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“2 Sidang 
| sanja diadakan pada Selasa sore te- 

  

  

t,2. banjak makanan (mak 
mur) dan 3. mempunjai ,,geloof” jg 
teguh, maka Presiden menjatakan, 

    
bahwa diantara 5 5 itu jg 
terpenting iala Tb “3 

Pantjasila mendjadi ..ge- 

kaka PRA On Td ea 
. Setelah mengachiri . sila pertama 
mengenai Ketuhanan Jang Maha 
Esa, jang selain daripada mendjadi 
»geloof” djuga merupakan penguat 
bathin bagi Angkatan Perang dalam 

- menghadapi segala matjam peristi- 
wa dan maut, maka sila Kebangsa- 
an dikupasnja. 5 : 

  

    

an” itu adalah sjarat mutlak jang 
djuga | harus  mendjadi .,geloo 
orang Indonesia, Presiden aneka" 
ngatkan kepada Angkatan Perang, 

“bahwa dewasa Ini ada tendenties jg 
hendak merusak persatuan rasa ke 
bangsaan itu. 2 

T »Sekarang”, 

  

. menemui P.M. Sukiman 
“sia di Amerika Serikat, Mr. Ali Sas- 
troamidjojo dan Kepala Misi Diplo- 

. matik Indonesia di Djepang, Mr. Su- 
| djono, telah menemui P. M. Sukiman 
Da dengan Menteri Luar Ne- 

Fr K 

     

    
   
  

i perdja- 
danan Konperensi $: ncisco dan 
ijuga bertalian dei | pekerdjaan- 
nja masing? sebagai wakil RI diluar 
negeri. Ant. 3 2 

Sidang Kabinet ditunda 
sampai Kemis besok 

Mr. Subardjo memberikan 
laporannja. 
kabinet jang menurut bia- 

Tah ditunda 
10.00, 
« Menurut kalangan kabinet, dida- 
lam sidangnja itu Menteri Juar 

“Negeri Subardjo, jang telah djadi 
“ketua delegasi Indonesia pada Kon 
| perensi San Prancisco, akan mem- 

| berikan laporan lengkapnja kepada 
“kabinet mengenai perdjandjian per- 
Gamaian dengan Djepang. 

4 Sepandjang rentjana, 

sampai hari Kemis djam 

anggota? 
“delegasi Indonesia pada konperen- 
si San Francisco jang ada di Dja- 

“Karta akan serta djuga hadlir dalam 
sidang kabinet tsb. — Ant. ta 

  

Kawat selamat Sukamne: 
— pada Mao Ise Tung 

: kepada 
Kepala Negara RRT, untuk mengu- 
tjapkan selamat atas nama rakjat 
Indonesia berhubung dengan ulang 
tahun ke-2 dari RRT. Ant. 

Sementara itu dapat dikabarkan 
“bahwa Duta Besar RRT serta njo- 
-mja Wang Jen-Shu kemarin dulu 
mengadakan resepsi Hari Nasional 
“RRT digedung kantor kedutaan 
RRT di Djakarta, jang a.l. dikun- 

“djungi oleh P. M. Sukiman, Wakil 
'P. M. Suwirjo, Menteri Luar Negeri 
Subardjo dan beberapa Menteri 
lainnja, demikianpun oleh corps di- 
plomatik luar negeri, beberapa ang- 
.gauta parlemen dan para terkemuka 

“3 masjarakat lainnja. Ant. 

|jaitu menudju 
gsa itu mempunjai 1. tentara: 

'Rasa kebangsaan 
i | dalam masa j.l., 

rnegara ,rasa kebangsa 1. 

| Tentang kebangsaan 
   

: demikian Presiden, 
sorang berpendapat bahwa nasiona- 
Iisme itu adalah paham kolot dari 

“Mr Ali dan Me. Sudiono 
emarin dulu Duta Besar Indone- 

|eine aus Schicks 

(persaraaan pek: (kan oleh peng 

abad j.. dan bahwa kita sekarang 
harus hidup dalam persatuan dunia, 

wereldbroederschap 
dan world government dengan me- 
niadakan bangsa? dan negara2”. 

denties ini berbahaja sekali bagi 
Angkatan Perang dan bagi rakja 
jang masih menginginkan suatu nc- 
gara 1 : 

“World government” itu tidak 
ree€l, kata Presiden. Rasa kebangsa 
@n bagi kita djustru merupakan alat 
hidup jang tidak ternilai harganja. 
Intornasionalisme tidak akan bisa 
hidup subur zonder nasionalisme 
dan demikian pun sebaliknja. Tapi 
dalam pada itu kitapun djangan 
ehauvinistis. 3 - 
Mengenai hubungan nasionalisme 

dan internasionalisme "Presiden 'mc- 
njatakan adanja Historisch Paradox 

v pamanja. timbul 
nja lalu-lintas dunia, UNO jang me 
'Tupakan paradox dari nasionalisme. 

1 “Presiden me 
njalakan, bahwa perbedaan? - rac- 
ciaal, perbedaan? agama dan perbe 
Idaan2 bahasa tidak mendjadi rinta- 
ngan untuk persatuamr sebagai satu 

| bangsa. : : 
Ditegaskamnja, bahwa djustru ,,ge 

loof” akan rasa kebangsaan itulah 
mendjadi sjarat mutlak jang pokok 

  

  

    

| buat sesuatu bangsa jang ingin ber 
satu. Ketika dalam abad ke 19 di 
Eropa mulai tumbuh negara2 nasio- 
nal maka para sardjana kemudian 
memperdalam hal2 kebangsaan itu. 

| Ernest Renan mengersukakan, bah- 
wa ,UNE nation eSt un Ams avee le 
Gesir d'£tre ensemble” (satu bangsa 
itu jalah satu djiwa dengan keingi- 
nan untuk ' bersatu), sedang Otto 
Bauer berpendapat ,,Eine Nation ist 

neinschaft er- 
ena 2 

1 bp 

     

       

   
     
    

   

  

  
wachsenen Char 

(suatu bangsa i 
   

ruf-BEMUrUm). 2a Dug CA 
Menurut Presiden teori? dari abad 

j. ini belum lengkap dan perlu di- 
tambah dengan ,,harus ada persatu- 
jan daerah jang geopolitisch terang 
memperlihatkan kesatuan”, 

Indonesia daerah 
persatuan 

Tentang kepulauan Indonesia Pre 
siden menjatakan, bahwa sudah te- 
rang sekali Indonesia ini merupakan 
daerah persatuan karena letaknja da 
lam suatu ,,kruis-positie” antara 2 
benua besar dan 2 samudra besar. 

Pengetahuan, jang setjara ,,ver- 
standelijk” dapat dipahamkan itu, 

| harus mendjadi ,,geloof” bagi rakjat 
jang ingin bernegara, 

Selandjutnja dibitjarakannja dju- 
ga sila Perikemanusiaan, jang me- 
(nurut Presiden sesungguhnja mele- 
kat kepada sila Kebangsaan itu, ja 
itu mendjauhi sikap chauvinistis dan 
prasangka terhadap manusia lain. 

| Tentang sila Keadilan Sosial, Pre- 
siden berpendapat, bahwa itu adalah 

"harus 
-sjarat2 tertentu, menerangkan, 

jang kurang bsik persiapannja. 

Menurut Menteri Weongsonegoro, 
keputusan pemerintah itu tidak me 
ngurangkan kebebasan bertindak ba 
gi perguruan? tinggi partikelir. Ti- 
daklah dimaksudkan, bahwa perguru 
an? tinggi partikelir harus semata- 
mata sama dengan perguruan tinggi 

dipandang dari sudut ilmu pengetahu   
  

      

jang 
dipimpin oleh Dr. Ho Chi Minh apabila partai itu kembali berkuasa 

“dalam pemilihan jang akan datang, 
“Sjahrir dalam konperensi 

/lama ini tidak 

- angan Vietminh itu. — Reuter. 

ers itu Sjahrir 

sosialis nanti 
n, partai itu 

m betul2 me- 

menjokong 

ia menjatakan 
peristiwa | mungkinan? untuk membentuk sebu- 

ra federasi partai? sosialis Asia 
ara. Ia tegas : 

demikian diterangkan oleh Sutan 
i pers di Bombay. Ia terangkan, bahwa Indo- 

jai simpati terhadap perdjuangan Ho Chi Minh, tetapi se- 
tidak dapat dengan terang-terangan menjokongnja. 

“pendapat Sjahrir, semua negeri mempunjai simpati terhadap perdju- 
Menurut 

kan, (sekalipun Indonesia bersahabat 
dengan India, Indonesia mempunjai 

| simpati pula terhadap Pakistan. 
| Partai Sosialis Indonesia dikata- 
kan menentang penanda-tanganan 

| perdjandjian perdamaian dengan Dje 
.pang, karena mungkin sekali ini 
| akan menambah ruwetnja soal-soal 

| 

  

Asia, Ia tegaskan, bahwa kaum so- 
sialis Asia kini sedang mentjari ke- 

Tenggara, — UP. - 

  

Presiden berpendapat bahwa ten-. 

   
      

pemerintah. Jang didjaga hanja nilai 

an dan disamping itu boleh sadja : 

1 sokong Ho Chi Minh 
4. Kalau partai itu memegang pemerintahan 
P ARTAI Sosialis Indonesia akan menjokong gerakan Vietminh 

      

  

“HARIAN UMUM 
Badan PenerbitI,,Kedaulatan Rakjat" (Anggauta S.P.S.) 

PNP PTN RENN PAN NA NANRPA RR APN NN Ne MN 

  

Bung Karno selaku. Panglima Tertinggi menggembleng para perwira 
dalam ilmu Pantja Sila. Nampak Bung Karno sedang memberikan pe- 

ladjaran dimuka para perwira disekolah Chandradimuka. 
  

»geloof” jang sebetulnja sama seka 
Ui tiada sangkut pautnja dengan ma 
tjam?2 ,isme”, sebab tiap manusia   | keadilan dan kemakmuran. Sudah 

| barang tentu dalam penjelenggaraan 
nja kit harus memikirkannja setja 
ra ekonomis, politis dan sebagainja, 

Rakjat, Presiden mengemukakan, 
bahwa sedjak dulu ada kepertjajaan 
kepada sematjam demokrasi, scbab 
dulu radja (kepala) itu bukanlah 

| eigenaar atas tanah, tapi pengatur 

Hari Angkatan 

Atjara tetap tgl. 
ARI kalangan Staf Penerangan 

Tgl 4-Okt. djam 20.00 (8 malam): 
taptu ditempat kediaman Panglima 
Div. Diponegoro di Magelang. Tgl. 5 
Okt.: (a) djam 05.30 Reveille dengan 
musik ditempat-kediaman Panglima 
Div. Diponegoro di Magelang. (hb). 
djam 08.00 — 13.30, parade dilapang 
(an Tidar Magelang. Selesai parade, 

11. “Syaktu pasukan berpara- 
de keliling kota, dilapangan Tidar 
diadakan demonstrasi kemiliteran : 
berbaris, perang2an bajonet,. Kompi 

Inf. dalam serangan. (d) djam 19.00 
— 20.00, resepsi dipendopo' kahupa- 
ten Semhrang. (e) djam 23.00. — 
24.00, Ereappel di Taman Pahlawin 
Semarang. 5 

Tgl. 6 Oktober: (1) djam 07.00 — 
08.00 berziarah ke Taman Pahlawan 
Semarang. (2) djam 08.00 kundjung 
an kerumah sakit, invaliden dan djan 
da-piatu. (3) djam 17.09.pengganti- 
an nama bagian dari Djalan Pan- 
danaran,- mendjadi Djalan Overste 
Sudiarto. Tgl. 8 dan 9 Oktober: djam 
08.00, militaire afstandmars dan per- 
lombaan menembak di Magelang. 

Dipusat kedudukan Brigade / Sub. 
Terr. Tgl. 5 Okt. djam 05.30, reveille 
dimasing2 Staf Be. KMK. B. Smg, 
KMK-2 dan Garnizoen2. Tgl. 6 Okt. 
(1). djam 07.00, ziarah ke Makam2 
Pahlawan. (2). djam 08.00, kundjung 
an ke rumah2 sakit. 

Sebelum tgl. 10 Oktober: resepsi di   
Menteri Wongsonegoro: 

| Nilai perguruan tinggi partikelir 
: Kemarin dulu Presiden Sukarno | 

- telah mengirimkan kawat didjaga 
ENTERI PPK Mr. W ongsonegoro, mengenai keputusan pemerintah 

2 tentang pemakaian nama sekolah tinggi jang harus mentjukupi 
bahwa inisiatif jang kurang sempurna 

memang dirasakan tertekan, akan tetapi inisiatif jang baik merasa men 
dapat pimpinan. Setiap kontrole mempunjai segi jang kurang enak bagi 
jang merasa terkena, akan tetapi masjarakat pada umurnja dan chu- 
susnja pemuda kita perlu didjaga c agar tidak mendjadi korban usaha 

dak sendiri. 

Sebagai tjontoh dikemukakan mi 
sainja perguruan tinggi jang mema 
kai dasar Isiam dan ada pula jang 
mendasarkari kepada Pantjasila. Pa 
da umumnja perguruan tinggi mem 
punjai otonomi jang dihargai djuga 
oleh pemerintah, sebab dalam suatu 
negara demokrasi ilmu pengetahuan 
itu tidak boleh dipengaruhi oleh pe- 
merntah. Sikap jang demikian ini 
djuga, mengenai perguruan2 tinggi 

resmi. dinegara kita. i 
Demikian Menteri Wongsonegoro. 
Saja bersedia mengubah, bahkan 

menarik kembali peraturan pemerin 
tah itu, kata Menteri Wongsonegoro, 
tetapi sebaliknja harus pula ada ala 
san? jang tjukup kuat. Menurut Men 
teri Wongsonegoro,  kontrole  me- 
mang perlu dam tidak seorang pun 
jang akan memungkiri hal ini. Sis- 
tim jang dipakai di Indonesia dipi- 
lih seringan?nja antara lain atas 
usul seorang guru besar jang terna 
ma, Dengan kesanggupan jang ada, 
maka sistim “itu oleh pemerintah 
akan didjalankan dengan tjara jang 
amat bidjaksana. Sistim Iain dinege 
ri lain misalnja, dengan tjara preven 
tieft mengharuskan adanja izin bagi 
setiap penetapan guru atau guru be- 
sar. 

