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| Nda kemungkinan djadi 
ti anggauta 

| Repubtik Rakjat Tiongkok dalam minggu 'ini mungkin akan 
“mendapat kesempatan untuk mengirimkan Gelegasinja ke P. B. B. 
“tetapi chusus untuk sementara sadja. 

- Ketika hari Selasa Dewan Kea-: 
manan telah bersidang, dan soal 
pertama jang diadjukan ialah soal 
Taiwan. 

Sovjet Uni telah mengadjukan 
permintaan supaja pemerintah R:. 
R. T. diminta mengirimkan - utit- 
sannja, supaja mendjelaskan pen- 

“'diriannja mengenai soal tadi di 

miom 

Lake Succes. Ha 
Setjara tehnis, utusan RRT ta 

di hanja akan diperbolehkan - ha- 
dir selama soal Taiwan dibitjara- 
kan, tetapi umum berpendapat di 
sini, bahwa hadirnja utusan dari 
Peking mungkin: akan membuka 
djalan bagi keanggotaan RRT se- 
tjara penuh dalam PBB dalam be 
berapa bulan jang akan datang. 

Tetapi, ada kemungkinan pula 
bahwa Dewan Keamanan akan 
mengundurkan pembitjaraan ten- 
tang Taiwan dan sebagai ganti-- 

“nja akan membitjarakan soal2 ten 
tang negara2 Arab. 2 

"Sekitar soal Taiwan. 
Apabila Dewan Keamanan mem 

bitjarakan soal Taiwan, maka ha- 
rus diperhatikan bahwa disatu pi 
hak Sovjet menuduh bahwa Ame- 
tika telah melakukan agressi de- 
ngan dikirimkannja armada ke- 7 

“ke Taiwan, dan dipihak lainnja 
usul Amerika supaja diadakan 
penjelidikan saksama tentang so- 
'al tadi. 

Wakil Kuomintang, Dr. Tsiang 
Ting Fu, pada hari Selasa akan 
berbitjara — menurut para penje- 
lidik disini, mungkin untuk paling 
achir bagi Tiongkok Kuomintang 
Galam- pembitjaraan “di” Sidang 
Umum. 

| Kuomintang dan RRT hanja 
tjotjok dalam satu hal : jaitu bah 
wa Taiwan adalah bagian dari 
Tiongkok — dan mungkin Tsiang 
akan menentang usul Amerika su- 
paja Sidang Umum menentukan 
kedudukan Taiwan dimasa jang 
akan datang. 

Keputusan Panitya Agenda un- 
tuk menempatkan soal Taiwan da 
lam agenda telah 2: kali diundur- 
kan, karena Tsiang belum terima 
instruksi dari Taipeh. 

Jugoslavia " mengenai 
Korea. 

Pada hari Selasa djuga Jugosia 
wia akan berbitjara, dalam mana 
Edvard Kardelj diduga akan men 
“desak supaja pasukar2 PBB “di- 

“ bawah Mac Arthur berhenti ' me- 
njerang, apabila telah mentjapai 
garis lintang utara 38 deradjat. 

| Demikianlah politik Jogosla- 
"wia jang dikabarkan telah diurai- 
kan Tito kepada delegasi Kon- 

  

— Pasukan? Turki jang ditaruh , 
dibawah pengawasan pimpinan PBB akan berangkat ke Korea 
pada permulaan Minggu ini, demi 
kian sumber jang dapat dipertjaja 
di Angkara menjatakan. Diduga 
pasukan? Turki itu akan naik ka 
pal Amerika di pelabuhan Alexan 
dretie dan akan dikawal oleh ka 
pal2 pemburu Amerika. 
- — Perdjandjian persahabat. 

» 

38 deradjat tadi tertjapai, 

gres Amerika jang baru2 ini me- 
ngundjunginja. 
“Tito berkehendak supaja diada 

kan perundingan2 sesudah garis 
guna 

membentuk Korea jang bersatu 
dan merdeka. 

Inggris akan. sokong 
usul Acheson. 

Menteri luar negeri Inggris, 
Bevin, dikabarkan akan menjo- 

“kong rentjana baru Acheson, su- 

jan Iran Italia telah ditanda ta. 
.ngani hari Minggu jang “lalu 

Marya oleh duta besar Italia 

TO at KN a Ba aa md Ii 

— Panitya harian Federasi Se- pakbola Internasional telah am- 
bil keputusan, bahwa Djerma 
dan Djepang boleh ikut lagi da 
lam. Federasi tadi. Pa    

$ “Alberte Ressi Longhix dan men . 
teri Juar negeri Iran Moh. Sen- 

a 

aja tentara2 negara2 anggota P. 
BB menjediakan kesatuan jang 
chusus untuk dipergunakan oleh 
-PBB. 

Didapat kabar bahwa Bevin 
teristimewa menjetudjui bagian 
dari usul2 Acheson jang menghen 
daki supaja Sidang Umum dapat 
bersidang sesudah diberi tempo 
24 djam sebelumnja, apabila So- 
vjet mendjatuhkan vetonja dalam 
Dewan Keamanan. Ant. UP, 

: Achirnja : Boleh. 
Berita terachir menjatakan bah 

wa sidang PBB jg, dilangsung- 
kan Kemarin untuk membitjarakan 
soal boleh atau tidaknja RRT me 
ngikuti persidangan PBB, telah 
memutuskan untuk memberi ke- 
sempatan kepada RRT achir 
minggu ini menjusun delegasinja 
jang tetap jang bersifat sementa- 
ra.guna mcigikuti sidang PBB: 
Seperti diketahus usul India jg me- 
ngandjurkan supaja RRT diperbo 
lehkan mendjadi anggota PBB, te 
lah ditolak. 

Dengan keputusan tsb. diatas 
itt, maka RRT mulai hari ini da. 
pat mengikuti persidangan PBB. 
Sebagaimana diketahui sidang ha 
ri ini akan. membitjarakan soal 
Formosa. 

Sementara tu radio Moskow me 
ngandjurkan kepada PBB supaja 
memberi kesempatan kepada RRT 
untuk mengikuti persidangan2 P, 
B.B. jang membitjarakan soal2 
Tiongkok. Kalangan PBB dalam 
pada itu mengatakan, bahwa de- 
ngan dibukanja kesempatan bagi 

TERIMA KASIH KIM IR 
SUNG. 

Kepada Alimin. 

Madjallah "Peoples China” te 
lah diminta bantuannja oleh 
Kim Ir Sung perdana menteri 
Republik Democrasi Rakjat Ko- 
rea untuk menjampaikan pesan- 
an kepada pemimpin PKI Ali- 
min sbb: 

' "Saja menjatakan terima ka 
sih kepada Saudara2 dan dgn 
perantaraan sdr, kepada partai2 
politik dan organisasi2 sosial 
jang dibawah pimpinan front 
anti-imperialis Indonsia, karena 
telah menjokong negeri2 dan 
rakjat Korea dalam melawan 
agressor imperialis Amerika dan 
komplotan pengehianat Syng- 
man Rhee”, Ant 

  

  

    
    

  

   
   

        

   
   

  

    
   

    

   

  

    
    
    

RRT untuk mengikuti persidan- 
gan PBB meskipun hanja sebagai 
penindjau akan timbul suatu pro 
ces jang memungkinkan RRT da- 
lam bulan2 jad. ini akan mendja 
di anggota PBB. RD. 

# 

300 Tentara  demobili- 
sasi. 

Baru2 in oleh Brigade 9/III, te 
lah diserahkan pada Djawatan 
Pendidikan Kerdja Tentara demo 
bilisan sebanjak 300 orang untuk 
dididik dan di kembalikan ke ma- 
sjarakat. 

Dalam tahun ni Djawatan Pen- 
didikan Kerdja Kedu akan mene- 
rima .1200 demobilisan lagi. 
Adapun lapangan usaha Djawa 

tan Pendidikan Kerdja diantara- 
nja jalah pertukangan kaju dan 
besi, pertanian, perusahaan?  ke- 
radjinan, kursus, koperasi, admi- 
nistrasi dll. 
  

SIDANG KABINET. 
Dari kalangan ja. mengetahui 

didapat kabar, bahwa hari ini ka- 
binet akan mengadakan sidang un 
tuk menentukan susunan delegasi 
menteri2 jg. akan mengikuti kon 
perensi Unie di Nederland. 

  

PERTEMUAN RUM—COCH 
RAN. 

Kemarin Duta, Besar Amerika 
Serikat di Djakarta Merle Coch- 
ran telah mengadakan pertemuan 
dengan Menteri L.N. Mr. Moh. 
Rum di Kementerian L.N. Apa je 
dibatjarakan dalam pertemuan itu 
belum lagi diketahui. R.D. 

PARLEMEN DAN MOSI AHEM 
Kemarin sidang terbuka parle- 

men meneruskan pembitjraan mo 
si. Ahem  Erninepradja. 14 
anggota minta bitjara. Diantaranja 
6 orang setudju 6 orang tidak, se 
dang jg. 2 lain masih bitjara keti- 
ka berita ini dibuat. Jang setudju 
jalah Sudjono Djojoprajitno (Mur 
ba), Dr. Tjokronegoro (BTI) Lu- 
at Siregar” (Fraksi Kedaulatan 
Rakjat), A.Sumadi (PKI) Mosrin 
(Buruh) dan Abidin (P,Buruh) 
Jang tidak setudju ialah Enoch, 
Andi Gapa (Masjumi). 
Latjuba (Masjumi) Sadak (PIR) 
Kasimo (Katholiek) dan Laoh 
(PIR). Jang hadir ada 148 anggo.. 
ta, sedang pemerintah - diwakili 
oleh menteri2 perburuhan Surosu 
dan kehakiman Weongsonegoro. 

Pembitjaraan ditunda sampai 
semalam sesudah menteri Suroso 
memberi keterangan. Ant, 

  

SAMSUDIN DI DJAKARTA. 
Duta besar Indonesia di Karachi 

Mr. Samsudin kemarin tiba di Dia 
karta. Apa maksud kund jungan- 
nja itu belum dapat diketahui, 
R.D. 

Bunche dapat ,,Nubel 
Pleace Price" 

Parlemen Norwegia telah meng 
ambil keputusan untuk memberi 
kan ,,Nobel Peace Prize” kepada 
Doktor Ralph Bunche, perantara 
PBB dalam peperangan Palestina. 

