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KEMPEN     
  TENTARA. 

RAKJAT 
Sudah enam tahun wi kita mem- 

punjai angkatan perang kebangsaan. 
Dipermulaan revolusi dia dilahirkan, 
dibesarkan ditengah2 api peperang- 
an, sehingga mewudjudkan angkatan 
perang kitasjang sekarang. 

Memang, bukan sadja dinegeri ki- 
ta, pun dineyeri2 lain, tentara ka- 

dang2 tidak dirasakan perlunja, apa- 
bila bahaja sudah lenjap. Akibatnja, 
tentara merasakan benar makna ,.ha 

bis munis sepah dibuang”, dan itu 
mentbulkan rasa jang kurang nja- 
man, serta keinginan hendak menun- | 
djukkan harga diri, dengan tjara jg 
dalam. keadaan normaal olch jang 

bersangkutan sendiri pasti discsal- 
kan sckadi. 

' Oleh karena itu, sungguh perlu be- 
nar, pihak penduduk umum menja- 
dari akan makna mempunjai tentara, 
djuga dinasa damai: sedang pihak 
tentara sebaliknja perlu pula sadar, 
bahwa penduduk umum, djustru oleh 
sifat umumnja itu, tidak selamanja 

dapat mengikuti djalan pikiran pi- 
hak tentara. 

Dalam hal ini jang djadi pokok 

Selisih pada umumnja ialah djasa di 
masa lampau: pihak jg satu berasa 
lebih berdjasa daripada jang lainnja, 
dan sebaliknja. Padahal, makna per 
tahanan total jang selalu - kita de- 
ngung?kan selama revolusi itu, me- 
ngandung arti, pertahanan hanja ber 
manfaat, apabila rakjat dengan ten 
tara, tentara: dengan rakjat, bersa- 

ma2 menjelenagarakan pertahanan. 
Apabila selalu kita berpegang ke- 

pada makng ibu, ta? usah ada selisih. 
paham, karena berebut djasa: dan 
untuk selandjutnja, djuga dimasa da 
nuri, tentara dengan rakjat dan se- 

baliknja, masing2: dapat menjadari, 
dirinja memerlukan pihak jang lain- 
nja. Dengan pikiran itulah: hendak- 
nja kita madju terus kedepan, rak- 
jat bersama? tentara, tentara ber- 
sama2 rakjat. 

Kundjungan kol. Simatupang ke- 
daerah gerilja. di Jogja baru2 ini, 
hendaknja oleh. kita semua diterima 
sebagai en jang dalam mak- 

. manja. : i W.H. 

   

  

  

Kol, Nasution: 

A.P. perlu di - reorganisasi 
Untuk dapat segera adakan milisi 

D ARI kepala staf angkatan darat kol. Nasution ada kita terima tu- 
lisan untuk menind jau keadaan angkatan perang 

tan 5 Oktober ini. Karena tulisan itu sangat pandjangnja, hanja kita 
muatkan ringkasnja sadja, dengan tiada mengubah maksudnja : 

Setelah menindjau keadaan angkatan perang kita sedjak lahirnja 
dengan tugas untuk mendjamin ketertiban umum (andjuran KNI-pusat), 
dan kemudian harus menghadapi serangan Belanda dalam aksi militer 
IT dan JI, sambil memperingatkan betapa buruknja bapak-isme serta ada- 
nja pasukan? partai? serta golongan2, sehingga terdjadi perang saudara 
seperti jang terbukti dengan pemberontakan Madiun, kol. Nasution me- 
ngemukakan betapa pentingnja systeem gerilja jg telah dapat. mewu- 
djudkan kantong? disepandjang pantai dari Besuki sampai ke Banten, 
kepala staf angkatan darat kemudian membitjarakan keadaan angka- 

tan perang sekarang ini, jang diberi tugas kepolisian. 

Tjara sekarang merusak 
tentara kita. 

'Tugas kepolisian ini tidak bisa di- 
pertahankan terus. Tentara pada ha-. 
kekatnja mendjadi polisi-leger seper 

ti KNIL dulu, suatu beroepspolitie- 
leger. Dari sudut per-undang2an dju 
ga tiadalah tepat, semestinja ia ha- 

nja memberi perbantuan Militer atau 

  

  

politioneel kepada Polisi Negara utk 

tempat dan waktu jang terbatas. 
Dewasa ini tiada tentu tempat dan 
waktu, tiada tentu lagi Infanterie, 
C.P,M. dan P.N. menangkapi, mem- 
beslag, dst.-nja dalam hal kepolisian. 
Tiada tentu lagi tanggung2 djawab, 

sehingga perlu badan2 koordinasi 
dan Staf2 K jang sebenarnja mem- 
perkosa organisasi. 
Memang dapat dipastikan, bahwa 

untuk tahun2 j.a.d. keadaan keama- 
nan akan mempunjai gangguan? jg 
tetap, seperti dilain2 Negara sekitar 
kita, sebagai akibat perang jang le- 

wat dan sebagai akibat letaknja di- 
antara dua dunia jang bertentangan. 
Berhubung pertimbangan2 tsb. per- 
lulah masalah ini dihadapi dengan 
susunan dan tjara2 jang lebih ber- 
sifat tetap, dan djangan sekali2 se- 
tjara incidenteel sadja. 

Dan seperti disebut diatas, maka 

tjara jang sekarang akan terus me- 
rusak tentara kita, tiada memberi 

kesempatan untuk membangun, dan 

, tetap tiada memberi hasil jang se- 
mestinja. 
Dalam susunan sedemikian dan 

berhubung tugas timbang-terima da- 
ri Belanda, maka tiadalah kesempat- 
an ditahun jang pertama untuk me- 
nindjau sungguh2 tugas2 jang sebe- 
narnja dan dengan demikian organi- 
sasi dan kekuatan tentara kita. 

(Bersambung halamam 4). 

pada hari peringa- | 
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TAHUN VI — NOMOR 594 wb 
        

. Patung Diende IP Sudirman, 
bekas Ibu-Kota    

"e 

ah imengek 

Revolusi Indonesia jang meletus 
pada tgl. 1? Agustus 1945 hendak 
mendirikan suatu Indonesia jg mer- 
deka. dan adil, kuat dan makmur. 

Angkatan Perang Republik Indone 
sia jang didirikan cnam tahun jang 
lalu pada tgl. 5 Oktober 1945 adalah 
sendjala dari revolusi Indonesia. 

Angkatan Perang adalah alat un- 
tuk menghadapi bahaja2 dari luar 1g 
mengantjam . kemerdekaan Negara. 

Angkatan Perang adalah alat un: 
tuk menghadapi bahaja2: dari dalam 
jang mengantjam keselamatan Ne- 
gara. dan mengatjau penghidupan 
rakjat. 
Angkatan Perang adalah alat jang 

hidup, jang timbul dari tengah2 revo 
lusi: Angkatan Perang adalah anak 
revolusi, pendukung ' tjita2 revolusi, 
Jang tersimpul dalam »Pantja Sila”. 

Selama usianj@ jang enam tahun 
Angkatan Perang mendjalankan ke- 
wadjibannja untuk mempertahankan 
Negara terhadap antjamang dari lu- 

BRakjat terhadap antjaman2 dan tin- 
dakang2 pengatian dari Ken: 

   
Hegmtu Angkatan Luruany DC 

mendarat di Indonesia setelah Droleja 

masi kemerdekaan, maka Angkatan 

Perang : kita mendjalankan pertem- 
puran-pertempuran. 

Waktu Angkatan Perang Belanda 
mendjalankan ayressi perlama, Arnty- 

katan Perang kita bersama2 dengan 

rakjat mendjalankan perang guerilla. 
Waktu pemberontakan. Madiun te 

ngantjam hidup Republik, Angkatan 
Perang menghantjurkan pemberon- 

takan. 
Waktu Angkatan Perang Be landa 

mendjalankan agressi kedua, “Any- 

katan Perang kita bersama? dengan. 

rakjat mendjalankan | perang guerilla.- 

Sjahrir akan temui pe- 
mimpin2 sosialis Burma 
Sutan Sjahrir, pemimpin «umum 

PSI, dan Rammanchar Lohia,  pe- 
mimpin sosialis India, akan mene- 
mui pemimpin? sosialis Burma 
Rangoon pada “tanggal 7 Oktober, 
untuk membitjarakan rontjana2 se- 
landjutnja dalam isaha menjelengga 
rakan kerdja-sdma antara partai?   
Lembaga Na lada 

Pena di Asia engan — Rtr. 

Kon. Batavisesah Genootschap 
vanKuns'anen Watenseh anpen" 
  

GR ABK Sik “Wan IL 
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ar dan- untuk membela Negara dan” 

     

       

  

   
     

jang b erdiri 
5 epublik Jogja. Dia tah jang meletakk 

organisa si APRI. & 

an Perang kita adalah 
jata Revolusi Indonesia 

| pesan peringatan Hari Angka 
TI te rkan Order 

kram MAnsiaa mela anggauta? Angkatan Darat, 
Angkatan Udara, Bunji order. harian itu sbb.: 

z 

  
dit   

jaka Velg, MN bag 

tegak lagi megah ditengah2 
an inti dan dasar    

LP TM AA AA ARA) 

Menteri Pati Hana Sewaka 
  

Sebenarnja tidak hanja sampai se- 
| demikian sadja letaknja arti peringa 
tan itu. 

adakan keramaian, maka sebetulnja 
dengan ini tidak lain maksudnja dari 

pada menekankan atau menegaskan, 
bahwa saat itu adalah hari peringa- 
tan. Disampingnja, maka hari ulang 
itu untuk orang? jang berkcpenting- 

  
| 

| 
| 
| 
| 

dan lebih luas. 
Demikianlah pula hari ulang Ang- 

katan Perang jang dirajakan pada 
tgl. 5 Oktober 1951, bagai anggauta2 
.nja mempunjai isi jang meliputi dua 
pokok hal, ja'ni: yg 

a. menindjau apa jg telah terdjadi 
pada waktu jang lampau, 

b. tindakan apa jang harus diren- 
tjanakan untuk waktu jang akan 

datang dalam menjempurnakan 
Angkatan Perang. 

Kesempatan buat menjampaikan 
sepatah kata pada hari ulang Ang- 

katan Perang ini, bertentangan dgn 
apa jang lazim dilakukan dalam hal 
jang sedemikian, maka tidak akan 

saja pakai untuk memetjahkan soal: 
a dan b seperti jang tersebut dijafas, 
didalam arti menguraikan riwajat 
berdirinja Angkatan Perang sedjak 

  

  
   

  

   Ipengharapan saja agar Angkatan 
|Rerang buat. madjunja akan mendja- 

   

   

  

Perang kita, 
ariannja jg Tg r   Angkatan Laut dan 

Waktu anasir2 jang sesat dalam 
Angkatan Perang Belanda menimbul 
kan pengatjau2 dan pemberontakan 
sesudah penjerahan kedaulatan, ma- 
ka. Angkatan Perang menghantjur- 

kan. pengatjan2 dan pemberontakan 
itu. 