Diterangkan selandjutnja oleh Men 
teri Wongsonegoro, bahwa kini ter- 
njata perguruan2 tinggi jang bona- 

| fide menjambut peraturan pemerin- 
|tah itu dengan baik. — (Ant) 

memberikan tjorak menurut kehen- 

  

  

jang hidup dalam masjarakat ingin ' 

Ketika mengupas sila Kedaulatan- 

kota Magelang. (c) djam 

“ & 

. manusia. Dulu kita mengenal demo- 
|krasi dengan leiderschap. Inilah jg 
kiranja tJotjok dengan masjarakat 
Indonesia didaerah? jang seluas ini. 
Dengan tegas Presiden menjatakan 
tidak setudju depgan diktatur ma- 
tjam apapun, djuga . parlementaire 
demokrasi tidak kena bagi masjara 
kat Indonesia, 2 

Dalam uraiannja HR Presiden. me 
njatakan, bahwa Pantjasila bukan- 
Jah hal jang didapatinja, melainkan 
roman muka masjafakat kita turun 
temurun. — Antara.    

  

Perang ipusat 
— Div. Diponegoro 

5-Oktober 1951 
Co. T. D. Th.. Div. Diponegoro di Se- 

marang didapat keterangan, babwa rentjana atjara hari Angkatan 
Perang pada igl. 5 Oktober ini ditetapkan sebagai berikut : 

selenggarakan OM hinsing2 Koman 

dan Brigade. Selain daripada itu 
atas instruksi dari Perwira Mene- 
ngah Terr.. maka oleh Organisasi? 
Pertahanan Rakjat pada tgl. 5/10-51 
Giseluruh Djawa - Tengah akan dise- 
lenggarakan afstandmarsen 'ditiap2 
ketjamatan. Ketjua i untuk memper 
ingati hari A.P. punfimaksudkan un 
buk latihan. — (Kor. ,K.R.”). 13 

   

  

Gubernur Sulawesi di 
Djakarta 

Telah tiba di Djakarta Gub. Sula- 
wesi Sudiro. jang baru2 ini memim- 
pin konperensi Serikat Sekerdja Ke-   

  

menterian Dalam Negeri di Solo. Ke- 
marin Surido berangkat kembali ke- 
tempat kedudukannja di Maskassar. 

Latihan angkatan udara besar- 
besaran atas Eropa Barat 

EBIH dari 1.000 pesawat pelempar hom dan pemburu 
negara Barat, hari Minggu mengachiri latihan2 udara jang discleng 

L 

(mungkin akan menjokong pendiria 

  

  

supaja Dewan Keamanan 

menerima instruksi2 dari 

ditentang oleh Inggeris, 
djuga bersedia menunda 

Belum ada in- 
struksi 

Delegasi Iran di PBB menjatakan, 

bahwa mereka hingga kini belum dju 
ga mendapat instruksi? dari Tehe- 
ran, sedangkan tentang kemungkin- 
an datangnja perdana menteri Mo- 

hammad Mossadegh pun belum dite- 
rima berita lebih landjut. 

Djurubitjara delegasi Iran menga- 
takan, bahwa sebelum menerima in- 

struksi2 dari pemerintahnja delegasi 
Iran tidak dapat mengambil tindak- 
an apa2 dalam hal ini. Kalangan jg 
mengetahui dalam pada itu meramal- 
kan, bahwa instruksi2 jang dapat di- 

harapkan akan datang setiap saat 
itu, mungkin akan minta ditundanja 
sidang Dewan sampai perdana men- 

|teri Mossadegh sendiri datang di 
(PBB. 
| Inggeris, jg menganggap masalah 
| Iran sebagai suatu masalah jg mem- 
bahajakan perdamaian internasional 

setelah pemerintah Iran memutus- 
kan untuk mengusir pegawai? tehnik 
A.LO.C., akan menentang penundaan 

|itu Ketjuali djika Iran djuga menun- 
da batas,ywaktu uftimatumnja: 

Menurut ramalan djuruwarta Uni- 

  
Inggeris ini. 

Segala risiko te- 
lah diperhitung- 
kan 

Sementara, itu kalangan diploma- 
tik jang dengan penuh perhatian me- 
ngikuti perkembangan? masalah Iran 

  

   

   

  

   
      

  

ted Press, Dewan Keamanan sendiri 

  

  

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota 
BEbatah: "is kena Mb Hem UN 
Etjeran Se Aa Na Ba pa Tap” KOTA: 

1 milimeter, 1 kolom . ... R 0,80 

ADPERTENSI : 

    

TAHUN VI — NOMOR 507. €/ 18 
SE MRT BER aa 3 . . SS   
    

PBB menunda pembi- 
tjaraannja mengenai masa'alah Inggeris-Iran, ka- 
rena delegasi Iran di PBB hingga kini belum 

pemerintahnja. 
Lo. Kalangan Inggeris dalam pada itu mengemu- 
kakan, bahwa permintaan Iran ini mungkin akan 

ketjuali djika Teheran 
pengusirannja terhadap 

pegawai2Z-tehnik AIOC jg kini masih ada di lran. 
' Keamanan, Inggeris ternjata telah 
memberanikan diri menanggung se- 
gala risiko berkenaan dengan terbu- 
kanja kesempatan bagi Rusia untuk 

ikut bersuara dalam masalah Iran. 
Dalam pada itu dikatakan, djika Ru- 
sia mempergunakan hak vetonja da- 
lam hal ini, Inggeris mungkin akan 
melandjutkan aksinja dengan peran- 

ri yeto itu. 
Seperti diketahui, setjara tehnis Si 

dang Umum PBB kini masih bersi- 
dang dan dapat digerakkan dalam 
waktu 24 djam. Tindakan ini dapat 
diambil berdasarkan jg disebut ,,Ren 

tjana Acheson”, ja'ni jang memung- 
kinkan Sidang Umum PBB membi- 
tjarakan masalah2 perdamaian jang 
tidak dapat diselesaikan oleh Dewan 

Keamanan karena veto. 

Sovjet akan per- 
gunakan ,,double 
veto”nja? 

Sovjet Uni dalam pada itu menu- 
rut kalangan diplomatik di PBB 
akan menjokong Iran dalam batas2 
kekuasaan jg berdasarkan hak veto. 

Djika ketua Dewan, Ja'ni J. Carlos 

Muniz dari Brazilia, memasukkan so 
j 1ak-tidaknja Dewan Keamanan 

jarakan masalah Iran ini se- 
      

5 bagai soal prosedur sehingga tak da- 

pat diveto oleh Sovjet, maka utusan 
Sovjet Semyon Tsarapkin mungkin 
akan memveto keputusannja nanti. 

Siasat bertjabang-dua ini adalah 
terkenal sebagai ,/double veto” jang 

Sovjet. :     menjatakan, bahwa dengan menga- 
djukan masalah tsb. kepada Dewan | 

Sementara itu menurut berita dari 
Moskow surat? kabar Sovjet pada 
umumnja menjatakan sympati kepa- 

da Iran dalam pertikaiannja menge- 
nai soal minjak dengan Inggeris itu. 

Kalangan diplomatik Barat berpen 

dapat, bahwa Rusia kini setjara te- 
rang?an menundjukkan perhatiannja 
dan menondjolkan kepentingannja 
dalam pertikaian minjak Inggeris —   kepunjaan 7 

garakan oleh NATO (Organisasi Perdjandjian Atlantik Utara) dan di- 
beri nama operasi ,,Cirrus”. 

. Hari Minggu itu, pesawat2 ter- 
bang tadi melakukan ,,serang-serang 
an” terhadap Paris, Brussel, Antwer 

pen, Charleroi, Karisruhe, Le Havre 
dan kota2 lainnja. 

Serangan terhadap Paris, menurut 
pendapat para ahli adalah suatu ke 
gagalan, karena kira2 5075 dari ,,pe 
njerang”, dianggap telah ,,ditembak 
djatuh.” 

Soal pemindahan  eskadron2 pem- 
buru mendjadi perhatian istimewa: 
dalam-latihan2 ini, pesawat2 terbang 
pengangkut barang dipergunakan un 
tuk mengangkut perlengkapan dan 
staf darat. 5 

Pesawat2 pembom benteng udara 
B-29, Lincoln dan Lancaster, jang di 
terbangkan oleh penerbang2 Ameri- 
ka dan Inggeris, melakukan serang- 
an2, sedangkan pesawat2 pemburu 
jet jang diterangkan oleh  pener- 
bang2 Benelux, Perantjis dan Italia 
mempertahankan kota2 tadi. 

Angkatan . darat lakukan 
operasi .,Jupiter” 

Malam Senen operasi ,,Jupiter” jg 
dilakukan di Djerman Barat dan di- 
ikuti oleh hampir 150.000 anggota 
angkatan darat Barat, j.i. Perantjis 
(80,000) Amerika (40.000), Belanda 
(7.000) dan 1.500 orang tentara Ing 
geris, malam Senen telah berachir. 

Sebagai atjara terachir dari latih 
an militer tadi, dilakukan penjebe- 
rangan sungai Rhein setjara besar? 
an, jang dilakukan oleh divisi2 in- 
fantri dan lapis badja. 23 

« Menteri pertahanan Perantjis Geor 

as Bidault setelah menghadliri la- 
tihan?2 tadi mengatakan, bahwa pe- 
merintah . Perantjis boleh pilih satu 
antara dua: pembentukan kembali 
»Wehrmacht” (tentara Djerman), 
atau pembentukan satuan? Djerman 
jang dilebur dalam tentara Bropah. 

Penolakan pembentukan tentara 
Eropa akan berarti bangkitnja kem-   bali ,,Wehrmacht”, kata Bidauit, ' - 
AFP. 

  

  

  

  

  

  
      

Lembaga Kebudahasn Indonesia 
Lemsag , e 

Kon Batsviasasch Gencotsehap 

& K metan r.a Wetan: hanpen 
1 van   

  

Tetap diusir 
Menurut berita dari Abadan, wakil 

pribadi. perdana menteri Mossadegh 

di Iran Selatan, Hussein Makki, me- 
nerangkan kepada pers, bahwa pe- 
gawai? tehnik Inggeris akan dikawal 

oleh polisi ketapal batas djika mere- 

  

taraan Sidang Umum jang bebas da-: 

telah atjap kali dipergunakan oleh , 

  

Masaalah Iran membahaja- 
tan perdamaian internasional 
323 PEGAWAI TEHNIK REBO MULAI 
... MENGUNGSI 

KAEANGAN diplomatik di Perserikatan Bangsa2 
menjatakan, bahwa Iran mungkin akan minta 

ka belum djuga meninggalkan Iran 
pada Kemis pagi nanti, seperti jang 
telah diperintahkan oleh Teheran. 

Kata Makki, kepergian Mossadegh 
ke New York untuk menghadliri si- 
dang Dewan Keamanan tidak akan 
merobah hal? jang telah ditentukan 

dan dgn demikian tidak pula akan 
ada penundaan keputusan untuk me- 
ngusir pegawai? Inggeris itu. —UP. 

Pengungsian hari 
ini 

Maskapai minjak Anglo Iranian 
Oil Company pada hari Senin telah 
memerintahkan pengungsian pega- 
wyai2 minjak Inggeris jang terachir 
di Iran. 'Pengungsian 323 pegawai 

tehnik Inggeris dari Abadan itu di- 
lakukan pada hari Rebo dibawah per 

lindungan angkatan laut Inggeris, 
dan mereka mungkin akan diangkut 
dengan kapal pendjeladjah »Mauri- 
tius” jang sedjak beberapa minggu 

ini berlabuh didekat Abadan. 
Keputusan ME pengungsian 

itu diumufiikan oleh Alec E Mason, 
wakil pemimpin umum A.L.O.C. di 
Abadan, tidak lama setelah pegawai2 

Inggeris itu memperotes kepada Lon 
don bahwa mereka tidak ingin tetap 
tinggal di Abadan dan diperlakukan 
sebagai ,.pion2 politik” dalam seng- 
keta minjak antara Inggeris dan 

Iran. Pegawai2 Inggeris itu diharap 
akan dibawa dengan kapal ke Basra, 

Irag, dan dari sana terus dengan pe- 
sawat2 terbang ke London. 

Dengan pengungsian ini jang akan 
dilakukan sehari sebelum batas wak- 
tu dari perintah pengusiran pemerin 
tah Iran terhadap pegawai? Inggeris 
itu habis, maka akan ditinggalkan- 
lah ditangan pemerintah Iran pabe- 

“rik-paberik penjaringan minjak jang 
terbesar diseluruh dunia di Abadan 
itu, demikian U.P. 5 

Hari ini sedjumlah pegawai bang- 
sa Inggeris pada pabrik penjaringan 

minjak di Iran dipulangkan dari Aba 
dan kenegerinja. 

  
  

tan - India 
Selain itu dikabarkan pula, bahwa 

sedjumlah 300 orang pegawai bangsa 
India dan Pakistan ahli tehnik pada 
pabrik tersebut, akan dipulangkan 
pula. Hari ini mereka diangkut ke 

Basra, dan dari sana akan diterus- 
kan ke Bombay. 

Selandjutnja diwartakan, bahwa 
sebuah rumah sakit di Iran 

beserta dokumen?2nja telah diserah- 
kan kepada Pemerintah Iran oleh 
pihak Inggeris. — RD. 

Iran masuk agen- 
da PBB 

Dalan. sidangnja kemarin, Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa2 te- 
lah mentjantumkan persengketaan 
minjak di Iran dalam agendanja. 

Seterusnja wakil Inggeris di PBB 
Jebb mengandjurkan, agar supaja 
Pemerintah Iran tunduk pada putus- 
an jang telah diambil oleh Mahka- 

| mah Internasional di Den Haag, be- 
berapa waktu jang lalu. —RD. 

Meriteri Kesehataa Dr. Leimena. 

Kehormatan bangsa dan nusa 
terletak pada keluhuran 

Tudjuan dokter 
F. ADA tgl. 30/9 digedung Perguruan Tinggi Kedokteran di Salemba 

Djakarta dilangsungkan pembukaan muktamar ke-II Ikatan Dok- 
ter Indonesia (IDI), jang antara lain dihadliri oleh Menteri? Kesehatan, 
Urusan Umum, Sosial, Pertanian, wakil parlemen dan pembesar? setem- 
pat. Muktamar ke-IF ini akan berlangsung sampai 

Dalam pidato sambutannja, Men- 
teri Kesehatan Dr. Leimena katakan, 

bahwa pada waktu jang lampau te- 
lah dapat diletakkan dasar kerdja- 

sama jang baik antara IDI dan Pe- 
merintah. Ia njatakan harapannja, 

agar pada masa pertumbuhan seka- 
rang ini, pun antara IDI dan masja- 
rakat dapat terselenggara kerdja- 

sama dan saling pengertian jang ber. 
manfaat. 