Dengan penetapan ini Bunche 
adalah bangsa Negro jg pertama 
kali mendapat penghormatan ting 
gi Sematjam ini — Ant AFP. 

  

Dokter Indonesia beladjar 
di Amerika 

2 Orang ahli kesehatan Indo. “takan: .,Banjak hal2 jg bisa di- nesia. urusan “kesehatan: rakjat 
menjatakan penghargaannja ter- 
hadap maksud? Amerika Serikat 
untuk memperbaiki sjarat2 hidup 
diseluruh dunia. Demikian USIS 
dari. Washington. Dr: R: Mohtar 
dari Djawatan Pendidikan Kese- 
hatan Rakjat Indonesia menjata- 

wkan: ,,Rakjat -dan- pemerintah 
Amerika Serikat mempunjai tjita2 
besar untuk memperbaiki dunia. 
Saja. bermaksud untuk membawa 
pulang semangat Amerika jang 
telah saja saksikan semendjak sa- 
ja ada disini. Semangat itu ter- 
njata didalam usaha jang keras 
dari rakjat semuanja dan dalam 
harapannja akan memperbaiki 
dunia”, 

Dr. KRT Mertonegoro jang di 
tjalonkan untuk mendjadi kepala 
bagian Kesehatan Indonesia se- 
kembalinja dinegerinja tahun jad. 
sangat takdjub melihat kemadju- 
an tehnik Amerika dan ia menja 

peladjari di Amerika Serikat jang 
dapat-menguntungkan Indonesia 
dalam lapangan tehnik, Mudah2- 

satu tahun tinggal di Amerika Se 
rikat tjukup kiranja untuk" mem- 
peladjari semua hal jang harus 
saja ketahui”. 

Kedua ahli itu pada waktu ini 
sedang” mempeladjari bahasa Ing 
geris disekolah persiapan Wilson 
Teachers College di Washing- 
ton. Dr. Mertonegoro dalam 
minggu ini akan berangkat ke 
fakulteit kesehatan umum ' pada 
perguruan tinggi Havard dima- 
na ia akan mempeladjari soal? 
persediaan air, pembersihan air, 
pembuangan air, pembuangan 
sampah dan kebersihan untuk 
pemberantasan penjakit malaria, 
Dan ia djuga akan mempeladjari 
rentjana rumah sakit agar ia da- 
pat membantu membangun kem- 
bali berbagai? rumah sakit menu- 
rut dasar? jang paling modern. — 
Ant. 
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Seri Sultan sedang meletakkan 
  

batu pertama mesdjid Sjuhada, jang kini sedang giat dikerdjakan.— (Gambar Ipphos). 
  

Perbaikan Ekonomi Sumatra Selatan : maan Pi 

Pelajaran pantai di- 
) siapkan 
Dr. M. Isa, Gubernur Propinsi Sumatra Selatan ketika tiba kembali di Pm 

lembang dari perdjalanannja ke Djakarta beberapa hari jang lalu, guna mema- 
djukan beberapa usul mengenai perbaikan ekonomi daerah Sumatera Selatan, 

"menjatakan "kepuasunnja atas hasil dari perdjalanannja baru2 ini. 

Export slabs diatur daerah 1009 
Didjelaskan oleh Isa, bahwa telah di 

dapat persetudjuan dengan wakil? dari 
Kementerian Perdagangan Perindustrian 
mengenai soal2 beleid export-import di 
daerah Sumatera Selatan: 

Persetudjuan tsb al. jaitu, bahwa dim 
soal export hasil2 bumi, spt lada, kopra, 
tjengkeh dan lain? daerah djuga boleh 
turut tjampur mengurusinja dgn petun 
djuk2 dari pusat. Djadi penglaksanaan- 
nja dilakukan bersama? antara pusat de 
ngan daerah, dimana daerah dalam me- 
ngerdjakan sesuatunja ita akan menda: 
pat petundjuk2 langsung, 

Hanja mengenai export siabs telah di 
berikan 10070 kepada daerah untuk 
mengaturnja, baik soal valuta contrak, 
maupun banjaknja djumlah pengeluar- 
an dan izin?nja (licensi2nja). 
Maka dengan ini dalam soal expert, 

daerah sudah turut tjampur tangan, tidak 
seperti jang sudah2 dimana daerah pada 
dasarnja hanja menonton sadja. 

Izin Djakarta jl boleh keluar, 
Mengenai soal izin export jang diberi 

kan Djakarta, jang mana menurut pe- 
merintah daerah dan pedagang? Palem 
bang sangat merugikan pemerintah, seka 
rang sudah boleh dikeluarkan. Djadi 
penahanan penglaksanaan berlakunja Ji 
sensi dari Djakarta. itu sekarang sudah 
dirjabut dan boleh dikerdjakan. Djuga 
termasuk 1.000 ton slabs sebagaimana 
pernah kita kabarkan, 

Isa njatakan, bahwa memang juridis: 
formeel lisensi2 itu sjah dan harus dpr 
bolehkan export, tetapi djelas politis 
financieel dia merugikan negara. Selan 

Tuntutan buruh harus konkrit, dan 
anti feodalis 
(Oleh korresponde 

Linu “ria pr 
Berhubung dengan selesainja soal pemogokan Sarbupri dan seperti diketa- hui sulitnja penglaksanaan persetudjuan ALS -Sarbupri dan" djuga pemogokan buruh. BPM hingga sekarang belum dapat memuaskan perijelesaiannja sehingga bahaja pemogokan pada hakekatnja masih belam'dapat dihindarkan, maka kita menanjakan pendapat mr. Wilopo, 

nja expert dalam soal buruh di 

Mr.. Wilopo hanja mengatakan bah- 
wa soal buruh sulit sekali dari meminta 

-banjak 'kebidjaksanaan untuk menjelesai- 
kannja baik dari Pemerintah, maupun da 
ri pihak .madjikan dan sarekat2 “buruh. 

Dalam “hubungan ini Ir. Sakirman, 
anggota DPR (Partai Buruh) mene- 
rangkan bahwa untuk memahami kedu- 
dukan buruh dewasa ini, kita mesti meng 
insjafi. bahwa dewasa ini revolusi kita 
meningkat ke-fase kedua. Menurut Ir. 
Sakirman tingkat pertama itu, jaitu fase 
front nasional umum dan fase kedua, jai- 
tu tingkat revolusi demokrasi kerakjatan. 

Kekuatan revolusi tingkat pertama itu 
djustru terletak pada penjelesaian  soal2 
perburuhan dan agraria, Djika penjele- 
sajian ini dalam ' pokoknja sudah dapat 
dilaksanakan, dapatlah dianggap bahwa 
sekaligus kemenangan revolusi tingkat 
kedua sudah - terdjamin. 

Mendjelaskan soal posist dan organi- 
sasi serekat2 buruh kita sekareng, dika- 
takannja bahwa gerakan buruh kini ba- 

va 

  

ex menteri Perburuhan dan sebagai satu2- 
Indonesia, 

ajak kelemahannja. Golongan reaksio- 
ner luar neaeri dengan suapan dan an- 
tjaman menimbulkan perpetjahan dalam 
kalangan buruh sendiri. Banjak sekali 
gerakan buruh baik jang berbentuk par- 
tai maupun organisasi-massa jang dapat 
dibubarkan dan dipersatukan dengan ge 
rakan buruh jang sudah terang azasnja 
serta tegas tudjuannja. 

Diterangkannja bahwa faktor2 dalam 
negeri tidak begitu menguntungkan per- 
djuangan buruh dan tani, tapi faktor? 
luar negeri agak menggembirakan, Ke- 
menangan rakjat. “Tiongkok,d an Viet- 
minh, pergolakan di Birma, Malaya dan 
Pilipina menundjukkan  tanda2, bahwa 
tidak lama lagi “akan terdjadi peruba- 
han2 radikal dalam susunan perbandi- 
ogan kekuatan politik jang meliputi se- 
luruh Asia, kearah jang menguntungkan 
rakjat Indonesia, ME 

Selandjutnja ditegadkannja bahwa tun- 
tutan buruh sekarang masti hai? jang 
kenkrit sadja dan terbates pada hal? 

  

n K. R. Djakarta). s 

jang sesuai dengan tuntutan revolusi de- 
mokrasi kerakjatan, jang keluar bersifat 
afiti imperialis dan kedalam anti feodalis 
dan anti diktatur kolonial-fasis. 

Tuntutan maximum dalam tingkat re- 
volusi demokrasi  kerakjatan sekarang 
ini jang dapat ditjapai oleh gerakan bu- 
ruh, ialah terlaksananja hak2 politik, jai- 
tu hak untuk bersidang dan berkumpul, 
hak untuk berdemonstrasi dan mogok, 
hak untuk mengambil bagian penting da- 
lam pemerintahan jang demokratis, baik 
dipusat maupun didaerah, dan terlaksa- 
nanja hak2 demokratis dalam lapangan 
ekonomi, seperti nasionalisasi perusaha- 
an2 vitaal, misalnja perusahaan?  tam- 
bang, bank, transport, perkebunan dan 
pertanian Barat, 

Di Indonesia perlu diadakan undang? 
padjak jang progresif dan menguntung- 
kan rakjat buruh dan tani, ' Keluar ka- 
um buruh kita harus menentukan sikap 
Solider terhadap perdjuangan rakjat jg. 
anti imperialis dan mengusahakan ada. 
nja kerdja. sama jang rapat dengan ne- 
9eri2 jang anti imperialis, Untuk ita ge- 
takan buruh memerlukan pimpinan orga 
nisasi jang mempunjat pengetahuan dan 
pengalaman jang luas tentang perdjua- 
ngan rakjat anti imperialis diluar negeri. 

  

New Delhi 

   

djutnja telah didapat persesuaian, demi- 

      

    Tega, 

kian Isa seterusnja, bahwa tiap2 lisensi " 

pengeluaran tidak boleh dikanse! meli- 
wati periode jang sudah ditentukan, bagi 
pengeluaran barang2nja, : 

Hasil untuk tani karet, 
Untuk peiani2 karet sudah didapat per 

sesuaian, bahwa Sumatera Selatan akan 
amendapat 450 stel Mangel (mesin pemv 
buat sheet rakjat) dan 1.800 bak2 alu- 
minium guna mengerdjakan karet (ko- 
waguleerbakken »- 

Barang2 ini akan didjual pemerintah 
langsung kepada petani? dengan harga 
djauh lebih murah 'dari harga penetapan 
jang lama. 