Dalam mendjalankan tugas? terha 
dap- Negura dan Bangsa maka bua- 
njak dari teman2 “kita telah gugur 
atau mendjadi penderita tjatjad: kita 
menghormati pengorbanan mereka 
dan akan melandjutkan perdjoangan 
mereka itw untuk membela Negara 
dan keamanan rakjat: 

Sebagian dari “teman2 kita telah 
meninggalkan Angkatan Perang dan 

bekerdia yua keselamatan Neyara 
Y & : 17 

dan kemakahuran rakjat dilwar Any- 

katan Perang, mereka. telah memulih 

lapangan pekerdjaan jany lain akan 
tetapi tjita2 dan perdjoangan mere- 
ka.adalah sama dengan tjita-tjita 

gan tudjuan kita. 
Para perwira, para bentara dan 

para peradfurit semua. 

Sekarang kita memasuki tahun ke 
tudjuh dalam sedjarah Angkatan Pe- 
rang kita. 

(Bersambung halaman 2). 

Angkatan Perang ja'ni : 

| meletusnja reyolusi sampai seka- 
|rang, tetapi kesempatan ini saja pa- 

kai hanja untuk menjatakan rasa 

di lebih kuat lagi supaja dengan sem 
purna dapat menunaikan kewadjib- 

annja terhadap Nusa dan Bangsa. 
Apabila didengar perkataan ,,ku- 

at”, maka berkenaan dengan Ang- 
katan Perang, orang tentu hanja ' 
memikirkan akan kekuatan kapal pe | 

yang, kekuatan sendjata, kekuatan 
kapal udara dan kekuatan anggauta2 
Angkatan Perang masing2, 'baik jg 
mengenai badannja maupun jang me 
ngenai pengetahuannja, tetapi, wa- 

laupun hal2 itu memang mendjadi- 
kan sjarat2 jang perlu, sebenarnja 
ada lagi satu sjarat jang amat pen- 
ting dan tidak boleh diabaikan dida- 

Jam menudju kearah penjempurnaan 

Rasa persatuan antara Angkatan 
Darat, Angkatan Udara dan Angka- 
tan Laut. 

Untuk mentjapai ini, dengan sen- 

dirinja lebih dulu harus ada rasa per 
satuan antara anggauta? dari ma- 
sing? angkatannja, 

Ta' perlu saj& terangkan segala 

Djika pada sesuatu hari ulang: di- 

an mempunjai arti jang lebih dalam 

  sesuatunja jang mengenai hal itu, 
tetapi tjukup agaknja djika. disini 
saja tegaskan, bahwa sekalipun ma- 
terieel tjukup, tenaga orang sempur- 
na, tetapi dengan tidak adanja rasa 

persatuan itu, sulitlah untuk dapat 
mengatakan, bahwa Angkatan Pe- 
rang sudah kuat. 

Tjontoh2 diluar negeri tjukup men 
djelaskan betapa dapat merugikan 

“bagai Negara, djika tidak ada rasa 

persatuan dalam angkatan masing2 
dan diantara ketiga angkatan itu.   Berdasarkan pada ,,Sapta marga” 
jg mendjadikan pedoman dari tiap? 
anggauta Angkatan Perang, maka 
saja jakin bahwa rasa persatuan itu 
sudah ada. Berkenaan dengar peng- 
harapan saja agar Angkatan Perang 

untuk madjunja mendjadi lebih kuat 
lagi, maka pada mengindjak tahun 

ke-7 ini, saja serukan supaja ma- 
sing? angkatan lebih memelihara la- 
  

Tn Korea dapat dibawa ke 
penjelesaian militer? —   

PBB sanggup hentikan serangan Komunis 
Bradley kembali di Tokio 

D JENDERAL Omar Eiradley, ketua gabungan kepala? staf Amerika, 
dan djenderal Matthew Ridgway pada Selasa petang jl. tiba kembali 

di Tokio setelah mengadakan kundj ungan selama ? hari di Korea. 

Bradley dan Ridgway disertai oleh : sendjata itu akan terputus seluruh- 

panglima Tentara “ke-8 “djenderal 
James Van Fleet, ahli Sovjet dalam 

state department Charles Bohlen, 
dan dutabesar Amerika di Korea 
John J. Muccio. 

Sebelum kembali dari Korea, djen- 
deral Bradley menjatakan “kepada 

para wartawan, bahwa pasukan2 P- 
BB mempunjai. tjukup serdadu2 di 

Sosialis di Asia Tenggara. — Rtr. 
Korea untuk menghentikan setiap se 

rangan jang mungkin dilakukan oleh 
pihak Utara. 

Ditanja apakah bembifjarbang gen 
tjatan sendjata . di Kaesong nanti 

akan dimulai kembali, Bradley me- 
njatakan bahwa ini akan tergantung 

pada keadaan, tetapi ia tidak menga 
takan terus terang. bahwa delegasi 

PBB tidak akan kembali ke Kaesong. 
Mendjawab sebuah pertanjaan lain 

nja, djenderal Bradley menjatakan, 
bahwa pasukan? PBB dapat memba- 
wa peperangan di Korea Kesuatu pe- 
njelesaian militer jang memuaskan, 
andaikata pembitjaraan2 gentjatan 

nja. 1 
Utara belum djuga men- 
djawab. 

Sementara itu Radio Peking dan 

Radio Pyongyang dalam siaran2nja 
pada hari Selasa jl. sama sekali ti- 
dak menjebut2 tentang krisis. perun 
dingan2 gentjatan sendjata di Korea. 

Kesepian ini oleh kalangan2 di To- 
kio diartikan bahwa para pemimpin 
militer Utara kini belum mengambil 

keputusan apakah mereka akan me- 

“nerima atau menolak usul djenderal 
Ridgway itu jang menghendaki su- 
paja perundingan2 gentjatan sendja- 
ta segera dilandjutkan ditempat pe- 
rundingan lain. 

Hingga kini lebih dari 5 hari telah 
lampau sedjak panglima tertinggi pa. 
sukan2 PBB menjampaikan usulnja 
itu dan menegaskan, bahwa delegasi 

PBB tidak akan . kembali ke Kae- 

song, dimana diwaktu jang lampau . 
telah banjak terdjadi gangguan2 da- 
lam pembitjaraan2 gentjatan sen-   djata. — Ant-UP.   

Angkatan Perang dapat kuat 
Asal ada rasa persatuan 

DALAH satu kenjataan, bahwa pada tiap? 
organisasi atau badan, jang terlihat dari luar hanjalah satu kera- 

maian, dan nampaknja suasana kegembiraan antara orang2 jang berke- 
pentingan. Bahkan pada“ umumnja masjarakat melihatnja hanja terba- | 
tas: pada keramdiannja sadja, setelah selesai keramaian itu, maka se- 
lesailah pula pandangannja terhadap soal itu. 

hari ulang dari sesuatu 

  

  

gi rasa persatuan itu, 
Dengan adanja persatuan jg kekal 

antara anggauta2 dari masing2 ang- 
katan, kemudian adanja persatuan 
antara Angkatan Darat, Udara dan 

Laut, maka akanlah timbul rasa ker 

“dja-sama jang sempurna, jang pada 
achirnja melahirkan djaminan keku- 

atan jang teguh bagai Nusa dan 
Bangsa. 

Semoga Tuhan. dapat memperlin- 

dunginja, agar dapat tertjapai tjita- 
tjita ini. 

SAJEMBARA ANGKATAN 
PERANG 

Bertepatan dengan hari ulang ta- 
hun ke-6 Angkatan Perang kita, ma- 
ka Panitia Perajaan Pusat Hari Ang 
katan Perang Sub Panitia' Penerang- 
an mengadakan sajembaran berha- 
diah. Setiap orang, kotjuali an 1ggau- 
ta2 APRI, dapat mengikuti sajem- 
bara tsb. Para penebak harus menu- 
lis siapa? gambar "jang tertjantum 
pada siaran sajembara itu, demikian 
pula gambar? dan tanda? lainnja. 

Lebih landjut para pembatja. da- 
pat mengikutihja siaran La kasa 
pit ini. 

  

37 Orang Kangra asing 
Diterima djadi Pegawai 
Negeri. 

Pemerintah telah memberikan per 
setudjuan untuk menerima 37 orang 
hangsa Asing bekerdja pada bebera- 
pa Kementerian,  diantaranja ham- 
pir 997, tenaga tersebut terdiri dari 
bangsa Belanda. 

Para pegawai ini boleh dikatakan 
semuanja achli (vakmensen). 

(Kor. ,ER”). 
  

Polisi Negara diberi tugas 
Mendjamin keamanan 
Dalam Negeri. 

Sebagai hasil dari pada perdjalan- 
an penindjauan Perdana Menteri 

Sukiman ke Djawa Barat dan Djawa 
Timur baru ini, dalam salah satu 
sidangnja jang terachir Kabinet In- 
donesia telah ' menjetudjui dalam 
prinsipnja, bahwa Staf Keamanan 
harus mempergunakan Polisi Nega- 
ra, dalan# usaha mendjamin keaman- 
an Dalam Negeri, sedangkan “Ang- 
katan Perang hanja. diperlukan | bila 
diminta bantuannja. (Kor. ,K.R.”). 

   

  

Wartawan akan menerima 

bintang? 
Menurut djurubitjara Kementerian 

Pertahanan pada peringatan berdiri- 
nja “Angkatan Perang - Indoncsia 
nanti, oleh Kepala Staf Angkatan 
Perang akan diberikan tandagpeng- 
hargaan kepada. 4 orang watawan 
Indonesia “jang sekali ini kebetulan 
terdiri dari wartasyan? jang heker- 
dja di Djakarta, Siapa? mereka itu, 
akan diumumkan pada  waktunja 
nanti. Ant. 

   

    

  

Penangkapan dan pem- 
bersihan 

Terlepas dari ihterpclasi Mr. Tan 
Po Goan, dalam tempo jang singkat 
dapat diharapkan Pemerintah akan 
memberikan keterangan dimuka Par 
lemen merigenai tangkapan? bulan 
Agustus jang lampau. (Kor. ,,KR”). 

  

Padjak Rumah Tangga 
Pemerintah kini sedang  menjeli- 

diki kembali. kemungkinan untuk 
mendjalankan lagi peraturan? “Pa- 
djak Rumah Tangga seperti diada- 
kan sebelum perang, jang berarti 
bahwa padjak tersebut tidak hanja 
terbatas mengenai mobil-mobil sa- 
dja. — (Kor. , KR). 

—TIDAK 'TERBIT-— 
Besok hati Djunvat, tanggal 

5 Oktober 1951, Hari Angkatan 
Perang, harian kita TIDAK 
TERBIT. 

Harap pdra pemiiyitja, dan 
pemasang adpertensi maklum 
adanja. & 

“p ireksi. 

    

A3 HAN MEA Iga sap Naba 
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Tentara Keamanan 
semangat rakjat jg ng- di : 

  

     
   
   

  

   

  

   

     

      

  

   

  

   
   

  

   

        

makanan | Serui kita | Rt 

ngan tabah. 
Selain itu “hendaknja kita mene-    

    
   
    

    

      
      
    

   

    

   

   
    
   

    

   

   
   

   
   

   
     

     

    
    
   
   

    
    

   
   

    

    

    

  

    
    

      

   

   
   

     
   

    

    
        

    

   
   

  

    

  

    

    
   

   
     
   

  

   
   

  

   

    

    

    

   

      

    
     

    

    

   
   

   
    

     
    
    
   

       

    

     

      

   

   

  

“Kita tempuh, Tindakan2 jang salah, 

: benar dan baik, mari kita Ogadikan 

- pedoman. 
Pula pada hari Dena ini kita 

, ti jg tabah dan penuh kesanggupan 
untuk menjelesaikan tugas2 Negara 

: | eng aa anann, kepada kita. 
Pata, Pena bentara dan per- 

  

'bermatjam ragam 
. jang telah ditempuh, 

Bam 5 ap auaak mau- 

sedikit pula kesulitan2 jang 

“pahit itu maka ia 
hantjur, tetapi ma- 

  

Tenda bnngan halaman 1) 

, Diteberana bagian, Aang ae kita. 