»Kehormatan nusa dan bangsa se- 
bagian penting terletak pada kelu- 
buran tudjuan para dokter, sebagai 
golongan jang bertugas membimbing 

masjarakat dalam lapangan kesehat- 
an”, demikian Dr. Leimena, jg meng- 

ackswpidatonja dengan kata2 do'a, 
agar muktamar dapat mentjapai ha- 
siI2 jang berfaedah bagi masjarakat 
dan ummat manusia umumnja. 

Setelah itu lalu diadakan kata2 
sambutan antaranja dari wakil Par- 
lement Mr. Tadjudin Noor dan ketua 
dewan IDI Prof. Dr. Sarwono. —Ant, 

  

Menteri Pertahanan ke- 
daerah Tasikmalaja 

Menteri Pertahanan Sewaka tang 
gal 2/10 mengundjungi daerah Tasik 
malaja. Antara lain ia datang di Ta 
wangbanteng ketjamatan Tjisajong, 
beberapa belas kmi barat daja 'Ta- 
sikmalaja. 1 

Daerah tsb. sebagai diketahui pa 
da waktu belakangan ini sangat men 
derita karena akibat serangan2 ge- 
rombolan bersendjata. Kepada rak- 
jat Tawangbanteng Menteri serah- 
kan sedjumlah uang untuk membuat 

bangunan2 untuk umum. — Ant. 

tgi. 6/10 jad. 
  

Peringatan hari ulang 
tahun ke-2 RRT 

Upatjara perajaan hari ulang ta- 

hun ke-2 berdirinja Republik Rakjat 

Tiongkok di Peking hari Senen jl. 

dimulai dengan parade militer setja- 
ra hesar?2-an. ' Lebih dari . 400.000 
orang ikut serta dalam parado Hari 
Nasional jang diadakan di lapangan 
Tienanmen di Peking.   Presiden RRT, Mau Tse Tung, dgn 
diapit oleh para wakil serta diplas 
mat negeri? sahabatnja memberikan 
saluut kepada barisan? infanteri 
serta tank, sementara itu pesawat? 

| jot buatan Sovjet dalam formasi 
mendesis diangkasa. . 

Radio Peking dalam sixrannja me- 
ngatakan, & utjapan? selamat dari 
berbagai? egeri sahabat telah mem- 
bandjiri Peking, dalam mana dinja- 
takan solideriteit serta djandji akan 
menjokong pemerintah RRT, UP, 

f 

TIERLLIAIT,      "kabah 
“ Dua orang dari Iuar kota jang kea- 
tanja hendak beli gambar Presiden 
dan Wk. Presiden dikantor Indonesi- 
an Press Photo Service (Ipphos), 
Jogja, ternjata memilih gambar Siah 
rir dan Dr. A.K. Gani. Keterangan-   siden dan Wk. Presiden, 

aa 

  

nja, mereka belum kenai wadjah Pre 

 



         

      

       

  

    

  

     

    

      

  

      
      

     

          

   

     
       

    

    

    

       

  

    
   

  

   

tg 
| tan dan. » Notojudan Siadan ori an 
SA en AA dng KPA buruh 

  

  

   

  

        
£ onghoa jang di 
Kiauw). 
njum Shstak bantu : 
Tee 2 nasional. 

       
      

    

  

   
    
    

  

   

    

     
     

      
    
     

  

      

     

   
   

    
    

     
     
     
    

  

       

      
     
   
    

   
      

     

      

     

      
     
            

      
      

      
      
    

      

      

  

| Basis. 
: “Manjaltab Matan: untuk: 

| soai2 kebudajaan umum, 
| Bedactio & administrasi: 

| Batanawarsa 3, 

Hn aa kata Pen disebut- 
, be g ane 

jaran 
Basis, 

program jang. ter 
jang MISA, dak 

    
: 3 

- Seperti kebah AHA itan ka- 

  

    

    

     

NUSAPUTRA. Bgn 

— tudjuan Pantja Sila. f 

        
        

        

   

   

    

   

   

  

   

  

   
: Se ba animia 

   

    

   

  

    
    

     

         
       

   
    
   

    

   

        

(bpan Hb RUK Wilona, Republik Rakja Tiongkok: uigedung 
an 2 an peringatan KPI sederhana. Jang 5 

4 dan S. - 1 

apa Grang guru sekolah. tsb, wak 
TK undangan? lain. 

1). | kata pembu 
| yang ini seluruh lapisan -masjarakat 

fikiran untuk pembangunan. Tidak 
- | terketjuali “mahasiswa, tani, buruh 

'alsb., 

pat dikerdjakan sendiri, . 

Jogja... 

. dikeluarkan oleh.pi- 

2 dan bersama- -saina menudju kepan- 
(tai bahagia dibawah Jambaian Sang. 

Falasan bahwa Hua Kiauw adalah me 
"jrupakan. ibu revolusi. : 

  

   
    

  

      

  Fionghoa dari Pont, 

1 jpn 
Raga, menjatakan dalam 

aannja, bahwa “seka- 
(Ketua 

Tiongkok mentjurahkan tenaga dan 

semua bekerdja keras | dalam 
'lapangannja masing2. Dalam waktu 

n, sehingga segala sesuatunja da 
suatu bal 

jang dulu 'menundjukkan : dengan 
djelas, pem. RRT berdjoang guna ke 
sedjahteraan rakjat seluruhnja serta 
persatuan pem. RRT dan rakjat me 
ruipakan tulang punggung negara. 
“Achirnja dinjatakannja, RRT dan 

Republik Indonesia - kedua-duanja 
adaiah negara baru di Asia ini, jang 
baru? ini telah memberontak mela- 

. wan. kaum penajadjah. Kemerdeka 
an jang telah ditjapai adalah laksana. 
benda. jang harganja tidak ada ban- 
dingannja. Diharapkannja, hendak- 
nja perhubungan persahabatan ania- 
ra RRT Sage Du Indonesia tetap 
dapat lang Gan kekal. Maka te: 
lah mendjadi 'kewadjiban kita di In 
donesia, “demikian . . selandjutnja, 
agar kita salitg  bantu-membantu 

   

Dwi Warna dan bendera RRT. 

Ii CNE.CS. menegaskan. kewa ji 
an dari bangsa Tionghoa 
(geri untuk menmbeki 'bant au 

lam pembangunan ne garanja N 

   
       

  

Perajaan diachiri dengan pertun-. 
“djukan kesemian tari- tarian. - 

Jogja selama hari itu tidak mera. 
sakan suasana perajaan hari “naSio- 
nal ERP 9 meriah seperti tahun” 

3. Disepandj 
kebang gsaan R.R.T. “dan Indonesia ber: 

“Sebelah ea Walaipuni 
  

Sambutan dari Tang Suei Yuen da 

ja 1 telah sita Naela untuk micn | 

5 v3 mentjukupi sjarat2 tertentu. 

4 Aujalakkn oleh PMIK itu didjelas- 
kannja, bahwa. Akadi 

(dirikan pada 1 Okto! 

, kaan aa. 

murid keluaran SMA dari kalangan 

2, tahun telah dapat berhasil memba | jang 

  

Inai memberikan 'kullia 

“bentukan dewan 
ang Malioboro - bendera f 

Ta pat antara lain 
Mz. 
5: - Mangunsarkoro, 

sebut Jadilah mengenai naa 

“teit dalam Undang2 

£ 

h tinggi jang . .harus Ea 

    

| Mengenai Akademi Nasional jang 

mi i tersebut di 

pe 1975 75 diwak- 

tu menghadapi saat jang penuh tan | 
da tanja didalam en bangsa 

  

   

  

Tugas Aksesori. . 
Menurut. Dr, Bahder Djohan, tu- 

gas Yang terutama dan mendesak jg 
dibsbanken kepada Akademi Nasio 
|nah ialah menampung £ 500 orang 

kaum Na di Djawa Barat. Tu 
i menghindarkan pmae- 

r2, jang sedjak ta- 
k dalam suasana ke- 

banpsaan, keperguruan tinggi asing. 
XYugas, kedua, jang tidak kurang pen 
tingnjz untuk pembangunan nega- 
ra, iaiah tugas untuk memberikan 
kepada: inasjarakat : didalam waktu 

pendek, tenaga? jang tjukup 
Juas pandangannja mendjadi pemim 
pin? ulah pelbagai lapangan. 

    

Fakultet2 Akademi. 
Akademi. Nasional. didirikan de- 

ngan fakultet2 ilmu pasti .dan phisi 
ka, ilmu hajat, sosial dan . ekonomi 
serta kesusasteraan. Dr. Bahder Djo 
han mengharapkan, bahwa suasana 
pergaulan mahasiswa jang masing2 
dididik dalam salah satu dari 4 ma 
tjam djurusan ilmu pengetahuan itu 
benar2 akan dapat mendjamin tum 
buhnja suatu pandangan  universil 
jang perlu untuk seseorang pemim 
pin. . 

| Sekalian itu bersama merupakan 
untuk Suatu ' kemungkinan - besar 

membentuk suatu syasat 
Tan-hidup Jana dapat 
Kesempatan 
orang manusia muda 
monis. K2 

Kemudian Mr! Batman 'se- 
orang dosen pada Akademi Nasio- 

erbuka: de 
ngan atjara Individu 6 okektivi 

“Dasar Sementa 

    
tumbuhnya ajiwa Se- 

setjara har- 

    
  

3 RI. 5 

“Pada kesempatan perajaan ulang 
tahun ke-2 tersebut, 'jang - dihadiri 
ajuga. oleh Menteri PPK Mr. Wong” 

  

tg masje yg tinggi 
agama dj Na 

  

  
  

     

“Ipa " Han 
Har ba dibagi?! 1 
dan pekerdja negeri diseluruh Dja- | 3 
wa Teng 

| mengenai 

an | menanda-tang: 

     
  

DN Tenaga Na 

ah. g 
Kabarnja, bagi mereka jang bera 

da ditempat jang ada gudang atau 
| paberik penggilingan padi jang di- 
urus »Bama” pembagian berupa be- 

ras, jaitu sebanjak 7 Tp kg. sebulan 
dengan harga R. 1.— sekilonja, te- 

| tapi ditempat. jang tidak ada  gu- 
: ituk sementara. 

  

   
   
   

dang atau paberi 
berupa uang sel 
psi B. 145 sekilo 
Menurut tjatat: Antara” di Dja 

wa Tengah terdapat 2 gudang Ba- 
ma dan 13 paberik beras. Harga be- 
ras paling djclek kini R. 2,30 dan 

R. 1,— sam- 

(petani 

| Banju Asin, untuk: mengadjukan ke- 

: kenaikan padjak bumi, j 

djumlah pegawai/pekerdja negeri di. 
“'Djawa Tengah Ik. ada 90.000.— Ant. 

Panbikan Palembang 
memuaskan. 4 

Dari pertjakapan der uan kala. gan 
Pamongpi dja "didaerah kabupaten 
Komer ngxOgan Inr di. Kaju Keung 
Palonbang didapat keterangan, bah- 

wa hasil panen padi dalam lingkung- 
an daeran tsb. untuk La ini me- 
muaskan sekali. 

     

    

Harga beras di Ibu kaka kabupaten | 
tsb. sekarang Fata2 buat beras fa- 

brik per ke, -nja R 2,285 sampai R 2,35 
(E R 38,-— 05 bia. 

Tani Kuman protes 
ini sedjumlah 200 Wang 
Or Sa lambang, mengada- 

Maa demonstrasi menghadap Wedana 

Baru2d 

beratan2 mereka. berkenaan dengan 
jang baru2 , 

    

Sebelum kenaikan Epe untuk tiap- 

kenakan padjak bumi sebesar R 3,-—- 
setahun. Sesudah kenaikan, maka be 
sar padjak jang harus: dibajarnja itu 
enam kali Jipat jaitu R 18,— setahun 

untuk sebidang tanah. s8 

Kepada Wedana mereka menuntut 
supaja kenaikan padjak bumi jg di- 
maksud disesuaikan dgn keadaan me 
reka dan djuga mengharapkan per- 
hatian dari fihak atasan, 

  
Para .demonstranten” bubar, sesu 

dahnja mendapat pendjelasan dan di 

pertimbangkan. — Ant. 
  

    

dengan Djep: 4 ar 
Perdana Men a         

    

   

Sartono, Mr. 1 
amaidjojo D pena merin di 

ngan dari Ang 
an Dewan Partai FNI, setelah men- 
dengarkan keterangan2 Mr, Ali Sas 
troamidjojo dan Mr: Sudjono dan se 
sudah mengada kan pertukaran 'viki 
ran jang sangat mendalam, pada 
achirnja Dewan Partai menjetudjui 
kebidjaksanaa: Dewan 

perdjandjian perdamaian 
Gengan Djepang 'itu sebagaimana di 

  

   

  

“putuskan dalam rapatnja pada tgl. 

T September 1951, 
dapat menjetudju 

jpite PNI tidak 
Indonesia turut 

i naskah perdjandji- 
an perdamaian engan Djepang, me 
pgingat antar 1 lain bahwa tuntu- 
tan? Indonesi £ berupa amande- 
men? tidak di Ikkan dalam nas- 
Kah perdjan « ohingg a PNI ti- 
dak mendapat kejakinan akan ter- 
djaminnja kep 
Gak akan te 
pendek, maup 

   
   

    

    

   

   
   

   

   
    

  

. alam Aang 
| ajang dimasa depan dalam pelaksa- 

naan perdjandjian - dengan Djepang 
itu. 

Kalangan Dewan Partai PNI itu 
selandjutnja menjatakan, bahwa se- 

4 pan   Sonegoro, telah diresmikan pula pem 
“kurator Akademi 

dalam dewan kurator itu 
nama2 Prof. 

Dr. Supomo, K- H. Dewantoro, 
Pangeran « Ir. 

Nasion hat   -Moh. Noor danlain2. — Ant. 
    

adjallah . Basis: 

« Tengah bulanan umum, kait aa 

dan 'sekitarnja. 
A emilik2 ru- 

enda NNaMa sim Tn. Ong 
ng Hwat dari Panitya “memberi-. 

an laporannja. “Utusan ' “Gu ur 
enerangkan, bahwa sekalipun ka-   ing dalam im 

wa: kaum "pengungsi tadi diberi Tn 

     

engungsi” itu sekarang boleh 

  

   

  

, 3”, mereka itu ma- 
( i »Staatszorg” jang sege 

Nun diambi 'keputusan, bah. 

