
terhadap garis? gentjatan-sendjata dideerah Jordunia Utara, demikian tulis harian 

”Zamane” jang terbit di: Baghdad pada. hari Senen. 

Surat kabar tersebut menambah, bak 

“ wa putusan itu adalah sesuai dgn perse- 
tudjuan-persahebatan Irak/Jordania dari 
tahun 1947, pan persetujuan mana te 
lah ir snosamea 

  

| suatu dalan terhadap salah 

suatu pihak, muka para kepala staf ten 

lara dari kedua : negeri itu harus heran 

ding dan apabila iperln memutuskan su 

atu tindakan bersama, Ant, AFP. 

  

kapan banjak, terhitung pula 
meriam2 dan meriam2 anti-pe- 
sawat udara dari Tiongkok. 

Tangkapan di Saigon. 
Selandjutnja UP kabarkan po 

isi di Saigon Minggu kemarin 
mengadakan tangkapan di kota 
tsb untuk mentjegah, katanja 
rentjana komunis jang hendak 
bikin panik kota Saigon dengan 
melemparkan beberapa ratus 
granat tangan pada gedung2 

pemerintah dan djalanan2. Di 
katakannja komplotan itu kira- 
nja akan diadakan bertepatan 
dengan serangan? diperbatasan 
itu. Ant. Ritr. 

  

Hoffman chawatirkan 
bantuan? Amerika 
didjual kpd Sovjet 

Rusia. “ 
Administrator Rentjana Marshall, Paul 

Hoffman, pada hari Minggu mengulangi 

lagi pendapatnja, bahwa kiriman2 . ban- 

tuan Amerika tidak boleh diberikan ke- 

pada negeri2 jang mungkin dapat men- 

djual bahan2, jang dapat dipergunakan 

untuk tudjuan2 perang, kepada Sovjet 

Rusia dan negeri2 sekutunja. 

Dalam suratnja kepada Komisi urusan 
kredit dari Senat, A.M. Cannon, Hoffman 

menjatakan bahwa beberapa negeri Ero- 

pah Barat menerima "bahan2 jang stra: 

tegis” sebagai bauxito, kuningan, besi 

dan badja dari negara2 dibelakang Ta- 

birsBesi dengan djalan perdagangan bia 

s8 Ant, AFP. 

    

            

  

   
   
   

   

  

   

   

      

   

   

  

   

      

   

      

   

  

   

     
    

  

Tank. PBB beraksi dimedan pertempuran Korea Selatan, disoraki oleh anak2 penduduk 

sekarang makin mendekati daerah Utara.—- USIS. 

Sekitar pertempuran di Korea : 
  

    

  

daerah - itu. Pertempuran 

Kekuatan P. B. B. 20 - Pas.2 Utara 
Komunike djenderal Mac “Arthur Senen. tengah malam mengabarkan, bhw. 

pasukan2 marine Amerika telah sampai di sungai Han, sebelah barat Seoul dan 

pesawat2 pemburu Amerika djuga telah mendarat di lapang udara Kimpo. 

Dikatakannja operasi Mac Arthur utk 

mengbantjurkan tentara Utara di Korea 

Utara dan mengachiri perang di Korea 

mendapat kemadjuan dengan baik. 

400 ton bom atas 2 mil pesegi. 

Lk. 150 mil sebelah Selatan Seoul ham 

pir 1.000 orang dari divisi infanteri ke 2 

Amerika untuk pertama kali menjebera 

ngi kembali sungai Naktong, sedjak bln 

Djuli jang lalu. Pasukan2 Utara jang 

  
Let. Dj. Walton H. Walker, pa- 
nglima tentara Amerika Serikat di 

Korea Selatan. 
tertjerauberai melarikan diri ke djurus- 

.an barat dan meninggalkan beberapa 

ton perlengkapan2 mereka, kata komu- 
nike itu, 

Sementara itu 40 pengebom B29 men- 

djatuhkan 400 ton bom atas daerah Inas- 

nja 2 mill pesegi disebuah bukit di front 
Taegu, dimana selama 3 minggu belaka 
ngan ini pasukan2 'infanteri Amerika 

telah menjerang, mengundurkan diri 
dan menjerang lagi. 

Satuan2 kavaleri Amerika telah madju 
hingga 3 mil dari Waegwan didjalan raja 
dari Taegu, 3 Bukit jang hebat diperebut 
kan belakangan ini Kini telah diduduki 
oleh pasukan? Amerika, 5 mil sebelah 
timur Waegwan selama hari ini. 