2 ntuk it ma. an Ae makhaniah 4 : 
, jang mentie- 

1 dan 

Fita Tohari 

P3 kuat: dan 

ai seluruhnja. 

   
    

  

  

    : akah masih. terdapat sema. 
     
      
   
    
        
     

Bgt . Melihat Ha. depan de- 2 
        

pa kebelakang riwajat jang telah 

. mari kita buang dan tindakan2 jang 

' harus melihat hari depan dengan ha- | 

lang tempo d 

djustru dengan pe- | — 

»1 Oleh pihak jang berw: 

I sangkut. 

akat  hanja 

LI Ipraktek masih baik kalau. 

  

  
0 Ba tah mening- 

Ka 1 “kebidjaksanaan. : 
“KELUAR kita harus selalu siap se 

$ bata karena Negara kita jang kaja ra 
Ija dan letaknja strategisch ini setiap 

Suasana | saat Mn bahaja. 
dunia sekarang “diliputi. oleh men- 
7g jang gelap. Setiap saat “bisa 

petjah perang jang . mungkin bisa | 
| membawa Negara kita Kenanan ba- 

    

  1 haja. 
F | Sa ntfiranjuk A.P. 

| Apakah js harus: kita kerdjakan ? 

Saja kemuka- | 
kan factor2 jang 

# penting sadj,a se 
bagai usaha ke- 
rah  kesempur- 

naan Angkatan 
Perang kita: 

        
Kita harus tetap 
ernelihara djiwa 

   
s aa 

patriot kita dan membuat kita lebih | 
staatsbervust dari pada jang sudah2. | 
Kedua: Hubungan kita dengan | 

| segala lapisan rakjat harus tetap 
erat, karena tiada persatnan antara 

| tent tara dan rakjat-tak mungkin di- 
laksanakan Pertahanan Rakjat To- 

| taal. 
Ketiga: Kita harus memperda- 

lam dan memperluas pengetahuan 
|kemiliteran kita, karena kita sudah | 
(sangat ketinggalan dari Negara? Ja 
in jang sudah lama merdeka. 

Koe pat: - Djangan membu- 
ngan pertjuma. Beria- 

tih dan bela jarlah dengan giat. 
Itulah factor2 jang terpenting jg 

| perta diperhatikan oleh kita bersa- 
| ma. Sekianlah amanat saja, mudah2- 
an berguna djuga “untuk bahan 

i Jnungan. :didalam. kita .mempet 
Bar jang” mina ini. 

   
    

   

   

Pertama 

  

“Ke! Maluku. 

. Mulai tg, 1 (Oktober 1951, 
eri Agama, K. H. Masjid 

ipembantunja diberi tugas 
mi ersiapkan Kantor Urus- 

Pep Maluku, 

  

  
    

  

asa aa 
| waktu jang diperlukan 
bentukan Kantor? itu, pe- 

ebut diperbantukan pana 
Gubernur Maluku di Am- 

(Kor. KR), 

   

  

dan kitab sutji 
“Omar. 

2 Hi Masikur diberi tag 3 

       
| “Angkatan Perangi kita     

' Duta P: kan Madiatkwa 1   | Duta Besar Pakistan Dr. 
ayat M: lik, waktu mengundjungi 

jid raja di Bindjai dan 

  

  

p2 mesdjid itu sebuah kitab 

Isutji Al-@uran jang ditjetak di Pa- 
'kistan. Di Medan ja telah kundjungi 
pula mesdjid di Djalan Mesdjid dan 

bekas mesdjid jang runtuh kena bom 
“ pendudukan sekutu di Djalan 

  

   (Serdang jang kini 
Ikan kembali. Disini Duta Besar itu 
telah memberikan sumbangan uang 
seribu rupiah untuk mendirikan mes 
djid itu kembali. 

Pada kundjungannja kerumah ja- 

|telah memberikan hadiah pula R. 
1.000.— dan sebuah Al-@uran. Djuga 

lawan Gan mesdjid raja di Dijalan Ra 
|ja Medan dengan meninggalkan di- 
| rumah sutji itu sebuah Al-Guran tje 
takan Pakistan. — Ant. 

  

M. Mochtar tiba  di- 
.. Djakarta 

Telah tiba di-Djakarta dari Bang- 
kok, Malikooswari Mochtar 
.negara, charge Waffaires Indonesia 
buat Siam, 

Kedatangannja ini. adalah 'berhu- 
bung dengan konperensi jang akan 
Gtadakan diantara Kementerian Luar 

Psregeri dengan para waki? RI. di- 
negara? sekitar Asia dan Tak 
Ant: 

“Berhubung dengan kenaikan har 

itu di- 
ben- 

terangkan, bahwa k ikan 

sebabkan dinaikkannja tjukai 

d Ia 50 sen. 
bensin di Djakarta dari 172 
ang. Pena per 
Ant. 

    

  

  

    

nja b 

  

  

paberik2 padi. 

Seperti dikabarkan beberapa wak | 
“tu jang lalu di Malang telah ditutup 

djib 7 paberik 
“padi, di Kedurus Surabaja i paberik, 
tarena paberik2 itu telah menjalahi 
perdjandjian dan mengerdjakan | 

  
. penggilingan padi bagi pihak ketiga. 

| Menurut satu. clausule dalam per- : 
djandjian paberik2 itu bisa Gitutup 1. 
tahun lamanja. 
|Pernjata beberapa paberik lagi ter 

perkara Serupa, dian 
nja Lag | Besuki. Jan 

Sekat nata, kedjadian de- 
aa 1 paberi a Kabupaten Dta- 

ang itu. Mereka itu sama sekali ti- 
dak menggilingkan pt tuk Pemerin- . 
tah dan harja untu Meperenargh 
dan didjual keluar. 
Umumnja untuk 7544 mereka ha. 

rus membelikan serta mengerdjakan 

   

'bagi Pemerintah, dan'untuk 2575 bo' 
leh untuk diri sendiri, tetapi 
nja koOntrole tidak ada dan 

rupa- 
dalam : 

mereka 
Janengerdjakan sebaliknja. 

“Paberik harus. penuhi 
5 kekurangannja. 

| Tindakan   

Tema am mata peladjaran figih. » 
“Mochtar Jahja Administrateur Lah 

1 Pendi dikan Agama di Brebes, dalam 

jang diambil scka rang | 
" 0. oleh Pemerintah jalah, beras kekura | engan 

gan jang harus! dimasukkan untuk | 
Pemerintah harus: Papan oleh par 

    

5 aan Kaban ketua Fat) 
culteit 

MET Akik indie! kuliah figih. 
“Banpan surat keputusan Menteri 
Agama, terhitung mulai tel Sep- 
tember 1951, mereka. jang namanja je 
tersebut dibawah ini ditundjuk 

Tinggi Agama Islam di Jogjakarta. | 
1. KR.H. hasan Ketua Mahkamah | 

I inggi di Surakarta sebagai 
/Paculteit serta memberi kulli- 

| Kementerian Agama di Djakar 
bagai Lektor dalam mata pe- 
ran “Madita, : 

   

  

     

   

    

! 

       
   

  

   

  

ie P3 5 mata pela- 
3 n Sociografie "jk dan Se , 
irah Kebudajaan SARA . 1 

““5. K.H. Muhammad ' aib Penilik | 
2 
     
     “peladj afsir, Ilmu Kalam :   

    

    

Jai) sekwintalnja. 

Situasi Beras: 

.#emointah me 

  

li padi 
jan harga luar? 

Ie situ Penjakayan 'berasIpadi dilarang 
C3 IHAK resmi menerangkan, bahwa dari rantjangan bend ak mengum 

pulkan beras Sebanjak. 190.000 ton dalam tahun-panen ini, kira2 ha 
isa fidapat 59.000 ton, Inipun sesudah diadakan daja upaja untuk 

mengatasi kesukaran2, seperti akibat? Denata kontrak oleh aan 

berik, dan Ioi jang ada sekarang 
jang dikerdjakan untuk pihak keti- 
ga dianggap sebagai beras Pemerin- 
“tah. Dengan djalan teraehir ini Pe- 
merintah dapat menutup ketingga- 

i Sanetie: Isin, seperti penutupan, ti 
dak didjalankan, 

. Semula rantjangan - pengumpulan 
padi oleh BAMA via Pusat Beras 
Djawa Timur 
rik2 beras) dianggap bisa selesai pa 
da pertengahan bulan Djuli jl. Jaitu 
kalau PBDT memenuhi: kewadjiban- 
nja.dengan tidak mengerdjakan un- 
tuk pihak ketiga sebelum rantjang- 
an Pemerintah itu selesai. 

ton ditambah dengan 11.000 ton tsb 
diatas jang dapat .,,dikedjar” itu 
dan dari vrjje pellers dapat / dikum- 
pulkan 10.000 ton. Semuanja ber- 
djumlah" kira2 44.000 ton beras. Se- 
landjutnja kini dikerahkan semua 
PP, Djawatan Gerakan Tani, Djawa 
tan Pertanian, Djawatan Kooperasi 

tuk sedapat mungkin memenuhi 
ebutuhan Pemerintah dan Masjara 

kat, tetapi rantjangan 100.000: "ton 
untuk tahun panen ini tidak mung- 
|kin lagi dipevuhi. 

Kini Pemerintah membeli padi de 
Iuar, kira2 R 100,— (pa 

Sementara itu pe- 

    

  
memberi kulliah pada: md uda : 

Iandupan beras keluar Djawa belum 
Sil. Dengan demikian usaha un | 

da perbaikan peredaran jang 
atjau, ga meskipun pada ke 

| njat: ia. produksi beras tahun ini 
Tebih Benih 1577, dari pada tahun jl, 

  Minta      ab. — (Kor, #K.RM). 

ama pen meehNan be- 

  

39, f 2 : 
Banjak beras  diselun- 
dupkan keluar? 

Sementara ita menirut Sule kepa 
bagian perekonornian dari kantor 

sekretariat probinsi — Djawa' Barat, 
sebab2 naiknja harga beras terus- 
(menerns, terutama di Djawa Barat 
.antara Jain ialah karena sampai se- 
karang” usaha memberantas penje- 

tuk menekan naiknja harga beras 
itu terutama jharus didasark kan kepa 

ani 

   

  

persoalan persediaan, dan barga be- 
rat tetap sulit, Menurut keterangan 
jang didapatnja, sekarang dipasar 

pras Palomba ing, Medan, | Takassar 
1. terdapat ras Tjiandjur, Tegal 

dan Bondowoso. jang Jandupkan 
kesana dan harganja Sudah sangat 

Yan-- 
yura. telah menghadiahkan un | 

sedang dibangun 

tim piatu di Pulaubrajan, Dr. Omar: 
, '#perintah atau permintaan, tampil ke 

"muka dari dalam masjarakat menju- ac 

ia telah berkundjung ke Makam Pah 

prabu- 

Jan .10 sampai 11.000 ton beras. f 

(perkumpulan pabe- ! 