    

SI Hkg: -apa- 

meninggal 
Ke ben   

a- Tengah di $ arang, dhan “ini 

ntuk ,,Garden Club" ini di- | 

   
i dan Na Nasibu, Suajono 

| Suwardi, nrasing2 sebagai Ketua, pe- 
“nulis, bendahara dan komissaris2. — 

3 (Korr. 

dzinkan me 2 

j D.s: “Kabupaten Kudus 

:| nis Jatjara, tetap dan 9 atjara, tam- 
-“' Ibahan, diantaranja mengenai resO- 

. ton dengan harga R. 11: Aa pasa ke 

h penggantian beaja | berobat dan mem 

pa, per an gajah Be 

kalipun demikian, dengan putusan 
tersebut PNI tidak akan memberi- 
kan bantuannga kepada setiap usa- 

djukar ratifikasi perdjandjian perda 
maian dengan Djepana itu kepada 
parlemen. 

Laporan kepada kabi- 
met 23 Kemis jad. 

Selain Menteri Dasa Negeri Subar 
djo, djuga. 'Mr.. Ali Sastroamidiojo 
dan Mr. Sudjono pada sidang kabi- 
net: hari Kemis j.a.d. akan memberi 
kan laporannja mengenai perdjandji 
an Frisco dan perkembangan2 jang   

  

  

dan 

SK Ruri : $ 

Katja-mata dibitjarakan 
disidang DPRDS K F 

. Mulai har, Senen tgi     

  

engadakan 

sidang untuk membitjarakan 25 dje 

lusi2,mosi2 dan siirat2 jang lain si- 
fatnja dari berbagai DPRDS di Dja 
wa-Tengah dan Djawa-Timur. 
Atjara2 itu antaranja. akan me- 
ngesjahkan rentjana. keputusan un- 
tuk pembelian asphalt sebanjak 10 

perluan triwulan .ke III 19515 
mentjabut kembali surat hepi nibah 
DPRDS Kab. Kudus tgl. 12-6- 1994 
mengenai uang hadiah - Lebaran” 

beli Katja mata menurut stbl. 1948 
No: 104 “dan rentjana mengenai 
uang. yoorsehot guna . membeajai 

menjebabkan delegasi Indonesia tu- 
'rut menanda-tanganinja. 

Karena PNI tak akan menjokong 
usaha? dari parlemen untuk menim- 
'buikan krisis kabinet sekarang dju- 
ga dan menjerahkan soal waktu me 
madjukan ratifikasi perdjandjian 
Frisco. kepada beleid Pemerintah, 
maka penindjan? politik di Djakar-. 

kedudukan ta berpendapat, bahwa 
habinet Sukiman —Suwirjo menge- 
nat Frisco dalara parlimen kuat. Se 
'bab tiap? usaha dari parlemen untuk 
mempertjepat waktu retifikasi, tak 
akan mendapat secngan dari PNI, 
sehingga bersam: 1 as juri dan par- 
tai? Pemerin an lajnnja jang menje 
biajui EFrisco, Pemerintah akan sela 
In mendapat suara terhanjak dalam 
pa jemen, ' 

Pemerintah: sekarang akan “dapat 
menentukan sendiri waktunja kapan 
ia pandang baik untuk memadjukan 
soa) 'ratifikasi. perdjandjian 
kepada parlemen, — Ant. 

  

Memperluas. kotaketjil 
Salatiga: dgn. 2 ke- 

lerahan 3 
jil Salatiga kini bermaksud 

memperluas daerah pemerintahannja 
dengan 2 buah kalurahan jang terle- 
tak disebelah Selatan kota, jalah ka- 

  

  upah para Pe P.U.K. —. Naa 

YR Lt 
4 k    

Jurahan2, Anenok dan Men edjo. 

  

  

   

adja Semarang, Ka 

t membuat ke- 
diatur menurut 

  
Kehutanan, /Nj. Nun- | 

Ng: 2 Vervioet | 

. am pengurus »Gar | Hg 
' adalah Tn. Amir Hakim | 

   

   

“Dewan Partai PNI menjetudjui 
beleid Dewan Pimpinan 

Mengenai perdjandjian Frisco 
BWAN: -PARTAI PNI dengan suara terbanja IK 

Y Pimpinan partai mengenai per 
: dalam sidangnja pada hari Minggu jl. dirumah 
Suwirjo. Rapat tersebut dihadiri oleh 37 dari 63 anggo 

is, Duta Besar In 

Pimpinan | 

ntingan? nasional ti- | 

ha jang hendak menimbulkan krisis 
kabinet, sebelum Pemerintah mema | 

Frisco. 

mendjadi 

tiap sebidang kebun petani2 tsb. di- | 

Gjandjikan bahwa soal ini akan “3 

"Ou DER Kotor 

Dalam hubungan ini Walikota Mi 

kan bahwa lambang kota itu 
kebiasaan Internasional, 

walaupun dalam undang: 2, Republik 
Indonesia tidak ada soal2 jang. ber- 

kota itu. Tetapi untuk 'mempermu- 

dah tentang is: dan-maks 
itu, telah mendjadi kebiasaan “ada- 
nja lambang? itu jang menggambar- 

kan tentang keadaan sesuatu kota. 
Djika kotapradja Jogjakarta meng- 
hendaki adanja lambang, akan tepat 
pula, terutama. djika dipa ndang da-. 
ri sudut. perdjuangan dalam ma- 

na kota Jogja mendjadi  pusatnja: 
melawan Belanda tempo hari. 

Menurut Kebiasaan Internasional, 
disampingnja ada lambang, Wali ko 
tanja mempunjai kostuum sendiri (hi 
tam) dan .dalam upatjara2 resmi 
pakaian itu dipakai dengan kalung 
jang terdapat lambang kotanja. De 
ngan demikian, orang . dapat me- 
ngerti, bahwa jang memakai pakaian 
kostuumn hitam itu adalah walikota 

dari sesuatu kota. 
Hal jang demikian, bagi Indonesia 

belum Jjazim, . mungkin “dikemudian 
hari. Demikian Wali eta Sudarisman 
Purwokusumo. 

    

Massa ontslag di kantor 
P.P.B.I.? 

Kemarin pgai telah dilangsungkan   
telah menjetudjui 

andjian perdarnaian 
Wakil 

   
      2 danesia di Manila, Nto: Ati Sunrd, 

i Aap ikak, Serikat dan Mr. Sudjono, 

  

  

Dengan demikian maka nantinya Ko 

taketjil Salatiga akan mempunjai da 
erah 8 Panen. (Korr..,, KR”) 

Pameran anak2 buta 
Bar u2 ini anak2 buta. dari Rumah 

Perawatan Anak2 Buta Temanggung 
dibawah pimpinan sdr, 
dan disertai oleh Kepala Kantor So 
sial dan Kepala Kantor Inspeksi SR 

“Temanggung mengadakan pameran 
(exposisi) tentang ketjakapan  da- 
lam hal membatja, menulis, menge 
tik dll di Ketjamatan2  Tembarak 
dan Bulu. Perhatian dari para. Pa- 

kup memuaskan. Pameran 
   
  

untuk memperkenalkan usaha anak- 
anak buta kepada masjarakat dan 
untuk sekedar mendapat hiburan di 
luar bagi-anak2 buta itu sendiri. 
Penta 

ima Oleh pihak pimpinan buruh, 

Aris Dompas | 

mong-Desa dan rakjat umumnja tju. 
sema- 

Ika Htjam ini pernah djuga diadakan di 
“FKetjamatan2 lainnja” dan -bertudjuan. 

rapat anggota S.B.P.P.B.I. (Persatu- 
an Perusahaan Batik Indonesia) un- 
tuk merundingkan soal putusan pe- 
ngurus P.P.B.I, Jang akan mengada 

kan pelepasan s etjara besar2an. 
Oleh rapat itu diputuskan. tidak 

mengakui adanja surat jang diteri- 
dan 

memutuskan pula agar hari ini para 

buruh tetap bekerdja seperti sedias 
kala. 

Penjelesaiannja diserahkan kepa 
da beleid pengurus, jang segera akan 
berhubungan, . dgn Pemerintah untuk 
segera mendapat penjelesaian. 

Bendera RRT dilarang ? 
Dari kalangan jang bersangkutan 

diperoleh kabar, bahwa pada tg. 1-19 
bertepatan dengan hari perajaan ke- 
merdekaan rakjat Tiongkok “ telah 

terdjadi insiden bendera. Disalah sa- 
itu sekolah Tionghoa di Jogja oleh 
| ketua Badan Pendidikan Tionghoa di 
keluarkan pelarangan untuk mengi- 
barkan bendera Kunchantang. 

Menurut kalangan itu bendera RR 
T dari sekolah tsb. disimpan dan ti- 
dak dikeluarkan. Maka untuk ikut 
menghormat serta . merajakan hari 

nasional dibelikan bendera baru dan 
kemudian dikerek disekolahan tsb. 

Dengan tindakan itu belum diketa- 
hui reaksi dari.ketua B.P,T., sebab 
dia sedang pergi ke Semarang, demi- 

| kian kata kalangan tadi. Tapi djelas 
Isekarang ini dikalangan sementara 
bangsa Tionghoa di Jogja merasa 
imenjesal atas kedjadian itu. R 

  
  

P sungkan sidang D.P.R.D 

pendapat tiduk 

Dari fikak luar kelihatan ikut pu 
la mengundjungi Kepala bag Pewar 
taan Djapen Kabupaten dan wakii2 
Kepolisian sedangkan pada hari ke- 
2 hanja Bapak Kepala: Daerah sen- 
diri, 

Ketua sidang pada waktu itu ia- 
lah sdr Achmad @odli sebagai. ang- 
gauta jang. tertua disebabkan: 
tua Dewan sdr. Moh. Ishak Mena 
tannja ter ganggu. 

Beberapa putusan -pen- 
ting. 

Sidang pada umumnja berdjalan 
“dengan tjepat dan lantjar. Keputu- 
san2 jang diambil ialah mengesjah- 
kan PGP Daerah, penjesuaian kedu 
dukan “dan penghargaan  pengala- | 
man bekerdja untuk para pegawai 
daerah Autonoom, menjetudjui pe- 
ngeluaran uang " untiik pembuatan 
djembatan Kali : Groboh “antara 
Kantlangan “dan. Kaloran sebesar 
R. 21.800.005. “mengizinkan pembp!i- 
an - kendaraan « bermotor 
R..65,000.— untuk keperluan . DPD 

'Idan Pekerdjaan Umum Kabupaten: 
menjetudjui pedoman tentang tugas 
Kontrolir Kabupaten » dan. memberi | 
kuasa, kepada. DPD. untuk mengurus 
soai2 Agraria (Westersche. rechten)! 
menetapkan. peraturan tentang pe-   

  

        

ke- 

sebesar 

ngembalian pembajaran beaja2 obat 

  

DPD Temanggung bersuara 
Beberapa putusan penting 

ADA tgl. 27 dan 28 jl. di pendopo Kabupaten Temanggung dilang- 
.5.. Kabupaten Temanggung 

oleh 18” Orang anggauta, semuanja dari blok Islam. Djumlah anggauta 
Dewan ada 25 orang. Dari 12 orang angganta jang tidak hadir disehab 

- Kan seorang dari Parkindo berhalangan karena ada keperluan penting, 
3 orang masing? dari S.B.K,P,, Pemuda Rakjat dan partai P.LR, min- 
ta berhenti. Dari Pemuda Rakjat ditarik oleh organisasinja, karena ber 

ada manfa'atnja, Sorang tainnja tetap non-actief kare 
na resolusinja tidak diterima oleh Pemerintah Pusat. 

jang dihadiri 

obatan bagi pegawai2 otonoom dan 
achirnja menerima . usul perobahan 
dari sdr2 Prajitno dan Abd. Muthie 
terhadap Peraturan Daerah no 9 “th 
19951 tentang lowongan anggauta De 
wan dan tjara mengisinja jang me 
rupakan penjempurnaan selandjut- 
nja. 8 £ 

R 19.140 untuk dam baru 
Setelah sidang selesai, para ang- 

gauta dengan dihantar oleh Kepala 
Daerah menudju ke Dam Tjabak di 
Kali Djambe Temanggung untuk me 
lihat buah hatsil usaha rakjat” desa 
Galam mewudjudkan dam tersebut, 
Kepala Djawatan Pertanian. Rakjat 
Kabupaten sdr Pangarso memberi- 

ikan segala petundjuk2 dan keterang 
an2 kepada para anggauta " Dewan 

“mengenai hal ini. Dam Tjabak diker 
Tajakan mulai tgl. 17 Agustus” dan 
dapat selesai pada tgl 23 September 
jbi dengan beaja dari Pembangunan 
Masjarakat R 5:200,-— dari Djawa- 

“tan Pertanian Rakjat R 900,— dan 
Cari desa2 R 4.040.—.djumlah. semua 
R10:140,——,” 

Desa2 jang mendapat air ialah 
Djampiroso,. Djampiredjo, "Kertosari 

|dan Maduroso sebanjak" 94.095: | ha 

  

Gengan "pandjangnja slokan"3000-M 
dan ' dalam 1 seconde dapat menge- 
luarkan 126 L air“— (Kor. $,K.R.). 

  

'AWAS ANDJING. 

  

   

    

Ayi akan us NIeR Nanga Mnganta 
akan dimadjukan rentjana mosi agar kot apradja 
lambang (wape nh, seperii halnja dengan kot tapradja? Degan bang 3 

Sudarisman Purwokusumo menjata- 5 

sudah |' 

1 Ig 
hubungan dengan lambang2 (wapen) aa an Ng Oa tg Tai 

“Kkota2 | pe La 

tjana 'Pefobahan b 

  

sa 
mempunjai 

  

rja karta 

  

Tale Kota-f 
“dalam D.P.R 

Sidang D.P.R. Kotk-Pragja Phkan 

16, 
Oa Atjara Maan tsb. 

  

   

    an dan laporan - ye 
Hari kedua merundingkan rentjana 

perobahan laporan -Panitya Status 

penjerahan otonomi serta soal P5. 
Hari ketiga atjaranja soal Wakil Ke- 
tua D.P.R. dan-laporan deputasi D.P. 
R. Djakarta. Hari terachir membitja 
'rakan rentjana mosi Budiadi hal dja. 
|lan2 dan rentjana mosi Nj. Sahir ten 
tang lambang Kota-Pradja Jogja. 

