
  

  

  

          

   
   

   

   
   

    
   

  

  

                      

    

         
    

  

      

       

        

t strian “Dr. Sumitro Djojo- 
jatakan, bahwa dalam soal 

          

   

  

     
   

    

    

    

   

ndustrian rakjat 

1 dll, maka bagi 

      

   

   
   

  

   

dal'asing itu diberikan 
rupa, sehingga 
endorong bagi 

| menggiatkan Sh 
embikinan perusa- 
menghasilkan ba- 

   

  

       

   

      

   

    

  

       

  

    
     

uran2 jang memung 
a modal Indonesia 

nudian dalam perindus- 
bahan2 jang diusahakan 

“itu. 
dari modal Indone- 

    

   
. dari pihak pemerin- 

in dari pihak partikelir 
   
   

   
      

        

    
    
          
      
      

         

  

       

        
        

    
    

      

        

      
    

    

          

       

      

    

     

        

   
eputusan kabinet 

iskan- djabatan 
Djakarta Ra- 

jut kalangan jang 
gan Gubernur Mi 

an, bahwa mung- 
utg 15 October 

Tr puskan. $$ 

djutnja dikatakan, bah- 

dengan hapusnja djabatan itu 
klah berarti bahwa Undang2 

cadaan perang,akan ha- 
a: Tetapi dengan hapus- 

   

    

   

  

   

    Raya itu UU dalam ke 

    4 dan kekuasaan akan diserah- 

kan kepada Basis 
Letn. Kol. Taswin. — RD. 

  

Indonesia anggota 

“Mengenai seruan Ketua De- 
wan Keamanan PBB, su : “menerima — Indonesia ' mendjadi     

     
mm 

an 

  

        

  

   

     

  

    

       

  

“Menteri P3 # 1gos 'a 

Eduard Kandely kemarin dulu 
minta pada Sekdjen PBB Trygv 

1 b £ Jika t uk a n Ko 

      

Militer 

perang tetap akan berla- 

Comandan 

n PBB, supaja PBB 

gota lebih landjut dari Flus- 
Ig Mead Ya kelar Ba 

mengingat kesukaran2 
   5 dalam soal keuangan jang kini 

sedang dihadapi baik oleh pihak 
pemerintah maupun p    parti- 

ar Dis 2g — itu 

   ran mengenai waktu minimum 
bagi penanaman modal asing itu. 
 Pertanjaan mengenai peratu- 

ran transfer untuk modal asing 
itu didjawab oleh menteri, bahwa 
pemerintah akan menjempurna- 
kan peraturan tsb. Ant. 

  

SEMUA MAU LETAKKAN 
1 DjABATAN? 

Assaat dan Sjafrudin di 
Kotaradja. 

Menteri2 Assaat dan Sjafrud- 
din Prawiranegara setelah tiba 
di Kotaradja terus mengadakan 
pertemuan dengan golongan2 jg. 
mempertahankan Atjeh tetap dja 
di propinsi. Pertemuan ini diha- 
diri djuga oleh para bupati, ke- 
tua2 DPR kabupaten2 di Atjeh 
dan wakil2 Kepala Djawatan2 
Negeri. Kemudian Menteri As- 
saat adakan pertemuan tersendiri 
dengan wakil2 partai. 
"Dalam pertemuan pertama oleh 

pihak hadirin diadjukan alasan2 
mempertahankan “propinsi Atjeh 
terutama mengenai soal agama, 
persatuan rakjat Atjeh dan eko- 
tomk ..t : 

Mr. Assaat menjatakan bahwa 
dengan adanja tuntutan supaja 
Atjeh mendjadi satu propinsi itu 
ia menghadapi soal berat dan ia 
sanggupkan akan membawa soal 
Atjeh ini kesidang kabinet untuk 
dipertimbangkan  semasak2nja. 

| Dalam pada itu dari pembitjara- 
an2 didalam rapat itu diperoleh 
kesan bahwa kalau Atjeh dima- 

sukkan djuga kedalam propinsi 
Sumatera Utara, maka para bu- 

“pati, wakil2 kepala negeri dan 
lain2 pamong pradja jang terma- 
suk golongan mempertahankan 
Atjeh tetap satu propinsi, akan 
meletakkan djabatannja. 
“Assaat dan Sjafruddin Prawi- 

ranegara beserta rombongannja 

— hari Rebo sampai di Medan kem 
bali dan kemarin berangkat ke 
Padang. Ant... 

Bee mas 

SUSANTO GUBERNUR? 
Sampai waktu ini belum ada 

- 

kepastian siapa jang mendjadi 
Sekdjen Kem. DN Sementara itu 

. tih diangkat sebagai acting sek. 
Djanu Ismadi berkedu 

    djen tuan 

   

--“xdi Zainal Abi 

Jogja.-Acting Sekdjen 
turn . 3 Be 

    

HA K 1 

NERBIn 
  

bahwa kepada bekas menteri DN 
Mr. Susanto Tirtoprodjo diminta 
mendjadi Gubernur di Sunda Ke 
tjil. Kabarnja Susanto lebih su- 
ka djadi kepala daerah dari pada 
Sekdjen.— 

  

5 OKTOBER ,,! PENERANGAN 

IRIAN”. : 

Panitia Irian Djawa Tengah 

di Semarang dalam  rapatnja 

26 Sept. j.l. menetapkan tgl. 5 

Oktober j.a.d. didjadikan hari 
»Penerangan Irian” dengan 

menggunakan berbagai djalan 

agar tuntutan kembalinja Irian 

kedalam Republik Indonesia di- 

tjapai dalam tahun ini djuga. 

(Antara). 

Wanita turut 
lemen 

JAT” (ANGGAUTA S.P. SJ 

  

   

    

|. Advertensi: 
1 millimeter 1 kolom ... f 0,50 

NOMOR 219 — TAHUN VI. 

  

  

  

    

   

(NA RAHMA- 
ATI SI O PUTRI. 

: Sekarang dapat dikabar- 
akan bahwa Bung Karno 

| dan Bu Karno telah mem- 
“beri nama kepada putrinja 
“jang . lahir kemarin dulu 

itu, Rabu tg. 27 September 
11950 djam 18.10, jaitu 
yah Pramana Rahma- 

. #wati Sukarno Putri. Se- 
#bagai umum mengetahui, 
'maka nama lengkap dari 
#saudaranja jalah Moham- 
,mad Guntur Sukarno Pu- 
'tra dan Dyah Permata 

“ Megawati Sukarno Putri, 
Putri jang baru lahir be- 

s#ratnja 3 kg. — Ant. 

  

    
  

Menteri LN RRT protes 
Radio Peking kemarin - dulu 

      

   
   

umumkan, bahwa Menteri L.N. 
RRT telah kirimkan kawat ke- 
p D.K. dan Ketua sidang 
lengkap PBB memprotes ditem 

bakinja sebuah kapal daganz 
RRT oleh pemburu torpedo Ame 
rik4 dilaut Kuning. 

Pe istiwa itu terdjadi & 

enandjung Shantung, 

n misi par- 

Sidang parlemen kemarin membitjarakan turut tidaknja se- 
orang wanita dalam misi parlementer jang akan memperdjuang- 
kan soal Irian keluar negeri, atas gugatgp front wanita. 

Lebih landjut dapat dikabar- 
kan, bahwa sesudah diadakan de 
bat berdjam2 parlemen memutus 

“kim menempatkan seorang -ang- 
gota2 wanita dalam misi itu, ja-. 
itu sesudah anggota misi Mr, An- 

Derdari “PSI mena 
rik diri. Jang ditjalonkan oleh 
front wanita ia'lah njonjah Mu- 
digdo dan nonah Susilowati dan 
siapa jang akan djadi anggota di 
serahkan kepada putusan front 
wanita sendiri. . 
Tuntutan ini dikemukakan 

— oleh anggota front wanita njo- 
Injah Soewarni Pringgodigdo jg. 
dengan lutju menghantam kaum 
laki2 dan anggota2 laki2 di Par- 
lemen. — Ant. 
  

——Matahari Biru-—— 

Suatu keanehan alam 'jaitu | 
matahari biru kemarin dulu 

telah kelihatan disebelah 

. utara Inggeris. : 

Kedjadian itu terlihat pula 
| dari seluruh Denmark diwak 

tu pagi. Matahari tadi men- 
djadi biru selama 1 djam. 

Ant. AFP. :   
  

“riat Kementerian Kehakiman me- 

Ji 

& 5 

KEMENTERIAN. KEHAKIMAN 

  

      
san 

njatakan, bahwa berhubung de- 
ngan -berdirinja Negara Kesatu- 

an Republik Indonesia, karena se- 

bagai ibu-kota Negara Kesatuan 

untuk sementara ditundjuk kota 

Djakarta, maka Kementerian Ke- 

hakiman seluruhnja berkedudukan 

di Djakarta. 

erhubung dengan kesukaran2 

tehnis, terutama mengenai peruma 

han, maka untuk sementara kepa- 

: (da para pegawai Kementeriati Ke- 

hakiman R.I. (dahulu) dan Dja- 
watan Kependjaraan R.I. (dahu- 

lu) diidzinkan untuk bertinggal di 
Jogjakarta dengan tjatjatan, bah- 

wa instuksi2 akan diberikan dari 

Kementerian Kehakiman Djakar- 

ta. Ant. 

   
   
-idah menundjukka 

Maskapai2 utk kepentingan 
umum milik asing di RRT 

akan dinasionaliscsi 
Menurut sumber jang boleh dipertjaja, pemerintah RRT se- 

dang menjusun suatu rentjana untuk menasionalisasi maskapai2 
untuk kepentingan umum (utility companies) di Tiongkok, jang 

Rentjana peraturan tadi diba- 
wa oleh seorang pegawai Tiong 
kok ke Hongkong dari Peking, 
untuk membitjarakannja dengan 
ahli2 ekonomi, & ahli2 hukum, 
dan menurut seorang jang boleh 
dipertjaja, peraturan2 tadi akan 
membatasi penanaman modal 
asing di Tiongkok hanja sampai 
AT 0. 