  

  
| Tjukai bensin dinaikkan | 

ga. bensin mulai 1 Oktober 1951 di ! 

sin jang tadinja 20sen per Jiter men 

A 

2 

6 rtentu untuk 

» Jang ada . sekarang jalah: 23. 000 (selamatan bers:   
  

  

   

    

Se 

“sedang ea Meskipun semata da 
sanggup mengatas segala bahaja jg mengantjam - “keselamatan Negara, 

seperti pernah dibuktikan berkalig. 
: "eaadaka berbaris 4 Alung - Utara Jogja, pada salah yi Pa ga “ 
| IL | hari NT tahunnja jt. Ni 

Gar 

  

LI 

  

     

    

   

tettih 

nbar diatas ini menundjukkan | 7 

. 

  

  

   
perak kita, NGBKATAN 

dan Angkatam Udara, 
Sakagpan aa mempertahankan kergerileikaan negara gan. bangsa dari pada 

serangan kekhasan asing. 

Maka dasar ig'sehat, inilah, 
diinsafi oleh B 

oleh para pemu 

Tg 
rsa Indonesia dan 

n kesatrya chu- 

susnja jang didorong oleh tjita2 jang 
luhur, dengan sukarela dengan tiada   

sun barisan kesafuan, — jang men- 

djadikan Angkatan MS kita Na 

memberi kepertja 

sa gojang kepada kite 

' Seperti djuga 
sendiri, demikia 

didalam me- 
sesuai dengan 

a jang sangat 

an negara. 
| Perang | 

annja jang sew 
lakukan tugas. 
sifatnja didala: 
genting bagi 4 

Maka walanpun ! 
kita ini boleh 2. 
umur setahun dj gx, akan tetapi 
pengalaman jang “didjalani selama 
bidupnja itu didalam serba kekurang 
annja, — menentang, dan menolak 

serangan musuh dari liar jang ter- 

  

atur Inenirat “system menekan 
modern jang mempunjai sendjata 

serba modern, — didalam waktu jg 
pendek telah memberi kedudukan jg 
tidak rendah kepadanja diantara se- 
gala kesatuan angkatan perang ne- 
gara2 muda didunia. 

Ketaatan Angkatan Perang kita 
kepada Pemerintah dan kepada ke- 
pentingan Bangsa ban Tanah Air, jg 
telah dibuktikan dengan perkataan ! 

Gan perbuatan, (adalah buah dari pa- 
da keinsjafan - “jang hidup didalam 
hati para panglima, perwira dan pe- 

radjurit kita, bahwa mereka itu me- : 
rupakan suatu bagian didalam ma- 

sSjarakat jang memikul tugas menje- 
lamatkan Negara dan: Bangsa dari 
pada antjaman dari luar. 

Dan dengan besar hati saja dapat: 
melihat kenjataan, bahwa ketaatan 
Angkatan Perang itu kiranja adalah 
lebih besar dari pada ketaatan bagi- 
an lain? jang didalam masjarakat 
djuga satu2nja mempunjai tugas jg 

Pe pa dan ke- 

   

  

   
Sesungguhnja lak sesuai dengan 

sifatnja, apabila | 'ngkatan Perang 
kita sekarang, — sesudah masa per- 
.djoangan dengan musuh. dari luar ter 

tutup pada.27 esember 1949, — ter 
paksa turut bertindak untuk mem- 
bantu menetapkan ketenteraman di- 
dalam negeri, tetapi ini adalah suatu 

paksaan keadaan: berhubung dengan 
aparat pendjaga keamanan kita ma- 

:sih belum sempurna. 

  

  

Ima Mentjari minjak dari mm 
udara 

Didaerah Benggala Barat. 

Sebuah pesawat terbang jg 
Giperiengkapi' dgn magneto- 
meter telah tiba di Caicutta 
untuk memulai dengan pengin 
taian diatas daerah Benggala 
Barat dan ” Assam jang akan 

| dilakukan sebagai “tindakan. 
pendahuluan mentjari sumber 
minjak. 

Magnetometer “adalah sitatu 
alat, untuk mengukur daja 
dan arah (tudjuan) kukuatan? 

.magnit.: Pengintaian itu akan 
dHakuKan oleh Standard  Va- 
cum oil. Company ' dengan 
persetudjuan “ig pemerintah 
India, 

persetudj itu 
djuga bata jadakan oleh Slan 
vac dengan pameri intah Pakis 
fan untuk melak ukan pengin- 
taian diatas « yah Benggala 
Timur. 

  

   

“sematjam 

     
   
  

      

      

  

Presiden dir ktur Stanvac, 
Ri H. Peast atakan, bah 
wa pengintaian itu. “dimulai 
pada awal bulan Oktober. 

HE (GLA.). 
4     tinggi. mmm - Ant,   

    

   

  

    

    

    
    
    

  

jang 5 kanak 
pertahanan Negara 

jani Angkatan Darat, 
lahir didalam revolusi Gan tumbuh didalam 

Angkatan Laut 

  

Lagi pula Sal zaman peralih- 
an ini kekatjauan jang timbul disana 
sini jg tertudju gu hendak merun 
tuhkan martabat dan ea Pajae, 
rintah, belumalah tentu “dig 
semata? oleh berbagai 
bangsa Na aaup' 

     
     

   

  

        

     

  

: Bun mema ri pihak ak pen t) 
(tjing ai an 

“ Mudah2an ti 

5 basa didalam hal ini segera, 
nja tidak diperlukan lagi, 

ngkatan Perang 'itu bebas dapat 

n Manek catan" pe 
endak- 

    
   

menghadapi keadaan in-   
baru ber-' 

dasar kei nsjafan nasional, 

“Indonesia. Mereka, itulah dengan re- 

Injingkirkan Kesulitan2 

(kundjungan suku Dajak terbukti he   

5 kita rebut Gengan korban darah dan 

. mereka setelah kembali didaerahnja 

  

1 jang sulit dan berbahaja 
- Pena ta 1 

Maka apabila saja disini menjata- 
' kan penghargaan saja atas adanja, 

atas kemadjuannja dan atas Ojasa? | 
' Angkat Darat, “Yaut dan Udaragki ! 
ta pada Hari Angkatan Perang 5 Ok | 
tober 1951 ing, adalah karena saja" 
mengandung kejakinan, “bahwa Ang- 
katan Perang kita, jang berdiri -atas 

akan di- 

Bangsa kita didalam ke 

satuan jang padu kepada djalan jang. 
sebaisdaja Umuk menjempurnakan 
pertahanan negara, jang mendjadi 
sjarat jang penting bagi perkemba- 
ngan tenaga rakjat didalam suasana 

Kemerdekaan jang telah" bersama? 

    
    

    

  

   

      

   

  

   

  

   

    

gakeng oleh # 

  

tetap MemBubira DEL kelahts aanja 
serta tjita2 semula, dan selalu ber- 

usaha merapatkan pertalian dengan 
akjat dan masjarakat ! F 

  
2 

Tambunan menolak 
“ Keanggautaan delegasi Indo- 
nesia ke sidang umum PBB. 

Didapat kabar bahwa angganta 
seksi Luar Negeri Parlemen Mr. Tam 
bunan ,,berhubung dengan kesehatan 
nja” telah menolak penundjukan utk 
mendjadi anggauta delegasi Indone- ! 

sia kesidang umum PBB. 
Selain Tambunan disebut2 pula na 

ma Mr. Sunarjo. ketua.seksi Luar Ne 
geri Parlemen dan Prawoto Mangku- 

ehingga | 

usaha penjempurnaan |. 

“ku? 

“sisasi Tani) sg 

topranoto seb 
panitia itu 
Daerah. 

lat rentjana diteri 
jang d sa mpaik: “kepada 

    

   
   guh” dan Lk s desa” didaerah B, 

supaja dipergunakan untuk membe- 
rikan spengarem2” (pensiun kepa- 
da para bebas lurah dan pamong di- 
daerah B tsb, memberikan tambah- 
an kas desa kepada kelurahan jang 
menerima tambahan dari daerah B, 
untuk memberi sekedar tanah untuk 
tempat tinggal orang2 : daerah A jg 
tanahnja tidak diserahkan kempali, 
tapi diperbolehkan menggarap se- 
tjara ,,deelbouw” jang berlaku tu- 
run-menurun, untuk memberi tam-i 
bahan .lungguh” kepada :kelurahan 
Tjaturtunggal, karena paday umum- 
nja ,lungguhnja” kurang, dan achir- 
nja untuk persediaan pembangunan 
seperti “pasar, s kolahan, lapangan 

| olahraga dil. f 
Usul lain jang disampaikan ke- 

| pada Pemerintah, Daerah ialah pem- 

   

   

    

  

21 para tamatan: PBH 

sid Dengan impinan iliisunart se- 
laku kepala Djawatan ” Pendidikan 
Masjarakat daerah propinsi Djawa 
Tengah telah berlangsung konperen 
si kepala? inspeksi Pendidikan 'Ma- 
sjarakat kabupaten dan kotapradja. 

Dalam konperensi tersebut  an- 
tara lain ditetapkan tindakan? utk 
mempersiapkan jelenggaraan bu- 

batjaan untuk memelihara pe- 
ngetahuan orang2 “jang telah tam- 
mat dari kursus - Pemberantasan 
Buta Huruf. — Ant. : 

   

  

Ikatan keluarga Pendi- 
dikan Masjarakat berdiri 
“Di Semarang telah dibentuk Ikat- 

an Keluarga Pendidikan  Masjara- 
kat Djawa Tengaa diketuai oleh Mar 

( disiswojo. 
Ikatan tersebut hanja  merupa- 

    kan : persatuan , keluar "gaan dianta- 
ra para pendidik dan pengadjar di- 
lingkungan Djawatan Pendidikan 
Masjarakat dan tidak bertjorak se- 
rikat. sekerdja. . Tidak lama lagi 
akan dibentuk tjabang2-nja dikabu- 
paten2 dan kotapradja2 di Djawa 
Tengah. — Ant. 

Lulus udjian fakulteit ke- 
dokteran hewan 

“Menurut Fakulteit Kedokteran He- 
wan dari Balai Perguruan Tinggi R.I. 
di Bogor, telah lulus dalam udjian 
Doct. I Didi Atmadilaga. — Ant. 

  

  

(40.767 Ekor hama ta- 
naman dibasmi       Sasmito anggauta seksi Luar Negeri 

Parlemen sebagai mereka jang ditun 
djuk oleh Pemerintah untuk menan- 
da tangani sidang Menpan PBB tsb. 
Dengan penolakan Mr. Tambunan. 

kini disebut? djuga nama Mr. Moh: 

Yamin. Sebagai diketahui sidang j 
umum PBB akan diadakan di Paris 
bulan Nopember jad. —Ant. 

    

Gerakan pemberantasan badjing 
dan tikus jang merusak tanaman 
kelapa dan padi, dan dilakukan oleh 
penduduk ketjamatran Bener dan 
Purwodadi, kabupaten  Purweredjo, 
setengah bulan jl telah mendapat 
hasil jang memuaskan, diantaranja 

Laggg ekor badjing dan 8000 ekor ti- 
kus dapat dibinasakan.— Ant. 