Sidang2 tsb. diatas akan diadakan 

dibalai Kota dan dimulai. djam 19.30, 

serta PON 
Atas usaha RRI bagian hubungan 

Masjarakat. Jogjakarta, Surakarta 
dan Semarang, pada tanggal 6 hing- 
ga 13 October jad. di gedung CHTH 
Jogjakarta La dilangsungkan per- 
tundjukkan amal jang 30076 dari 
hasilnja akan dipergunakan . untuk 

bantuan korban Kelut, bantuan PON 
dan usaha sosial lainnja. Pertundjuk 
annja berupa wajang orang Ngesti 
Pandowo jang tidak asing lagi bagi 

para penggemar seni wajang orang 
di Djawa Tengah. 

Asrama Maha-Siswa dan 
Mesdjid akan didirikan 
Diperoleh kabar, bahwa gedung 

perguruan tinggi Islam jang ada di 
Sekip masih perlu diperlengkapi lagi. 
Menurut kalangan itu beaja-jang te 
lah dikeluarkan untuk mendirikan 
gedung perguruan tsb. diatas tidak 
kurang dari R. 583.286,60. Uang jang 
diterimakan baru ada R. 548.500,—, 
Djadi masih ada kekurangan anggar 
an belandja untuk mendirikan ge- 
dung tsb..sebanjak R. 37.786,60. 

Hingga. sekarang kekurangan itu 
belum diterimakan. 

Lebih landjut diterangkan, bahwa. 
telah direntjanakan untuk . mendiri 
kan gedung lagi disebelah perguruan 
itu, jang akan dipergunakan untuk 
pondokan para mah swa, Gedung - 
itu akan dibuat besar dan dapat di 
isi 500 orang. Segala perlengkapan- 

nja akan dipenuhi. 
Selain - gedung pemondokan tadi 

akan dibuatkan pula ditengah2z kom 
plex asrama sebuah mesdjid. 

Oleh kalangan itu dinjatakan, bah 
wa sekarang sedang . dibuaftkan-ran 
tjangan. gambarnja. Maka beaja jg 
akan dikeluarkan untuk pembuatan 

itu belum dapat ditaksir. 

P.II. tjabang Jogja 
perkenalkan diri 

  

    

Peladjar Islam Indonesia Tjabang 
Jogja akan mengadakan malam per- 

bertempat digedung Negara pada tg. 
11-10 malam jad. Pada malam per-   kenalan itu akan didatangi djuga 
oleh P.B. P.IL.I. dan P.LI. Daerah. 

Selain daripada itu dimaksudkan 
pula memperkenalkan anggota pe- 
ngurus baru serta menjongsong kong 
res P.L.I. ke IV di Surabaja jad. Ma- 
lam perkenalan tsb. akan diramai- 
kan dengan pertundjukan sandiwara, 

pertundjukan2 lain dan pemutaran 
film pendidikan sumbangan dari Dja 
pendi. 

Hasil perlombaan kuwih 
taart 

Hasil Perlombaan kuwih taart un 
tuk umum jang telah diadakan Se- 
nin malam di clubgebouw C.L.S. Pon- 
tjowinatan 28. $ 
Pemenang pertama (hadiah '',,5e- 

ven Haeven” 3 m) adalah Nj. Abdul 
kadir Saidan 5 (48 bidji), Kedua: 
Kwik Siok Swan — Pontjowinatan 
2 (45 bidji) hadiah: 1 blok poplin), 
dan ketiga: Oci Tian Nio Gondolaju 
15 (44 bidji) (6 teh sendoh teh pe- 

rak). 
Jang turut ada 29 orang, diantara 

nja 6 dari bangsa Indonesia. 

Djembatan 'gotong-rojong 
rakjat 

Baru2 ini didesa Segarajasa de- 
kat Pleret, telali dilangsungkan pem 
bukaan djembatan diatas Kali Opak 
sebagai hasil dari pekerdjaan gotong 
rojong ra'jat didaerah itu, 

Djembatan itu dibuat atas-inisia- 
tip Kepala Desa Segarajasa dan pim 
pinan tekniknja dari Djawatan Pe- 
kerdjaan Umum Daerah sedangkan 

“ra'jat jang menjediakan tenaganja 
Pandjangnja djembatan 30 meter, 

lebarnja 6 meter, sedangkan kekuat 
annja.15 ton, sebagian besar ' dibuat 

| dari besi'tua bekas paberik gula Ple- 
TPT. » 
Dengan demikian, diharapkan hu- 

bungan kendaraan antara kota  de- 
ngan daerah itu makin lantjar jang 
akan berarti lebih menjempurnakan 
usaha perkembangan ekonomi ra'jat, 

LUKOR: The Snake Pit”, AN 
| Havillana, Mark Stevens, Leo Genn. 
17 tahun. 
INDRA: ,,Captain America” Serie IL 
(penghabisan) — 17 th. 

SOBO HARSONO: King Kong” — 
13 tahun, 

# SENI SONO: , King Kong”, — 13 th, 
TREXK: ,Gun Fighters”, Randolph   

Pegawai (Banuarli cs), dan laporan " 

RRI dan fonds . Kelut 

  

  
kenalan dengan segenap anggotanja 

Scott, Barbara Britton — 17 tahun. 

   
   

  

    
      

  

       

  

       

      

     

       
            
         

    
        

      
        
       

      

   

  

   
   

    

   

    

   

    

    

          

     

  

       

       
      

     
       

      

       
    
     

       
       

           
        
         

      

        

      
   

   
   

     
    



   

  

   
   

| Dag 

h kan: Abadan”. 

ja 
pada hari Kemis 

  

  

MUNIK    

  

5 7 we ke-8: jang 4 
233 bata amp tentang terdjadinj 
to belah Y 

   

    

dan Yimia-laut 
| diseki 

Dis tor Barat Chorwon pasukan? 
“PBB memperoleh: kemenangan? sedi 

: hanja mer apai pera 

  

   

    

  

        

   

  

   

  

    

    

    

    

     

   

      

    
   

    
   

    
      

         

     

   

    

   
    

    
     

    

    

    

     

    
   

     

    

     
    

     

   
    

  

n Pyonggang dan di. : 
laut Kumhwa. Tiga serangan Utara. 
disektor Kansong - semuanja dapat 

Fa “ dipu ul mundur oleh pasukan2 PBB, 
1 Agpasips komunike 'itu. 

1406 kendaraan Haru 
mengalir. 

Amerika pada hari Minggu itu me- 
ngumumkan, bahwa untuk ketiga! 
harinja berturut? ini pesawat? Uta 
a tidak tampak diatas Korea. 
“Selandjutnja komunike tersebut: 

menjatakan, bahwa pada Saptu ma- 
. lam Ik. 1400 buah kendaraan Utara 

telah terlihat di Korea Utara, dian- 
“ taranja 300 buah disebelah Utara 
dan Selatan Hambung. 

3 "Menurut komunike itu pesawat2 
sa Nu udara ke-5 telah berhasil 

: « menghantjurkan atau ' merusakkan: 
"7 85 buah kendaraan Utara dalam se- 

rangan2nja pada Saptu malam,itu. 
Yan Fleet belum tahu. 

Tentang” Offensif musim panas da 
ri tentara ke-8, djendsral James van 
Fleet LDengnA. tentara sek sebut me 

La keadaan 'bebas untuk mengatakan, 
ses apakah usaha itu akan dibatasi atau 

tidak..   

tara ke-8 me dakan serangan pem 
balasan dimusim semi, pasukan Uta 
ra- dapat dikedjar hingga keluar da 

0 erah Korea, tetapi hal itu akan ber 
ta arti, bahwa fihak Utara Z 

  

dengan kemungkinan mendirikan pa 
sukan2 mereka untuk mengadakan 
pukulan jang baru. 1 

y Daripada mendekati : tepi sungai 
6eL 1 Malu dan tinggal Siparit2 untuk me 
| Bf nunggu serangan jang       

pendapat lebi h menguntungkan, . un- 
|» tuk berhenti pada garis2 komunikd 

“ 'Si serta pasiikan2 Utara selama bu- 
lan2-dimusim panas, ketika mereka 

- berada 'di Korea, Maan Peer 
Antara-AFP. 

      

Bu jl “ini Ba naa 
merintah Tjekoslowa- 

  

    

  

    
   

    

     
    
    

hir2 ini Lema tank 
pi. ke Djerman Ba- 
gran tak menge- 

   

  

dollar, da-' 
—Ant-UP: 

55 Dikatakannja, bahwa setelah ten- 

pasti akan 
datang itu, kata van- Kleet, kita ber: 

kibitah bukit jang s ategis disebelah Tenggara. 

Komunike “angkatan udara ke- 5 

. mentjari perlindungan @ “Mantjuria, | 

2 Mean ponuan ketika h: 
|pers pemerintah, pemi 

| ngeluarkan aa DAA jang menjatakan bahwa Te mendapat ITO 4 
Fo jang diwakili, dalam partai? 

bhn pada , 
smpuran? se it gi 

mpuran? « : 
       

    
    
       

  

  
   

    

      
   

  

     
    

        

   

      

   

jang akan datang ini, akan 

diadjukan suatu rentjana undang2 
keamanan nasional. 

Rentjana undang2 tadi akan ter- 
bagi dalam 4 bagian, jang terpenting 
ialah jang mengenai-pengawasan Se- 
mua organisasi di. Djepang. 

Jang akan dianggap sebagai pe- 

apresai bersendjata terhadap negeri? | 
asing, atau oleh negeri? asing ter- 
hadap Djepang: tindakan? kekeras- 
an terhadap pegawai? negeri 
merusak alat2 kepurjaan negara, de 
ngan maksud untuk mempengaruhi 
usaha? pemerintah pusat atau vena 
rah, demonstrasi? setjara besar?a 
|atau perbuatan? jang Meatantisean 

dengan kesedjahteraan umum. 

lakukan pelanggaran2 tsb. tadi akan 
dibubarkan dan orang2 jang bersa- 
lah akan. dapat -dilarang memegang | 
jabatan negeri. 

djari kemungkinan untuk 

orang2 sebagai tindakan | 

mempe 
menaha 
darurat dan pengusiran orang2 asing 
jang tidak dikehendaki. Ant. AFP. 

  

Edward Kardelj pada hari Saptu jl. 
menjatakan di Belgrado, bahwa, peri 
merintahnja tidak. mungkin dapat 
| menerima setiap penjelesaian menge 

nai masalah Trieste jang akan me- 

diduduki oleh Yugoslavia itu kepada 
Italia. 
Kardelj selandjutnja sekali | lagi 

menolak tuntutan pemerinta 

supaja masalah Trieste itu diselesai- 
kan berdasar atas perdjandjian 3 Ne 
gara dari tahun 1948 jang menuntut 

ka itu Beban Italia. — Ant.-Rtr.: 

BR Ta kabar 

| partai? politik 0 
   

  

jum'at, 

“Yiakmvtng: itu suratkabar? peme- 
| frintah muat. kembali utjapan2 poli- 

isi radikal-sosialis, dan konservatif, | 
Idimuka umum untuk membuktikan . 
(bahwa mereka terlibat dalam pembe- j 

- Irontakan tadi. 
6 jang katanja terlibat dalam komplo-. 
'tan untuk merobohkan Peron tadi ia 

. Pemimpin2 opposisi   lah pemimpin2 radikal Ricardo Bal- 

            

    

  

   

    

g | Glaawy 

i bangnja. rusak, 
. Exeguatur konsul Inggeris | 

2 dalam sidang Pen 2 

langgaran undang? tadi ialah hal? | 
tsb: ini : menghasut supaja diadakan | 

atau | 

Kata Ohashi, organisasi2 jang me- 

It | mungkin, 
| PBB organisasi ini tidak boleh me- ja, 

Mesrban" luar "negeri. Tucotbvial 

injerahkan daerah sengketa jang kini 

Italia | 

pengembalian seluruh daerah merde- | 

  

    

     
   

  

   

        

angg ota ko 

Na sale nan Ali 

: lah pertama Kitnya seajak 
tahun 1902, bahwa PM Mossudegh 

jang sudah berusia 71 tahun itu akan 
meninggalkan Iran. . 
Sementara itu diwartakan AFP 

       
          

  

il dari London "pada malam “ Minggu 

ini, bahwa keber angkatan “wakil Ing 
geris. m Dewan Keamanan, Sir 

1 Jebb, ke New York untuk 
   

    

menghadiri sidan 3 Ta 
da pula karena pesawat ter- | 

5 1. 

aa 
Pa ter dap sa 

      demeau Ian minta supaja 'peme 
|rintah Inggeris memangginja: kem- 
“bali. 

Akan tetapi (buk 2 Cap- 
'per hanja pergi ke Basrah (di Irag) 
'sadja, dan pada waktu2 jang terten- 
ftuia datang kembali ke Iran untuk 
mengurus konsulat Inggeris disana. 
— Ant. AFP. 

    

         

    

   

   
   
     

  

     

        

     

  

Pi 
  

Inggeris takut saingan 
" Djepang 

Presiden Dewan Perdagangan Ing- 
geris, sir Hartley Shawceross, mengar- 
takan, bahwa Inggeris sedang .me- 

il semua tindakan2 jang prak- 
perlindungi perdagang- 

dari kompetisi Djepang. 
erbitjara di Lancashire, Shaw- 

cross mengatakan, bahwa industri 
tekstil makin mengalami kompetisi 
dari Djepang. Oleh karena tak mung 
kin untuk mentjegah barang2 Dje- 
pang dari semua pasar2 diluar nege- 

“ri, kata Shawcross, dimana mereka 

dapat berkonkurensi dengan tekstil 
Lancashire, maka Inggeris sedang 
mengambil setiap tindakan jg prak- 
tis untuk memperlindungi perdagang 

jannja. — Ant.-AFP. 

  
    

  

   

   

  

   

  

Dengan perantaraan harian resmi- 

Inja jang terbit di Djerman ,,Tagliche 
#Rundschau” pemerintah Sovjet pada 

hari Saptu jl. menolak usul perdana 
menteri Djerman Barat Konrad Ade- 
nauer untuk mempersatukan Djer- 
man dengan djalan mengadakan pe-. 
milihan2 umum dibawah pengawas- 

Ditambahnja dengan keterangan, KA Ak 
bahwa pemerintah Djepang sedang Harian tsb. menjatakan, bahwa 

rentjana persatuan Djerman jang ter 
diri dari 14 pasal dari Adenauer itu 
ialah suatu siasat jang dimaksudkan 
untuk mengabuhi mata rakjat Djer- 
man. Dikatakannja, bahwa usul Ade- 
nauer supaja PBB mengawasi pemi- 
lihan2 di Djerman itu adalah tidak 

karena menurut statut2- 

ngadakan tjampur tangan dengan 
masalah2 Dea, — Ant. wr 

  

Sovjet akan sokong Iran 
di D.K. 

bara penindjau di Moskow berpen- 
dapat, pada hari Minggu, bahwa 
Sovjet-Uni akan menjokong Iran da- 
lam Perdebatan di Dewan Keamanan 
mengenai “sengketanja dengan Ing- 
geris, jang akan dimulai pada hari 
Senin ini dan djika perlu Sovjet 
mungkin akan en ea ve- 
Ta 5   

Ar etlina, sesudah pemberntakan 
Ba gagal 

oleh Nan is 

4 Fs Hukuman seberat?nia" bani" penjiar 
bohong 

/ ERs shaitan Argentina 1 terus-menerus melakukan. kampanje. terhadap 
dan menuduh "mereka telah ikut serta dalam ' 

1 jang telah digagalkan itu. Menurut 3 
in pemberontakan : nderai Menendez telah me 

  

politik. 