U.-P. selandjutnja kabarkan ' tentara 
Amerika di sekitar front Taegu telah 
menewaskan, melukai atau menawan 

  

Bel- — Ambassador Rumenia di 

grado telah mengadjukan protes 
kepada kementerian luar negeri 
Jugoslavia thd. kekerasan pen- 
djaga2 "Jugoslavia diperbatasan 
Rumania — Jugoslavia, pada tg. 
29 Agustus, menurut kantor beri- 
ta Rumania, jang diterima hari ini 
di Londen. 
—— Legasi Hongaria di Paris te- 
lah mengadjukan protes kepada 
kementerian Tuar negeri Perantjis 
terhadap. pengeluaran orang2 
Hongaria setelah diadakan pem- 
bersihan kauri komunis di Peran- 
tis jang datang dari luar. 
  

HARGA2 KARET DI DJA- 
KARTA 

Jang tertjatat hari 18/09 di Dja- 
karta: sheet no. 1 — 8.25 h.d. 
sheet no. 2 — 8.10-b.d. crepe no. 
1 — 805 — Keadaan pasar amat 
tentram, 

4.290 orang pasukan Utara ketika hari 

Minggu kemarin. 

Tentara USA mendarat lagi. 

Satuan? dari divisi ke 7 Amerika jang 

baru didatangkan dari daerah pendudu 

kan Amerika di Djepang, sesudah menga 

pagi, di In- 

chon, sebelum gelap telah madju bebera 

dakan pendaratan Senen 

pa mil kedaerah pedalaman dengan di- 

sertai tank2, truk2 dan perlengkapan2 

lain. 

300 kapal perang dan 500 pesa 

wat udara. 

Selandjutmnja dari Moskow dikabarkan 

harian Partai Komunis Sovjet, Pravda, 

jang mengutip kabar dari wartawan 

Tass dari Pyongyang menerangkan, bah- 

wa untuk menduduki Inchon sadja Ing- 

gris/Amerika telah memusatkan seluruh 

angkatan laut-Amerika di Pasifik ditam 

bah satuan2 angkatan laut Inggris, hing 

ga 20 kali lipat kekuatannja dari pada 

kekuatan Korea Utara jang memperta- 

hamkan diri. 

Menurut komando tertinggi Korea 

Utara, Amerika dalam pada itu menggu 

nakan 300 buah kapal perang, termasuk 

kapal2 penempur, 500 buah pesawat uda 

ra, diantaranja pengebom2 dan pemburu- 

pemburu dan mendaratkan 40.000 orang 

pasukan infanteri dan 

tank2, 

Kemudian dinjatakan, sesudah meng- 

hadapi kegagalan2 dan kekalahan2 hebat 

komando tertinggi tentara Amerika dlm 

memerangi bangsa Korea jang tjinta da- 

mai, memusatkan didaerah Inchon ham 

beserta artileri 

pir seluruh kekuatan perang Amerika 

di Timur Djauh, tetapi belum lagi per- 

tjaja akan kekustannja sendiri, djuga 

menggunakan tentara Inggris. 

Korea Utara protes pengebam- 

an U. S. 4. 

UP dari London kabarkan, 

luar negeri Korea Utara, Pak San Yen, 

menjampaikan nota protes lagi kepada 

sekretaris djenderal PBB, Trygve Lie 

dan ketua Dewan Keamanan, Sir Glad: 

menteri 

wyn Jebb, tentang pengeboman2 pesa- 

12 udara Amerika atas rumah sakit di 

gyang dari Djumw'at sore hingga 

wat2 

Pyongy 

Saptu dan membunuh 11 orang sedang 

41 orang lainnja luka2. Dikatakannja 

172 bom telah didjatuhkan atas rumah 

sakit tadi, walaupun dengan djelas ter 

Tihat palang merah jang besar diatas 

gentingnja dan 10 bom diantaranja tepat 

mengenai rumah sakit tsb. Ant. UP, 

Pertjobaan sabotage 
baru dikopal induk. 
Suatu pertjobaan sabotase baru telah 

terdjadi dalam kapal-induk  Inggeris 

"Vongeance” jang pada waktu ini sedang 

dalam perdjalanan ke Laut Tengah utk. 

turut serta dalam latihan2:perang bersa 

ma2 dengan kesatuan2 lainnja dari 

“Home Fleet” Inggris, demikian dikabar 

kan di London pada hari Senen. 

diketahui, dalam sistim - pe- 
njemiran dari. mesin2 kapal itu telah 

diketemukan pasir ketika kapal tersebut 

hendak berangkat dari pelabuhan Port- 

smouth pada Kemis jl, dan dengan de- 

mikian pertjobaan sabot jang baru ini 

adalah jang kedua kalinja dalam satu 

minggu, Ant. AFP. 