  

Suku Dajak perhatikan para ilad 
Tjontohlah perdjuangan para ilad 

KKOMBONGAN suku Dajak dari Kalimantan Barat, jg. menindjau 

Djawa dalam soal ketata-negaraan serta melihat dari dekat djalan- 
nja pemerintahan, pada tgl. 2-10 jl. telah datang menindjau keasrama 

ilad (invaliden) Jogja. Maksud keda tangan mereka itu ialah untuk me- 
njaksikan keadaan para bekas pedjuang? kita dan jang pernah mereka 
Kirimi surabangan berupa uang dari Kalimantan Barat. 

Ketika itu jang mengundjungi 
asrama ada 9 orang dan dibawah 
pimpinan. R. Mochtar Hadikusumo, 
beserta isterinja, 
Kepada para tamu suku Dajak 

R. Mochtar Hadikusumo mengandjur 
kan, agar mereka itu dapat mengam 
bil tjontoh dari para ilad jang telah 
mengorbankan dirinja dengan njata 

untuk kepentingan Nusa dan Bangsa. 

la membela Negara kita, sehingga 
mereka menderita tjatjad. 

Selandjutnja diandjurkannja, agar 

masing2 mengandjurkan kepada rak. 
jatnja djanganlah hanja pandai me- 
nuntut, melainkan memberikan ban- 
tuan kepada Pemerintah dalam me- 

jang masih 
dihadapi Kita “hersama.  Achirnja 
R. Mochtar Hadikusumo menjampai- 
kan sokongan R 300,— dari para, ta- 
mu Kalimantan Barat. 

Oleh pimpinan asrama diuraikan 

sekedar riwajat perdjuangan para 
anggota ilad “serta diterangkarinja 
perhatian Pemerintah kepada mere- 
ka. DiKemukakannja selandjutnja ke 

sulitan2 jang mereka hadapi, sehing- 
ga mengakihatkan penderitaan moril 
dan materiil, Kesukaran2 tsb, meorn- 

bawa kesulitan pula dalam merawat 
anggota ilad: 

Selama para tamu .datang.diasra- | 
ma mereka diadjak melihat2 keada- 
an asrama dan anggota2 Had. Dgn'| 

  

tapa besar perhatian mereka terha- | 
dap para bekas pedjuang jang kini 
berkumpul dalam satu ikatan kaum 
tjatjad.         

  

Anggota2 P-4 Pusat 
dilantik 

Kini telah dilantik oleh Menteri 
Perburuhan — selaku Ketua Panitia 
Penjelesatan Perselisihan Perburuh- 
an Pusat wakil2 kementerian2 jang 
telah ditundjuk untuk duduk, dalam 
panitia tsb... 

Wakil2 Kementerian2 dalam  Pa- 
nitia Pusat adalah shb.: 

Kementerian | Perburuhan: Mr, 
Iman Supomo. dan Panangaran Si- 
vegar, masing2 sebagai Wk. Ketua 
I dan Wk. Ketua II merangkap ang- 
gota. Anggota2-nja terdiri dari 
wakil2 Kementerian2 Perhubungan: 
Mz, Sastromuljono, Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga: Sedjo Kertopati, | 

Ibrahim dan Su- 
J. Kasimo dan 
Tobias Subekti 

Mr. 

Perekonomian: Ir, 
naxrjo, Pertanian: I. 
Amien, Keuangan: 
dan Prajitno dan Kehakiman: 
Gatot dan Mr. Ali Afandi. 

Patut “diterangkan bahwa P-4. 
Pusat jang dulu berhubung dengan 
ditjabutnja, Peraturan Kekuasaan 
Militer (Pusat) No. 1/51 telah dibu- 
barkan. — Ant. 

Pegawai Matan 
Membuat — ketjurangan 
soal perumahan. ' 

N. T, T, pegawai dari Huisyestings 
Organisatie Bandung, telah ditang-' 
kap oleh polisi Bandung, karena di- 
persalahkan telah berbuat ketjurang 
an2 mengendi soal perumahan. Sak- 
si2 dan bahan2 telah 

sedang pe- 
pemeriksaan 

terdapat oleh polisi, 
.ngusutan perkara tersebut sekarang 

"masih dilandjutkan, — Ant, 

“tanah lung   
iTemen' 'kema 

   
   

    

   

  

    
    

        

Rentjana bandana? peng- 
E gabungan Kulon-Progo 

dan Adikarto goal 
Rentjana undang? penggabungan ' 

kabupaten Kulon Progo dan Kabupa" 
ten Adikarto, keduaznja dalam dae-' 3 

diterima" rah istimewa Jogjakarta, 
dengan suar bulat dalam sitang Par 

“in jang dihadliri oleh 
145 anggauta, Menteri Dalam Negeri, 
dan dipimpin oleh ketua Mr. Sartono. 

Persetudjuan. Parlemen 
| diberik: 

tersebut . 

    

   

   

    

   

    

   
      
    

  

   

    

| sesudah Menteri Dalam - 
'Negeri memberi djawaban atas per- si 
tanjaang beberapa anggauta pada si. 
dangnja 

  

$ !Kotapradia bwjarakah 
formasi pegawainja 

GB arik di Wealnitota Jogjakarta 
telah" dilangsungkan . pertemuan utk , 

| membitjarakan: susunan formasi pe- 
| gawai kotapradja sesuai dengan Un- :j 

geni Ig2 No. 16 mengenai: formasi2 pe- 
vai dalam "pemerintahan daerah. 

S lain dari itu menjusun formasi 
itu dihubungkan pula dengan ter- - 

otonom. :: Weo ninja 
kotapr adja. 

“Di Jogja 22 pendaftar 
betrouwbaarheidsrit 

Dari pihak Panitia Betrouwbaar- 
heidsrit sub Jogjakarta didapat kete 
rangan, bahwa untuk daerah Jogja- 

karta terdapaty22 orang jang akan 
mengikuti betrouwbaarheidsr it 'itu. 

Mengenai tidak setndjunia Wali- 
kota. Jogjakarta tentang “ pember- 
hentian lalu lintas Hope pada hari 
betrouwbaarheidtsrit itu “pihak pa- 
nitia betrouwbaarheidsrit menjata- 
kan, bahwa pemberhentian lalu lintas 
itu tidak ada. ' Memang dulu per- 
nah dir entjanakan, 

dilangsungkan. “4 

pemerintahan 

Perumahani dibitjarakan” 
di Kotapradja 

Siang kemarin bertempat di, 
lai Kota, Djawatan 

pat untuk. membitjarakan sekitar 

bala" pertama hari Rebo :: 

T'
. 

    

  

tetapi ta' dapat £ 

Ba-ti 

Pekerdjaan! 
Umum kotapradja dengan instansi2! 
jang bersangkutan mengadakan ra- 

maksud pendirian rumah2 ra'jat se-is: 
hat seperti jang direntjanakan oleh-- 
Djawatan Perumahan Pusat. 

Menurut sdr. Prodjohandoko, ang- 
gafta Dewan Pemerintah seksi Pe- 
kerdjaan Umum kotapradja, hal itu 
perlu segera dibitjarakan, berhu-   

INDRA: 

bung soal perumahan adalah ur- 
gent sekali. 

Menurut keterangan sdr. Sundjoto 
dari Badan Penasehat Djawatan Pe- 
rumahan Ra'jat waktu di Jogjakar- 

| ta baru2 ini, kotapradja akan mene- 
rima R 1.500.000.—, tetapi dalam 

| hal ini kotapradja akan membifjara- 
kan lebih landjut. 

TKP Kotapradja minta 
'tambahan beaja 
Dalam rapat TKP Jogjakarta ba-"“ 

ru2 ini telah memutuskan untuk. me- 

  

minta tambahan beaja guna meng-. . 
hadapi sa'at2 pemilihan anggauta 
DPR daerah tanggal 7 Oktober jad. 

Menurut keterangan, dengan bulat 
dimadjukan beaja tambahan  seba- 
njak" R 2988.-— jang 

bagikan kepada 14 KPS dalam kota 
jang akan digunakan untuk djamin- 
an, kesehatan, keamanan dll. 

Sementara itu dari 
KPPP didapat keterangan, “bahwa 
untuk menghadapi pemilihan ang- 
gauta DPR daerah itii, 
dimintakan ' tambahan beaja 
dari Pemerintah Pusat, 

lagi 

TKP2 akan ditjukupi dari uang J8. 
masih ada. 

Ngesti Pandawa ber- 
keliling 

Djawatan Radio Pa 

kalangan 

akan dibagi- “ 

tidak akan ' 

sedangkan 
permintaan tambahan beaja dari Bi 

Bagian Hu- 
bungan. Masjarakat Djawa ' Tengah 
akan melangsungkan pertundjukan 
Wajang Orang Derma, jang akan di- , 
selenggarakan oleh keluarga ,,Nges- 
ti Pandawa” dengan pendapat teh- 
nik barunja dalam gedung C.H.T.H. 
Jogjakarta hanja utk lamanja. 5 ma- 
lam, mulai tg. 6-10 Oktober 1951 
dan di Surakarta  djuga untuk 5 
malam, mulai tg. 15-19 Okt. 1951. 

Adapun uang pendapatan bersih- 
nja dari per tundjukan W. 0, terse- 
but akan didermakan kepada P.O.N., 
Korban Kelut dan Badan2 sosial 
lain2nja. 5 4 

Apotheek 
Buka pada hari Angkatan Perang 

tanggal 5 Oftober 1951 
,V. Gorkom” dari djam 09.00 - 12.00. 

  

LUXROR: 
Harro, Ida Prijatni dll. Segala” umur, 

,Rakjat Memilih”. Chatir 

Easy to wed”, Ester Wil « 
Tiams, Van Johnson. — 17 tahun. 
SOBO HARSONO: King Kong” — 
13 tahun, 
SENI SONO:,,King Kong”. “518 th. : 
REX:. Gun, Fighters”, Mandarph     Scott, Barbara Britton -— 2 tahun 

Apotheek W 

  

Pe
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Da
ta
 

Casa
 

    



    

    

    

    

  

       

    
   
   

  

       

   
          

    

    
     
    

#:   

telah menjampaikan kepadi 

    

  

0 Pernjata: 
m mengadjukan “pe 

dap Iran, Ta 

supaja. Iran ti d k sepeda yakasan “G 
Mohan ternasional. 

hadap Iran it : 
Pada Saptu j1. Tape A 

anggauta D.K. naskah dari res 
Tan ai me a   

sa2 tak dapa jampur 
tiada melangga kedau 

Mas'alah: Pa 
njak . Iran, iata 
asing di Iran 
jang mempunjai kene 
anta, Iran adalah n Taupakg 

“Kk “Tsarap- 
i 
: 
t delegasi? | Pernjataang 

lainnja.   kong masuknja tuduhan Inggeris'da 
lam “agenda: embitjaraan Dewan Ke 
amanan, delegasi Jugoslavia “Bebler 

. menjatakan berdiri nas pen- 
" dapat Sovjet. 

Delegasi Amerika . Serikat Warren 
Austin mengatakan, bahwa D.K. 
menghadapi suatu aa 

  

3 am. perseng - 

  

“ Delegasi Turki Salim Hai tas 
aka dimasukkannja masaalah 
minjak Iran dalam agenda. 