Pelajaran pantai utk “daerah 
Sumatera Selatan. 

Salah satu hasil lagi, jaitu pemerintah 
sekarang - sedang menjiapkan  rentjana 
pelajaran pantai, untuk daerah Sumatera 
Selatan, 

Hubungan pelajaran ini adalah dimak 
sudkan untuk memperlintjir hubungan 
antara satu tempat dengan satu tempat 
didaerah Sumatera Selatan. Umpamanja 
tempat? dipantai Bengkulu, seperti Mo- 
ko2 — Manna — Kroei — terus separu 
djang pantai Lampung sampai ke Beli: 
tung — Bangka dan Palembang, 
Dengan adanja Pelajaran pantai ini, 

maka tentunja perekonomian ditempat? 
tsb akan mendjadi | baik, sebab hasil2 
bumi dan hutan dari tempat2 tsb dapat 
diangkut dan dapat mengangkut bahan? 
dari luar guna kebutuhan rakjat disana, 
Ant, s 

  

MASJUMI BANJUMAS SOKONG 
NATSIR:2 ee 

Rapat serentak jg. diadakan o- leh. Masjumi wilajah — Banjumag baru2 ini telah mengambil kepu- tusan membantu kabinet Natsir dan membantu pemerintah dalam menjelenggarakan keamanan dan mendesak supaja soal Irian seda pat mungkin diselesaikan dalam tahun ini. RD. 2 

  

TEAM KE NEW DELI « Kemarin diadakan 'pembitjara- an informeel antara Ketua KORI, 5 Hamengku Buwono dar ketua PO RI, Paku Alam tentang pengrims an djago2 olah raga Indonesia ke | untuk turut ambil ba. giandalam olimpijade dikota tab, Pertemuan itu dihadiri djuga oleh KRT Honggowongso, «dan Ne iNan Dr. Mertohuosdo dan ain2, 

  

FAK, EKONOMI Dr MAKASAR Ketua Facultiet Ekonomi Maka sar terangkan bahwa, facultiet teh tetap di Makasser dan seleka, m in dibuka kembali. 

E.R. 5 tahum. 
Besok tg. 27 September sk. »Kedaulatan Rakjat” tepat ber. usia 5 tahun. Sekedar m peri. 

ngati ,Justrum” itu, pada hari 
tsb. kita akan keluar den agak istimewa. Direksi, : 

                           



    
    

  

   

     
    

     
    
    

    

   
   

    

     
     
    

    

   

       

    

   
   
     

   
   

     
    

    
   

    

    

  

   

edi 20 « orang an 20 

lainnja luka-luka enteng dan 2 
tentara tewas,  Dipihak gerom 

    
  

       
   

   
   
   
       

    
    

    
       

  

   
   

   
      

        

       
   

      

   

   

     
   
   

    

    
   
    
    

        

   

      

    
   

  

   

  

    
       

    

        

   

  

   
    
   

  

   
    
   

   
   
   
   
   
      
     
    

Hn 
ara Bakalan! telah me- 
diri Tenan. membawa 

TN 

'kali disebabkan karena su 
kedudukan pe 

   3 desi 4 N banan jaitu pa 
di jang Upunga Ach- 

an ,,KR” Semarang 
san, atas kegiatan 

ng anak 'buah Kepolisian 

rang bg. P.A.M. dengan 
: ntu Tn seorang anggauta 

Polisi pada hari Rebo 
-50 siang hari dirumah 
Gang Iv Djalan Hiri tah 

i fasa ana 
untuk entjari sewaan rumah 

KEBUTUHAN sHI- 
DI MAGELANG. 

urut tjatatan harga pasar 
arang? kebutuhan hidup 

anna per kg 

1 4 1 —,no.2 f 0.95, 
f 2.50, gula kelapa 

a kop f 1.30, ke 
1 Ra kampung    

     
   

    
    
    

   
    
    

   

      

   

   

  

   
   

    
   

   

  

     

Bahari tebu antam Ba 

pasukan TNI tg. 21 Sept. jl. di- 

barat Jay, Pt tehuh lan 

  

nja Ni inbasi Hal Pemerin 
D duga nda Tama Kaya gula 

  

'UNDANG2 KERDJA 
| Dalam Spnenea kongres Seri- 

2 ia mutan Biingga diBandung, 
tua dalam meriwajatkan ge- 

| yakan SSBRI antara lain njata 

kan, bahwa serikat sekerdja ini 
tidak turut berpolitik, tetapi 
menghendaki supaja undang2 

:  kerdja selekasnja disjahkan. Ko 
“.ngres ini diadakan tg. 24 dan 

N '25/9 dan dikundjungi oleh wa- 
““kil2 19 tjab., a. |. dari Sibolga, 

Pangkalpinang dan Singkawang. 
“Resepsi itu a.l. dikundjungi o- 

leh wakil direktur Bank Rakjat 
dan kepala perburuhan Djawa 

| Barat. Jg tsb terachir, tuan Hadi 
" widjaja, dalam pidato sambut- 

1 | “annja a.l. menerangkan tudjuan 
'perdjuangan buruh mentjapai 
masjarakat jg bebas dan mak- 
mur.— Ant. 
  

MeNungU. saru. bERKUMPUL AN 

Uioenkan Dokter Warga Negara 

ketua Panitya 

  

“ (ro Th. Perhubu: 
ngan Udara 

) : jardam — Djakarta 
. Suatu utjapan jang sekarang di Dja- 

Ikarta biasa didengar orang pada waktu 

(makan »Lihat, Connie 

dari Amstredam, tentunja sudah hampir 

1 setengah dua”. 

siang adalah: 

laksanaan peraturan perdjalanan 

engah, sampai dimana, dan 

ke detik2nja. 

- Duapuluh tahun prabudksina Amster- 

dam— Djakarta, ini “berarti dijuga 

La tahun bekerdja keras dan giat. 

73 Kana   

Dan semua ini adalah hatsil dari peng 

jang 
tepat dan tjermat. Akan tetapi, dengan 

utjapan2 diatas itu, orang hampir2 tidak 

apa jang 

harus dikerdjakan dan disusun, begitu 

pula Kesukaran2, apa jang harus diatasi 

lebih dahulu, sebelum dapat menjeleng 

garakan suatu perhubungan jang djarak 

Jaja 14000 Km. itu, dengan begitw rapinja, 

hingga dapat menepati waktunja sampai 

dua 

Noot Red: Ba kitapun dapat madju 

| dalam lapangan ini, asal giat bekerdja 

    

| DOKTER. 

le 

donesia dibuka dengan resmi hari Dju- 

ma'at malam dengan pertemuan jang di 

langsungkan di Gedung Pertemuan Kota 

pradja Djakarta dihadiri oleh 
(utusan? dari daerah? seluruh 1 

semua 

donesia. 

Pidato pembukaan diutjapkan oleh 

Penjelenggara — Mukta- 

mar Dr. Bahder Djohan jang memben- 

tangkan anaksud-maksud dari muktamar 

ini, dalam mana ditegaskan betapa pen 

tingnja berdirinja satu perkumpulan 

dokter dalam suatu negara jang dapat 

mewakili seluruh dunia kedokteran di- 

negara itu, baik terhadap pemerintah 

maupun dan masjarakatnja, terhadap 

dunia internasional. 

Kemudian berturut-turut tampil ke- 

muka Dr. Au Eng Liang dan Dr. Dar- 

masetjawan jang masing-masing mengu- 

raikan tentang organisasi dan usaha? 

American Medical Association dan Bri- 

tish Medical: Association, untuk disadji- 

kan sebagai bahan2 pembentukan per- 

pumpulan dokiter2 warga negara Indo- 

nesia jang dimaksudkan 'oleh nruktamar 

itu. 

Pada pertemuan tsb achirnja dipilih 

ketua dan penulis muktamar jang djatuh 

pada Dr. Bahder Djohan sebagai ketua 

dan Dr. Sudjono sebagai penulis. Ant. 

- 

MINTA UPAH MINIMUM # 3.50 
Pusat Serikat Buruh Hotel 

dan Rumah Makan dalam surat- 
nja kepada pengurus Alg. Bond 
van Hotelhouders in Indonesia me 
nuntut djam bekerdja seminggu 
48 djam dan upah minimum un- 
tuk buruh “dewasa laki2 f 3.50, 
perempuan f 2.80 dan anak2 di- 
bawah umur 17 tahun f 2.50 di- 
tambah f 2.—, jang f 2.75 sam- 

pai f 3.50 ditambah f 1.75, jg. 
f 3.75 sampai f 5— ditambah 

1.50, jg. f 5.50 sampai f 7,— di 
tambah # 1.25, jg. f7.— dan 
seterusnja ditambah f 1.—. 

Seminggu minta Saga hari prei 
dgn bajaran. Ant. 

Sitdown staking buruh 
PTT dibatalkan. 

. mama aa 
Karena tungutannja dikabulkan. 

,Sitdown staking” 65 buruh 

kantor Pos Bogor jang semula 
hendak diadakan hari Senin pada 
tanggal 25/9 ini untuk memper- 
kuat tuntutan mereka menerima 
uang lembur sedjak penjerahan 
kedaulatan sampai. bulan April, 
dibatalkan, karena dari pusat P. 
T. T. telah diterima kawat jang 
menerangkan, bahwa tuntutan me 
reka itu akan dipenuhi. Djumlah 
uang jang dituntut ada Lk   f. 2000,- Ant. 

  

  

  

  

Acoma tak hendaki fusi 
Murba - PKI 

Berhubung dengan timbulnja pembitjaraan2 sekitar fusi antara beberapa 

partai kiri diantaranja PKI dan Partai Murba, jang diusahakan oleh Angkatan 

Communist Muda (Acoma) ,,Antara” dalam pembitjaraan dengan Ibnu Parna 

pemimpin, Acoma tsb. menjatakan, bahwa memang telah disampaikan kepada 
partai2 jang bersangkutan suatu ,,/Naskah Persatuan” 

tjaraan2 ramai baik oleh pihak kawan ataupun lawan menjatakan tidak tepat: 

. Tetapi sajangnja pembi- 

' nja pengertian jang tersimpul dalam naskah tsb. Demikian Ibnu Parna. 