Hanja orang2 Tionghoa sadja 
akan diperbolehkan memegang 
djabatan jang tertinggi dalam fir- 
ma2, tetapi orang2 asing akan 
diperbolehkan mendjadi pendja- 
mat nomor dua. 

Ketjuali itu, rentjana undang2 
tadi menghendaki ditjegahnja pe 
ngaliran keuntungan jang dida- 
pat oleh orang2 asing di Tiong- 

. kok keluar negeri. 

   

  

    

  

Peraturan2 nasionalisasi tadi 
"akan mengenai sedjumlah besar 
“ maskapai2 asing di Shanghai, te 
rutama maskapai listrik dan tel- 
pon kepunjaan Amerika, maska- 
pai perairan (Inggris), lijn trolly 
(Inggris) dan trolley system 
(Perantjis). 
Pemerintah RRT belum lama 

berselang ini mengandjurkan, su 
paja orang2 Tionghoa disebe- 
rang lautan menanam modal di 
Tiongkok dan kepada mereka di 
tawer/an sedjumlah konsesi. 

K: -ngan jang memberitahu- 
kan hal ini mengatakan, bahwa 
apa jang tersebut diatas tadi-baru 
rentjana sadja, akan tetapi ittwsu 

Z an  bagaim 
     , 6 na Pe Oa” 

AJ    

tang penanaman 'modal asing. 
Ant-UP. 

  

HARI RRT. 
Dengan hampir tibanja hari 1 

Oktober Hari Peringatan  Ke- 
bangunan bagi RRT dari pihak 
kedutaan RRT “didapat kabar, 
bahwa untuk menghadiri perajaan 
itu dikota2 besar di Indonesia ke 
marin berangkat dari Djakarta 
3 orang utusan2 dari kedutaan 
RRT ke Bandung, Surabaja dan 
Medan... Utusan untuk Badan ia- 
lah Hupinphu, untuk Surabaja 
Liau Tan Djie dan untuk Medan 
Shen Dji Pin. 

Duta Besar RRT sendiri Wan 
Yen Shu akan memimpin sendiri 
perajaan dikota Djakarta. Ant. 

  

TOMMY FARR KALAHKAN 
JAN KLEIN. 

Tommy Farr bekas djuara tin-: 
dju berat Inggeris dalam pertan- 
dingannja melawan Jan Klein da 

India minta supaja 4 Besar berunding 
Israel mengandjurkan spj 

RRT diterima. 
Sidang Lengkap PBB hari Rebo mulai bersidang pada djam 

16.01 GMT. Sebagai pembitjara pertama tampil kemuka Antonio 
Ouevedo dari Ecuador. 

- Jaevedo menjokong usul Ame- 
rika Serikat untuk memperkuat 
Sidang Lengkap sebagai badan pe 
lindung perdamaian jang teruta- 
ma dari PBB, tetapi dalam pada 
itu ia menghendaki diadakannja 
perundingan2 jang langsung anta 
ra negeri besar. an 
Meskipun ia menjokong rentja 

na Amerika Serikat untuk mem- 
perbesar kekuasaan Sidang Leng 
kap, namun Owevedo, sangsi ter- 
hadap usul mengenai pembentuk 

an tentara internasional. Kata Ou 
evedo, langkah  sematjam itu 
menghendaki pertimbangan2 jg 
'masik2 dari pemerintah2 anggota 
berkenaan dengan sumber2 keku- 
atan dan kenstitusi masing2. 

"3 India minta 4 Besar run- 

Utusan India, Sir Benegal Rau, 
ali a'itu mengusulkan, su 

paja Empat Besar, jani Amerika 

  ata 

Serikat, Inggerie,Sovjet dan Pera 

   

rantjis, dengan atau tidak dengan 
negeri2 lain, mengadakan perun- 
dingan untuk menjelesaikan ma 
salah2 Timur Djauh dan masa- 
lah2 internasional lainnja2 

Djurubitjara Inggeris diluar Si 
dang umum segera menolak sug- 
gesti Rau tsb. Dikatakan bhw. dja 
ian selalu terbuka bagi Rusia 
untuk 'bekerdja-bersama dengan 
negeri2 Barat didalam PBB tidak 
usah dengan mentjoba lagi menga 
dakan konperensi menteri2 luar 
negeri Empat Besar jang tentu ti- 
dak akan membawa hasil lagi. 

» 
La ega 

Israel minta RRT diterima. 
“Menteri luar negeri Israel, Mo- 

she Sharett, dalam pada itu min 
ta kepada Sidang Umum pada ha 
ri Rebo, supaja, RRT diterima 
mendjadi anggota PBB sebagai 
langkah untuk meniadakan kete- 
gangan internasional, Sharett ber: 

bitjara sagera sesudah Ran. 

  

  

Sharett dim pada itu menjo- 

kong usul Am. Serikat. 

Sidang ditunda. 
Setelah Sharett, tampil kemuka 

utusan Venezuela, Cesar 'Gonza- 
lez, jang pada pokoknja menjo- 
kong usul Amerika Serikat untuk 
memperkuat dan memperbesar 
kekuasaan Sidang Lengkap. Ant. 

UP. 

2|3 Seoul dikuasai 
Pasukan2 Amerika ketika hari 

Rebo tlh. mengusir Pasukan2 Ko- 
rea Utara dari dua pertiga kota 
Seoul, sedangkan sisa2 barisan be 
lakang Korea Utara terkepung dan 
induk pasukan pertahanan Seoul 
sedang dikedjar kearah utara. 

  

Menurut — wartawan United 
Press di Seoul, pasukan2 laut 
Amerika telah mengibarkan ben- 
dera Amerika diatas gedung ke- 
dutaan besar Amerika Serikat ke- 
tika djam 3.30 sore hari Rebo dan 
sedang madju kegedung konsulat 
Amerika, jang berdekatan. 

Markashesar MacArthur dalam 

  

“an angkatan laut setiara besar- 

'takan Negara dan Perusahaan? 

gian Dokumentasi. 

“ sung oleh Sekdjen, dalam hal ini 

“Amerika telah. diangkut” dari 

Seorl oleb' pasikang” Korea Dia 

| dimiliki oleh orang asing, didalam tempo 2 tahun. 
  

ri Nederland di Pontypridd ba- 
ru2 ini, dapat mengalahkan la- 
wannja dengan ,,K.O,” dalam 6 

ronde. Ini adalah pertandingan 
pertama dari Tommy Farr sedjak 
TO-tahun' jang lampau. Rentjana 
pertandingan akan dilakukan da 
lam 10 ronde, tetapi setelah ron- 
de ke-6 Jan Klein beberapa kali 
djatuh pingsang dan achirnja di- 

  

FRANCO BIKIN LATIHAN 
ANGK. LAUT, 

Rundingan2 permulaan antara 
Djenderal Francisco Franco dari 
Sepanjol dan PM Portugal Oli- 

viera Salazar kemarin dulu telah 
selesai. Tampaknja rundingan2 
mengenai soal2 militer, demiki- 
an kalangan militer di Madrid. 

Dikatakannja karena ta' ikut 
sertanja menteri2 pertahanan 
dari kedua negeri tsb maka : 
mungkin rundingan2 sepenuhnja 
akan diadakan dihari kemudian. 
Kalangan tadi tegaskan karsna 

Portugal ta? dapat bantuan dari 
sebelas negeri Pakt Atlantik 
rundingan itu berkenaan dengan - ' 
kerdja sama jang erat dalam 
kalangan militer diantara kedu- 
a-negeri tsb. 

Selandjutnja ditegaskan Fran 
co akan melihatkan kepada ang 
gota2 Pakt Atlantik Utara latih 

besaran dari 'Sepanjol 5 Okt.       

        
  

Susunan Kempen. 
Susunan baru selengkapnja Ke- 

menterian Penerangan sbb. : : 
A. 1. Roeslan Abdoecigani - Se 

kretaris Djendraf. 2. Suska - Ke- 
pala Bureau Menteri dan Sekre- 
taris Djendral dengan chusus me- 
ngufus soal2 jang bersangkutan 
dengan sidang2 Dewan Menteri, 
Undang2, Planning, Panitya Pers, 
Penjebaran Bahan. Penerangan, 
Berhubungan dan Mimbar Pene- 
rangan dengan dibantu oleh : a. 
Osman Raliby.b. Tengku. Dham- 
rah. c. Latusan, d. Pesik. 3. Har- 
joto - Kepala Bagian Umum de- 
ngan dibantu oleh Toebangi / 
Tumbel untuk urusan pegawai. 4. 
Soetomo Djauhar Arifin - Kepa- 
la Penerangan Dalam Negeri. 5, 
Soewito - Kepala Penerangan Lu. 
ar Negeri. 6. Maladi - Kepala Dja 
watan Radio Nasional Indonesia, ' 
7. P. de @ueljee - Kepala pertje- 

Grafisch. 8. a) Parada Harahap - 
Kepala Bagian Dokumentasi, b) -«' 
E. Muljono - Wakil Kepala Ba- 

B. Bagian Pers dan Pewartaan 
untuk sementara dipimpin lagg- 

dibantu oleh : 
a) Soendoro untuk urusan re- 

daksi, b) W. Latumeten untuk u- 
tusan press service merangkap 
djuru-bitjara Kempen. c.) Soeba- 
p8 untuk urusan panitia kertas 
gan urusan perlengkapan pertje. 
takan. TIA na 

C. Urusan pemusatan organi- 
2 penerangan Visuecel diatur 

1. R. M. Harjoto — Direktur 
Perusahaan Film Negara. 
2. Nasrun — Kepala produk. 

Si Visueel (foto- smalfilm Org. 
lukisan dan multilith). Ant. 

komunikenja tertanggal 26 Sep. 
tember djam 23.00, GMT, menga- 
takan bahwa pasukan? Amerika 
telah membebaskan 400 orang ser 
dadu PBB dari pendjara jang ber 
ada dibagian timur Seoul, tetapi 
sementara ita didapat kabar bah- 
wa 2 atau 3 hari sebelumnja, ki- 
ra2 .300 orang tawanan bangsa 

Korea Uta 

     

     

      

    

   

      
   

    

     

  

       
      

   
   

  



   

    

   
    

     

   

   

s soal2 perburuhan, Pk 

jutnja dikatakan bahwa 
| bagi Indonesia, ialah 

aan Indonesia dalam or- 
1 ILO, suatu specialized | 
UNO ' ian jang berdi- 

ri bebas dari UNO) dan bersifat 
governmental, Indonesia dapat me 
gikuti masalah2 buruh interna- 
ional. Seperti diketahui ILO (In 

ternational Labour Organization) 
“adalah organisasi negara2, sedang 
kan ICFTU dan WFTU adalah 

i organisasi central2 sarekat2 buruh 3: 
5 MERE A TERATA, 

Indonesia Na kepen. 