Delegasi Inggeris, Gladwyn Jebb, 
| mengatakan, bahwa karena Mahka- 

mah Internasional telah menjataken 

  

: sendiri berhak untuk menjelitiki per 

  

  
     
   
    

5 

    

    

   

NI 
| buatan Rusia, dengan demi 

dikeluarkan hari Tan jl. katakan, 
“bahwa didalam sektor 

1 wa Attlee hanja bern 

Setelah delegasi Eguador menjo- t 

arus mengikuti penda- 
ah Ma Papa kn 

  

      
    
     

  

    

men tam 
kompeten 

am. masaalaj 1 
   

  

dimasuk- |: 
itu “diperlukan, untuk memberi wak m agenda, 

| terlebih 
lan Tera n 

Er tetapi dengan 
Suara, “Glad- 
ka..Ia, mendie. 

    

  

ak itu, maka makan , 

  nukakan.putusan jang 
h. Mahkamah Inter: 

an Selatan dan 
2 Pa Tina Tren 

    

" . Perdebatan tgl. Il Tn 
: Tae Muluikan,     

  

    
ter | 

|rimkan suatu delegasi ke New York 
“dengan kekuasaan penuh. 

“ina menteri : Mohammad Mossadegh 

“lam Dewan. Keamanan, 

| Iran dalam Dewan Keamanan, jang 
: akan membitjarakan sengketa 

3 ka un- | 
dan ikut, ser. 

pa D. aa menunda KI 
tjaraan hinga, tan ggal 1 11 Oktober 

Lapan dk 

O #rjanpaikan 
"N Pan Pa Irag. Ant, AFP. 

      

   
    

   

pena 

  jang akan datang. 
Dikatakannja, bahwa penundaan: 

  

“En, kepada pemerintah Iran, mengi- 

 Mossadegh ketua delegasi. 
Dengan resmi diumumkan di Tehe 

yan pada Selasa jl. bahwa perda- 

akan mengepalai delegasi Iran da- 
jang akan 

membitjarakan sengketa - minjak 

mi- 
njak Iran pada tanggal 11 Oktober 
jang akan datang. : 
Diumumkan selandjutnja, bahwa 

berangkatnja Mossadegh baru akan 
diimumkan pada saat2 jg terachir, 
(untuk mentjegah demonstrasi2 dila- 

   

  

  Be Bana — Ant-AEP. 

  

  

Nkbak 

    

  

   
   

   

      

Rebo jl., menjerang 
k pegang teguh 

“Kata Churehill, pemerintah Mossa 
4 deg mengudji kekuatan kemanan 
pemerintah Attlee, dan ia tahu bah 

julit-besar sa-! 

aja” dengan mengirimkan pasukan? 
pajung dan kapal2 perang ke Timur 
:Tengah. 
Pidato Carchill tadi dinutjapkan, 

hanja beberapa NN kata setelah 
Anocprin Beyan, aa “Partai Buruh, 
mengadakan serarngar h jang pedas pu 
la terhadap Kn Be E 
Selandjutnia Churehi! mengata- 

kan tentang penarikan kembali Ing 
geris ag Teng minjak Iran, bah- 
.wa Ingg i 

  

   

   
  

    
   

      

   

jang SA Aa Ea 
kunan dan pimpinan Inggeris: di 

samping itu, Inggeris sekarang men 
djadi miskin pula”. 

Dan semuanja ini, kata Churchill, 
didjalankan bertentangan dengan ke. 
putusan Mahkamah Internasional. — 
Antara-UP. 

    

  

Fasa Korea: 

. Pertempuran disekitar 

  

. Kumsong 
Tn. buah pesawat MIG unbk djatah 

Jam 2 pertempuran diatas 
djet A.S. Sabre F.-86 telah       

NGKATAN udara ke-5 Amerika Serikat mengumumkan, bahwa da- 
Barat Laut hari Selasa jl. pesawat? 
ak djatuh 6 buah pesawat djet MIG 
japailah rekord baru djumlah pesa 

wat djet musuh, jang” dapat tertembak djatuh dim sehari pertempuran. 2 

Komunike tadi katakan bahwa 
mungkin sebuah pesawat djet Utara | 
“hantjur dan sebuah lagi mendapat: 
kerusakan karena pertempuran tsb., 
sedangkan pesawat2 PBB semua d2) 
pat dengan selamat kembali, 3 pang 
Kalan mereka. , 

AE Pasukan? Utara mundur. 
'Komunike tentara ke-8 -A.S. jang | 

Barat Laut 
Yanggu pada hari Senen sebuah bu   

  

kit jang strategis dapat direbut" dari 
tangan pihak Utara dan djuga sebuj 
ah “bukit lain, jang terletak. Barat 

t lembah jang dalam dan jang 
hh komunike tadi disebut. sebagai   

$ Na inata -bowl”, 
Serangan2 pihak Utara disebelah 

' Tenggara Kumsong, jang telah be 
kobar 2 hari lamanja, berachir h: 
Senen dengan penarikan Pan pa | 
sukan2 Utara. | 

Di front tengah menurut Mpspang. 
terdapat kontak ringan dengan pi- | 

“hak Ha Henna pasukan? PB 
B dalam daera. 
tahankan kedudukan? mereka. 
sektor Yonchon terdapat Peka 
sedang dari artileri Utara, demikian 

. komunike. tadig 1 
ba apn Pinilla sam: 

di Tokio. $ 
diwartakan, bahwa 

sampai di 'Tokio 
: Rojas  Pinilla, 

2 gkatan Detang Co | 
: jan Kg tata memerik, sa ba- 

taljon "Columbia, ng k 
pur dibawah pandji2 PB 

    

    

    

  

Kk : 

“Dikatakan bahwa @djenderal Pi inil | : 
la mungkin akan djuga xi y 
ai fregat Columbia ,,Admiralte Pa- 
Le kini aa m per- 

1 dari ang    

      

   
   

   
   

   
   
   

      
     
    

nan an Pp F 

“di Peking 

ah ini berhasil Naa 1 

   
   

lihatkan Nek sendjata tentara 
RRT jang terbaru. 

Ba an korenponden tadi, hanja 
setahun 3 . perlengkapan ten 

c i alat2 sendjata 
jang “dipanut dari musuh, jaitu ka- 

     

rabijn2 Djepang, meriam2 anti-tank | 
Amerika dan sendja! a2 lainnja jang 

| dahulu diberikan Amerika ap 
Chiang Kai Shek. 3 1 5 

“Akan tetapi itu semuanja seka- 
rang sudah basi”, karena tentara 
RRT sekarang: sudah mempunjai 
'sendjata2 jang terbaru, seperti arti- 

» leri 'otomatik, mitraljur ringan, me- 
xiam2 dan ' howitzer kaliber besar, 
(tank, roket, mortir, dan infantri ber- 

. motor, 

(pesawat peraburit jet. 

Seterusnja- Koresponden tadi me- 
i Ingatakan, bahwa 400.000 penduduk 

'Peking ikut berbaris, dibawah pan- 
dji2 perdamaian dan perasaan solider 
dengan. kam perdamaian jang di-| 
pimpin oleh Sovjet Uni. Ant. UP. 

Presiden Juan Domingo Peron dari 
21 Argentina hari Senin jl. mengatakan 

"| kepada pers di Buenos Aires, bahwa 
jang mendjadi peni hasut ter penting 

dalam pemberontakan jang telah di- 
jagatkan achirg ini, dalah Spruille 
aden, bekas dutabesar Amerika Se | Br 

|rikat di Argentina. 

Demikian menurut siaran Radio | 
resmi Argentina. 

Menurut Djenderal Peron, Braden.   

2 P EMIMPIN Partai Konservatif Inggeris Winston Churchil 
I : pidato kampanje pemilihan, jang diadakan di Liverpool pada' malam: 

emerintah Attlee dan dikatakannja bahwa Attlee 
jandjinja, untuk mempertahankan dirinja di Iran, 

Injatakan, bahwa program ini 
1 mn ana djumlah 1 miljard dollar 

  

Lakan menderita hebat dalam musim 
| dingin jang akan datang. 5: 

“Diantara pesawat2 terbang jang | 
ikut merajakan hari nasional RRT 
itu disebut2nja. sedjumlah besar” 

  

Ba 
dalam. 

  

Produksi sendjata2 atom 
Amerika spj diperluas 
Panitia Tenaga Atom. SKongres 

Amerika dalam sidangnja pada ag 
min malam dengan kuat menra 

Giurkan suatu program untuk ra. 
perluas produksi alat2 sendjata 

atom. 
Seorang anggota panitia tersebut 

jang tidak mau disebut namanja me- 
akan 

  
“biajanja, tetapi tidak akan 

mentjapai djumlah 6 “djuta dollar se- 
bagai telah diumumkan oleh ketua 
panitia Brian Mac Mahon dalam pi- 

   

| ngatakan pada hari Selasa 

  datonja dimuka Senat baru2 ini. “ 
Sidang pada Senin malam itu di- 

hadliri oleh kepala2 staf djenderal 
Vandenberg, djenderal Collins dan: 
Jaksamana Tana Ant. AFP. 

  

Korea Utara harus lekas 
“ berunding 

Peringatan radio Timur | 
Djauh PBb. 

Radio Timur Djauh PBB hari Se 
nin jl. peringatkan Korea Utara, 
bahwa mereka harus adakan gentja-. 
tan sendjata karena kalau tidak | 

| Musim dingin dekat tiba dan dgn 
ini kesulitan? dalam pengangkutan. 
Kedudukan Korea Utara dengan tje 
pat akan bertambah buruk dalam 
bulan? jang akan datang. Keadaan 
ini dapat sangat merugikan posisi- 
nja dalam rundingan jang kelak 
akan dilakukan, demikian radio ter 
sebut. — UP. 

PBB tidak mau kembali 
ke Kaesong 

Pernjataan Ridway. 
Pihak Korea Utara pada hari Se 

nin bungkem. atas peringatan pem- 
besar? tertinggi PBB, bahwa PBB 
tidak mau kembali ke Kaespn ng sam: 
bil menjatakan dengan samar? ban 
wa djika Utara mendesak dalam so 
'al ini, maka rundingan gentjatan sen 
Gjata akan Giputuskan. 
'Djenderal Ridgway serta djenderal 

Bradley telah mengatakan, PBB ti- 
dak niat kembali ke Kaesong buat- 
Denga an Pa BENJAtAn 
sendjata. — UP. . 

  

Bradley menindjau. Fronti| 
Korea 

Djenderal Omar Bradley hari "g 
nin jl. tiba di Korea utk menindjau 
medan pertempuran. Ia diiring oleh: 
djenderal Ridgway dan Charles Boh- 
len, ahli soal Rusia dari kementerian     hang nnn Amerika Serikat. — UP. 

  

Argentina? 

tina telah mempergunakan segala 
sumber dan kekuasaan kedutaan be- 

| sar Amerika disana dan uang jang 
bisa didapatnja, untuk membangun- 
kan "perbuatan? subversif. 

Seterusnja Peron mengatakan, se- 

telah Braden diangkat mendjadi pem 
bantu menteri Inar negeri urusan 
Amerika Latin, yia meneruskan pe- 

“kordjaannja untuk mengobarkan pe- 
| rang saudara di Argentina.” 