Tidak hendaki fusi. 

Selandjutnja  diterangkannja, bahwa 

Acoma bukanlah menghendaki fusi an- 

tara PKI dan Partai Murba. Dalam 

| Naskah Persatuan tsb, diusahkan supaja 
rombongan komunis jang ada diluar 

'PKI meleburkan  dirinja kedalam PKI 

“dan PKI menerimanja sebagai exponen 
dalam PKI, jang berarti "memperkuat 

1 pimpinan PKI jang menurut sedjarahnja 

| terbukti amat kekurangan tenaga2 ko- 
munis. Dalam pertemuannja dengan Pak 

Alimin, Ibnu Parna menerangkan bahwa 

1  kepadanja Pak Alimin mengakui, tidak 

| semua tenaga2 dalam PKI itu komunis, 

i banjak tenaga2 komu-. diluar PKI 
nis diluar dan da- 

  

Hilkapa adjakan. 
| orang - djuga 
    

memahamkan Naskah Persatuan tsb. 

bahwa kita menghendaki fusi antara 

Acoma dan Pesindo dan mengadjak Pe- 

sindo mendjadi onderbouw partai. Itu- 

pun kata Ibnu Parna tidak benar. Nas- 

kah Persatuan tsb. mengadjukan supaja 

rombongan pemuda? pro-komunis dalam 

Pesindo dapat meleburkan diri dalam 

. Acoma jang berarti menambah kekuatan 
Acoma. Djumlah tenaga pro-komunis 
dari Acoma dan Pesindo itu, kata Ibnu 

Parna dapat dibagi dalam dua bahagian, 

pertama tenaga2 jang “sudah memenuhi 

sjarat2 komunis dan kedua' jang belum 

memenuhi sjarat2 itu, tetapi berhaluan 

pro-komunis dan mengakui Partai Ko- 
munis sebagai pelopor. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa da- 
lam Naskah Tenan itu Maan te-    

          

    

  

   

    

Djenderal J-. Lawton kepala 
dang menjerahkan bendera PBB kepada djenderal , Mac 

Staf Angkatan Perang U.S.A. Se- 
Arthur. 

Panglima Tertinggi Angkatan Perang A.S. di Timur djauh jang 

mempertahankan Republik Korea terhadap serangan Komunis Ko- 

rea Utara. Upatjara ini dilangsung gkan di Markas Besar  Djenderal 

Mac Arthur di Tokio pada tg. 14 Djuli 1950 ji. (USIS). 

  

Pasific pact bersifat militer 
Indonesia akan masuk $ 

(Oleh koresp. 
- Mengenai keterangan Percy Spender, 

KR Djakartaj Sh 

Menteri Luar Negeri 

Australia dalam konperensi pers di New York, jang maksudnja 

mengandjurkan, supaja diadakan Pasific Pact, kalangan Kemen- 

terian Luar Negeri tak mau memberi komentar. Sebabnja soal itu 
telah diputuskan dalam kabinet 

Seperti diketahui dalam rapat 
kabinet itu telah diputuskan bah 
wa Delegasi Indonesia jang akan 
mengundjungi konperensi Irian 
akan membitjarakan soal itu de 
ngan pihak Belanda. Bagaimana 
hasilnja soal itu dengan Belanda 
akan ditindjau kembali, apalagi 
sekarang masih prematuur untuk 
menjatakan keterangan2 menge- 
nai pendapat Percy Spender, de- 
mikian kalangan itu. . Kalangan 
itu menambahkan, bahwa soal 

Irian ada hubungannja dengan so 
al Pasific Pact. 

Selandjutnja atas pertanjaan 
kita, penindjau2 itu mengatakan 
bahwa tampaknja Spender tidak 
berniat untuk mengadakan blok 
Barat anti Indonesia, karena dia 
djuga adakan hubungan dengan 
Pemerintah Pilipina. Dalam hu- 
bungan inilah hendaknja dilihat 
kundjungan Presiden Sukarno jg. 

Djenazah2 

dalam rapatnja baru2 ini. 

kabarnja akan diadakan tidak la- 
ma lagi pada Presiden Pilipina. 

Dengan djalan menarik2 ken- 
dali dari belakang lajar Presiden 
Sukarno dan Presiden @uirino 
(Pilipina) akan dipersatukan, 
agar mereka dapat memihak Aus- 
tralia, jang pada hakekatnja ha- 
nja mendjalankan politik USA di 
Pasifik untuk membendung kekua 
saan komunisme. 

Selandjutnja kalangan jang me 
ngetahui menerangkan bahwa Pa 
sific Pact itu sebenarnja tidak 
lain dari pada suatu militaire 
pact, jang maksudnja menarik se 
mua negeri jang tidak sadja letak 
nja di Pasifik, tapi djuga semua 
negeri jang ada kepentingan di 
Pasific dan djuga dapat memberi 
bantuan militer akan ditarik da- 
lam Pasific Pact. Djuga Neder- 
land kabarnja akan masuk dalam 
Pasific Pact. 

Amir cs di- 
bongkar : 

Permulaan bulan Nopember jad. 
Untuk melaksanakan pembong 

karan “dan penanaman-kembali 
djinazah2 Mr. Amir Sjarifuddin 
cs. di Ngalihan (Karanganjar), 
di Solo telah didirikan Panitia 
Perawatan Djinazah Korban2 
Peristiwa September 1948, jang 
pengurusnja terdiri dari: Ketua, 
Nj. D. Mangku: Wk. Ketua, Su- 
ratno: Sekretaris I, Nj. Suharti: 
Sekretaris II, Sangidan: Keuang- 
an, Nonah Sri Fitnah, Keuangan 
II, Pusradji, dan 5 orang pem- 
  

rat2 komunis akan  diserahi pimpinan 

Acoma, setengahnja lagi melakukan pim- 

pinan partai, Dan sisanja akan bergerak 

dalam ikatan Acoma jang mendjadi ba- 

gian pemuda dari partai. Djadinja, de- 
mikian Ibnu Parna, usul tsb. tidaklah 

memperkosa kedaulatan Pesindo, melain 

kan menghargai dan menjokong peng- 

laksanaan putusan dari Pesindo sendiri 

jang hendak melebur diri dan mengada- 

kan fusi dengan tudjuh organisasi lain. 

Acoma hanja menawarkan persatuan de- 

ngan tenaga2 pro-komunis dalam Pesin- 

do dan mengusulkan penglaksanaannja 

dengar mempergunakan djembatan dan 

alat ,/Panitia Persatuan”. , 

Siapa Komunis, siapa bukan. 

Mengenai pertanjaan siapa2 jang me- 

nentukan “komunis atau tidaknja sese- 

orang, diterangkannja untuk itulah gu- 

nanja dibentuk Panitia Persatuan jang 

terdiri atas kaum komunis diluar dan 
dalam PKI. Melalui perundingan dalam 
panitia tsb. dapat ditjari ukuran jang 

uniform guna menentukan sjarat2 komu- 

nis di Indonesia pada tingkatan na 5 

.ngan sekarang ini. 

(Sambung lihat hal. 4) 

    

bantu. 
Bagian Penggalian dan Peng- 

hormatan, Sardjono (SOBSI) 
dan Dahono (BTI). 

Bagian Dokumentasi, Sardjono 
(SOBSI) dan Bedjo (Pesindo). 

Bagian Perlengkapan, Nj. D. 
Mangku dengan beberapa orang 
pembantu. 

Panitia tsb. adalah meliputi 
buat sedaerah Surakarta, karena 
menurut keterangan Panitia itu, 
setelah selesai dengan penggali- 
an/penanaman kembali djinazah2 
jg dari 11 orang tsb. diatas, ma- 
ka kemudian akan djuga' digali 
djinazah2 dari mereka (orang2 
FDR) jang dikubur di Wonogiri, 
Baturetno dan Tlawah. 

Kini Panitia itu telah mulai me- 
ngadakan persiapan2 segala se- 
suatu jg berkenaan dengan pemi- 
bongkaran itu jg akan dilakukan 
dengan upatjara sepantasnja. 

Direntjanakan pembongkaran 
itu akan dilakukan yada permu- 
laan bulan Nopember jad. 

Rakjat Djatinom minta 
Amir cs. dimakamkan 
disana, 

Serhentara itu kabarnja pendu- 
duk Djatinom telah meminta ke- 
pada pihak Panitia supaja djina- 
zah2 Amir cs. itu dipindahkan 
dan dimakamkan di Djatinom. 
Mereka, jang bersemangat FDR, 
sanggup memelihara dan mendja- 
ga makam itu nanti buat selama- 
nja. 

ditempat sekarang itu. Same 
A3 

| panitya penjelenggara 

Tapi, para keluarga2 dari 
almarhum2 itu menghendaki su- | 
paja mereka tetap dimakamkan . | 

KONGRES PELADJAR: se 
2 ANTAR INDONESIA. 

Didapat kabar, bahwa “Pimpi 
an Pusat Persatuan Peladjar Se- 

kolah Guru jang berkedudukan di 

Jogja, merentjanakan mengada- 5 

kan kongres peladjar2 Sekolah 
Guru Antar Indonesia dalam bu- 
lam Nopemiber jad., bertempat di. 

kota inii. 
Kepada Sekolah2 Guru di ae" 

nesia diminta selambatnya 31 Ok- 

tober memberitahukan kepada 
(Djetisar- 

djo 4, Jogja), turut tidaknja me- 

mek kongres tsb. 

  

      
  

   

“RAPAT SAREKAT SEKERDJA 
PENGAIRAN. 

Pagi ini akan dilangsungkan 
rapat tahunan, Serekat Sekerdja 
Pengairan Jogjakarta, bertempat , 
digedong bioskop Indra dimulai 
djam 9. 

Soal terpenting jang mendjadi 
pembitjaraan ialah ,,Soal2 menge 
nai perdjuangan bu buruh”. 

PESINDO ACTIEF KEMBALI. 

Dari Komisariat Daerah Pesin- 

do Jogjakarta didapat keterangan 

bahwa dalam Resepsi jang dilang 
sungkan pada Sabtu malam tgl. 
23 September 1950 di Bugisan- 

(Prambanan) telah diresmikan 

actiefnja kembali PESINDO Tja 

bang Jogja - Timur (Kalasan), 

terdiri dari 7 Ranting. 