Sebagai 

Innalillahi wa innailaihi rodji'un. 
Telah meninggal dunia pada hari Saptu Paing tg: 16-9-1950 
pada djam 7.30 pagi: 

SOEHARDJO HARSOWEDYANTO 
dalam umur 28 tahun. 

Atas segala sumbangan tenaga dil. kami Dtjapkan diperbanjak 
terima kasih, dan semoga segala kesalahan lahir & batin dari 
almarhum tsb. dipermaafkan. 

Kami jang berduka tjita: 
Nj. SUHARDjO HARSOWEDYANTO dan keluarga. 

212-9 
Ma an Ba an ne Aa EA 

  

da pengikut ,,S.H.” 

Kantor Adm. ,,SUMBER-HARTA” mengumumkan: 
I. Nomer2 surat undian wang “diberitahukan Tangsung Sa tertulis kepa- 

jang berkepen tingan. 

2, Pemasukan wang pembelian Kesan surat undian wang Negara setelah 

Il. 20-9-1950, digunakan untuk pembelian undian bulan 10 j.a-d. 213-9. 
  

  

          
    

   
   

    

     

     

    
      

   

    

  

    

    

    
   

    

    
    

   

   

      

   
    
    
    
    

   

      

     

  

    

    

    

    

    

    

   
     

    
    

    
     
   
   
   
    

    

     
   

    

    

     

        
     

     

      

          

    
    
    

   

    

   

    

   

   
   

    

   
   
   

   
   

  

   

      

    
       

  

   

   
   

  

   
    



           
    
    
        
          

         

      

   
   

  

    

   

  

   

    
     

   

  

    

    

    

   

    

   

   

    

    

    

     
    

    

      

  

1 2189 R. 

  

2.000 anggauta, sha ida 55 tia 

bang. Tjabang2 di Djawa Barat masuk 

1 PBSS, Djawa | Tengah dan Ti- 

'I Patient Z.D- No. 

  

: RADIO ERRES, PHI 
ELECTR.  GRAMO 

  

UNEON dd. 

| Mulai ini malam dan berikutnja. 

  

  

Uni malam dan berikutnja. 

Diam : NS LG 17 th. keatas. | Diam: 5 —7 —4. 13 th. keatas. 

  
Peni 'TARZAN'S TRIUMPAS 
GADIS DESA. | Dgn: JOHNNY WEISSMULLER —- 

| Dgn. RATNA RUTINAH — ! : FRANCIS GIFFORD. 

& ALI YUGO. | Film jang penuh avontuur dan diser- 

Isi #jukup — Latiu — Lantjar dan | tai voorfilm jang sangat lutju. 

“Saksikanlah! | Saksikanlah ! 221. memuaskan 
  

  

BARU TERIMA” | 
: (KURATEK) 

“GOORS KAMUS KETJiL: 

(Indonesia-Belanda,  Belanda-Indonesia) SORE. Teori dan praktijk. 

SP balaiaan AL Aa / 16.20. | Membuka rombongan baru. Mu- 

Kramers' Apakah Indonesianja? ., 21,50. | lai tgl. 2 October 1950. Selesai 

“id KAMUS INDONESIA . 28.50. | dalam 6 bulan. Waktunja djam 

Harahap KAMUS INDONESIA 6.30—8.30 sore. Tempat di Ge- 

: KENA RA dung S.M.A. Muhammadijah dja 

» M.S. AGENDA 1950-1951 530. Ian Kauman No. 44 Jogja. Pen- 

NEW COURSE OF | daftaran peladjar mulai sekarang. 

: BOLISE AISI Is Yo disertai Wang pangkal f (—. 

BN ka Lihat kurhan Jang buru. £ 0.15. | Leg Annnnten 
Keterangan pada: 

“ 

SETRIKA LISTRIK, 
219-9 

  

Bi UTJAPAN TERIMA KASIH 

Kepada para Dokter dan para Man- 

ti Pjururawat Rs. ,,Bethesda”. Jang 
“telah mengobati dan merawat sakit 

'Saja selama sebulan lebih. 