:tingan. ' 

T. Tobing mengatakan bahwa 

sesudah Indonesia merdeka ini, 

“boleh dikata Indonesia punja ke- 

Len ingnak, besar dalam ILO, ka- 

| rena punja kerkebunan. Djustru 

karena itu Indonesia punja kepen 

in dalam 'konperensi interna- 
erti konperensi ILO, jg. 
m sedjarah Indonesia. 

' diketahui Indonesia baru 
kali ini dapat kehormatan 

m i tuan rumah dari 
jang bersifat internasio. 

pula “menurut 'T. Tobing, 
Indonesia dengan menghadiri kon 

ensi itu dapat be aa 
riaal (bahan2 i perbanding- 

can) tentang usaha, politik, eko- 
i-keuangan, aa politik in- 

estasi sa lainnja jang djuga 
bunan.  Ditambahnja 

Tab itu soal2 

laa 

setjara mendalam Ok dar: 
udut jaitu dari sudut mana- 
 (madjikan), labour (bu- 

.dan government (Pemerin- 

Siapkan nasehat2. 
pertanjaan T. Tobing me- 

ahwa bagian jang di 
innja kini hn menjiap- 

wedanan2 daerah mengandung de 
an maksud melatih lurah2 desa 
Manan Kantor Pemungut- 

nia orang utusan tersebut ada 

— lah edr. Sulardi dan Suratmo. 

Hwa (aa dari SMP 

Djutalah murid Sekolah Nama 
h dari Kota Madiun tidak ku- 

rang dari 8.000 orang. Disamping 
kolah2 Menengah Negeri telah 
rdiri banjak Sekolah2 Mene- 

ngah Partikelir. 

Tanggal 20/9 jl. telah terdjadi 
akaran “di Gudang bensin di 

Bogor. Api sudah menjala kl. 3 
nja. ng kegiatan 

Tang 
kan 5 pempa Ta dan 1 

  

1ubung nah akan didja 
.undang2 R.I. No. 39 
kabupaten Bogor kini 
akan bera utk. 

an BPR semen- 

an era 

  

WEAYA ang... "TJAB. "SURAKARTA. 

2. Akan membawa usul2 

' kolah-sekolah Negeri. 

      

erti diketahui pernah mewa 

  

igkan bahwa konperensi 

jaran pada Indonesia dalam 
ebunan “ internasional ' ditindjau 
  

dut, jaitu dari sudut Pemerintah, madjikan dan buruh. 

kan suatu overzicht dan nasehat2 
tentang soal perkebunan ditindjau 
dari sudut masalah buruh inter- 
nasional. Dalam overzicht itu mi- 
salnja dikemukakan soal2 con- 
vensi2 internasional dalam lapa- 
ngan perkebunan, dan bagaimana 
kemungkinannja bagi Indonesia, 

dsb., djuga wetgeving jang berla- 
“ku dinegeri2 lainnja ditindjau dan 
sampai dimana  kemungkinannja 
djika dipraktekkan di Indonesia. 

Atas pertanjaan apakah soal 
nasionalisasi perkebunan lebih tje 
pat menudju pelaksanaan fasal 33 
UUD negara kita dan apa kemung 

' kinannja ditindjau dari sudut kon f 
T. Tobing vensi2 internasional, 

mengatakan bahwa soal itu mesti 
ditindjau lebih saksama, dan ba- 
rulah kita mendapatkan pedoman 

“jang agak lengkap setelah menge 
tahui lebih dulu soal2 jang ber- j 
sangkutan dengan masalah nasio- 
nalisasi, seperti telah dipraktek- 
kan diluar negeri. 

Dengan tersenjum ia berkata : 
Soal itu, kompetensi Menteri utk 

mendjawabnja, 
njampaikan  advies 

saja hanja me- 
saja. Saja 

akui, bahwa keadaan perkebunan $ 
di Indonesia, jang pernah saja 
peladjari sendiri di Sumatera Ti- 
mur, Phi masih dapat diper- 
baiki : 

17 negeriveadir, 

Harun T. Tobing negeri2 jg. 
  

KON PERENSI ,,PESINDO” 

Putusan konperensi »Pesindo” 
 tjabang Surakarta jang berachir 
Nda tg. 24/9 di Solo, jang diha- 
diri oleh 7 ranting2nja, adalah se 

bagai berikut: 
1. Menerima statement D. P. Pe- 
sindo th. 1948/1949 mengenai: 
a. Bhw Pesindo berdasar Marxist/ 

Leninist 'bertjorak souverein, 

b. Pesindo bukan onderbouw se- 
suatu partai dan massa organi- 

pada 
kongres Pesindo jad. ialah: 
a. Merobah azas Pesindo sesuai 

dengan statement tsb: sesialis 
. me mendjadi demokrasi rakjat. 
3. Akan mengadakan konperensi 
daerah bertempat di Solo pada 

"1g. 8 Oct. jad. dengan tjabang2: 
Solo, Kiaten, Bojolali, Wonogiri, 

Karanganjar, Djuwangi, dan per- 
siapan tjabang2 “Tjolomadu dan 

3 SA 

iILO di Bandung 
: Ti “batin studi per- 

andingan bagi politik 
perkebunan Indonesia. 

K R Djakarta ) 

Pi Tobing, bkan Bagian Urusan Perburuhan Inter- 
“dari Kem. Perburuhan jang sepert 
nerintah RIS dalam konperensi ILO di Geneve dalam .per- 

dengan wartawan kita menerar 
akan diadakan di Bandung — pada tg. 4-16 Desember 

akan banjak memberi peladja 

menghadiri konperensi tsb. 17 ne- 
geri, diantaranja, USA, Inggeris, 

. Perantjis, Belgia, Amerika Sela- 
tan, Nederland dan negeri2 di 

Asia Tenggara, seperti Pilipina, 
Malaja. Ditegaskannja bahwa kon 
perensi itu sifatnja tehnis-weten- 
schappelijk. 

- Tentang delegasi Indonesia di- 

katakannja bhw. anggotanja akan 
terdiri dari pembesar2 Pemerintah 

dan merupakan satu delegasi say 
dja dan tak akan diwakili Soleh 
wakil2 sarekat2 buruh. 

Perlu diterangkan bahwa: biaja 
konperensi itu semuanja dipikul 

oleh ILO, hanja Pemerintah Indo- 
nesia memberi faciliteiten. Dan 
sekarang usaha persiapan untuk 
konperensi itu di Bandung sudah 
hampir selesai, misalnja merige- 
nai perumahan, dsb. Gedung ,be- 
kas DPR Bandung akan didjadi- 
kan tempat konperensi ILO. 

2 

0. Kjai Kebarongan : 

  

ditangkap 
Dari Sumpiuh didapat kabar, 

bahwa baru2 ini segerombolan A. 

U. I. berdjumlah 30” orang, dianta- 
ranja Kjahi Kebarongan (anak me 
nantu Kjahi Sumolangu) telah da 
pat ditangkap. 

“Selandjutnja dari Purbolinggo 
dikabarkan, bahwa baru2 ini da- 
pat ditangkap lagi 2 orang anggo 
" AU 

  

Una DPR. KEDIRI 
SIAP: 

“Di Kediri telah dibentuk Pani- 
tya Penjelenggara Perubahan D. 
P. R. kotapradja, terdiri dari Wa 
li kota sebagai ketua dan seba- 
gai anggotanja seorang wakil P. 
NI. Masjumi, PKRI dan PRI Se 
mentara itu telah terdaftar 101 or 
ganisasi dan partai, diantara ma- 
na ta' terdapat golongan kiri. Me- 
ngapa mereka itu tidak mendaf- 
tarkan diri tidak diketahui. (O.) 

  

1 3 1 Y 1 

DITEPI BENGAWAN SOLO 
Y.. Tidak ada Sekolah Ang- 

katan Laut. 

Staf Angkatan Laut Kementeri- 

an Pertahanan mengumumkan : ! 

Berhubung dengan berita jang 

tersiar dalam surat kabar jg 

njatakan bahwa ditepi Bengawan 

Solo didaerah Surakarta akan di 

buka Sekolah Angkatan Laut di- 

bawah pimpinan tuan Mangunsa- 

putro, maka disini kami terang- 

kan, bahwa kabar itu tidak benar. 

Angkatan Laut Republik Indo- 

nesia untuk sementara hanja mem 

punjai Sekolah “di Surabaja dan 

latihan Perwira di Negeri Belan- 

da. Sekolah dam latihan jang lain 

dari pada jang tersebut diatas ada 

diluar tanggungan Angkatan. Laut 

Republik Indonesia. Ant. 

  

Gerombolan serbu Ke 
reta api 

Berita. terlambat mengabarkan, 

bahwa gerombolan bersendjata 

terdiri Ik. 30-orang menjerbu ke- 

reta-api pada djam 19. 20 waktu 

kereta-api tsb. berhenti disuatu 

ge stopplaats dalam hutan Roban be 

berapa Km. Barat Weleri (Ken- 

dal). Banjak koper2, barang2 pe- 

numpang dirampasnja, tetapi be- 

" berapa orang dari gerombolan isb. 

3 belakangan sudah 

| tangkap polisi. Peristiwa ini ter- 
ada jang di- 

se djadi 4 hari berselang dan ini ada 

  
" 

Publik di Inggeris dengan teliti mengikuti segala matjam perdebatan di 

Parlemen Inggeris. Gambar diatas menundjukkan ribuan orang diluar gedong, 

ketika dibitjarakan soal nasionalisasi perusahaan2. (ANP.). 