“bin, “Arturo Friaii, jang masing2 

|djadi tjalon presiden dan wakil pre- 

'siden dalam pemilihan pada bulan | 

| November, Silvano Santander, Mau- 

|ricio Yadarola, Emir Metcader: pe- 
mimpin sosialis Julio Gonzalez Ira- 
main dan tjalon. presiden dari 

| Konservatif Reynaldo Pastor. —UP, 

Put Inggeris di Shat el Arab 
    

telah ditun | 

    

        

   
     

   
   
   
    

Be 

“orang2 militer, 

    

  

1 Belum Ba blok- 
kade. pantai Iran 

| diteluk Iran mengatakan pada hari. 
Lahan jL., bahwa sesuatu keputusan ' 

rah teluk itu'akan harus diambil di 
London. disi 
“Dikatakan selandj 7 jutnja, bahwa me 
nba tak tahu tentang kemungkinan 

   

.dudukan dari pasukan2 angkatan la- 

tidak 
berubah. Kapal pendjeladjah ,,Mauri- 

tius” masih tetap berlabuh didaerah 
luar Abadan, beserta kapal penggem 

mada”. 

“ Kapal2 klas penggempur lainnja, 

,Saintes", » Vigo”, dan ,,Gravelines” 
dari flotil ke-3 jang dipimpin oleh 
kapten Peter Dea berada di Ba- 

   

   

"ada pengumuman 

silnan. 

MAAsah “angkatan laut Inggeris ' 

untuk mendjalankan blokkade didae. 

dilakukannja blokkade sematjam itu. 
'| Sementara itu dinjatakan, bahwa ke 

Iran. solider 
emen Iran jang me- 

ng mendjadi an 
ada nerintah, dalam: sidang . 

| pada hari" nggu jL mengac kan 
| demofistrasi” “ solidariteit, 

   

   

bermaksud .mengadjukan . masalah 

minjak Iran kepada Dewan Keama- 

' Wakil P.M. Hossein Fatemi dan Ia 
wan Mossadegh jang paling ,,ganas" 
dalam parlemen, Abdulgadir Azad, 
berpeluk2an, seperti djuga beberapa 
anggota parlemen lain2nja: Manuchir | 

Teymortache, jang minggu jl. menja |   
lementernja, hari itu menariknja 

| kembali dan duduk bersenjum ditem 
Ipat penjokong2 pemerintah. Ant.- 
AFP. 

  

Masaalah PilasUna..ke, 
sidang “umum PBB? 

Perdana menteri Syria, Hassan 1 
kim, mengatakan kepada pers pada 
hari Minggu jL, bahwa hegara2 Arab 
sedang mentjari rentjana, untuk me- 
madjukan masalah Palestina dimuka 
Sidang Umum PBB. .. 

Dikatakannja, bhw Sidang Umum 
itu mempunj i kekuasaan jang lebih 

ipada Panitia Pendamai Pa- 
lestina, jang telah mengadakan per- 
temuan dengan wakil2 Israel dan 

     Ara Aaht-Rtp3 Arab di Paris. 

  

berontak 

an opsir2 tinggi angkatan per. 

ary Ba     

    

    

   
   

    

     

    

1guay. 

erusnja, bahwa 
.Argentiaa ' itu 
gai kaum pelari- 

terbang jang 
adi ke Uruguav 
iang. diketemu- 

. Diter bk 

kan | akan dikermhali- 
kan kepada pe tah Argentina. 
Ma 1IE dari Montevide» menga 

takan, hwa. Ru ah opsir Argen- 
ernir di Uruguay tina ni te 

| orang. ada lebih Taaris i 
Sementara itu berita AFP menga 

barkan dari (enos Aires, bahwa 
Jose Visca, He a madjlis rendah 
Argentina, hari Saptu ini telah me 
ngadjukan renijana undang2, supaja 

  

: ketigapuluh-sembilan Opsir Argenti- 
na jang tela 
gerinja, kare 
reka, gagal itu, € 
garaannja (Ar, 
hak-milik mere 

An. diri dari ne 
“pember ontaxan me- 

ditjabut kerwvargane- |. 
y dan supaya |      

   

  

Visca m Opsir2 tadi »pe 
ngetjut dan janat”, . 

: “ hanja sea 

Berita UP. uenos Aires me- 
ngatakan, b menurut hari 
pro-Peron ,.El Laborista”, djumlah 
korban dalam pemberontakan jang 
gagal itu seorang tewas dan 4 luk 23 

Sementara itu ketika malam Se 
tu parlemen Argentina telah men. e- 
tudjui rentjana, guna mengadakan 
mutasi setjara' besar2-an diseluruh 
angkatan perang, dalam tempo 180 
hari j.a.d. ini: “opsir2. tadi akan di- 
berhentikan, dilepas atau dinaikkan   

Soriet tolak tentjana Adenauer 

geris dengan tehnisi2nja dan bahwa 

hari 

partai 

| 

Harian resmi ,,Pravda” dalam arti 
kelnja pada hari Minggu jang -ber- 

Opsir2 Argentina jang 
Mutasi besar2an dalam angkatan perang, 

Pn IDAPATF: iketerangan dari kalangan resmi. Uruguay pada hari Saptu 
, bahwa pemerintah Uruguay: akan, melutjuti sendjata. dan .meng | 

i ang Argentina, jang tersangkut da- 4 
melaxwvan pemerintah Argentina itu dan telah rae- 

| ten Annibal Alivieri. Ant. 

   

   

  

: “pesas 

pangkatnja-tergantung dari kelaku- | kan sebelum achir.musimvrontok ini. 
“an mereka. 

diinternir 

| Menurut berita2 jang sampai di 
“Buenos Aires, keadaan diseluruh 
| Argentina pada Saptu pagi ini su- 
dah tehang kembali. 

. Menteri 

berhenti. 
Menurut berita AFP dari Buenos 

Aires, menteri angkatan laut Ar- 
gentina Laksamana Enrigve Garcia 
hari Saptu ini telah meletakkan dja- 
batannja, dan digantikan oleh Kap- 

APP. 

angkatan laut 

  

Angk. darat dan. udara 
Sovjet di Djerman di- 

perkuat 
Menurut sumber2 jang biasanja : 

dapat dipertjaja di Berlin, pasukan2 
ru Sovjet jang masih segar, terma 

  
pengganti,. kap mengalir ke Djer- 

man Timur beberapa bulan jg 

lampau ini. 
gd Selainnja itu sumber2 tsb. menak- | 

- b. Wa. Lebih nang 1000 buah | 
jang.t terdiri 

dari pesawat2 Naat jet MIG dan 
beberapa model :pembom jet bermo- 
tor dua, kini telah.memperkuat ang- 

katan udara Sovjet di Djerman, Pe- 
sawat2 ini telah didatangkan dalam 
peti2, melalui udara dan diangkut 

dengan kapal2 selama musim panas 
jang lalu ini. 

Menurut sumber2 itu -manuvre2 
Sovjet sangat boleh djadi akan diada 

  

Diduga, bahwa pasukan2 Sovjet jang 

kini berada di Djerman ditaksir ber- 

djumlah 350.000 orang,-dibandingkan ' 
dengan 250.000. orang setahun. jang 
lalu. Demikian menurut sumber2.tsh. 
— Ant.-Rtr. 

“Pembersihan dim: pers   kepala” Intrige imperialistis di Iran” 
mengatakan, bahwa situasi mendjadi ! 
bertambah genting dan Inggeris — | 
Amerika tetap ikat tjampur dalam | 
soal2 dalam negeri “Iran. 

Dikatakannja, bahwa Amerika 

hendak menggantikan 'tehnisi2 Ing- 

Iran ada dalam keadaan bahaja. — 
Ant. AFP. : 

1.000 Orang reservist 
akan dikerahkan utk, 

pemilih an... 
2 “Di Pilinina. | 

Dengan perintah menteri per taha 

nan Ramon Magsaysay, 1.000 orang” 

tjadangan pada hari Minggu jl. telah 
ditjatat, untuk ajalani »kewa- | 
djiban latihan” jang aktif didaerah2 
jang masih keruh | Pilipina, sela 

1 bulan. 
Kewadjiban beri itih itu alta di- 

mulai pada tgl. 15 Oktober, berte- 
patan dengan dimulainja kampanje 
pemilihan2, dalam waktu mana di- 
duga akan timbul keributan. 

Sementara itu, kampanje kaum ter 
ror dilandjutkan pada hari Minggu, 
dengan mentjulik 14 orang pemilih 

  

          

    

  

   

Sovjet ? 
Menurut kalangan jang memper- he 

ihatikannja, berita2 jang achir2 ini | 
' dimuat dalam suratkabar2 resmi 
Sovjet 'Mmenundjukkan, bahwa peme- 
rintah mengadakan gerakan ,,pem- 

bersihan” didalam persurat-kabaran. 
Jang'kena pembersihan tadi bukan 

sadja. madjallah2 sastera dan kese- 
nian, tetapi djuga mengenai tehnik 
Gan ilmu pengeishuan alam, jang di- 

pandang ana dari ideologi 
pemerintah. 

Madjallah ber gambar »Oguliek” di 
perintahkan mempertinggi.mutu ide- 
ologi.dan keseniannja, berita tadi 
termuat dalam harian ,,Pravda”, se- 

  

ia , Suara Akademi Ilmu Pengetahu 
an (djangan keliru « dengan harian 
.Izvestia”),” jang dianggap kurang 
mengikuti langkah kemadjuan ilmu 
pengetahuan. 

Seminggu jang lalu, ,,Pravda” tu- 
lis bahwa kemerdekaan pers jang se 
Sungguhnja itu, untuk pertama kali- 
nja dilaksanakan di Sovjet Uni, ,,di-' 
negeri manapun didunia, tidak ada 
kemerdekaan berbitjara, kemerdeka- 
an pers dan kemerdekaan berorgani-   disuatu propinsi dan 20 orang lagi 

dipropinsi lain. — Ant.-AFP. 

  

»Hukuman seberat2nja”. 

Berita AFP mengatakan pada hari 
Minggu, bahwa pemerintah Argenti- 
na akan mendjatuhkan hukuman se 
berat2nja” bagi seseorang jang me- 
njiarkan 'kabar2 bohong. 
'Maklumat jang disiarkan Side 

radio mengatakan, bahwa hukuman 
Gt Ta ditetapkan menu- 

dikeluarkan ketika 
Jjum'at- itu, jang mula? hanja 

berlaku bagi anggota2' 'angkatan pe- 
rang 'jang memberontak, “sekarang: 
djuga berlaku bagi: setiap orang jang 

tadi 

    

    
   

    
   
    

Naat dekrit hari ' Djum'at, seti- 
ap ang, ota ang perang jang 
hesentahh akan .d ak mati. 

e dndpakitawan.:! 
Os Aires, 

ri Minggu, bah- 
min Menendez, 

itu tetapi ke- 
gai pemimpin 
di, kini sedang 

Kata a 

dan dana 
pa telah dip 
mudian tia 

ira dada   demi militer diy g 
'Buen YP Aires, bersama 13 Tn Ta 

| an tadi. — Ant.-UP. 

“ri Djum'at jl. » 

sasi seperti dinegeri kita”, tulis hari- 

nja jang djuga ikut dalam pembe- 
rontakan. 

Seperti diketahui, pemberontakan 
tadi- dipadamkan .dengan..dilakukan- 
nja pemboman atas kaum pemberon- 

tak anti-Peron dipangkalan angkat- 
an laut bagian penerbangan di Punta 

“Indio. 
Wall Street membiajai &: 
memimpin komplotan ? 

Pers. pemerintah Argentina hari 
Minggu menuduh bahwa Wall Street 
(kaum modal Amerika) sada dibela: 
'kang pemberontakan di Argentina, 
jg telah digagalkan itu, Wall Street 
lah jang mengatur,, membiajai dan 
memimpin pemberontakan ketika ha   
Sementara itu dewan tertinggi mix 

liter Argentina sedang: mengadili pe- 
mimpin pemberontakan jang telah 
tertangkap itu, jaitu Djendr. Benja-. 
min Menendez: erapa opsir la- 
innja, menurut de trit jang dikeluar- 
kan pemerintah setelah pemberontak 
an tadi ag Obar, Menendez dan pe- 
ngikut?nja han dapat, didjatuhi hu- 

    

».. Ketika | 
bahwa Inggeris ' 

takan akan kembalikan mandat-par- 1 

  

suk perlengkapan2nja dan pasukan2 | 

    

pe ti djuga kritik terhadap »,Izves- Is 

wa-Tengah dimulai tx. 29-9-5 
adalah : 

tang hari dan tempat. 

dipelihara oleh perusah: 
Usjah,.. Pada, waktu perhitung: 
kan itu serta. para pemiliknja Ti 

“sudah ditetapkan, — (Kor, KR 

Neratja ringkas De Javasche 

Indonesia 

ECA 

Gangan chas dan dana uang djasa 

Rekening #upa2 

KREDIT: 
Modal et 
Dana: tja 
Dana .tjadang: 5 
Dana uang dj jasa dam tundjangan 
Dana depisen, passiva luar negeri 
Uang Kertas bank jang bercdar . 
Sisa2 rekening - koran 

dari.Pemerintah Republik 
Indonesia 

dari. Pemerintah Republik 
Indonesia, rekening 
chas tentang bantuan 
BCA 

ANA An en Kan 
Pengeluaran (afgiften) pada 

- kantor2 :sendiri Ma nana na amng ana naa a nana 

UNA PEBASTA aa 
    

— Bksisoita hari Saptu ini telah me 
rajakan ,,Hari Tentara” jang perta- 
ma kalinja. Dalam surat kawat ke- 
pada Josef Stalin dinjatakan, bahwa 
Hongaria merupakan benteng jang 
teguh dalam front perdangian, 

| — Hari Saptu ini telah timbul keba- 
karan besar @pelabuhan Rotterdam, 
hingga gudan £ ,Thomsen” jang be- 
Sar itu habis terbakar dan hasil2 mi 
njak dan buah?an dari seberang la- 
utan seharga sekurang2nja 1 djuta 
dolar musnah. Sekurang2nja 4 orang 
anggota barisan pemadam kebakar- 
an telah diangkut kerumah sakit ka 
rena luka2. 