IS Rs. 

Jogjakarta 

J- Madyawardoio. , 

Bethesda 

BOEKHOUDEN A. 

MITRA" 

a
a
 

a
n
 

Ba
ta
 

Dengan surat dimulai bulan Ok- 
| tober. Keterangan dan 

| taran pada: , 

pendaf- 

Bintaran Wetan 11. Jogia. 

Untuk dipakai: 

S.M. atau S.M. 2 

  ada Sobsi-GSBT dan Gasbri, sedang 

besar Mabung | & Sumatera,     

      

   

       

  

   

  

       

anal 1 ini imene- 

Kana Na bahwa back: 

| politik da vindgkan ita: ialah. 

  

Ka 

| AJAM dor BEBEK. 

| MINTA BERHUBUNGAN 

an LEVERANCIER telor 

l MENIRBIaN PENGANDJARAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN. 

INSPEKSI PENGADJARAN, BAGIAN NASKAH DAN MADJALLAH ( dengan surat keputu- 

. san tgi. HW Senar 1950, No. 212/X/E/II) 

Disekolah-sekolah Landjutan Tingkat Pertama 

e: 

Pengambilan tiap2 bulan 500.006 

.bidji, djika harga tjotjok. 

05 NN. ,ALIMEX" 
Gunung Sahari 40 

. "Telp Gbr 4173 — Djakarti ta, 

  

   

    

  

      

    

  

Aan " PERRUKANGAN (5: TAPI 
Tn YENDAFTARKAN DIRI 

  
.MERCUUR” hoorstore, Library, 

Advertising 

57. Tugu Kidul Jogia. 

— ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU — 

Penjakit  JIRIAN ( (Spermatorrehoca) IMPOTENTIE. Tanda? penjakit, selalu 

merah-marah, muka putjat, makavan deurang bantjar perut kembung. 

using, lekas tjape, tidak bisa sidur kaki tangan semut semuten, 

pikiran tidak tetap daa takut, djantung berdebar-debar. selalu mimpi. untuk 

itu semuanja kami sediakan ORAT JANG DITANGGUNG - MUDJARABNJA. 

JARIANOL, Harga per botol | 26. 

Ob BIKIN HITEM RAMBUT 10055 tidak danur 5 gr. 

Obat Minjak SOUARGA DUNIA untuk laki-laki p. b- 1-10. 

Obat” OvuMatazol” Special Buat Perempuan Jang Lemah, P. Botol f #0 

Obat "SulfanOl Buat ilangkan Gatel Koerang Kudis dll F.:5100 

Obat Zali Fuce Urem (Tjshaja YOSAP) untuk hilangkan item2, djerawar dim 

ka dan kekolotan f 25.— Obai2 dikirim diseluruh INDONESIA, Wang dimuka 

tambah ongkes 1075. Untuk mengobati segala penjakit, juar atau dalam, Sakit 

Masa, Kentjing Manis, Kentjing Nanah, Mati Badan. Linudinu, Bengek (Asti 

kepala 

dingin, 

PA gr Io hh 

      

  

ma) Sakit Gindjel, TB.C.. spuan tidak aceoord bulanan. Keputihan, 

Wasir (Ambeien) didiamia 10 hoci sembuh dan kejuar ckarakarais tidak 

| densan Oneratie (Petans) Semuanja peniaki diobati sampsi baik. 

Warld Pemous Prof. Tabih FACHRUDIN 

Sameh Kasar It Djakarta, Tdp. 2001 Gb, 

& Diuga bisa beli di 

"3 NLAZ STORE 
@. 3 — Medan. Ke : , “Bi. Tepekang N   

. TELAH DISAHK AN 
OLEH : 

'DJAWATAN 

"ELEMENTARY ENGLISH" 
djilid I 

Buku Peladjaran Dasar Bahasa Inggeris 5 

Karangan: Z. Moechtar dax Soediono. 

Negeri (Kelas Permulaan) diantaranja 

— S.G.B. — S.GA. — S.T. 
Ii '$ dan sekolah-sekolah lain jang bersamaan dengan itu. 

| 75.000 buku dari apinya telah dipesan oleh Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kel abudajaan 

"ELEMENTARY ENGLISH" 
djilid Il dan III 

untuk kelas landjutan sedang dalam persiapan. 