      

.. Supply & la ,,Darul Islom" 
Berdasarkan desas-desus jang belum dapat dipastikan 

kebenarannja, dari Brebes disampaikan berita kepada ,, Antara” 

Semarang, bahwa di Sawodjadjar 7 km sebelah Barat Brebes 

oleh gerombolan jang menamakan dirinja ,,Darul Islam” telah 

dibentuk Pemerintahan Kabupaten dengan Abduldjalal sebagai ' 

bupatinja. Tidak ditegaskan siapa Abduldjalal itu. 

Berita selandjutnja mewarta- 
kan, bahwa waktu jang achir2 
ini tampak keaktipan gerombo- 

lan D.I. itu dalam gerakannja 
mengatjaukan masjarakat de- 
ngan djalan mengadakan peram 
pokan dan penggedoran. 

Pekerdjaan itu terutama di- 
tudjukan untuk mendapatkan 
barang2 keperluan hidup seha- 
ri2, misalnja makanan dan pa- 
kaian akan kemudian dibagi2- 
kan kepada rakjat dilain tem- 

pat untuk menarik perhatian 

penduduk disitu dengan propa- 
gandanja: ,,Lihat, inilah distri- 

busi dari Pemerintah kami. Ma 
na djaminan jang kau dapat da 

ri Pemerintah R.I.? 

Disuatu daerah jang digedor 
mereka datang dengan berpa- 

kaian sematjam TNI. Kemudian 
mereka datang kembali disitu 
berpakaian lain sambil membe- 

rikan ,,bantuan” kepada mereka 

jang habis digedor itu dengan 
mengatakan: ,,Inilah kami gan- 
ti kerugian itu jang dihabiskan 
oleh TNI. Memang kerdjanja 
tentara RI hanja menggedor sa 

Patut dikabarkan bahwa pam 

plet2 jg maksudnja mengatjau- 
kan suasana, banjak pula dise 

barkan oleh DI jang menama- 
kan dirinja ,,Djawatan Penera- 
ngan Pemerintah Islam Indone- 

sia”, demikian warta itu. Ant. 

  

Berantas penjakit ,Wilde- 
Schooi”. i 

' Sebagian “besar kesukaran sekolah-sekolah partikulir tjukup dikupas da- 

“Yam karangan ,/Politik Subsidi” (K. R. tg. 14-9 — Red). Kalau pemberian 

subsidi dari fihak P. P. K. kurang lantjar djanganlah kesalahan-kesalahan di- 

lemparkan kepada P. P. K. sadja. Soal uang memang barang sulit atau diper- 

sulit pada masa sekarang. Jang perlu ditindjau terutama sekali adalah : 'ba- 

gaimana dan sebab apa pandangan orang terhadap sekolah Negeri “dag Parti- 

kulir masih kurang sehat. 

Dalam kalangan peladjar sendiri ra- 

sa beda-deradjat antara murid - Negeri 

dan Partikulir sudah tipis sekali. 'Te- 

tapi anehnja sewaktu mendaftarkan diri 

pertama kalinja, mereka menjerbu se- 

Pangkal sifat ke 

negeri-negerian ini djangan ditjari pada 

si peladjar sadja, tetapi djuga pada ling 

kungannja. 

“Dalam lingkungan keluarga, panda- 

ingan dan tjara berfikir orang tuanja 

| besar pengaruhnja. Kalau Bapak-Ihu 

masih berpandangan ,tjuped” dan ma- 

sih berenang dalam alam  ,wilde 

school”, djangan diharap anakmaj — de- 

ngan bebas dapat memilih sekolahnja 

sendiri setjara sehat. Setidak-tidaknja 

ta ga “na na infeksi aa 

iagkingan kedua adalah sk. Ka 

| Suasana”sekolah ada ditangan guru. Ka 
IL law, pak guru d 

La Ide ehoot”" dan selalu meranapan 

  

Ijuga menderita penjakit 

  

| dari hasil pendidikannja, Orang 

bagi mereka 

lebih tinggi dari 

pada rekannja disekolah partixulir, dja- 

bahwa mutu dirinja 

nganlah masjarakat mengharap2kan tja- 

Ion2 jang berpandangan luas dan berguna 

tidak 

mengadjar apa jang dia ketahui dan jang 

dia peladjarkan, tetapi dia mengadjarkan 

pribadinja sendiri. 

Lingkungan ketiga adalah sekolah par 

tikulir. Dalam negara demokrasi usaha 

partikulir tidak dihalang-halangi, 'bah- 

kan seharusnja di-”'aanmoedigen”. Men- 

dirikan sekolah untuk mendidik pemuda 

adalah jang 

bertanggung djawab dan hanja dapat 

subur kalau bersendikan atas rasa ,,roe- 

ping”. Sifat mentjari duwit harus didja- 

uhkan sama sekali. Hasrat beladjar di 

Indonesia sekarang meluap. Muda-Tua 

mentjari sekolah. Suatu kesempatan baik 

jang bersifat avonturier- 

ahli-pendidik. Avonturier imi melihat 

adanja kesempatan mengail ikan dalam 

sukar. Suatu pekerdjaan 

air keruh. Mereka mendirikan sekolah 

jang katanja sederadjat dengan sekolah 

menengah ini atau itu. Kalau tenaga pe 

ngadjar kurang atau mungkin tidak ada 

maka semua program peladjaran di-,,rof- 

fel” sendiri. Sudah barang tentu “hasil 

peladjarannja kurang baik. Sifat allround 

dalam pengadjaran hanjalah mungkin di 

sekolah rakjat. Lagi pula pendiri sekolah 

sematjam ini harus bertanggung dijawab 

akam nilai peladjar2nja kalau sudah lulus 

dari sekolahnja. Mutu pengetahuan dan 

penghargaan masjarakat harus sesuai dgn 

jang direklamekan sewaktu diterima se- 

sekolah 

sematjam. ini tidak lama hidupnja. Teta- 

pi ini terang tidak dapat meninggikan 

pandangan orang kepada sekolah .parti- 

kulir. Ha , 

bagai murid. Untung biasanja 

Lingkungan ke-empat. adalah Kemente 

rian PPK. Kementerian ini dapat dipan 

dang sebagai ,,Hati-Negara” jang kepada 

seluruh orang tua jang berbangsa 

Indonesia, mempertjajakan pembentukan 

djiwa anaknja. Atas kepertjajaan Bangsa 

ini PPK 'berhak mendjadi dirigent dari 

pada orkest-pendidikan. Sampai sekarang 

belum pernah ada suatu orkest memim- 

pin dirigentnja. Kalau hal ini toh terdja 

di berarti dunia sudah terbalik-djungkir! 

Berpegangan pada azas demokrasi PPK 

harus menundijang usaha2 sekolah parti- 

kelir jang pantas mendapat bantuan. Se 

Sambungan lihat hal 3. 

nja 

  

bulan Oktober 50 jad. 

8 lah jang pertama kalinja - pendja- 

hat merampok kereta-api disitu. 

Ant. 

  

DJALAN SARANGAN / TA- 

WANGMANGU. 

Djalan antara Sarangan dan 

| Tawangmangu kini telah diperbai 

ki. Tinggal satu djembatan jang 

berada didekat Tjemorosewu ki- 

ni dengan giat sedang dibangun 

kembali, jang menurut perhitung- 

an pada pertengahan atau achit 
ini dapat 

dilalui kendaraan bermotor. De- 
ngan demikian maka pada bulan 
Okt itu kendaraan bermotor akan 
dapat berdjalan langsung dari Ma 
diun ke Solo lewat Sarangan dan 
Tawangmangu. 

  

"INDONESIAN YOUTH MOVE . 
MENT SANITAS”. 

Atas dorongan Sdr. Soerjoadi- 
koesoemo, Ketua Pengadilan Nege 
ri Madiun, pada hari Minggu jl. 
diadakan pertemuan wakil2nja se 
mua organisasies Pemuda, untuk 
mendirikan suatu ,, INDONESIAN 

YOUTH MOVEMENT”. 
Azas tudjuan perkumpulan ini, 

ialah membawa dan menggerak- 
kan kaum Muda sesuai dgn sifat2- 
nja sebagai angkatan muda (jonge 
generatie) jang tetap menuntut, 
mempertinggi kesehatan djasmani 
dan rochani. Usahanja kearah itu, 
ialah menanam, mempertinggi 
dan memelihara rasa setia dan 
tjinta kepada kebenaran, kesopan 
an, dan keindahan alam, berdasar 

kan logica, etica dan aesthetica. 

SEEKOR LEMBU UTK. TIAP 
KAWEDANAN. 

Seperti halnja dilain2 daerah 
Karesidenan, maka djuga di Ka- 
residenan Madiun lembu pematjek 
salama clash kedua banjak jang 
hilang. Berhubung dengan itu ma 
ka Pemerintah Daerah akan ber- 
usaha membeli lembu djantan dari 
luar daerah untuk dipergunakan 
sebagai lembu pematjek. 

Kabarnja tiap kawedanan akan 
menerima seekor. Selain dari pada 
itu oleh Djw. Kehewanan akan di 
datangkan 'beberapa kuda untuk 
keperluan pematjek pula. 

Tidak benar, ada 
massa ontslag 

Diperkebunan. 

  

Wartawan ,,K.R.” menulis dari 
Bogor, bahwa setelah ada perin- 
tah masuk bekerdja kembali oleh 
Sarbupri pegawai2 perkebunan 
Subang, Tjiater, Gunung hedjo, 
Gunung Putri, Sukamandi semua 
masuk bilangan Purwakarta se- 
rentak bekerdja kembali. Kabar2 
jang mengatakan adanja massa 
ontslag disalah suatu onderne- 
ming menurut keterangan jg. di- 
dapat tidak benar. Usaha jg. pa- 
ling menarik dari Sarbupri ialah 
di Sukamandi. Buruh perkebunan 
tsb. jang banjaknja kl. 25.000 su 
dah mempunjai balai pertemuan, 
Pemberantasan butahuruf diker- 
djakan dengan sangat giatnja. , 

  

me-. 

    

RUMAH BU DIRMAN. 
Ketika ?bataljon divisie III be- 

rangkat ke Makasar tempo hari, 

seluruh divisie III telah mengum- 

pulkan uang sedjumlah f. 50.000 

jang diperuntukkan $ guna mendiri- 

kan rumah buat Bu Dirman, djan 

da djendral Sudirman almarhum. 