Perhubungan modal, dana tjadangan, dana tja- 

Geding2 kantor, rumah2 dan perabot 

        

Perhitungan Z. aa prov. 
'Djawa-Tengah: 

14 Hari setelah tgl 2919 akan diadakan hitung: 
an kontrole 

“ERHITUNGAN: ternak (moment-veetelting) diseluruh provinsi Dja- 
ji. Jang dimaksud dengan ternak”, 

kuda, sapi, kerbau, Sambi domba (biri2) dan babi. 
: Pendaftaran tadi dalara pelaksanaannja pada hari tsb: hanja diker- 

djakan dalam waktu satu hari penuh 
Yo. L Berapa ekor djumlak ternak didaerah Djawa - Tengah, masih. me 

nunggu pelaporan? dari berbagai. wilajah. 
Lebih landjut dari fihak Djawatan Penerangan Kota besar Sema- 

rang mengenai pendaftaran ini didapat keterangan, bahwa. dalam tem- 
poh 14 hari, sesudah tanggal 29-9-51, akan diadakan perhitungan - kon- 
trole se-kurang?-nja disebuah desa ditiap-tiap ketjamatan. 
bari perhitungannja ini akan ditetapkan oleh Dokter - Hewan. dengan per 

«setudjuan. Bupati/Walikota, jang kemudian membuat pengumuman ten- 

dengan mempergunakan daftar 

“Desa dan 

“Perhitungan - 'kontrole itu akan dikerdjakan oleh pegawai? Djawat- 
an Kehewanan, dan £ ja, mengenai kuda, kerbau dan sapi, :jang. tidak 

2 ana air - susu jang mempunjai jdzin 
tersebut semua ternak jang dimaksud- 

Uharanja harus hadlir ditempat? jg 

Is 

  

'Neratja 5 ringkas : De e Javasche : Bank 
Bank jang ditentukan pada tg. 26 Sep- 

: tember '51 sesudah penutupan kas .adalah sebagai berikut : 

  

“DEBET: 
Wang mas dan bahan uang! MAS M...i..ooooooco. R . 8170.624.241.32 
Sertipikat Gepisen karena pembelian MAS... coco. i 188.650.797.54 
Wana, depisen, rekening Valuta 4. ccoiooocoooooooWodo. 3 707.454.307.70 
Penagihan jang dapat dibajar dgn... uang asing ..... 2 295.842.634.29 
Sertipikat depisen karena pembelian valuta ............ 2 353.999.297.08 

KAS t 
juang logam perak (zilveren : 
KAN UKN Na Man ana an dan Ana anna Un Ra 

uang Jogam (pasmunt) ......... Ha 117118060 : 
Pak 2 117.172.66 

Diskonta dan uang-muka dengan dja minan, 3 : £ 

jang dapat dibajar Ig Yang Sendiri. neon 3 587.186.262.50 
Uang - muka kepada Pemer iga Republik 

1.564.179.848.81 
Uang - muka kepada Pemerintah Republik Indo- 
nesia, rekening chas sertipikat2 tertang bantuan 

165.979.309.07 

42.967.162.65 
3.062.932.43 

59.699.712.— 

: 4.610.769.678, 65 

ti eo nana anowanunaananawunan 3 

9.000.000. — 
M0 15.562.016.95 

22.825.196.08 
4.773.534.79 
    ur... pennananananaann ” 

2.890.529.042.50 # va
 

» TTR804:376.-42 ,, 7178.804,376.42 

5.903.624.81 menanaa an awanenananan 

  

Pe Ne Pa SNP LA AA Lena an Ken IA enoan "5 661.701:55545 

R 1.610.769.618.65 Pe 
Jang kertas negeri jang diperedarlan atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia .....ooooo.oo.oco. RR. . 344329352.— 
Gdiantaranja: uang kertas "negeri lama ............ 1 125.016.542.— 

Uang kertas. DEPElY ATU dengan 2 219.312,810.— 
“) “diantaranja : uang kertas Bank.lama ......... R TA 1123 50. 

uang kertas Bank baru ......... »-2.833 ng — 
  # 

Harga karet 

Di Medan. 
Tertjatat kemarin dulu. 

Pasarnja sepi. 

Harga emas 
Di Medan. 

Tertjatat kemarin dulu. 
Ptmas murni No. 1... ». 20, — 

5 5 Mba Ana PPAS GEN 
£ € Aa AN Or Rn A28, — 

3   R. 31,— 
28,— 22, 

  

8. 590Orang .sdr.2 Pemilih jang 

Perseorangan. 

Ud. Ud. 

| 6 Sdr.2 PEMILIH GOLONGAN, 

MILIHAN UMUM. 

S jd 16. 

but, dalam: Statement? jang 

&   Pt mati. Bk.   aa. 

  

P.N,I, PARTAI NASIONAL . INDONESIA : 
) MENGUTIJAPKAN TERIMA. 

tialon DPR, Daerah Istimewa Jogjakarta, djumlah mahi Yornja- 
ta Jebih dari 5075,-nja terdiri dari sdr. Pemilih golongan ain dan 

Sdr.2 beratats2 Pemilih jang telah me ngisi daftar mendukung ija- 
502 P.N.L, tetapi tidak dimadinkan, karena. Sijumlah 5199. diatas 
untuk mendukung IS jalon telah. 

bersympathic dan telah menjatakan dengan tegas atas keichlasan 
dan kejakinannja. Sendiri akan MEMBANTU P.N,L DALAM PE- 

Perhatikan ah: 

Nomer tjalon? P.N.I. dalana Onitan urutan K.P,P.P, jalah No, 2? 

Keterangan P.N,L. tentang perdjuangannja. dav. tjalon?nja terse- 

tor PNJ. dikota Jogja dan kantor? tjabang di Kabupaten?, 

DEWAN. DAERAH, P.N.L: JOGJAKARTA. 

KASIH BANJAK2 KEPADA : 

telah mendukung 15 ng P.N.I. 

“- 

2 

melebihi. kepastian dalam 

LAIN DAN PERSEORANGAN. jg" 

» 

80r.2, Pemilih dapat minta dikan- 

Jogjakarta, 8 Oktober 1951.   
  

  

BER REN On BR ni nana R. 1,30 
1 Ia Da tia Vena Senen Uh al 

AN KR rab yan ». 6,80 
Cr epe tidak tertjatat. 4 
BN Saba an BA na an 60 
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   Sonya at tnja 
pi iad akan per 

    

       
          

         

    
     

    

   

    

          

   

Ek ae RN - / 
' Kriting pun samu2 tidak tahu, 
memang tidak boleh tahu-menahu.. HAK 

Bitjara tentang “rok, dalam »Mer-. 

“deka”, njonja Nurdjana bilang : ka-. 
Tau pakai rok, kar ena hendak prak- 
tis: MENGAPA wanita d 

— pekerdjaannja lebih banjak. dan lebih 
   

  

tap pakai kain ? : 
Berabe tidak dapat. mendjariab per 

tanjaan itu, sebab belum menginter- | 
viw wanita2 didesag. Tapi Ber 
kir, soal rok atau kain itu, bukan 
'sadja soal praktisch atau tidak, me 
lainkan soal nientaliteit. Bukan pula 
(primair) hendak menarik perhatian 

: kaum laki2, para wanita jang pakai 
L. rok itu. Sebab rapat? pakai kain, 

“tapi diwaktu naik ketrottoir .. 
s kilat kelihatan mata kakinja 

  

nita jang pakai rok modern, ahas 
ndjang kebawah, pena : diatas.. 

    
    

    

    

  

    
   

Bantuan beras dikurangi 
10pCt 

S Tentang keadaan beras di Suma- 

tera Timur, dapat dikabarkan, bah- 

wa karena allokasi beras untuk Su- 

matera Timur dikurangi 107, maka 

“bantuan beras untuk pegawai 'dan un 

tuk penduduk umum di Medan djuga 

dikurangi dengan 1054 
Perlu diketahui, hainya allokasi be 

  

   
   

        

berat, tidak pakai rok, melainkan te- Ih 

ds “lebih menggetarkan daripada | 

  
(Tentang konperensi para 

negeri Indo- x , sia | 
& 

gan kepala? Seni 
hegara? Asia dan Pa 

akan pada tanggal 
datang ber! 

4 Tani 5 hari. 
Aa aa perwakilan Indo 

R3 sung 8 
Dian 

nesia itu jang kini telah ada di Dja- 
|karta, ialah Mr. Sudjono dari T 

Mr. A. Maramis dari Manilla, se 
kedatangan jang Jainnja itu 
gu disini dalam minggu intudja 
Ant. $ 

  

« : 

"| Tempat istirahat bu- sa 
tuh di Puntjak 

Di "Ejiloto (Buntjak) Ke- 
menterian Perburuhan telah 

membeli tanah seluas 33. 000 
m2 dengan 5 rumah jang ter 
diri dari Ik. 20 kamar. Rumah? 
ita akan dipakai sebagai tem 
at istirahat buruh pemerin- 

is na TNI meratifisir atau tidak 

  

   

  

IKg RR 2.60 
LA nan Da Tea eno 
Hen Ing S2 40 

Ne PAN EL NAN as  2nt 
Sea 2 WI 
IA Ka an 3 aan 

anaoenvanaka ” 5 1.80 

»3 "3 Bi — s 

MANA AO Sao aka ana is NO 
Ke: Kn aga Ea 1 100 
Dele RON GA sea snns aah (pa Near 

KAA ita Sa 90 
Katjang tolo Si eno 

aa : 5.220 
a05 » aa 

Tembako 21— 
5€ | Tjengkeh 1 17. 

Gambir 4. 
KOPI (agrraaks 0.- 
Teh sruni 7 — 

| Gereh soo 
(| Teri ». 630 
Daging kambing .... 1 ,, Mete 
Dendeng "M.c.iosi PI » 12.50 
Kretjeki tin onaaanan Ag nita. —— 

5 3 aa On Ga saka PR, ap aa — 
SE DIANA Tenan er ananan A3 Kon 

Ii Telor ajam usa I-hutir ,, 0,35 
| iti : sea 045 

2.59 
0.60 
0.70 

Se $ 215 

Kentang "Woo. TEP 3 ih 

KROM EMS 1 Genie anak nenen BG » 0.60 
PRO anal Inai neha Es Te n3N 

abi SB ea tbidji 
| Pisang ambon ....... Lsisir ,, 3.60 
MANA en anisa TK he 
Dapet » tan dar snaai EA aa ARGO 

| Ketela kaspo ......... at ». 0.40 

panibat Aan Na 3 

ufo (tian. |haik. Diantara para penonton 

  

gedung perte Kn PNI 
anglime. Haa 

perdjandjian perdamaian dengan Dje 
| an dalam pekan de 

  

  

anon NTT 13 
ga bahan makan 

di Jogja 
2 Oktober 1951. 

        

    

            

  tah maupun Kartikulir, Har- 
ganja R. 150.009.—. Disitu 

akan se Pena diadakan 1 pemba- 
ngunan? baru, — Ant.   a 4 

  

1 Lok untuk 'Djawa Timur 
dan lainnja untuk   

    

    
   

    

   
   
   

      

   
   
    
        

   
   
    

   

  

   
    

      

   
    
    

  

    

     
   

   

  

    

  

   
   
   

      
    

  

   

        

   
     

      

ras untuk « yatera Timur tiap bu- 

“Ian 10.000 t akan tetapi jang di- | 

terima hanja & $00 ton. 1 

AVROS /DPV untuk buruh perke- 

bunannja. oleh Kementerian Per -— 

an dibenarkan pula. memasukkan e- 

ras sebanjak 900 ton sebiilan. 
Berhubung dengan « iturunkannja 

allokasi beras untuk matera Ti- , 

mur dan dengan sendirinja djuga | 

“pel - beras untuk penduduk, 
Dan kabarnja bermaksud 

kapuk menurunkan per Iberas 
an uk -buruhnja gan 10: 0. — Ant. 

da RB 
- 

& 

uan Inter Djawatan 
tuk Pena ber- 

1. 
- an Bendowoso 

kan pertemuan ramah-ta- 
a Residen dengan Wa 
Besuki, untuk mentjari 

dja-sama jang lebih erat. 

usaha, rentjana dan kesulitan dala 
pekerdjaannja. Soal beras mendjadi 

Mnjaaa jang penting. —Ant. 
——— 

di Ae Dea 

(.. Djuga di Bukittinggi telah terben- 
BA sebuah - Panitia Penolong Kor- 

in Peristiwa Gunung Kelut TN 
engumpulkan uang sebanjak mu 

- kin, antara lain dengan memungut 

20x, dati gadji pokok pegawai2 kota 
4 Hulatinggsaniag September. “Ang 

  

uh Indonesia sekarkag 
hak Perusahaan Film. Negara, 

   K arkade pene- 
sjat bagaimana tja 

         Pata jang ema anggauti 
ES tel: i tingkat sepa 

oh, toh masih Pu film itu u 
dilihat oleh Rakjat Jogja, terutai 
untuk menindjau kembali bagi rak- 
jat, karena mungkin dalam waktu 

        

      
     
   
   
   

       

         
pemilihan itu -ada cerdjadi hal2 jang 

| seperti digambar an film itu. 
Isi »Rakjat Memilih” ini antara     

  

   
    

  

2 memberi gambaran kepada 
| umum mengenai tjara padan ae 
anggauta DPRD, dim: adilu n 

' beberapa tjorak djiwa dari beberapa, 
: “pemuda jang djudjur, jang semata- 
: mata berdjuang hanja untuk masja- 

| rakat dan negara, dgn tidak meng- 
- hendaki suatu hadiah - - apapun dari 

1 peak, sadja. 
|» Mereka biaakerihah pendjelasan2 

“1 dan keterangan2 kepada rakjat jg 
» belum mengerti arti. dan tudjuan pe- | 

han umum dae Tapi, disam- 
ng itu 'djuga, tidak urang2 orang | 

     

  

   

   

    

   
   

an dalam film itu. 
| Penulis tjerita film ini ialah M, R. 

| Dajoh dan Sutedjo. 'Scnario dibuat 
oleh Inu Perbatasari dan N. Ismail. | 
Peranan utama adalah Chartir Harro 

| dan Ida Prijatni. Decor H. B. Angin, 
53 — Pju 4, era Lupias "3 jan Sjam- 
|. sudi: Suf, Kneis giseur RR. 