Dengan demikian maka Tja- 

bang2 PESINDO Daerah Jogjakar 

ta jang telah actief kembali jalah : 

Tjabang Kota, Bantul, Wonosari 

dan Jogja - Timur ah 

    

Siaran RRI Jogja 
1950 

  

SELASA 26 SEPTEMBER 

06.30 Pembukaan, isi atjara. 07.00 Tanda 

waktu /warta berita (Djakarta). 07.15 Ra 

"yuan tanah Andalas. 07.30 Warta berita. 

dlm bhs Djawa. 07.45 Irama waltz. 12.15 

Hidangan siang. 12.30 Lagu2 populer 

hid. ORJ. Suwandi. 13.30 Warta berita. 

13.45 Serbaneka. 1745 Musik accordeon. 

18.10 Adzan Maghrib. 18.20 Ruangan un 

tuk Kaum ibu: Hal Pemeliharaan baji. 

19.00 Warta Berita (Djakarta). 19. 30 

Aneka suara oleh ,/Penghibur hati” bag. 

1. 20.30 Aneka suara bg. II. 21.20 Obro- 

lan Pak Besut. 22.00 Warta Berita (Dja- 

“ karta). 22.15 Ujon2 mat-matan. 

  

Putera2 Irian dila 
rang ke Djawa 
Dari pusat badan perdjuangan 

Irian di Jogja ,,Antara” mendapat 
kabar bahwa resolusi rakjat Irian 
mengenai pengiriman putera2 Iri 
an untuk beladjar di Jogja dito- 
lak oleh pemerintah disana. Ser- 
dadu2 baret hidjau jang datang 
dari Djawa berkeliaran dengan 
merdeka, sedang tindakan2 mere- 
ka sangat menakutkan rakjat. 

Selandjutnja didapat ' kabar bah 
wa pusat perdjuangan Irian akan 
mendesak kepada pemerintah di 
Djakarta spj putera2 Irian dpt be 
ladjar di Djawa. Rakjat Irian ha 
nja pertjaja kepada Silaas Papare | 
sebagai wakilnja untuk memper- 
djuangkan kemerdekaan rakjat di . 
sana dalam lingkungan Republik. 

' Indonesia. 

  

Baji dipendam lan 
tanah. | 

Seorang njonja. Tionghios 
bernama O.H.N. jang bertem 
pat tinggal di, Gang Transma 

lat Djakarta, minggu jg lalu 
ketika sedang menggali Io- 

bang untuk menanam sebuah. 
pohon dihalaman belak 
rumahnja, tiba2 telah Jaa? 
pati seorang anak baji 
3 Ta Saad 

"3 
     

    

   

        

   

          

     

kim baji dari | »: nba 8     
  

   
    

   

     

 



  

nt Seoul Ant AFP 
sekarang tambah ' 

ah barat. 

r t laporan djawatan ra- $ 
esimen tela t 

an kota Seoul. 
dj: watan rahasia in 
djuga bahwa divisi 

difront sungai Nak- 

wartakan 
arang tambah ' sen 
madju mendekat ke 

| Korea 
1g ke-9 jang dulunja 

Ii Seoul 
n Amerika besar 

bahwa perlawanan 
etika pasukan2 angkatan 
ng-kampung ditepi kota 

pasukan Serikat chawatir bah 
| mereka mungkin terpaksa ha 

us hantjurkan kota Seoul supaja 
dapat menang. 

Setelah “diperbatasan kota me- 
ng- reka. mengadakan pertempuran 

“rumah kerumah - lainnja, 
aka pasukan2 laut ' Amerika 

memasuki kota Seoul, tapi dida- 
pat kabar“bahwa korban dipihak 

“Amerika dalam- pertempuran ini 
Amerika jang dimulai 
10700 pagi Saptu jl. # 

endapat sedikit kemadju- 
. 

rena tembakan2 artileri 

| adalah besar, sgala hingga didatang- 
kan balabantuan. 

'SUDAH LEWAT GARIS LIN- 
: #13. "TANG 380. 
Radio Korea Selatan di Pusan 

mengumumkan, bahwa kesatu- 
an2 tentara laut Korea Selatan 
telah mendarat di Inchon dan 
bergerak madju ke Seoul. 
Siaran itu djuga mengatakan, 

bahwa pasukan istimewa tenta- 
ra laut Korea Selatan telih men 

| darat di Teluk Jaeju pada garis 
tang ke 38 dipantai Barat 

. Tidak dikatakan, apakah pa- 
'sukan Korea Selatan itu telah 

dari T okio “Ant 
bahwa menurut 
didekat Seoul, 

hari Minggu 
nemasuki bagian2 

ta Seoul jang letak 
barat daja dan ke- 

: Adaa ketika sudah 
mereka ada diatas bukit 
79 kurang dari 3/4 

osetasiun kereta “api . 

, jang letaknja dibagian 
jatan kota Seoul. Pasukan2 laut. 

1 jang datang dari barat 
ah dihentikan 

“pertahanan Seoul 5 Pe Le 
. beri perlawanan sengit. 

ut, bahwa tiga kesatu- 
tentera laut Amerika 
“dalam kota Seoul 

24 blok rumah dari 
pada malam Senen, 

  

mengirimkan 40.000 ton be 
a kaum pengungsi sipil di 

u di Lake Succes, Tawa- 
dalah djawaban terhadap 
rygve Lie supaja kirim 

nan untuk korban pe- jang 
| dalam laporan terachir, ni di Korea. Ant, A.F.P. 

Pertempuran 

Ant. UP. wartakan 'bah- 
kal Perantjis, disek- 

terdapat antara 8 dan 10 ba- 
tapal batas Viet Nam 

melintasi garis lintang ke 38 dan 
mengadakan serangan PBB jg 
pertama di Korea Utara. 

Chinju direbut tentara 
—. Amerika. 

. Divisi infanteri ke-25 Ameri- 
“ka pada malam Senen telah ber 
hasil merebut kota persimpang 

.an djalan jang penting, Chinju. 
Ant. AFP. UP. 

ma dari 

  

$ 

  

MISI MILITER TURKI KE 
" AMERIKA ?' 

Misi militer Turki jang penting 
jang diketuai oleh seorang terna- 

staf militer Turki tak 
lama lagi boleh djadi akan berang 
kat ke Amerika Serikat. 

Kalangan2 pembesar2 Turki 
tak mau membenarkan atau me- 
njangkal berita ini. Akan tetapi 
kalangan2 jang tak resmi berpen ' 
dapat, bahwa djika memang be- 
nar misi militer ini dikirimkan ke 
Amerika, maka ini berarti, bahwa 
misi ini akan membitjarakan soal- . 
soal pertahanan Turki karena di- 
tolaknja permintaan Turki untuk 
dimasukkan dalam negara2 Pakt 
Atlantik. Ant. A. F. P, 

  

ELANG KONTRA PESA- 
WAT TERBANG. 

Sekelompok burung elang 
besar (vulture) telah memak- 
sa sebuah pesawat terbang 

. Swedia kembali kelapangan 
terbang Dum Dum dekat Cal 
cutta ketika malam Minggu. 

Salah seekor diantara ga- 
ruda2 tadi masuk kedalam 
mesin ! Dengan “demikian 
maka pesawat terbang besar 
jang memuat 27 orang dan 
10 orang anakbuah itu ter- 
paksa terbang kembali dan 
mengundurkan penerbangan 

. nja ke Stdekholm. 
Didapat kabar bahwa pe- 

sawat terbang tadi mendapat 
kerusakan hebat. Ant. Rtr. 

# 

Sebuah dam disungai Columbia, jaitu »Grand Conlee Dam, jg.dapat menggerakan 13 buah hvdi 
oelectric generators dan dapatmenghasilkan kekuatan electris 1.404.000 KW. tjukup untuk mem 
beri aliran kepada Kota2 industria dengan penduduk lebih daril 250.000 orang. Pembukaan dna 
ini dilakukan oleh Presiden Tru-man tg. II Mei 1950 jl. 

  

Korea Utara mungkin 
undarkan diri 

Kegaris pertahanan Yongdok-Kunsan 
Djurubitjara markas-besar MacArthur mengatakan bahwa me- 

nurut laporan2 penjelidik, ada hal2 jang menundjukkan bahwa 
pasukan2 Korea Utara mungkin sedang mengundurkan diri kega- 
ris2 pertahanan baru, jaitu mulai Yongdok dipantai timur, menu- 
dju ke Andong, Hamehan, Chongja, Taejon ke Kunsan dipantai     

  

— Tidak lama lagi akan ditan- 
da tangani suatu persetudjuan 
persahabatan antara Iran dan Ita 
lia di Teheran: demikian dikabar 
kan di Roma. 

Pertahanan Fropa Barat di 
— bawah satu komando 
Dari New York Ant. AFP war 

takan bahwa sebagai hasil pem- 
bitjaraan Amerika, Inggeris dan 

Perantjis telah disetudjui untuk 
bentuk suatu angkatan pertahan 
an Eropa Barat jang dipersatu- 
kan dibawah satu komando. De- 
mikian maklumat malam Minggu 

| jang lalu. Tentang Djerman Ba- 
| rat dalam garis besarnja pun ten 
tang soal peranan apa jang akan 
didjalankan oleh Djerman: Barat 
masih belum diumumkan. 

| Telah diumumkan pula bahwa 
. kesimpulan daripada jang telah 

tertjapai oleh menteri2 luar negeri 
dari menteri2 pertahanan dari 3 
Besar “akan diadjukan kepada 

. Dewan Atlantik Utara djika De- 
wan ini berunding hari Selasa 
ini. MEN : 

Rentjana organisasi pertahan- 
.an bersama akan diperkuat da- 
lam sidang Dewan tadi dan apa- 
“bila pendapat disana tentang 
peranan Djerman berbeda dengan 
apa jang diterangkan dalam ke- 
simpulan tadi, maka pendapat2 
jang berbeda “itu akan dimuat 

besawlak di 
0. Indo Chins 

rampas banjak sendjata dan bahan 

itu tidak kelihatan tanda2 adanja pa- 

1 

- sukar? Vietminh dan diduga semua 

Dong Khe sudah habis sama sekali. 
Kalangan Perantjis jang berkuasa me- 

, ngatakan bahwa pasukan2 Perantjis dan 
“Bao Dai telah terima perintah jang ,,po- 
sitief dan tegas” supaja djangan sampai 

jis “memasuki daerah RRT. 