Pemborongannja diserahkan ke 

pada. biro anemer Sutedjo, jang 

sudah memulaikan pekerdjaannja 

itu. 
Hingga sekarang Bu Dirman 

tinggal di Terban Taman, 

  

PATUNG PA' DIRMAN. 
Seperti diketahui,  pelukis-pe- 

mahat Hendra telah membuat pa- 

tung Pa' Dirman, tidak berpakai 

san Tentara, melainkan berdandan 

setjara gerilja. 
Pihak tentara ingin menempat- 

kan patung itu ditaman depan 
kantor pos, jaitu jg. dulu ada ba- 
ngunannja bikinan Djepang dan 

didjaman Bid. ada Jasper - bank- 
nja. 

Tapi pihak keluarga masih be- 
lum menjatakan persetudjuannja. 

Sedianja pihak tentera ingin 
meresmikan patung itu pada hari 
angkatan perang, tg. 5 Oktober 
jad. 

HARIMAU TERTANGKAP DI 
PAKEM. 

Dengan daja-upaja A. W. 

Pakem tgl. 27 3 28- 9-50 di- 
desa Tritis Wetan KI. Purwobi- 

nangun Pakem, telah stertang- 

kap se-ekor harimau tutul se- 

besar kambing. 
Penangkapan dengan alat be 

kungkung (djaring). Menurut 

rentjananja A. W. tsb. Hari- 

mau akan dipiara ditempat la- 

pangan dekat Pesanggrahan 

. Ngeksigondo Kaliurang. 

Seperti diketahui ini penang- 

kapan jang kedua kalinja. Jg. 

pertama harimaunja mati, be- 

nurut keterangan masih banjak 

skutjing” jang berkeliaran di- 

sekitar desa tersebut. 
  

DEWAN PUSAT PESINDO 
RAPAT. : 

Dewan Pusat Pesindo, pada 
tanggal 29 dan 30 September. 
1950 akan mengadakan Rapat - 
Dewan - Pleno, bertempat di 
Jogjakarta. 

Adapun atjara jang penting 

jalah masalah : Bagaimana 
functie dan kedudukan pemuda 
dewasa ini, guna menghadapi 
Kongres Pesindo ke-3 pada 
bulan Nopember 

net 

Siaran I RRI Jogja 
DJUM'AT. 29 SEPTEMBER 1950 

13.15 Ruangan rumah tangga. 

  

17.00 Taman putra oleh S.R. Ne- 
tral. 17.45 Peladjaran agama utk 

Kanak2. 18.20 Uraian dari wakaf 
P-5. 19.30 Suara bersama oleh S.- 
GA. dgn diiringi keluarga ORJ. 
20.30 Seni Drama oleh ,,Tunas 
Muda” - S.M.A./A. atjara: Daga- 
rata dan Kogala fragment: Rama 
yana. 2120 Tjabirawit. 21.30 La- 
Making 

  

CONVAIR G.LA. JANG KEDUA 
: TIBA. 

Kemarin dulu tiba dilapangan 
terbang Kemajoran pesawat Con 
vair-PK-GCD, pesawat kedua da- 

ri pesawat2 Convair jang dipesan 
oleh GIA dari Amerika, dibawah 

' pimpinan kapten Tideman dari K. 
LNG 

Ikut serta dalam pesawat tsb. 
seorang Service Engineer dari pa- 
berik pesawat terbang Concolida- 
ted Vultee jang akan tinggal di ' 
Djakarta setahun untuk menga- 
dakan hubungan antara paberik 
Consolidated dengan Garuda In- 
donesian Airways. Ant. 

  

PERKAWINAN WARTAWAN, 
Gadis Rasid — Rondonuwu, 
Malam Kemis dirumah Dr. Ra 

sid di Djakarta dilangsungkan r 

jang akan 

AA Kamu 

   

  

sepsi perkawinan Gadis Rasid de 1 
ngan H. Rondonuwu, jang, dikun- 
djungi al. 

berapa Warawan Belanda Ph 
karta. 

Sebagai diketahui, Gadis Ra- 
sid adalah wartawan ,,Siasat” dan 
»Pedoman” Djakarta: H. Rondo-s 
nuwu bekas Menteri Penerang: 
an NIT dan sebelum itu warta- 

3 wan n Antara" di Makassar, | 

  

oleh boleh dikatakan 
semua warawan Indonesia dan be 
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5 Yaa, 'ada surat So) 

UBATJA K.R. JANG, SETIA. 

            

| setia mengurdjungi neng, 

“medan itu, se 
Manja Berabe terima surat begini:    

: tidak 4 syaa, halaman 3-A—5—6 nomer. 

    

    
    

  

   

  

   
    

  

   
   

  

   
   

   

  

    

  

   
    
    

  

aka biar Bea su- 

    

         

    

  

   
        
     

  

       

    

  

Manan" diko 
anda penghargaan 
Jesia, selama re 
djut dari “pihak 

ranga “bah 

haminte Josatar 
af ran beaja 

   
   

   

    

   
    
    

       

       
   

   

  

     
   

      

Sa: ar ini Pani- 
an La tidak berhu 

Pe mah bat organi- 

mbuktikan bahwa ma 

idak dengan bantuan pe- 
. Direntjanakan perleta- 
pertama akan dilakukan 

Djuni tahun jad, ja- 

diundang pemimpin2 rakjat 

sural2 utjapan uh 

harap sadja, mudah-mudahan 

Selamat K.R. 5 tahun, tapi sajang saja NA 

Basa ) (S.E.M. ): 

idan2 partikelir supa 

4. Srirahaju (POP): 

ogja. Daan? naat “itu 

Ben: Hari 
metan Su: 

i Minggu 1 disfilion 
telah dilangsungkan 

saringan” atletiek 
: untuk mereka jang 
nding di India, (Olym 

w Delhi). Hasilnja 

1 ne (ABAN: 9,055 akta! 
(NURMI): 8,895 mtr. 

meter (Putra): 

jo (ABA): 4. mnt. 55,5 
sec Nata (NURMI): 4 

| mnt. ss sec. 3. Sumarno (S.M. 
(AN) 5 mnt 12,3 sec: 

LARI 800 meter (Putra): 
Tang (ABA) : 2 mnt. 218 

     

   
   
    

          

   

    

   

  

    
“Eat meter paten 
Ti Nartomo (ABA): 57.7 
2. Sunarto - (ABA): 60 

Subaki ir (S.T.M.): 60,5 sec. 

- LOMPAT DjANGKIT (Putra): 
“Nasir (ABA): 13,10 meter: 

2. Nartomo (ABA): 12,21 meter: 
'3, Suwarso (S.M.): 11,13 mtr. 
4. Suharman (S.M.): 11,13 mtr. 

LOMPAT DJAUH (Putra): 

SEE: 

  

1. Broto :(NURMI) 6,01 mtr: 
2 Saleh (S.M.A.N.): 5,60 mtr: 

1 Sunarjo (POP): 5,50 mtr. 
LARI SAMBUNG 4X 100 meter 
(Putra): 
1. ABA: 484 sec: 

“2505 sec: 3. POP: 50,3 sec. 
' TJAKRAM (Putri): 

18,75 mtr: Kus- 

miarti (S.G.B.): 17,90 mtr: Pudji 
(SMAN): 16,50 mtr. 
Putra: Sutrisno (ABA): 
mtr: Djoko (ABA): 
pono (ABA): 28,50 mtr. 
Huda LEMBING (Putri): 

    

  

29,28 

5 djijati (SMAN) 22,06 mtr: 
sa (SEM): 18,90 mtr: 
3. Kusmijarti (SGB): 18,89 mtr. 
Putra: 1, Suroto (ABA): 47,17 
mtr: 2, Sunarso (SMAN): 41,35 
mtr, 3. Laksmono (SMAN): 

39,90 mtr. 
| LARI 4xX100 (Putri): 

I. NURMI: I mnt. 29 sec: 
2. SEM: I mnt. 3,9 sec. 3. SM 
AN:1 mnt,85 sec. 
LARI 100 meter (Putri): 
1. Barijjah (NURMI): 15,2 sec: 
2. Mardilah (NURMI): 15,3 sec: 
3. Lastri (NURMI): 15.4 sec. 
LARI 200 meter (Putra): 
1. Wurjanto (ABA): 25,3 sec: 
2. Untung (SMAN): 28,4 sec: 
3. Sunarto (ABA): 26,5 sec. 
LARI DJARAK (Putri): 
1. Kamarijah (NURMI): 3,67 
Tee A2. Pn Tn (POP): 
3,57 sec: 3. Surmini (POP): 3,55 
sec. 
Te 100 meter (Putra): 

Dakir (ABA): 11,9 sec: 
5! Wurjanto (ABA): 12.— sec: 
3. Milaan (ABA): 12,1 sec. 
LONTJAT TINGGI (Putri): 

1,20 mtr: 
2. Sumini (POP): 1,10 mtr. 
Putra: 1, Harsono (SEM): 
.mtr: 2. Saleh (SMAN): 1,65 mtr: 

Sec: . 
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2. NURMI: 

29 mtr: Su- 

1,65 

  

   

    

      

AG FOTO: STUDIO 
TEK KON & 

2 Djoko (ABA): 1,60 meter. 

AG MALAM, 

344 

  

  

   

             
    
    
    

    
          

        

  

   

  

sh MINGGUAN ' 

    

Santet 
ND Etera POPULER 

"PESAT" 
Ba “PE Sajuti Melik. 
i Ag Politik Dalam/ Luar Nana soal2 Buruh, 

"pkkag bepikhbungan dgn: 
— KEBUMEN. 
bgm “Obat AH An, 

284-9 
  
  

       
    

      
      
      
    
        

— Untuk menjambut 

tan BAKIAK (BKR) 

Hari Angkatan Perang 
5 Oktober 1950. 

'Oktoberjiad. 
alm. PA' DIRMAN.   