, Ariffin. 

4 18 

   

  

   
   

   

Film ini a 
mulai tgl. 3 ober ini, 

  

» “dan melandjutkan apa jan rnah | 
-diusahakan Residen Sudiro. Dari | 
26 wakil djawatan mengutaraka: 

4 

: an | Rumah 'biljard .dtempar 

  

       
   

    

   
   

       
    

        

    

ma | 

tidak djudjur jang aa dilu- | 

diputar oleh. LUXOR | 

Djawa, Barat 

Menjambu berita tentang per- 
tjobaan dua lok jang baru dibeli dari 
Djerman, dari pihak Exploitasi PKA 

Djawa Timur, kita mendapat kabar, 
bahwa dalam permulaan minggu ini 
sudah bisa diharapkan, bahwa 1ok2 
itu akan meninggalkan bingkil. 

1 Lok akan langsung dibawa ke 
Djawa Barat dan pada waktu itu dju 

   

  

liLok Ia ngan »Meetwagen”. 
Exploi akan diserahkan Ki 

Djawa Timur. 

pertjobaan lagi bisa diharapkan, bah 
wa dinas pertama oleh lok itu akan 
dilangsungkan dipertengahan bulan 
Oktober. Lok jang di Djawa Timur 
akan digunakan untuk trajek Sura- 
baja — Madiun. — Ant. 

  

    

ksi sec Besuki" 
ikat Buruh Gula (SBG) daerah 

esuki akan mengadakan aksi dise- 

Huruh Besuki, karena terdjadi djalan 

“buntu dalam perundingan antara ma 
djikan dan buruh jang diadakan pa- 
da tanggal 22/9 dan 28/9 jang lalu 
mengenai tuntutan buruh. — Ant. 

ah 

  

Buruh Kementerian Perburuhan dan 

Sosial ja 
|utusan dai seluruh Indonesia. Kong 
.. tersebut hendak merundingkan 

ggaran dasar, pemilihan pengurus 
Ta dan konsolidasi kedalam. 
Kongres dilangsungkan sampai tgl. 

“| tersebut selu Indonesia ada Ik. 
1600 orang, Hadir antara lain ajuga 
kepala2 bagian. 2 Anh 

ana 

4. 3 

& granat 
3, P Tiga ig Kesikan 
» Malam Minggu djam 20.00: lewat 
Mega rumah biljard .Pantji War- 

dilempari sebuah granat ' 
sah orang jang sembunji sehing 
menimbulkan 3 3 orang korban. Ke   kerumah sakit Rantjabadak, salah 

“seorang diantaranja meninggal. Sam 
pai sekarang belempar granat itu be 
(lum diketahui. —- Ant. 

  

Tugas "Komisi Nasib 
Rakjat” 

"Komisi Nasib Rakjat” jang diben 
tuk oleh DPRD Sementara Propinsi 
'Djawa Barat mengeluarkan state- 
| ment jang mendjelaskan tugas, sifat 
pekerdjaan dan Mn ser 
nja. . 
Menurut statement itu, “Koma : 

'sib Rakjat” mempunjai tugas jang 
ditudjukan ,,kearah keamanan, keten 
teraman dan kesedjahteraan dengan 
djalan mengumpulkan bahan? jang 
tumbuh dikalangan masjarakat Dja 
wa Barat untuk didjadikan saran ba 
gi perbaikan penghidupan rakjat 
ain dan djasmani)” dan menga 
'dakan perhubungan jang erat de- 
ngan instansi? pemerintah untuk 
terlaksananja tugas itu. 

Dan sifat pekerdjaan ,,Komisi Na 
sib Rakjat” tersebut, ialah terhadap 
rakjat setjara informatoris dan ter- 
hadap pemerintah ersifat penghu- 
bung antara rakjat dan pemerintah. 

omisi Nasib Rakjat” tidak akan | 

  
    

   

    

Pkesuatu pekerdjaan 18. 
satu djawatan pe   

ga akan diadakan perdjalanan de- B6 
   

Sesudah beberapa pemeriksaan dan 

Mulai tg. 29/9 di Gedung Nasio- 
ina?” Bogor diadakan kongres Serikat 

dihadiri oleh 60 orang 

2 Oktober. cor Tae serikat buruh. 

an 

   
ga orang tersebut segera diingbit 

  

PON Rally 1951 
Panitya Besar" PON II dengan ban 

tuan dari N.V. Pudja dan dengan 

pimpinan tehnis dari I.M.C. pada tgl. 

18 s/d 20-10 jad. akan menjelenggara 

dan pelantjongan jang dinama kan 

dan pelandjongan jang dinamakan 

PON RALLY 1951. | Rentjana ini 

akan dilaksanakan bila 2 2.P 
persetudjuan dari pihak. 
sangkutan. 

Sep a|   
. S0 jang | b 

untuk Ps. SO. Sesudahn 
Orion bermain" 
berturut2 ditjetakaja goal 4 : ke- 
dua, ketiga, sampai ketudjuh. ing- 
ga selesai stand berachir 7 — 2 un- 
tuk Orion, 

Beberapa djenis Olah- 
. raga 

Dihapuskan dari atjar 
lombaan PON. 

Panitia Besar PON ke II mengu 
mumkan, bahwa berhubung dengan 
kurangnja djumlah pengikut, maka 
beberapa djenis olahraga akan diha 
puskan dari atjara perlombaan Pe 

kan Olahraga Nasional jang akan da 
tang. 3 

Djenis2 Kania jang akan diha 
puskan itu ialah: 
“Tindju, Baseball, Rounders putera, 

Pantja-lomba modern, beberapa per 

a per 

lombaan berenang, seperti kena 
indah" putera-puteri (schoonsprin- 
gen) estafette 4X1 aja-bebas 
puteri, beberapa, perlon atletik 
seperti, lari g 280 Fa puteri, lari 

gawang 400 m' putera, 1 3000 m 
steplecreese, »hamerwerpe: "dan ge 
1g -djalan tjepat 50 m. — Ant. 

Hockey 
Seperti telah kami kabarkan kema 

rin dulu pada tgl. 30-9 diadakan per- 
tandingan hockey antara XI Sriti da 

   

  

   

    

    
    

ebih nan Uae dan SG 

Pertandingan tsb. Anal Sa 

   

  

pak walikota Mr..S. Pur- 

daerah Jogja K.R/T, Honggowongso. 

Djalannja pertandingan sangat 'tje 
pat. Dalam babak pertama SMHC da 
pat mentjetak' goal “jang per tama, 
hingga stand mendjadi 1—0 untuk 
SMHC, berkat ketangkasan dari cen- e | 

wakusumo dan ketua Panitya PON |? 

Pen Pak : 

  

    

  

Kudus, 

  
terhalfnja jang nam ak baik perma- 
inannja. , 

Dengan kekalaht 
putus asa, dan berkali2 
tuk memba, lasnja. | ajang, sekali pe-' 
main?nja muka kurang producticf, 
sehingga usahanja itu selalu gagal. 

Ketika pertandingan — berachir, 
stand .tetap.1 — 0 untuk Semarang. 
Dengan demikian Sriti belum dapat 

  

    

  

    menebus Mn jang lalu. 

  TAN TJOEN GWAN 
Artp. "dn 

Dokter RS Panti Rapih ” HI 
Praktijk Umum di Djetis 2 

mulai Sekarang | i 
Djam bitjara pagi 7 — 830 1 

5 sore 4,30 — 6 tr 
9-10 "     
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: Bewru V GAN (Pada 'Ptg. 8 Oktober 1951 

8 Maria Inviolata Meniitatosi ( Un 

3 '& Richardus “aan Biony)" : 

8 BOGOR (INDONESIA): 4 

£ : CALIFORNIA USAI 

Pa li 00000000202 0009006040000090000000909900000090 MMK!05000 

  

  

aa Tehnik "B 
ng 

Alamat sementari: 

NGUN-BANGU 
(Bagian B 

TELAH DI BUKA 
BANJ UMAS dan sekitarnja. 
by. Josodarmo No. 26, 5 

Ami pemborong Sen matjam peke€rdjaan KELISTRIKAN dan BA- TN ran 

es HE BANGUNAN untuk sementara waktu dikerdja- 
kan langsung oleh Pusat Balai Ta : 

3 

.U.K.LT." N.V. 
   

   Pp TwWokerto.: 

     — 

    

  

  

- " i 
$ Tn Rn BUKIT NN bi aa OI 

Pesiraman 30, Teten. Tele ah No. ka 3, 2t- Dg Ia 

  

  

PERHA 

Menunggu ke 

  

    

    

    
| Kuasaan   

    

UNT 

Badan 

Sebesar 
Dengan 

000.-— 
h2 sebesar R. 

     

   

        

  

   

  

in bantu Korban sai 

terdiri dari 50.000 surat Aealan 2 Rak 3 
25.000.— terbagi sebagai berikut: 

Hadiah 4 R. 10. 000.5 — R. 10.000.— 
aa UN OUk— 3 EbO0— 

5 Tap Oo SE  TO0N—— 
3: 500 — 2500 

: Be Mal 5 2 IMO 
z » MO G1 ROOO 

R. 25.000.— 

    

UK. | 
Kabupateg Pati 

  

  
3 . 

       
  

   

  

  : T2£ Ea En 

, Pesenan Jangsung ke pada N. 
5 ongkos kirim seperti berikut: 

“lembar, R. 
untuk tiap-tiap 10 lembar. 

R. 

TI
 

F3 

(MITRA). 22-10, : 2 

e pada tanggal 5 November 1951. 

'KBDU MAGELANG ' supaja disertai 

2,50 untuk 6 sampai 10 lembar dan selebihnja 4 R.1,50 

Undian-undian dapat dibeli di Agen-agen. 

  

1,50 “untuk pesenan 1 sampai 5   
N.V. KEDU.MAGELANG, 

  

Pesan sekarang pada: 

PENERBIT 

Telah sedia buku?: 

“Makanan Awet" 
Pendjual” untuk 

Pasar Baru, “Djakarta. 

mendjadi a peladjaran untuk: 

dengan itu). 

Harga: R. 5.50 

e SEGERA PESAN 

| dan 
SAH TERBIT 
        

M.H.C, dari Semarang 

Kara aabib 
RABU, 3 OKTOBER 1951. 

Gelombang: 42.25, 59,2 dan 122,4 m. 
1245 Musik ringan 

:14.00 Dari Amerika Selatan 
17.05 Untuk kanak2 hidangan anak2 

g 'aian untuk wanita oleh Nj. 

   

   
tadjono 

LAN Petasan njanji oleh Ibu 
. Sud 

ri Jogja, jang nanti Naa mewakili 

   

  

   

  

   

    

  

ya R. 6.—. 
Pesanan mu 

Achir ( Oktober pasti te 

“Elementary Englis   
"FASCO", 

DJAKARTA. 

Diterbitkan oleh Kementerian P.P.K. dan diidzinkan sebagai ,.Badan- 

seluruh Indonesia, pada Penerbit 

Buku? ini sebelum terbit, telah disjahkan oleh Kementerian tersebut, 

tjaan Umum dan Peladjaran Sekolah? Vak (S.M.LE.P,/A., 

S.M.P., S.G.K.P., SL, S.T.P., S.T.N. dan jang bersamaan 

Pengambilan mulai 100 buku keatas, mendapat korting 204 

2 PERSEDIAAN SANGAT TERBATAS. 

steraan Indonesia" 
tab peladjaran bagi murid2: S.M.P./ 5. M.A. / SGB. / SG. 

dan ja ng bersamaan dengan itu. ' 

ae EESEDIAAN TERBATAS. 

i 100 buku keatas, mendapat korting 2045. 

     

  
  

112 PASAR BARU 

SPASCO": “112   

Oleh: 
NURSINAH SUPARTO. 

Guru S.MLA. di Djakarta. 
ai bani HN LAM SA Thor ERA 

rbit: 

h“, djilid ke Mn.     

| 
| | | 
| 

i 

  

  

Main Dj: 

4,00 
6,30 
9,00 

     

    

   

      

    

th FAV MIRAY « ROBT ARMSTRONG » BRUCE CABOT 
an directed MERIAN C. COOPER—ERNEST B. SEHOEDSACK Production. 

  

tory. by Merian C. Cooper and Edgar Wallace. Chief Technician Willis ). 
O'Brien. ON 0. ME NGN Sen Produgef, 
       

    

      

        
        

  

emua sma: buas aa 
besarnja. 

Keluarlah 's 
mengagun 

PerkelahinggAmati-m -mdtian anta ara penari g. tah, uni 

Va 
     

  

  

  

    

7 Ba Pr 

    

  
  

        

    

Ketjuali disediakan matjam-matjam tinta luar Nagerie” 

Letter- letter djuga telah ditambah baru. 23-—10 

DI DJUAL LEKAS. 
BERPULUH2 STEL TJAP BATIK 

Keterangan datang sendiri di: 

AUW HWIE BIEN 

SING HING HO 

Tjojudan 118 SOLO. 18-19, 

  

   

  

      

    

    

    

  

  

HARGA TURUN 
Dengan girang kita memberi tahukan pada semua para langganan2. 

bahwa mulai tanggal 1 OKTOBER 1951 dari kita punja harga Tinta- 

tjitak seperti jang tersebut dibawah ini: . 

  

Untuk Tinta-Tjitak rupa? warna, per Kilo... Ru 21. -— 

“ 3 Han pe OR ai Bul 9 NA, am 

Kg Courantenaruk per blik & 17 Kg. per kilo, 6&— 

Harga tersebut semua franco Jogjakarta dan Solo.       
  

    19. Ta Benitar Kesenian kita 
Kwaliteit baru, ditanggung tida kalah dengan lain-lain merk, dari itu 

3 1 eng 0 Sapa Ia san BEAN a MaRuru Snake para langganan disilahkan bikin perhubungan. 

ba ak Hong angga malam B.E. 1 tjctakan ke IL ane 

TN aa Tea " E.E. II tjetakan ke II. Perusahaan Dagang ,ZAINAL" 

71:30 Ketoprak Mataram Studio ah h Latihan Bahasa tebakan: ke IL. n Ba Karta 14, 

5 Jogjakarta 3 3 
10, ! 2 

# , y :      
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Kaleng dari 1-2 kilmd 

onppp pp 
LALANG 

   

am 273 PA 
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