Bao Dai tel 

| Markas besar Perantjis umumkan di 
Saigon bahwa serdadu2 Perantjis dan 

uh Ik. 100 serdadu 
£ Vietminh. keti adakan gerakan pember 

disekitar Vienh- 

atdaja Saigon. Dikabar- 

t bahwa pasukan2 Pe- 

ut sedjumlah besar 

“dana 

is pertahankan 

Norwegia setudju 
Dari Osio Ant AFP wartakan 

bahwa pemerintah Norwegia pa- 
da dasarnja telah setudjui usul 
utk adakan angk perang Eropa da 
lam mana pasukan2 Djerman Ba- 
rat turut djuga ambil bagian de- 
ngan sjarat peranan jang akan 
diambilnja itu tidak akan meng- 
akibatkan timbulnja kembali mi- 
literisme Djerman, demikian per- 

menteri Norwegia Einar 
Gerhardsen menjatakan. Pernja- 
taan tersebut diberikan sesudah 
sidang rahasia parlemen Norwe- 
gia dalam mana sikap pemerintah 
nja mengenai hal itu disetudjui. 

barat 

Gerilja akan terus 

berkobar. 
Sementara itu seorang opsir 

tinggi Korea Selatan meramalkan 
bahwa pertempuran? gerilja akan 
taus berkobar di Korea barat- 
Jaja ,selama 2'tahun jg akan da- 
tangani” 

Menurut pendapatnja, pasukan? 
Utara akan mengundurkan diri 
kebukii2 dan akan berdjuang se- 
lama mereka masih dapat. 

Divisi ke-25 kearah Chinju. 
Disektor selatan front Pusan, 

divisi ke-25 Amerika telah memu 
kul mundur suatu serangan peni- 
balasan, lalu merebut Kosong 
dan madju kearah barat sampai 
& mil dari tempat tadi, dan ber- 
gerak kearah Chinju. 

Divisi ke-2 Amerika, jg berada 
diantara sektor2 divisi ke-24 dan 

ke-25, tetap madju walaupun 
menghadapi perlawanan kuat. di- 
sebelah barat Chigye. 

— Pertempuran dekat Kumehon. 
Divisi kavaleri ke-1 telah me- 

rebut Sangju (utara Kumchon)- 
sedangkan divisi ke-24 sedang 
bertempur disekitar Kumchon, 

  

Undang2 pengawasan 
komunis di Amerika! 

Walaupun di-veto oleh Truman 
Walaupun adanja veto dari pre 

siden Trwman, Senat Amerika pa 
da hari Saptu telah - menjetudjui 
rentjana undang2 pengawasan ko 
munis. 

Dengan suara 57 lawan 10 Se- 
nat menjetudjui agar rentjana 
tsb. didjadikan undang2 setelah 
berlangsung perdebatan jang se- 
ngit selama 1914 djam. 

Dengan diterimanja undang2 
pengawasan komunis itu, maka 
semua orang2 komunis di Ameri- 
ka Serikat akan didaftar, sedang- 
kan peraturan2 immigrasi akan di 
perkeras. Undang2 tersebut mela- 
rang orang2 komunis duduk da- 
lam djabatan2 pemerintah dan 
djuga dalam paberik2 dan bangu 
nan2 pertahanan. Apabila terdja- 
di perang atau timbul kekatjauan 
undang2 itu memberi kekuasaan 
untuk mengadakan penangkapan 
besar2an atas orang2 komunis. 

Presiden Truman telah - mena- 
makan undang2 tsb. sebagai sua- 
tu langkah kearah - pengawasan 
atas fikiran orang”, dan dalam pa 
da itu mengatakan, bahwa hal itu 
akan lebih menguntungkan dari- 
pada merugikan bagi orang2 ko- 
MUNIS. Da $ 

Statement Partai Komunis. 
Sementara itu Partai ' Komu- 

nis Amerika : 

| di Virginia 

(Ali Sastroamidjojo, duta 

pertentangan terhadap undang2 
itu akan makin besar, karena se- 
tiap usaha utk. mendjalankan un- 

dang2 itu achirnja hanja akan ber 
akibat bertaribah kuatnja perla- 
wanan rakjat Amerika. Ant. UP. 

INDONESIA DALAM KONPE- 
RENSI TEH. #8 

Berita Reuter dari New York 
menjatakan, bahwa nama duta2 
besar di Amerika Serikat dari 4 
negara terpenting jang menghasil 
kan teh, jaitu -India, - Pakistan, 

Ceylon dan Indonesia akan ber- 
ada diatas sendiri dalam daftar 
dari wakil2 jang akan hadlir di- ' 
dalam tahunan jang kelima dari 
Perserikatan Teh Amerika Se- 
rikat. 

Rapat tahunan itu akan diada- 
kan di White Shulphur Springs 

(Amerika Serikat) 
dan atjara terpenting antara lain 
ialah akan mengadakan kampanje 
untuk memperbesar pasar teh di 
Amerika Serikat. 

Telah menerima baik untuk 
badilir dalam rapat tahunan dari 
Perserikatan Teh Amerika Seri- 
kat itu ialah duta besar India 
njonja Vijaya Lakshmi Pandit, 
duta besar Pakistan M.A.H, Ispa- 
hani, duta besar Indonesia Mr. 

besar 
. Ceylon dan djuga wakil2 terpen- 

| negara itu. — Ant. 
ting staf konsuler dari ke-empat 

.. 

jg letaknja pada 
gu-Taejon. 

Kemadjuan 10 sampai 15 mil. 
Sementara itu markasbesar ten 

tara ke-8 Amerika di Korea me- 
ngeluarkan komunike, dalam ma 
na disebut bahwa pada hari Ming 

djalan raja Yae- 

ga pasukan2 PBB telah mentja- 
psi kemadjuan2 antara 10 sampai 
15 mil disemua front dipangkalan 
pertahanan selatan di Korea. 

Yangnyong dan Panpo- 
dong djatuh. 

Komunike markasbesar tentara 
ke-8 jg dikeluarkan ketika malam: 
Senin, mengatakan bahwa Yano 2 

nyong (10 mil barai-daja Yong- 
dok, dan Panpodong (15 mil ba- 
rat-laut Kigye) serta Sachon telah 
djatuh ketangan pasukan2 PBB. 

Tiga pasukan PBB sedang ber- 
gerak kearah Kumchon, kata mak 
lumat tadi seterusnja. — Ant-UP. 

KONPERENSI EKONOMI 
COMMONWEALTH 

Agenda. konperensi ekonomi 
negara2 Commonwealth utk mem- 
beri bantuan kepada Asia Tengga 
ra, jang telah disusun dan disetu 
djui di Sydney bulan Mei jl, hari 
Saptu diumumkan. 

Agenda tadi memuat 2 pasal be- 
rikut: 

1. Penjusunan rentjana tehnis 
guna bantuan untuk Asia Selatan 
dan Tenggara, untuk keperluan 
mana akan diserahkan uang se 
djumlah 8 djuta pondsterling oleh 
negara2 jang ikut serta: 
2. Pengiriman undangan2 kepa- 
da negeri2 jang bersangkutan, su 
paja mereka menjerahkan suatu 
renijana pembangunan untuk 6 ta 
hun lamanja. 

Delegasi2 pada konperensi tadi, 

jang akan dimulai pada hari Se- 
nin pagi di London, akan memlsi 

Amerika serang deerahRRT 
3 Orang tewas dan 19 orang luka2 

Dari London Ant. Reuter warta 
kam bahwa berita NCN jang disi- 
arkan oleh radio Peking malam 
Minggu mengatakan bahwa pada 
djam 10 malam Djum'at jl. sebu 
ah pesawat terbang Amerika th. 
melintasi tepi batas antara Korea 
dan RRT, lalu menjerang desa 
Lakeshao jang letaknja didistrik 
Kian Tien, propinsi Liantung. Se 
telah lakukan serangan itu, pesa- 
wat terbang Amerika tadi terbang 
kedjurusan selatan. 

Sebuah pesawat terbang lainnja 
pada djam 0915 malam telah men 
datangi kota Antung, lalu menda 
tuhkan 12 bom “dibagian timur 

“laut kota tersebut. 3 Orang luka2, 
sedangkan sedjumlah besar rumah 

. dapat kerusakan2. 
1019 malam pesawat terbang tadi 

perlombaan. (Sn.) 

Pada dijam 

tjarakan Rentjana 6 tahun jang d 
usulkan oleh India, Pakistan Cey- 
lon, Malaya dan Borneo Utara-— 

Ant—AFP . 

GUB. DJAWA TENGAH KE 
SOLO. EN 

Pada tg. 29/9 ini gubernur Dja 
wa Tengah Budijono akan menga 
dakan kundjungan perkenalan ke' 
Solo. Menurut rentjana ia akan 
tiba di Solo pada tg. 29/9” sore," 
dan akan diadakan resepsi penjam 
hutan. #3 

Paginja gubernur mengadakan 
konperensi dengan kepala2 dj 
watan dan kemudian mengadakan 
penindjauan keliling dalam kota. 
Hari ita djuga Budiono kembali 
ke Semarang. : 

Perlombaan padi 
di Klaten 

Untuk mengikuti perlombaa 
tanaman padi jang diselengg: 
rakan oleh Pemerintah bag 
Djawa dan Madura, di tiap-tiap 
.Katjamatan seluruh Kab. Kla- 
ten kini tengah sibuk bekerdja 
Panitya Perlombaan Katjama- 
tan untuk mendorong  bapak2 
tani. dalam mengambil bagian 
perlombaan itu. 2 