KEGIATAN KANTOR PEMI- 

LIHAN. : 

Bertalian dengan kemungkinan. 

segera: dilangsungkannja pemili- 

han umum. maka Kantor Pemili- 

han Surakarta mengirimkan utu- 

san untuk mendatangi tiap2 Ka- 

wedanan “diseluruh Karesidenan 

Surakarta, dengan maksud mem- 

beri latihan pemilihan kepada 

    

5— 

SS 

aan pel. 4 bulan memakai 

  

. BAHASA INGGRIS 
2. (Bagian permulaan) i 

Riikbongan baru (ke XI) akan di: | 

mulai tg. 5 Okt, 1950 jad. | 

  

  

  

   

  

   

    

Ini mak dan berikutnja. 

REX .. 
Mempertundjukkan : 3 

HUMPEREY BOGART ALEXIS SMITH 
SYDNEY GREENSTREET 

dalam : CONFIL ICT. 
ACTIENJA. 

P7, 

  

    

17 tahun beatas. ra 
N 

buku 

(oleh Pe RBARAT LEARNING ENGLISH 1 
ZA. . MOECBTAR) 
Tempat beladjar : Di. Lodji Wetan 11. 

Pendaftaran dari sekarang. 
Bogart jang ta” asing lagi bagi penggemar film dengan 396-9 | 

  Insunu Dagang, MUCHTAR” 

      
  

   

   

  

     
   
   

  

  

  

  

Tata Negara Ind. (Mr. Im. 

Supomo) an ME PA f d— 

Tata Negara (Njonoprawoto) f — 

Dasar Pel. Politik (Surjo- 

pramoto) ena f— 

Pantja Sila (Ki Hadijar 

Dewantoto) Week 2.250 

Pantja Sila (Asmara Hadi? ... f 3— 

Gambaran Inas susunan tjara 

Bhs. Indonesia »....o.. na 

Inleiding t/d Studie der 

Paedagogische Psyeh. ...... | 31.40 

Epiek en Taynnao Ah nana f 19— 

Bloemlezing (Emeis) ........ f 24,80 

Km. Marhaen (Dularnowo) f 12.— 

Km. Ind: Ketjik os f 15, — 

Km, Kata? sulit (Madong 

TiabiSY pen NA KN NAN f2 — 

Mentjari sendi baru tata 

Bahasa Indonesia L........ 1150 

Keindahan “bhs. Indonesia 

CE ASEP par na an 

Hmu Saraf Ind. (Motik? f6 — 

Soal Minoriteit dalam Ind. 

Merdeka 5 TA dada bni ks — 

Lukisan Revolusi Rakjat Ind. f 35.-—- 

Penuntun Idjazah Sopir 150 

Buku masakan (Keynen) .... f 8,25 

Tjantik 2,75 

Pengetahuan tentang pikuk 

utk. tukang perabot rumah / 6— 

Beladjar membatja .......... ef 150 

Serie melarikan diri 4 bd. 

PEN Te RA maa sdn ea | 4— 

Serie dua anak kembar 6 hd. 

Ka Bl RA aa IP f6 — 

Serie Lakon Romo 12 bd. $ 

Pete PAR Mei Kan ba da ga fee 

Sedia Gambar Resmi P.J.M. 

Besari Se aa ala aa | 10,— 
| Sedia Gambar Resmi P.J.M. 

BEBAN AA ARSA al f 250 

Sedia Gambar Resmi P.I.M. 

KOWE LAN aN oai ti Buni P ons 

Keluarga PM TAM... f3 203 

Dan persediaan bk. anak2 dengan 

“berwarna jukup. 

Semua pesanan tambah 1005 otigkos 

kirim. Minimum / 050. 

Pusat Agan 

  

  
  

  BALAI : PUSTAKA. 349    

   

para Lurah2 Desa didaerah2 teh. Dj. Purteosari 307 — Solo. 3899 Kena ig & 5 : 

tentang tugas Lurah. Dena f Telah dilahirkan dengan selamat DI KLINIK Dr. R.. SOEDARMADII 

dijogakegada. para Irebuar dog an | DIALAN” KADASTER Diokjakarta. pada tanggal 10” September. 1950 
nulis Kantor Pemungutan Suara DAK AI AN, ! diikat 2G Iekelani" arbahk k dika siih Badai” 2 £ 

« 2 ara « # 1 2 Aga $ $ 

Pe “bomalian “he 4 RAPI: | Rr. KOESOEMOASTOETI DWILESTARI 
Pn Pa pas | IJEPAT: — | Ibu dan anak dalam keadaan selamat. Dengan ini mengutjap diperbanjak 

: ig 3 | PUAS:. | terima kasih kepada Dr. R. Soedarmedji dan Bidan Mientijasni dan pem |! 

Hal ini diutamakan, karena « jas Ka Sg era Shaun | bantunja dari klinik tersebut atas pertolongan dan perawatannja jang baik || 

yee penlun Perda persi: ng i P pEND JAIT & PENATU . dan memuaskan, 3 13 

umum pe Han MEDAN P3 2 1 Keluarga R. HARSONO SOEDIONO. 
itu terdapat kesalahan? jang po sole SAN” 3839 Bumidjo Tengah 36, Jogjakarta. 
kok. Utusan2 tsb. terdiri dari sdr. Pa Me aan Ka 

Suratmo dan Sulardi. JUDONEGARAN 78 DK SAE BA Ni NA Es 

DIMINTA 1 ti An 

Djabatan jang lajak oleh BOEKHOUDEN A Bahasa Inggris 
Rombongan baru dimular 10 

Oktober. Dictaat gratis. Pen: 

daftaran pada: 

s MITRA” 
Bintaran wetan 11. jogja. 

Djuga memberi kursus dengan 

surat, 391.9 

Rombongan baru dimulai 9 si 2 

Okt. Buku2 gratis, karangan - $ 

EMERGO. Pendaft, pada 

»sEMERGO”" 
Bintaran lor 2, Jogja. 

Djuga menerima pendajt. utk. 

BOEKHOUDEN 4. 3929 

satu. tenaga Administrasi/ 

pembukuan. 
Pengalaman bekerdja: 15 th. 
Pendidikan: idjazah Mulo B 
1934. Surat2 lengkap. 
Keterangan pada: 

Adp. No. 394 -9, 
  

  

  

  

  

— Z MWNESERLANID. 
Baru trima Horloges lelaki dan prempuan merk TITUS all-stecl, .. : 

Kleur WIJZERPLAAT ISTIMEWA. Au 
Serta matjem2 HORLOGES dari 15 dan 17 Jewels. e 

Semua Horloge dapet tanggungan 10 Tahun (sepuluh). 1 | 2 

  

Lekas dateng dan saksikan sendiri djangan sampai keabisan lagi.” Tata 

Harga dan servic ditanggung melawan. 5 

KANG teror” MN Juwelier 

397-9 Petjinan 30 — JOGJAKARTA. 

  

  

IpAT I KE Tj IL Djangan Nonton 
SEREM dan HEIBAT !!! 

GULET AMERICA da TINDJU 
6 babakan dari 5 menit 

  

WONG BUCE LEE lawan PRINCE BUPINDER 
kampiun Honolulu kampiun Punjab. 

TIGER SCOTT lawan DARA SINGH 
Tindju 10 babakan 2 menit. 

MOK KAI KHOON lawan PANCHO 

Singapore Manila 

JAGIR: SINGH RID MEYER 
India Soerabaia Le 
Ditambah BOBBY NJOO .. TAN GWAT TEH” 3 babakan. 

       
    
      

    

   

Kaartjia bisa beli sekarang di Hotel Merdeka -— Koh I Noor -— Sport Store Blima. 

HARGA KL. LF 20-— KL. IE 10.— KL. ULF 5.—. 13909 La 

— MAIN DI STADION KRIDOSONO 1 7 mata, 4 | Oktober s0 sa “| K 

     



   

   

         

    

       
      

      
    
     

    

  

    
    

    
          

        

  

         

       
   

     

      

tab. aan sera- 
an tentara Ame- 

    
    
   

    

  

an korban  sedjumlah 
orang dipihak Amerika, 

   

| banjak alat2 perang Amerika. 
—.. Dikatakannja semangat satu- 
| an2 tentara rakjat di Seoul adalah 
| baik dan penduduk Seoul perem- 

|. puan dan laki2 telah mendjadi sa- 
tu dengan mereka dan dalam 
mempertahankan kota tsb. mereka 
meli hatkan kebraniannja. 

AS A5 Year aa Wartawan Pravda ten- 
ee Utan tang perang di Korea. 

ar harian Pravda,. Ser 
Pena Aap Na ka- 

LE 
MM
A 

st 

    

      

      

  

     

   .m 

    

   

  

an2 tentara Th teka 'me- 4 
mer m2 dan parit2 utk. meriam2: 

'hantjurkan serta merampas 

tindakan2 pertahanan isti- 
ndatangkan tentara dg. 

oul dan 5.000 pendu- 
adakan bangunan2 jang 

nahan infanteri serta 
nerka. Beratus2 pengha- 

n diadakan jang terdiri 
rung2 pasir, emplasemen2   

anti - tank telah diadakan pula 
serta menggunakan gedung2 be- 
sar sebagai pertahanan. “Komite 
partai buruh Kotapradja telah 
'memobilisir pertahanan dan  ba- 
njak penduduk jang . memanggul 

“sendjata utk. bertempur digaris 
depan, Ant. UP. 

PERTEMPURAN DISELURUH 
“INDO - CHINA. 

' Pertempuran2 jang terpen- 

tjar hari Rebo terdjadi diselu- 
ruh Indo- China. Didaerah uta 
ra an2 Perantjis menem- 

   

ar sipil telah menga . 

   

    
   
   

  

   

  

   

        

  

    

  

pati kedudukan2 dipegunungan- 
pegunungan sekeliling Pakha 
jang merupakan kota penting 

— #tratogia, Mereka menghada- 
— pi bataljon2 pasukan2 Vietminh 

   bahwa tak lama ne pi saat- 
na akan ane na mereka un:       
   

  

   

    

     

    

   

    
    

    

   

  

    

  

   

    

   

   
   

    
   

   
   

    

    
     

    
     
   
   
   
   

       

    

    
   

  

    

    

   
   

     

   
   
   

      
    

  

   
     

   

  

   

   

    

        
   

   
     

      

   
     

. Sedjur lah Wi cdagang daging da 
1 kota Semarang hari Rebo mo 

pagai protes atas dinaikkan 
asting pemotongan mendja 
piah per hewan jang ha- 

Ir sehari sebelum hewan 
Perlu diterangkan bah- 

wa 40 djagal kambing dan 41 dja 
gal sapi/kerbau telah bersatu da- 
lam suatu djagalbond jang diketu 
ai Oleh H. H. Aman. Ant. 