  

| “ Dikatakannja bahwa setelah Mes- ' 
ketika Meta dutabesar di ya yen sersmith diangkat sebagai dutabesar 

1 

  

Haha paka Nanah Iri 
ri Nah negeri Iran, Bagh . | 

  

      
h meujampaikan “"pro- 
ta Iray'di 

  

sheran ber 
lang: kapal? pe- 

B. Tnggenh dipera iran Irag, 
Ai K axemi telah puja 
n instruksi kepada duta 

Bagdad supaja Gjuga nx- 
“protes semafjant ibu 

  

   

 Komperansi , "Arab — Israel 

telah me- 
rab dan Israel 
erdamaian di 

mereka melandjutkan 
Ing pembitjaraan?nja dalam ming- 

"5 ini, RN : 

Putusan untuk: memulai Ykembsfi 
ena yana jang telah dihenti- 

kan sedjak hari Selasa jk itu diam- 
Tbil setelah sidang suatu interko- 
misi” 
telah “diadakan untuk mentjoba men- 
tjari djaminan dari delegasi Arab 

/|dan Israel bahwa mereka sedikit2- 
“Inja menjetudjui prosedur konperensi. 
Ant. - UP. 

. ala ka 

Ne s : 

dalam perundingan | 

       

  

  

$ 

    

    

      

   

$ onal Ameri is 

ka Serikat m uskan pada, hari 
“Selasa jl, bahwa Djepang dapat me- 

2 dalam djumlah 

POORNA perdagangannja ' 
akukan dengan nega RA 

jang ketjil, de 

ngan tidak usah kehilangan bantuan 

keuangan Amerika. 
Seper ti dikerghui, undang 

ja ng di 

  

  

ban- 

tuan kepada Iuar negeri Ne 
'diberikannja bantuan   
jataupun mesiu.' 

Kontak2 informil ini diduga ' 

Lrika 

Amerika Ke- 

pada. tiap2 negara jang mengata- 
kan perdagangan dengan negara? 
Tirai Besi dalam Kategori barang? 
jang tertentu. 
Dewan Keamanan Nasional Ame- 

mengetjualikan 'Djepang dari 
larangan tersebut, dengan "alasan, 
bahwa, perdagangannja dengan biok 
Sovjet tidaklah berarti dan tidak ter 
masuk didalamnja alat2 sendjata 

Ant AN 

  

  

—— Konperensi Bahan? M entah Inter- 

nasional (IMO) telah menentukan 
alokasi, 677.160 ton metrik tembaga 
dan 469.280 ton metrik seng untuk 
(aiwulan ke-empat dari tahun 1951. 

bat, perang Inggeris 'akan 
, aggalkan' Shatt Ul-Arab 

  

D 
Kata Shepherd 

UTABESAR kkaeiris di Veheran Sir Francis Shepherd mengemuka 

kan dalam konperensi pers pada bari Selasa jl. bahwa segala Kapal 

perang Inggeris akan ditarik. kembali dari sungai Shaftul-Arab, setelah 

selesai pengungsian pegawai? bangsa Inggeris dari Abadan. : 

: Diter angkannja pula bahwa major 
Francis Capper, konsul Inggeris di 

“Tran Selatan hari Rebo jl  ber- 
tolak bersama-sama ahli2 tehnik 
Inggeris tadi, seperti diketahui, pe- 
merintah Iran telah mentjabut kem 
bali surat-pengakuannja, karena Cap 
per telah memburukkan nama bebe 
rapa pembesar Irai di Iran Selatan. 
Selandjutnja Shu 

sa India dan Pakistan dengan kema 
ikuan sendiri akan mevinggalkan Iran 
pula. 3 

12 tehnik Inggeris ta 
itertawakan. 

    . 

. Sementara itu berita sReuter” me 
jl. bah- 

wa ahli2 tehnik bi “Inggeris di 
Abadan telah mengkritik rentjana 
pemerintah Inggeris untuk meng- 
ungsikan mereka dari Ahadan dgn 
kapal perang ,.Mauritius”. 

Mereka kehendaki supaja diungsi 

     

kan dengan pesawat terbang: pemim |: 
pin umum AJOC di Abadan telah 
memberitahukan kehendak mereka 
ini dalam suatu surat kawat ke Lon 
don.    

   mendjadi buah edjekan dan akan di 
tertawakan oleh penduduk bangsa 
Iran pada waktu mereka berangkat 

menudju kepelabuhan. 
Dan pula, kata 0 

di, adalah suatu , 
mereka, djika deng 
djal diangkut. deng: 
kekapal ,,Mauritius'”. 

22 Inggeris ta 
hinaan”. bagi 
berdjedjal-dje 

   

      

      

Sungai? besar Siberia 
akan dipergunakan 

Untuk mengairi padang? 
pasir Asia Tengah. 

Mitrofan Davidov, seorang alli 
pengairan Sovjet, dalam karangan- 
nja jang hari Minggu dimuat dalam 
madjallah Sovjet.berbahasa Inggeris 
News” mengatakan, bahwa  pem- 
besar? pemerintah Sovjet telah me- 
njetudjui 
mindahkan beberapa sungai besar di 
Siberia, guna mengairi padang2 pa- 
sir di Asia Tengah, membangkitkan 
tenaga listrik dan membuat “@jalan2 
pelajaran baru. AFP. 

  

Syria tidak mau meneri- 
ma bantuan ,,pasal 4" 
Perdana menteri Syria, Hassan 

Hakim, menjangkal dengan keras 
berita2' jang mengatakan, bahwa 
ia telah diminta oleh presiden Tru- | 
man supaja mengambil bagian dalam 
konperensi Arab-Jahudi jang dise- 
lenggarakan oleh Komisi Pendamai 
PBB untuk Palestina di Paris. 

Dalam keterangannja dimuka 
pers Hakim menerangkan, bahwa 
negara2 Arab tidak akan mengada- 
kan perdjandjian perdamaian dgn 
Israel. Syria akan menerima baik 
semua. bantuan - tehnik dari PBB, 
akan tetapi dalam pada-itu' akan 
menolak bantuan .berdasarkan pro- 
gram ,,Pasal Empat” presiden Tru- 
raan. :— Ant. AFP. 

  

Gudang mesiu Pakistan 
meledak 
180 Orang tewas 200 di-. 
angkut kerumah sakit. 

180 Orang telah tewas atau hilang 
dan 200 orang serdadu terpaksa di- 
angkut kerumah-sakit sebagai aki- 
bat suatu “peledakan jang ' telah 
menghantjurkan udang mesiu dide- 
kat pelabuhan 
Timur, beberapa “hari jang lalu. 
“Dikatakan, bahwa peristiwa pele: | 

“dirahasiakan dakan tsb selama ini “di 
.oleh pembesax2 Pakistan. Ant, AFP. 

  

Bekas duta Amoika pena pemberontakan 

| Tuduh  Djendral Hiran 
baru Amerika di Argentina, maka 

»Semua pegawai jang. dipergunakan 
Braden, dalam spionase tadi, mening- 
galkan Argentina.” 5 

Selandjutnja Peron mengatakan, 
bahwa spion Amerika jang terpen- 
ting, Griffith,” sekarang ada di Mon 

| tevideo, Uruguay, 

“ Menurut Peron, mula? segala kom 
plotan itu dibentuk di Argentina, sen 
diri, tetapi sekarang ,stidjalankam 
dari luar,” — Ant.-AFP, 

3 herd menerang- 
kan, bahwa 400 pegawai AIOC bang 

Sebagai alasan meteka kemuka- 
kan, bahwa mel Inggeris akan | 

ahu?-ketjil 
nt-AFP. “ 

rentjananja untuk  me-/| 

rittagong, Pakistan 

  

  

Perundingan bilateral 
.Djepang-—Filipina 

Mean Juar negeri “Philipina pa- 
da hari Selasa telah tiba kembali 
di Manila dari Amerika Serikat di- 
mana ia telah menanda tangani per 
djandjian pertahanan, bersama dgn 
Amerika Serikat dan perdjandjian 
perdamaian Djepang. 
Dalam konpecrensi pers jang ke- 

mudian diadakan, “ Romulo menjata- 

kan, bahwa perundingan? 
antara Djeparg dan Philipina 
ngenai soal pengganti kerugian pe- 
rang tidak lama lagi akan diadakan 
di Manila. Dikatakan, bahwa usa- 
ha kearah suatu persetudjuan ten- 
tang pengganti korugian peraga dgn 
Djepang itu sudah dimulai di San 
Francisco dimana ia telan merngada- 
kan pembitjaraan2 “ pendahuluan 
dengan perdana menteri Djepang 
Shigeru Yoshida. 
Romulo tidak mau memberi 

mentar terhadap speKkulasi2 bahwa 
ia akan diangkat sebagai dutabesar 
Philipina di Amerika Serikat untuk 
mengypantikan Joaguin Ide jane 
bersama? dengan ia tiba di Manila 
hari im. Ant: UP. $ 

Utusan. Djepang ke . 
Filipina 

Menteri luar negeri Philipina Car- 
los Remulo hari “Selasa jl mengata- 
kan, bahwa Djepang ' dalam bulan 
ini djuga akan mengirimkan suatu 
idelegasi ke Manila, untuk merun- 
dingkan soal pembajaran pengganti 
kerugian, berhubung akan diadakat 
nja suatu persetudjuan 

hal itu. 
Dikatakannja dalem  konperensi 

pers tadi, bahwa delegasi Djepang 
itu akan melandjutkan pembitjara- 

    
   Har 

  

blok Sov- | 

  
“dan 
“ada 50 ha. Di. 

bilateral 
me-: 

ko- 

'rah Kedu, 
1 diketiga tempat itu pasarnja 

mengenai   

NIA kembali k kebuad 
teh di Wonosobo 

(DAPAT keterangan bahwa didaerah kabupaten 
“terdapat tanaman tembakau seluas 6000 ha, panili dan 

Monvsobd, selain 
pyreterum 

disekitar" icrong pegunungan Dieng terdapat djugu 3 tempav keoun teh, 

dalunja kepunjaan bangsa aslug dan sekarang sedjak proklamasi kempr- 
dekan Indonesia “dikuasai otett Djawatan Perkebunan daerah Kedu, Ke 
Dua? itu bernama »Fambi”, ,Pedakah” dan »Yandjungsari”. 

Luasnja kebun teh ,,/Yambi” ada 
212.98 ha, terdiri dari 211.67 ha ta- 
nah erfpacht dan 61.31 ha sewan. 
Kebun |,Bedakah” 496.404 ha, terdiri 
dari 410.404 ha erfpacht dan 86 ha | 
sewan ,,Tandjungsari" ada 345.42 ha, 

Perumahan? pakerik di » Tambi" | 
dan Bed kah, karena dibumi ha- | 
nguskan dalam clash jang Kedua, se | 

  

ngan mendirikan gudang? teh baru. 

membawa kwaliteit jang baik. Ter- 
masuk kwaliteit nomer dua, ialah ha 
'si! kebun ,Bedakah” dan ,,Tandjung 
sari”, masing2 tinggi tanahnja anta 
ra 1800 dan 900 meter dari muka 

(laut. 
semuanja terdiri dari tanah erfpacht. 1 Jang mempunjai kebun tsb. sebe- 

lum tahun 1942 adalah N.V.- Bage- 
lense Thee en Kina My. “Pada itu 
waktu Juasnja kebun sebagai tana- 

“karang Sudah dibangun kembali de- | man pokok 951.61 ha, kina 11.12 ha 
"dan kebun bibit 7:18 ha. Kebun2 itu 

Pembikinan teh jang tadinja ha. |semua ditanam diatas tanah erf- 

nja dengan "mempergunakan tenaga | pacht. Kontrak habis 
manusia, sekarang sudah dapat dgn | 1954. Apakah kebun2 tsb akan 
mesin, dengan menggunakan kekua- 
tan air. Di »Dandjungsari", jang ge belum dapat diketahui. 