Menurut keterangan dari Pa 
nitya Perlombaan, hadiah jang . 
disediakan oleh Pem. bagi Ka- 
tjamatan jang menang berupa 
uang sebanjak F. 10. 000.— pe ' 
menang pertama, F. 7. 500. — 
pemenang ke-dua, F. 5. 000. — 
pemenang ke-tiga dan F. 2.50 
pemenang ke-empat. Sebagai 
hadiah - hiburan  ( troostprijs ) 
tiap ' Katjamatan disediaka 
EL 1: 000 : 
-Adapun dasar jang dips 

oleh Panitya Perlombaan dala 
menentukan pemenang, jalah de 
ngan dasar hatsil terbanjak m 
sa panenan 5 tahun j.l. Perlom: 
baan ini dibuka mulai Septembe 
1950 dan ditutup Juni 1951. S 
mentara itu perlu di ketahui, ba 
wa bukan hanja hatsil terbanj 
lah jang akan menentukan me- 
nangnja perlombaan ini, tetapi so 
al2 tjara2 mengolah tanah, pengai 
ran, rabuk dan techniek tanaman 
akan sangat diperhatikan dan s 
al2 tsb. adalah faktor2 jang me- 
nentukan bagiPanitya Perlomb 
an dalam menetapkan sipemenzng 

£ 

kedua kalinja mereka melakukan 
serangan atas kota Aatung, Peme 
nintah RRT umumkan bahwa -3 
orang Tionghoa telah tewas dan - 
19 orang lainnja mendapat luka2 
setelah pesawat B-29 menjerang 
kota Antung di Amnehuria sehari 
sebelumnja. Sin 

DENMARK & ITALIA KIRIM 
. BANPUAN 00k en 
Denmark telah ambil keputusan 

untuk kirim gula ke Korea Sela- 
tan, sebagai djawaban terhadap 
seruan Trygve Lie, : 

Sementara itu didapat kabar 
dari Roma, bahwa: Itaia akan 
kirim satu kesatuan palang merah 
ke Korea, terdiri dari 69 orang dan 100 tempat ticd | 
ark. telal k 

terbang kearah RRT dan untuk 1  



   

          

   
“Yija gemuk, sehat walafiat, Dan namanja: 

3 sa Tetapi wartawan wanita GADIS Rasjid 

“bakalan nggak tjotjog namanja. Sebab 
“ig. 27 jad” ini dia akan kawin dengan 

Pai 5 “bekas menteri penerangan NT. 

 Djadi mulai hari itu namanja berubah 
mendjadi: 

“ntasu!! 
:“ Kan ruwet! 

9 & 

Achir2 ini musim minta maaf. 

H0 Tentara Amerika salah ngebom, sehing 

“ga tentera Inggeris, djadi korban, — 

MINTA maaf. 

Thomas Dewey, itu gupernur New 

Yersey (U.S.A.), maki2 Rusia pada. sua- 

tu perdjamuan jang diadakan oleh 

“sekretaris PBB, Trygve Lie sehingga 

Visinsky dan Malik pada pergi purik,— 

menteri luar negeri Amerika Dean 

Acheson, MINTA miaf. 

Dan untungnja: Inggeris jang dimintai 

maaf, — ja MEMBERI ma'af, 

Demikian pula Rusia, — lantaran di 
mintai maaf, ja MEMBERI maaf. 

“Lha kalau kita nantinja dimintai maaf 

Amerika &- Australia— karena mereka 

bantu Belanda tentang hal Irian, — kita 
beri maaf, apa nggak? 

5 Itu sih bagaimana nanti! 
1 Kn Ja, toh? 

BERABE. 

  

KERETA API KILAT DJAKAR 
TA—SURABAJA 

Mulai tgl. 28/9 bertepatan de- 
ngan hari direbutnja Djawatan Ke 

“reta Api dari kekuasaan Djepang 
“akan didjalankan kereta api kilat 

antara Djakarta—Surabaja p.p de 
ngan melalui Semarang—Tjepu. 

“Dengan kereta api ini djarak an- 
“tara Djakarta dan Surabaja dapat 

dilalui dalam waktu sehari. 
— Kereta api pertama dari Djakar 

“48 berangkat dari stasiun Gambir 
“pukul 06.00 dan sampai di Suraba 

ja Pasarturi pukul 20.21: kereta- 
“api pertama dari Surabaja berang 

& kat dari Pasarturi pukul 05.30 
sampai di Gambir pukul 19.50. 
  

--. (Sambungan dari hal. 2). 

Atas pertanjaan kemungkinan  ada- 

nja golongan2 .jang beraneka “ warna, 

-. “ibnu Parna menerangkan, bahwa dia ta- 
“hu oposisi jang paling besar akan diha- 

“ “dapi dari pihak kliek2 Trotakyist, sosial- 
demokrat' dan 'anarsis. Dalam hal ini 
bukan saja atau' Acoma jang mendjadi 

'-bakim, melainkan 'rakjat' Indonesia jang 

tertindas: dan tertipu. ' Demikian Ibnu 

» Parna. Djustru Acoma tahu akan men- 

|“ dapat tantangan dari anasir2 kabur jang 
' “belum tjukup diketahui kedjahatannja 

oleh buruh dan tani Indonesia, ” maka 
Acoma memaksa kaum Trotzkyist, so- 

sial-demokrat dan anarsis jang ada da- 

am dan luar PKI untuk membuka ke- 

 doknja. 
Na Hadjat persatuan batu udjian. 

Ra Hadjat persatuan itu ialah batu udji- 
an jang amat dibutuhkan, karena sikap 

a priori menolak, mengatjau dan menja- 

“bot hadjat persatuan ialah sikap Trotz- 
“1 kyist, sosial-demokrat dan anarsis jang 

“harus disinjalir. Sebaliknja koreksi dan 
“kritik jang konstruktief dalam perundi- 
“ngan itu nanti sangat diperlukan. 

Na “Achirnja mengenai pertanjaan bagai- 

|. 'mana halnja dengan kaum tua jang su- 
(dah lebih dulu memperdjuangkan tjita2 

tsb., didjawab bahwa adanja Acoma ka- 

rena kita mempergunakan ilmu jang di- 

terima dari kaum itu. Sebab itu kaum 
tua tidak perlu ragu-ragu dan 

tjuriga terhadap murid2nja sendiri. Kita 
5 bukanlah mendjadi pengikut orang2nja, 

“tetapi “semata2 'ilmu2nja. Dengan 'ilmu 
“(sb, kita mengundang dan menghampiri 

“ kaum tua untuk bersatu, EOgl 

UU Sudah sewadjarnja kaum tua me- 
| “hjambut adjakan kita dengan gembira. 

| Patut dipahamkan utjapan seorang ang- 
Katan tua Pak Alimin — demikian Ibnu 
Parna — jang mengatakan, dalam teori 

| Sebetulnja orang tua. jang sewadjarnja 

| “mendahului ichtiar persatuan, tetapi ba- 
“rangkali sudah mendjadi kehendak se- 
| djarah orang muda dipaksa untuk tam. 

| pil kemuka. Patut disesalkan sikap ke- 
| Ibanjakan kaum tia "jang amat koppig, 

  

“dan gila kedudukan. Saja sebagai orang 
Hia menjampaikan saluut kepada tiap2 

  2 Tong. Pan Kana 2 Bendirlan Alimia Agt 
kan    

     

      

    

   

  

     

        

   
   
    

   

  

    

   

   

    

   

    

    
    

    

   
   
      

   
   

   

   

   
   

   

  

   
   

   
    

   
   

    
   

    

   

  

    

   

   

   

   

   

   
    

  

   
   

  

     

        

   

   

    

  

    

  

   

   
   

    

     
   
   

  

“"WALUJO SEDJATI. Kan tjotjog! Sebab 
| WALUJO 'artinja SELAMAT, SEHAT! 

2 aa ITre AN eta g Henkie RONDONUWU, wartawan dan “dak merubah  perdjoangannja, 
- meskipun tjorak dari perdjoangan 

.NJONJA GADIS RONDO: 

ita dengan stand. 6—2, 3 — 6, 

raman 

keplek dan Streber, kepala batu, bodoh” 

| Yasaha persatuan, "lebih? persatuan ko- | 
“manis. Demikianlah diterangkan oleh 

    

FRONT NASIONAL HARUS 
HIDUP TERUS, 

Dari Medan dikabarkan bahwa 
'. Kongres ke-IV dari Front Nasio- 

xa Kal telah dibuka dengan. resepsi 
ja tjotjog betul dengan orangnja. Orang dikundjungi oleh: wakil2- organi- 

sasi dan partij2. Sambutan2 dari 
wakil2 itu menjatakan,- bahwa 

“meskipun tjita-tjita dan tudjuan 
Front Nasional dengan terbentuk- 
nja Negara Kesatuan sekarang 

ini telah tertjapai, namun Front 
:Nasional tetap terus hidup: dan ti 

nja kini lain. RD. 

PenggabunganKe 
“dua Kempen ham 

| “pir selesai 
- Dari pihak resmi, didapat ka- 
bar, bahwa pembitjaraan tentang 
penggabungan kedua Kempen, jg 
baru2 ini diadakan antara Ruslan 
Abdulgani.dan Harjoto telah men 
(lekati penjelesaian. Beberapa pe- 
gawai Kempen Jogja jg baru2 ini 
turut dengan Ruslan Abdulgani ki 
ni telah mulai bekerdja di Djakar 

Soal jg masih sulit jaitu soal pe 
rumahan, 9 Rumah jg telah disedi 
akan kini semua telah ditempati, 
sedangka bulan muka akan disedi 
akan lagi 5 buah. Kabarnja jg me 
nempati rumah2 itu sekarang be- 
jum membawa keluarganja. 

MEREBUT DJUARA TENNIS 
SELURUH INDONESIA, 

Pertandingan merebut kedjua- 
raan tennis seluruh Indonesia ta- 
hun ini jang dimulai Kemis jang 
lalu di Surabaja telah berachir 
kemarin dulu. 

Jang mendapat  djuara single 
laki2 jalah Lie Boen Swan dari 
Surabaja jang dalam finale me- 
ngalahkan Harahap dari Djakar- 

6 — 4. Djuara double laki2 jalah 
Lie Boen Swan/Harahap. Djuara 
single perempuan Nj. Schoon jg 
mengalahkan Nj. Nieuwburg de- 
ngan 6 — 3, 6 — 2. Djuara mixed 
double Kho Kiem - Swan/Nj. 
Schoon mengalahkan Thee San 
Liong/Nj. Han San Lok dengan 
stand 6 — 4, 6 — 1. 

Pertandingan2 mendapat per- 
hatian sangat besar. Djumlah pe- 
ngikut ada 33 orang diantaranja 
terdapat penggemar2 tennis dari 

Atjeh dan Medan. Tampak dju- 

          

AT” SELASA 26 IRPTEMBBR 1960 
  

DRA" 

  

Ini malam dan berikutnja. 
“17 th. keatas, dj. 7 dan 9. 