BA Ia Ls - sn an, 

bean jang tertjatat Ta tg. Pp. jalah: 

  

Pena) sheet no. 1 'se-pound Str. $ 1.45 
PT aa en On, 1.44. 
P3 pat n Tensak 3 1.42 
PAS ha : 1.41 

setepe ok z8 1.25 
A Pa :. 1.20 

putih Telah se - picol 1000. — 
Serawak ea aa 980. — 
Sibu 8. F3 3 970. — 

. Lampung no. 1 3 $ 910.5 

5 5 900. — 
hitam Lampung eady stock 5, e BA 

kontrak 3 sa 665.— 
: . Surabaja/Bal lama no. 1 3 $ 193. — 

: | 1 Kena Re 5 183. — 
PE UN 5 bata SN Utk 173.— 
Pn : - 3 19. 

» Arabica baru BA 4 2 170.— 
e ' Surabaja WIB no. Na Pa gi 182.— 
— Surabaja WIB no. : 5 : 178.— 
“'Sgrabaja WIB no. 3: ., & 172m 
Sumatera AP. no. 1 TER TADAAN 175.5 
: no. 2 je 2 168.— 

| Sumatera EK. no. 1 Ta an 172-— 
Sumatera EK: no. 2 : 1 168. — 

: Lampung 56K & 5 162.— 
. Lampung 304 . 3 3 160.— 

Tan ' Palembang Mae US We oa h 163.— 
ne Palembang 307 2 2 161:— 

“Padang no. 1 si 1 TS. 
| Padang Kar A3 MN Sui Tap 154 

K $ 

t teh dari Indo- Beras Slijp Tjiandjur 142.50 
Neni 95.— 

, mM Na BT 

ju «T.A. Tjikampek 92.50 
bruto Sa 80. 
|diex- Lada hitam Lampung 2.600.— 
itahun putih Kotabaru 4.000.— 

3 Tiengkeh Zanzibar tikar 900.-— 

export 1 3 karung 825 
| ht ng ag 4 Padang 2 pCt. Lao 
ja dalah Sab aa Ta Lampung 15 pCt. 625.— 
(Hitung 1000 kg) Pe At poe 65 
seluruhnja rata2 s sebin. “Kopi Arabica 775— sampai 1.000.— 
2150 M06 UN AN TOR WIB Surabafa 750. 
3 31 2024 anun ea raOa BS Punte 0 470-— 

Tg SR “4 Lampung baru 2500 
Gn 2050 » Palembang baru 510.— 

— GB, Rob. “Bali baru 8 pCt. 575. 

de-. Kemiri Makasar baru AO 

LN Harga2 karet jang Masa bud tgl. 

M7 -IA95O : 

4 sheet 0, 1 820 bd sheet nd. 2 8.10 

  

   Konperensi komite ad 
erah Asia Tenggara da 

ri W.H.O berachirt! 

Njonja Aung San, ketua komi- 

te daerah Asia Tenggara dari Or- 

ganisasi. Kesehatan — Sedunia 

(World Health Organisation), da 
lam pidato penutupan konperensi 

ke. 3 komite tersebut menjatakan 
bahwa daerah Asia Tenggara se- 

karang tidak lagi dianggap seba- 

gai suatu susunan jang terdiri da- 

ri satuan2 kebangsaan, melainkan 

sebagai satu kesatuan tersendiri 

jang kokoh. 
Sebelum itu Dr. Soetopo dari 

Indonesia dan C. K. Laksmanan 

dari India mengulangi statement 
Njonja Aung San jang menjata- 

kan, bahwa. tiap sidang komite 

tsb. telah memadu pertalian jang 
lebih erat. sebagai dasar usaha 
memperkokoh perhubungan per- 
saudaraan. Ant. Rtr. 

Paberik Tjeper 
digedor 

Pada hari Rebo malam Ke- 
mis, 27 —28-9 antara djam 3 
paberik gula Tjeper (Delang- 
gu) telah didatangi oleh sege- 
rombolan orang naik truck jg. 
berpakaian tentara dan bersen- 
djata lengkap. Mereka masuk 
didalam paberik dengan menga 
takan bahwa trucknja rusak 
dan minta dibetulkan. Tapi se 
telah berada didalam paberik, 

dengan tidak disangka2, seko- 

njong2 mereka perintahkan ke 
pada semua orang jang ada di- 
dalam paberik itu supaja ang- 
kat tangan. Barulah pihak pa 
berik mengerti bahwa mereka 
sedang berhadap2an dengan se- 
kawanan penggedor jg. litjin. 

Achirnja kaum pendjahat itu 

telah dapat merampas uang se 
.djumlah F. 15.000, 20 putjuk 
karabijn, 4 pistol, 100 houder 
dari patroon, 1 mesin tulis dan 
2 pesawat radio. 

Sesudah itu mereka - melari- 
kan diri, demikian wartawan 
kita kabarkan dari Delanggu. 

| 4 sa Pauh penfeas “ 

  

Serigala2 jang mengada- 
kan terror dikafangan pen- 

- duduk dibeberapa bagian 
propinsi Uttar Pradesh, 
India Utara, ketika malam 
Selasa telah mentjulik 4 
dar kanak2 berumur an- 
tara 2 bulan sampai 3 ta- 
hun, didekat Laknau, 

Menurut  taksiran2 jang 
terachir, hingga kini seri- 

.gala2 dan 'hyena telah 
. mentjulik 23 kanak2 dida- 

lam dan disekitar kota 
Laknau. 

Polisi dan . pemburu2 me- 
landjutkan pemburuan me 
reka terhadap binatang2 
hutan jang menderita ke- 
“laparan tadi. & 

26-9. Berita2 pertama mengenai : 

perlihatkan kegembiraan besaw. 

Orang? verdjalan dikota pang- 
kalan militer ini sebagai biasa. Ti 
dak ada sorak sorai, sementara 

itu orang2 Korea Selatan dengan 
tergesa-gesa meneruskan latihan 
serdadu? baru. Didjalan2 di Pu- 
san pasukan2 “jang masih hidjau 
dilatih terus tidak perduli dingin 
dan hudjan jang turun. Pada 
umumnja orang disini herpenda- 
pat perang akan lekas selesai, ta- 
pi sambil katakan ini orang meli- . 

  

  

Korea Utara sedia achiri 
pertikaian ? 

Penarikan kembali kegaris belakang 38 
Korea Utara telah menjatakan kesediaannja untuk mengachiri 

peperangan di Korea dengan sjarat2, bahwa akan diadakan pemi- 

lihan diseluruh negara oleh PBB, ear kembali tentera Ko- 

rea Utara kebelakang garis lintang 38 deradjat daa menempatkan 

pasukan2 USA kepangkalan per-i Babak Pusan. Demikian sumber2 

jang sangat boleh dipertjaja mengatakan pada hari Rebu. 

Dikatakan, bahwa Korea Utara 
  

an Korea dewasa ini jani pasu- 

: Tatan Selatan in in : 
“ wati garis 3 

Lubis sampai Pusan. 
Mochtar Lubis pemimpin redaksi ,,Indonesia Raya” 

akan terus kefront 

telah mengadjukan 4 sjarat usul 

perdamaian kepada duta India di 

Peiping melalui pemerintah RRT. 

Dengan pasukan2 Korea - Utara 

dan. Amerika jang kedua2nja di- 

tarik mundur dari Korea Selatan 

— ketjuali pangkalan jang paling 
Selatan-para pembesar Pyong- 
yang mengusulkan spj pasukan 
PBB dari lain2 negara mendudu- 
ki daerah Korea Selatan jang ma- 
sih tinggal. 

2 4 

“ Sumber2 resmi menjatakan tak 
tahu menahu tentang usul perda- 
maian tsb., tetapi kalangan2 jang - 
sangat boleh dipertjaja jang 
memberikan keterangan kepada 
UP mengatakan, bahwa tak ada 
Keragurraguan tentang kebenaran 

    

kenedisan. Korea Utara un- 

Sikap Inggris: 

Pasukan2 PBB harus lalui 
garis 38. 

Didapat:kabar, bahwa pemerin 
tah Inggeris telah menetapkan si 
kapnja dalam menghadapi keada- 

  

Dapatkah "Amerika didmbe 
ri roti? 

Jugoslavia menghadapi bahaja kelaparan 
Perdana menteri Yugoslavia, djenderal besar Tito, pada hari 

Rebo ttlah memutuskan untuk mengurangi pembagian roti rakjat 
dgn. 104 sbg daja upaja utk. mentjegah bahaja kelaparan da- 
lam musim dingin ini Tenaga 3 akibat musim panas jang luar biasa 
belum selang lama ini. 

Disamping itu dikeluarkan pe- 
rintah untuk menjusun suatu pro-: 
gram pengumpulan bahan2 maka 
nan diseluruh negeri untuk diper- 
gunakan sebagai persediaan. Se- 
mua export bahan makanan kini 
telah dihentikan djuga. Dalam pa 
da itu larangan export ini akan 
mengakibatkan terhalangnja pe- 
nglaksanaan rentjana industriali- 
sasi, karena Yugoslavia memba- 
jar sepertiga dari alat2 dan per- 

lengkapan2-jang didatangkan un- 
tuk keperluan industralisasi itu de 
ngan export hasil2 pertanian. 

Komentar2 jang pada umumnja 
terdengar didjalan-djalan di Bel- 
grado pada hari Rebo itu ialah : 
“Maukah sekiranja Amerika Seri- 
kat memberikan roti kepada ki- 
ta ?” Tiada dengan bantuan sema 
tjam itu beberapa kalangan meng 
chawatirkan terdjadinja kelapa- 
ran dalam musim dingin ini jang 

“pertikaian. Ant. 

kan2 PBB harus melampaui garis 
paralel 38 deradjat utk. mengem- 
balikan kekuasaan PBB diseluruh 
negeri. Ant.UP. 