H kaga Penerbit FASCO 
Pasar Baru 112, Djakarta. 

       

4 (empat) Stoomiketei 

12 

12 (duabelas) Filterpers dari tembaga 
(delapan) Kneedbak dari tembaga 

stel Triple effect 

| (tiga) Kacuumpan dari tembaga 

(tiga) Vacuumpomp 

(empat) Plungerpomp 

(tiga) Membranpomp s 

(enam) Kneedpan dari tembaga (dubbele wand) 

'(limabelas) Stoompan dari tembaga (dubbele wand) 

(empatbelas) Aanzuig reservoir dari tembaga 

| Roer atau mengbak dari tembaga 

ce
 

H
a
 

: 
Wa
 
e
a
 
U
n
 

ON
 

A
R
 

A
a
 

    

" kena ipa -pipa) 

Le Salemba No, 4, Djakarta, 

| Rade/336   

KURSUS RADIO T EKNIK 

Pemimpin ,KURAT BK: 

Djalan Kauman 44 Jogja. 

(djam 3.30—5.30 sore). 

    

    
      
         
           

          

    

            

      
     

      

         
      

  

   

       

   

  

   
   
   

  

   
   

   

    

Pepsodent mengandung Irium, 
Sa saka 

untuk memberantas selaput gigi 

putih berkilau- kilauan: 

  

Ma kin Gigi 

  

  

SURAT PUDJIAN. 
Saja jang bertanda tangan bernama Soewita Tegal di Gang Talib II Rumah 

No. 2 Djakarta Raya. Saja pudji kepandaian Tuan “TABIB FACHRUDIN 

14 Sawah Besar Djakarta, jang menjembuhken saja punja Anak Perempuan 

bernama Soecatmi umur LI tahun, jang dapat penjakit WASIR (AAMBEIEN) 

di dalam tempo 7 hari sudah baik dankeluar dari akarInja penjakit WASIR 

itu tidak dengan di POTONG (OPERATIE) dari itu dengan girang 

saja mengutjapkan banjak terima kasi" pada Tabib. FACHRUDIN 14 Sawah 

sekali 

Besar Djakarta, jang memang ahli Obatin Penjakit WASIR dia eupn 

itu kena perjakit NVASIR Obatin pada tuan Tabih dari 

FACHRUDIN Djakarta Rayu. 

siapa2 jang 

SAJA SOEWITA Supir 

225-9. Djakarta 7-9-1950 
SPEED TRADING CO., 

      
No. 204/Peng/Mp.!50. 

Diumumkan kepada segenap anggauta Mobilisasi Peladjar K.D. 
M. Magelang, supaja selambat2nja pada tgl. 30-9-'50, sudah 
memberi tahukan tentang alamat (jang djelas) sekarang dengan 
diterangkan Nomer Pokok, Nama lengkap. Sekolah sedjak tang- 
gal 1-9-50 kepada Staf Mobpel K.D.M. Magelang ' Blok H.-77, 
Dijalan Sumatra (Wates) Magelang. 

Pengumuman selesai. 
Dikeluarkan Ditempat. 
Pada tangga! 11-9-1950. 

5 Djam SIA 

Mobpel K.D.M. Magelang 
: Kepala Staf: 

225-9 ttd. SLAMET-ATMA, sers. maj. act. F 
  

Akan dilelang dihadapan umum oleh Balai Lelang Natar, Djakarta 

pada tgl. 21 September 1930, mesin2 bekas Pabrik Tjandu, Djakarta. 

| (satu) Stoommachine compleet “dengan dynamo (gelijkstroom) 

(duabelas) Kookketel dari tembaga pakai schoepen (dubbele wand) — 

EA | Barang2 tsb. boleh dilihat di Djawatan Regie Garam, (bekas Pabrik Tiandu), 

Gapat hari "ana dilelang. "3 

— V.O. 85 m2: max. stoomspanning 10 kg. p. Le 

Voit. 230: Amp. 1065: Omwenteling per min. 148. 

Isi 1000 liter: werkdruk 3 atm. 

Werkdruk 3 atm, Aan 

Isi 0,3 m3. 

ne 

    

ta m3. 
0,3 TAS 

0.6 m3. Aa Na an 

TTD 

Isi 

Isi 

Isi 

  

pesan 

Isi m3. Se ME ata 

Matjam2. diameter (ukuran).       
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