  

Akibat perang dunia II di Berlijn!!! Ia pembunuh anak2 
dan perempuan2 jang tidak berdosa ......... Akan dibiar- 
kan ia hidup mewah dan bebas dari dosanja?? ... 
Lihat achir riwajat algodjo ini. 

Akan datang: PRINCE OF THIEVES. 290-9 

Telah lahir dengan selamat pada tg. 9-9-1950. 

Putera ke satu: 

KONG HOK 
Atas pertolongannja dokter Sentral, zuster Gonzagina 

un... iwan 

  

dan semua'zusters dari rumah sakit Panti-Rapih jang me- 
muaskan, dengan djalan ini kami haturkan banjak2 teri- 
ma kasih. 

Liem Han Tjioe-Tan. ' 
Petjinan 30 — Jogja.   

   

  

  
Batyatah:! ! 

MINGGUAN POLITIK POPULER 

»P ESA Ts 
: Pimpinan Sajuti Melik. 
Diantara isinja: Politik Dalam/Luar Negeri, soal-soal 
Buruh, Tani, Pemuda, Wanita, Ekonomi dan pengetahuan 
Umum. 

Harap berhubungan dgn: 

  Agen ,,PESAT” — KEBUMEN. 
Sdr.. Sumbono, Toko Obat "SATRIJA”, 
Djl. Setasiun. 284-9 

  

— #@ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU — 
Penjakit: JIRIAN (Spermatorrehoca) IMPOTENTIE. Tanda? penjakit, selalu 

marah-marah, muka putjat, makanan kurang hantjur, perut kembung, kepala 

pusing, lekas tjape, tidak bisa tidur kaki tangan dingin, semut-semuten, 

pikiran tidak tetap dan takut, djantang berdebar-debar, selalu mimpi, untuk 

itu semuanja kami sediskan OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA. 

JARIANOL, Harga “per botol j 20-— 

Ober BIKIN HITEM RAMBUT 100Y5 tidak luntur 5 gr. f 25.-—/2 gr. f 10— 

Obat Minjak SOUARGA DUNIA untuk lakilaki p. &. f 10— 

Obat "OvuMatazol” Special Buat Perempuan Jang Lemah, P. Botol f 40.00 

Obat “SulfanOil” Buat ilangkan Gatel Koerang Kudis d.Il. t 115.00 

Obat Zalf Face Crem (Tjahaja YOSAF) untuk hilangkan item2, djerawat dimu- 

ka dan kokolotar f 25.— Obat? dikirim diseluruh INDONESIA. Wang dimuka 

tambah ongkos 1975. Untuk mengobati segala penjakit, luar atau dalam, Sakit 

Mata, Kentjing Manis, Kentjing Nanah, Mati Badan, Linulinu, Bengek (Ash- 
ma) Sakit Gindjel, TB.C., Perempuan tidak accoord bulanan, Keputihan, 
Wasir (Ambeien) didjamin 10 hari sembuh “dau keluar “akar-akarnja tidak 
dengan Operatie (Potong). Semusnja penjakit diobati sampai baik. 

Lo Aorld' Famous Prof. Tabih FACHRUDIN 
"'Sewah Besar 14 Djakarta, Tilp. 3904 Gmb. 

NE. Hak Djuga bisa beli di 

NIAZ STORE   
  

ga Pangeran. Suriohadiwidjojo. 38548 Dil. Tepekong No. 3 — Medan. 

Sumadi Hurip,. dan. Nj. S. Su- 

narto. — Ant. MPA BAE ARENA AN 
  

Pudjian ta perlu. Bukti mendjadi 
  

  

KONGRES PIR. 

Didapat kabar dari pihak jang 

bersangkutan, bahwa pada achir 
bulan October djadi permulaan 
bulan Nopember jad, PIR akan 
mengadakan kongresnja di Solo. 

Kongres ini akan menentukan si- 

kap partij tsb. berkenaan dengan 

perobahan politik dalam dan luar 

saksi. 

Tjobalah isap rokok klembak menjan 

CETOMO 5 DJATIROSO 

KRETEK MURNI 

Djagalah barang tiruan. 

Dikeluarkan oleh 

Persh. Rokok Klembak menjan/Kretek 

.OETOMO" 
Djl. Petjinan 42 P Kutoardjo. 

BAHASA INGGRIS 
(Bagian Permulaan). 

Rombongan baru (ke XI) akan dimu- f 

Jai tg. 5-10-50 jad. Lama peladjaran 

4 bin. memakai buka Tm learning 

English I karangan Z. A. Moechtar. F 

Tempat beladjar:. dj. Lodji wetan 

tengah 11. Pendaft. dari sekarang: 

Instituut Dagang ,MUCHTAR? 

Djl. Purwosari 307 - Solo. 245-9 
  negeri dari negara kesatuan R I 

sekarang ini. RD, 
  

363-8 

Tuan tantu 

merasa panas dan 

lelah betul: dari sebab itu 

ingin sekali mandi -dengan 

sabun toilet Lifebuoy jang 
banjak dan sedjuk busahnja. 

Sebab ini akan bikin Tuan 

  
18.7. 512—105- B.   

  

  

     

    

  

aa Ini malam penghabisan. 
“ Djam: 5—7—9. utk segala umur, 
4 
SK Y 

ti G4 Alexis Smith, Joel Mc Crea,  Zachary Scot, Dorothy Malone ai 
dalam: South of St. Louis" 

FILM .COWBOY. DAN BERWARNA. 

Centra antara pedagang2 sendjata gelap. 
Pembunuhan terdjadi, dan pengedjaran dilakukan. 

Achitnja siapakah jang berbahagia? 2629 

  

    
  

YULPEN RUSAK ::. 
| bekas “Bawa pada adres jang boleh dipertjaja, kerdjaan 
baek, “harga pantes dan servic ditanggung ' memuaskan. 

Juwelier ak Sin Horloger 

Petjinan 30 — JOGJAKARTA. 

  

  

     Gantung kawin: 

f4 SURSATI SUPRAPTO 

dan 

SUSANTO SUWARNO 

Insp. Pol. Ambarawa. 

Magelang, 24-9-1950. 

291-9 

'R. SOEMARDI 
dokter gigi : 

Dj. Widoro 7. 

'Tidak menerima tamu sampai 

ada pengumuman lagi karena 

sakit. 285-9 

  

    

  

       

Kementerian Pertahanan 
Seksi Angkatan Laut 

RE 
Jogjakarta. 

PENGUMUMAN 
No. 2149/la/KKAL/50. 

Komandan Kedinasan Kota Angkatar Laut 
“ Jogjakarta. 

MEMBATJA: Telegram dari Kepala Staf Angkatan Laut No. 

328/SKSAL. 
MENGINGAT: Akan dibubarkan pekerdjaan Selection Board 

pada nanti bulan Oktober 1950. 

MENIMBANG: L. perlu kepada seluruh anggauta Angkatan Laut 

| je. belum. memasukkan surat riwajat bidrap, 

segera memasukkan surat tersebut. 
U. bahwa mereka jg. tidak memipergunakan ke- 

1 sempatan ini sampai 1 Oktober 1950, diang- 

anggauta Angkatan Laut lagi. 

Dikeluarkan : di Jogjakarta - 

Pada tgl. : 25 Sept. 1950 
Djam: 09.00 

Kedinasan Kota Angkatan Laut 
Commandant 

ttd. 

ame em 

gap bukan 

Kementerian Pertahanan 

Staf Angkatan Laut. 
325 

MAKLUMAT K.SSA.I. 
No.: G.4/4/6. 

TENTANG PEMAKAIAN LENTJANA2. 

Mengingat bahwa setelah Corps2 Armada dan lain? kesa- 
tuan Angkatan Laut.dibubarkan, masih sadja terdapat 
pemakaian lentjana2 dari Corps2. jang telah dibubarkan 
itu oleh bekas anggauta2-nja. 

MEMPERMAKLUMKAN: 

1, Melarang pemakaian lentjana2 dan tanda2 pangkat jg. 
lain dari pada jg telah ditetapkan oleh Staf Angkatan 
Laut. 

2. Terhadap mereka jang tidak mengindahkan maklumat 
ini akan diambil tindakan sebagaimana mustinja. 

Djakarta, 8 Sept. 1950. 

Kepala Staf Angk. Laut, 

ti tdi 2 

R. SUBIJAKTO 
287-9 Kolonel, 

  

  

  
“PENGUMUMAN: 

Kantor Urusan Tanah Daerah Istimewa 
Jogjakarta. 

No. 1/U.T, 

Berhubung dengan keadaan jang mendesak dan pada dewasa 
ini sudah memungkinkan untuk mengambil langkah jang lebih 
landjut, maka kepada segenap penjewa2 tanah Negeri dan 
pemegang2 hak opstal diatas tanah2 dalam Daerah Istimewa 
Jogjakarta dengan ini diperingatkan, supaja memenuhi ke- 
wadjibannja membajar sewannja tanah dan tetempuhnja opstal 
beserta tunggakan2-nja, selambat-lambatnja enam bulan sesu- 
dahnja pengumuman ini, pada Kas Pemerintah Daerah Istime- 
wa Jogjakarta. 

Djika. tempo itu “berachir, dan kewadjiban sebagai termaksud 
diatas belum djuga dipenuhi, maka  hak2 atas tanah “jang 
bersangkutan dapat ditjabut (dibatalkan) oleh Pemerintah Da. 
erah Istimewa Jogjakarta, berdasarkan peraturan? Daerah 
Istimewa Jogjakarta, mengenai hak opstal dan hak menje- 
wa tanah Negeri, jang termuat djuga dlm surat? perdjandjian 
masing-masing. V 

Mengetahui : 

Kep. Djaw. Pradja Daerah 
Istimewa Jogjakarta 
HONGGOWONGSO. 

Jogjakarta, 25-9-1950. 

Pembesar Kantor Urusan Tanah 
“Daerah Istimewa Jogjakarta 

“WIROBOEMI. 
AA 283-Y 

      ' (Kapten R. Tjokrodihardjo). Typ RI. 187/IN/A/108 
“ 

  

   

Sa
 
MA

N 
naa

 

 