Djanda? dari Mr. A- 
mir cs temui Natsir 
Menjambung berita tentang de- 

legasi para djanda Mr. Amir cs. 
jang dibunuh di Solo sebagai aki- 
bat peristiwa Madiun, kemarin du 
lu delegasi tsb. menemui P.M. Nat 
sir untuk menanjakan lebih lan- 
djut mengenai hukuman mati jg. 
didjatuhkan kepada 11 korban itu. 

Delegasi terdiri atas njonja 
D. Mangku, .njonja Oei Gwee 
Hwat dan njonja Mudigdo. 

Kepada ,,Antara” njonja D. 
Mangku menerangkan, bhw P.M. 
Natsir tentang hal itu akan me- 
minta keterangan telegrafis kepa- 
da instansi jang bersangkutan. 
Selandjutnja oleh Perdana Mente 
ri diterangkan, bahwa peristiwa 
tsb. sudah banjak diketahui umum 
dan tidak perlu dirahasiakan lagi. 

Selandjutnja njonja D. Mangku 
menerangkan, bahwa ia akan me 
nunggu keterangan lebih landjut 
dari” Perdana Menteri sesudah Per 
dana Menteri mendapatkan kett- 
rangan selengkapnja dari instansi 
jang bersangkutan itu. 
  

dapat menimbulkan keributan di- 
kalangan rakjat. Dan kekatjauan 
didalam negeri menurut kalang-, 
an2 itu akan membahajakan kedu, 
dukan pemerintahan 
akan memudahkan rakjatnja 
lu memudja - mudja golongan Co) 
Ka 

   

   

   

  

Berkenaan dengan kekuwati- 
ran2 ini Vladimir Popovic, duta- 
besar Yugoslavia di Amerika Se- 
rikat pada hari Selasa terbang ke 
Washington untuk minta bantuan 
Amerika. Ant. 

— Maharadja Bikanir (India 
barat laut) telah meninggal keti- 
ka malam Selasa didaerah Sur- 
rey, Inggeris, dalam usia 40 ta- 
hun. 

  

Komisi 9 Negara utk diri- 
kan Korea jg bersatu? 
Rentjana2 untuk membentuk suatu komisi-9-orang jang mewa- 

kili negeri2 Asia dan Pasifik untuk mendjalankan usaha2 mem- 

persatukan dan membangun kembali Korea dilapangan politik dan 
ekonomi setelah pemeristah Korea Utara 
hari Rebo ini telah mendekati penjelesaian. 

Resolusi mengenai pembentu- 
kan komisi tersebut disokong oleh. 
Inggeris, Filippina, Norwegia dan 
Ausrtlia dan akan dimadjukan di 
muka komite politik Sidang Leng 
kap PBB dalam sidangnja perta- 
ma pada hari Kemis atau Djum'at 
ini. 

Anggota-anggotanja., 
Sementara itu wakil2 dar 4 ne- 

geri tersebut, jang hingga kini me 
rupakan penjokong2 resolasi terse 
but, akan mengadakan rapat ter 
sendiri pada Rebo sore untuk me 

menjerah nanti, pada 

nentukan detail2 jang terachir la 
ri pada resolosi tersebut. Resolosi 
tersebut akan menentukan 9 nege 
ri untuk diberi tugas membangun 
kembali Korea sesudah perang 
mendjadi Korea jang bersatu. Da . 
lam padaitu 5 negeri jang katanja 
disebut-sebut urituk duduk. komi 
si tersebut ialah India, Filippina, 
Australia, New Zealand dan. Cana 
da, Empat negeri anggota lainnja 
akam dipilih berdasarkan letak ge 
ografisnja dan jang mewakili ne- 
geri2 Arab, Amerika Latin dan 

H 

Eropa. 
Harus melampaui garis 38? 

Dalam pada itu resolosi terse- 
but mungkin akan memberi dja 
waban kepada masalah, apakah 
pasukan2 PBB dibawah pimpin- 
an Mac Arthur harus bergerak te 
rus melampaui garis lintang utarg 

38 deradjat. 

Kalangan? jang mengetahui me 
njatakan, bahwa resolasi itu akan. 
mengusahakan berdirinja Korea 
jang bersatu dengan djalan pemi 
lihan2 jang demokratis diseluruh 
negeri dibawah pengwasan PBB 
dani memberi kelonggaran kepada 
pasukan2 PBB untuk tetap ting- 
gal Korea tetapi hanja selama 
perlu bertindak untuk memperko 
koh keadaan dalam negeri, sehing 

ga komisi tersebut dapat mendija- 
lankan usaha2uja  membangun' 
kembali Korea dilapangan politik 
dan ekonomi. Ant.UP. 

Tito dan: 3 

la- &. 

    
menga- 

watkan kepada ,,Antara” telah tiba di Pusan, Korea Selatan, ig. 
perang Korea jang disampaikan 

kepada kita dalara kawatnja jalah bahwa kabar Seoul djatuh kema- 

rin diterima di Pusan djam 2 sisng, tapi penduduk Pusau tidak 

hat dengan was-was atas Mantjuria 
dan bertanja dalam hati apa jang 
akan dilakukan oleh RRT atau 
Rusia. ! 

Dikalangan pemerintahan Ko- 
rea Selatan ada kemauan keras 
antuk lompati paralel 38 (Batas 
Korea Selatan/Utara) - tapi kala- 
ngan komisi 
ketika ditanja apa pasukan? PBB 
akan melewati garis 38, mendja- 
'wab dengan hati2 dengan mengata 
kan soal itu adalah putusan de- 

wan keamanan nanti”. 

Mochtar Lubis esok (tg. 28.9) 
dan kalau 

mungkin akan terus tembus selu- 
ruh front Selatan untuk mengi- 
kuti tentera jang madju hingga ke 
Seoul. Ditambahkan dalam kawat 
tsb. bahwa debu, hudjan dan ' di- 
ngin ganti-berganti menguasai 
alam Pusan, pangkalan militer ter 
besar Korea Selatan sekarang. 

Ant. 
  

Sambungan dari hal. 2. 

gala sesuatu jang mematikan initiatief 

baik jang sudah atau akan ada 

didjauhi. 

Dengan peraturan honorarium-baru na 

harus 

sib guru-negeri mulai tampak baik. Dgn 

peraturan bahwa guru-tetap negeri tidak 

boleh ,,njambi” 

ladjaran 

stabiel. 

Uang sekolah dinegeri adilah lebih 

rendah daripada sekolah partikulir. Ten- 

tunja djika mungkin akan diperendah 

lagi bahkan kalau dapat dibebaskan sa 

ma sekali. Memang tjotjok dengan susu 

nan masjarakat kita jang sebagian besar 
terdiri atas tani, buruh kerjil, pendek : 
kata jang ekonomis lemah. 

Tetapi dengan usaha? ini  sengadja 
atau tidak PPK menghantam sekolah2 

partikulir. Akibat perbaikan nasib guru- 
negeri adalah: .,diserobotnja” guru-parti: 
kulir kesekolah negeri. Jang tidak dapat 
diterima, ini belum berarti tidak tjakap, 

disekolah partikulir, pe 

di sekolah negeri bertambah 

dengan sendirinja kena tjap grosokan” ag 
Sekolah partikulir dimana guru ini me- a 
ngadjar dengan sendirinja djuga ikut? 
dapat merk ,,rosokan”. 

Dengan peraturan guru- negeri-tetap ti- 
dak boleh ,,njambi” maka merk srosok- 
an” ditegaskan zonder-besluit. 5 
Uang sekolah negeri jang murah, setja 

ra ,bakoelan” /dapat merupakan suatu 
reklame jang kurang lebih berbunji: 
murah dan kwaliteit tanggung memuas- 
kan”. Siapa didunia ini jang mau bajar 
mahal, walaupun dia kaja atau berpang: 
kat pegawai tinggi, bahkan Menteri. 
Dan anak2 dari tuan2 ini jang dapat be 
ladjar dengan teratur, sebab tidak ter- 
ganggu oleh kesukaran2 rumah tangga, 1 
tentunja mempunjai kans lebih besar un” 
'tuk diterima dinegeri. Tentunja baginja 
Tebih muda  mentjampai angka? 
minimum dari pada anak si-tani 

pak opas, jang disamping beladjar djuga 
harus ikut meringankan beban keluarga. 
Kalau anak sikaja tidak diterima dine- 1 
geri, ajahnja dapat ,titip”kan anaknja 
sementara disekolah partikulir, toch da. 

PBB untuk Korea “ 

s atau 

   

    

     

    

   

          

   

      

    

    

   
     

   
pat bajar. Tetapi siiKromo dengan hati , 5 
jang sangat pedih terpaksa menahan 
maksud anaknja masuk disekolah part: 
kulir. 

dengan hati jang berat djuga terpaksa 
menolak anak si-Kromo karena tidak 
kuat ajar, Perlu ditjatat oleh umum 
bahwa mati-hidupnja sekolah partikualir 
terntama sekali tergantung pada pemasuk 
an wang sekolah! 

Agak terlalu gegabah mengatakan Ke- 
menterian P.P/K. mengadakan konkuren t 
si terhadap sekolah pertikelir, walau SN 
kenjataan menundjukkan bahwa tindak-. 
an2 Pemerintah itu mengakibatkan suata 
"blockade” jang kuat sekali terhadap: g 
perkembangan sekolah partikulir jang 
memang ada maksud dan harapan baik Ea 

Tetapi djika hal? ini tidak mendapat 
perhatian, orang ehawatir sekolah parti 
kulit akan terpaksa ditutup satu demi 
satu dengan "karena badai. ena penja 
“wilde-sclrool” ke 

“sah kalah “konkurensi 

alasan : 

dan 
sama negeri!” 

YHDAHS. 

— Presiden Truman pada hagi Re 
bo. menanda - tangani rentjana 
undang2 pembiajaan pertahanan 
jang. meliputi Gjumlah sebesar 
17.000 djuta dollar untuk memeli. hara pasukan2 Amerika Serikat 
didalam Pan! Opa?” Naat 

Dan Kepala sekolah partikulir 5 

    