Gung?nja paberik dan perumahan pe 
gawai telah hantjur, kini sudah di- 
perbaiki kembali. Pembikinan teh su 
dah dapat dengan setjara masinal 
dan digerakkan oleh kekuatan ali- 
ran listrik. 

Di ..Tambi” tanaman jang masih 
baik ada 143.91 ha, jang rusak 48 ha 

jang dikerdjakan oleh rakjat 
,Bedakah” tanaman 

jang masih baik 161.91 ha, jang ru- 
sak 103.81 ha, dan sampai sekarang 
jang langsung dikerdjakan oleh pen 
duduk sekitarnja ada 123.81 ha. Di 
,Tandjungsari” tanaman jang ma- 
sih baik ada 60 ha, jang rusak 158.76 
1a dan jang dikerdjakan oleh rakjat 
ada 105.31 ha.: 

Dapat diterangkan bahwa. kebun 
jang dikerdjakan oleh rakjat, “Kini 
semua ditanam? tembakart dan bila- 
mana sinlah dipetik (panon) setiap 
50 m 8 penanam menjerahkan tem- 
bakaunja Y rigen kepada pengurus 
kebun. Pan 

Hasil produksi diket'iga kebun teh 
ts» selama dalam tahun 1950 Ik. ada 
8 ton, dalam tahun ini selama 8 bu- 
lan jang lalu dikebun ,,Tambi” sa- 
ija ada 161.688 ton teh basah atau 
32:327 teh kering. Setiap bulannja 

rata-rata 20 ton basah atau 4-ton ke 
ring. Teh jang sekarang baru diker- 
djakan ada 6 matiam djenis misal- 
nja Oranje Pecco, Broken Oranje Pec 
co, Badog, Broken Teo, Pecco Fau- 
nings dan teh kasar. Harganja ma- 
Sing2: 'setiap “kg R.7.50, R. 6.25, 
R 550, R5.-— dan jang paling Sa 
Rd, 

Riruh jang mengerdjakan dipabc- 
rik ,Bedakah"” dan ,Tardjungsari" 
ada 513 orang, di antaranja 23 orang 
mendjadi Deganyat tetap. Di ,.Tambi” 
burumnja ada 234 orang, jang 15 ter 
masuk pegawai tetap. Gadji mereka 
sebagai pekerdja harian masing? di 
antara R 1.25 sampai dgn R 2.75 
sehari. 
“Menurut keterangan wakil kepala 

Kantor Djawatan Perkebunan Dae- 
bahwa. hasil produksi teh 

baru 
Glingkungan daerah Kedu sadja, be- 
lum dapat dikirimkan keluar daerah, 
karena produksinja memang belum 
menjukupi. 

Dalam djaman Pemerintah Belan-     

  

dalam tahun 
di- 

minta. kembali oleh pemiliknja dulu 
— Ant. 

Harga emas 
Di Djakarta, 

Tertjatat: kemarin dulu djam 17.00 

mas Mor te aa aa R 33.50 
ia SO MAL Na nh panai 11 02.— 

F en aa Aan » 30.— 

“Harga beras 
Di Semarang. 

Tertjatat kemarin dulu: 6 

Beras siling nori &.imak, 1 Rt 200 
ya PN TA HN ena ah NO 
SE LUNA DRS Os Pn uan GOD 
- PAN ta TEA N an Ka » 240 

Ke blk at Aang , 239 » 1 

Di Med: an. 

AAN harga barang2 untuk ke- 
perluan sehari2 dipasaran Medan pa 
da permulaan pskan 'ini adalah se- 
bagai berikut: (hitung per Kg): 
Pora Oaatan PN naa R - 15 

3 KN OOnp LA aon » 2:50 
ea TO LELI RO LAGI Oni 2.40 

» Atjeh tidak tertjatat PA ea 

| Harga karet dan basi 
bumi 

Di Singapore. 

Harga karet fob. dan hasil bumi 
tertjatat kermarin dulu. 
SORE MO IN al pan Str. 8. 1,525 

1 PE DNA aa 3 ee 
, Ba Aa Naa SEE ana ana 

5 Pe ana PN Anal sana 
Grepe KORBAN MN ane 109 
RMA. pengirim. bulan ' Okt./Des. R. 

1.50, RMA pengirim bulan Djan./Ma- 
pet Re Iafa, 

Pasarnja sepi. 
SE AA Pe AAN AA ena R 462.50 
Lada putih Muntok... i 890.— 

5 GE BENA WAK LA 980 — 

F SNN ana 1» 8170.— 
3 AA AYAT ORA aa a 190.-— 

Kopras Padang "an At han 
ai Karan AA an $5:1338.50 
4 Senekted toba, 41.875 
& mixed 40,379 

Ham kelapa tong haru 72.50 
5 “lama 67.50 

Harga hasil bumi 
Di Medan. 

Harga hasil bumi dipasaran Medan 
pada permulaan pekan ini (hitung 

100 kg). 
| Tembakau Sidikalang 

    

  

  

  

  

    

an2 jang telah dimulai di San Fran- | da dulu hasil produksi teh |.Tambi” (REring) anna R 1.600.-— 
cisco dengan P. M. Djepang Yo- sudah pernah diexport ke “Amster- | Tembakau Sidikalang 
shida. Ant. Rtr. UP. dam dan London dgn harga R 0.821, | Mau S1 20OS 

per kg. Teh keluaran Tambi ini ada ' Kemenjan No. L....ih.. 2 dago 
— Polisi dinas rahasia Amerika pa- ilah termasuk jang paling baik bila- | 3 NO anon AAL AN » 1.200.— 

da hari Saptu kemarin telah menang j mana dibandingkan dengan hasil pro ' GEMDIT Lois 5 1.650:— 

kap 4 orang jang mendjadi anggota | duksi kebun? teh dilain tempat, kare | Tjengkeh 5x tangkai ... 1.300,— 
dari “suatu komplotan penjelundupan |na letaknja kebun dilereng pegunu- 20Fo 2 1 , 1.190.— 
emas sebanjak 100 djuta dollar seta- |ngan Ding jang tingginja. dari mu- Lada TNI TAN Pa NA EA NA 7.000.— 
hunnja. ka Jaut, 2000 meter, Iklimnja “telah "hitam Mk 700.-— 

(“3 Sebentar lagi anakku, si Toto, akan “idrak, is | Dia fjuma perlu 

fa-selaly mengeluh letih. Bing 
betul aku, Kak. p-——5— 

  

  

beladjar mati-matian. Badannja sampai Kurus.        

  

menambah Kegia- 
ma tannja, Dik! 

nja roti dengan itu 

boom jang memang 
enak pula banjak 
vitaminenja itu: Ta- 
ruklah itu dirotinja: 
danmasaklahdjuga 
dengan Palmboom. 
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Perikanjan kepada- . 

              

   

    

   

Margarine Pala NAM 

    

  

  

lagi pula banjek Vitaminennja. Sebelum 
Memangi Pun djuga menguatkan badan. 

hari udjian tentu kau sudah Kiat lagi. JAS   

   Wal 
“Lezat nikmat dan sehat 

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is: 

timawa. Margarine tulen berwarna kuning-emas. ini 

meninggikan rasa asli dari. tiap makanan. dan mem. 

“buat hidangan mendjadi hidangan shi h 

ketiuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

Hk Pak Da   
     

kekajaannja akan vitamin” A dan D. 

HASIL DARI DIAWA NAN INDAH. 

Ne BAN T AU 

 (banjok- banjak terima kasih, Kaki Beberapa 
hari sadja Toto sudahvsegiat dulu. Kemarin ia 
lulus dengan gemilang. 
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“. demi tahun, kepada Tentara jg kita 

      

  

  

Agni pagi bui komando mBah 
Se To : 

Bira Berapa na, (djawab Ra 

  

T diawavajt TP      3 Nag x 
shg ah Nur minta dangan 

“ Bagaimana keadaan dalam negeri, 
# Bung Berabe ? | 
. Djawab Berabe : Aman Ph Ha | 

Bagaimana kenaikan Mapan be- 
PAP U ena a31 4 1 

"Aman! 

—. Kalau memang semua aman, s6- 
“denggarakan terus keamanan itu: pe 
kerdjaan. jang baik harus Lana 

kan dengan tiada putus-putusnja ! : 
Aman! 
Appel bubar, mBah Nur, Bung ri | 

ting dan Berube bernisah2an men- 
tjari beras jang Ar Ng Pai 

gressief ! 

  

  

  

A. P. perlu ana 
nisasi . 

(Sambuan gan halaman 1). 

Organisasi perlu disesuaikan. 

Mengingat tugas tentara jang di- 

berikan oleh Undang2 Dasar dan per 

undang2an lainnja, organisasi jang 

sekarang tiada boleh dibiarkan te- 

rus, tetapi perlu selekas mungkin di- 

sesuaikan. Pula kekuatan tiada mem 

punjai dasar. Bagian2-tentara sendiri 

melengkapkan diri masing2. Ditem- 
pat2 jang di-over dari Belanda men- 
dadak lahir banjak gerilja2 dan ba- 

dan2 perdjuangan, suatu proces jang 

“berdjalan 2 tahun lamanja. Kekuat- 

an tiada stabiel. Pada awal 1951 oleh 
KSAD ditetapkan kekuatan organiek | 
170.000 dan luar organiek 70.000 utk | 
ada dasar administrasi. Djumlah ke ' 
satuan2 dan djenis2 didikteer sadja. 

“Lambat laun angka2 itu terus naik 
mendjadi 200.000. dan 80.000, .jakni 

sesudah selesai perang kemerdekaan, 

berlipat ganda kalau dibandingkan 

dimasa serangan Belanda jg kedua. 
Djelaslah bahwa kekuatan ini djauh 

lebih daripada jang dibutuhkan oleh 
Keamanan dalam negeri. 

Beroepspolitie- leger ta” da-' 

pat dipertahankan. 

| Pemeliharaan beroepspolitie-leger 

jang sangat besar ini tidak dapat di: 
pertahankan lama2. Djelaslah pula, ' 
bahwa dengan normen jg minimaal, 

R. 45,—- tiap orang tiap hari, jang : 

djauh lebih rendah daripada. untuk : 

KNIL dulu, dengan harga uang jang 

merosot terus, tentara polisi sedemi- | 

“kian tiada mungkin dibeajai, jang | 

berarti 315 miljard tiap tahun, dan | 
akan terus meningkat setiap tahun, 
Suatu hal jang terpenting pula, ialah 
nga peradjurit2 mulai terlalu tua 

  
k dinas iapangan, berhubung ki- | 

a berumur rata2 27 tahun. Untuk 
pertahanan Negara, maka perlulah 
melaksanakan pensiun berangsur2 

. jang kini telah banjak berdjalan atas 

dasar permintaan sendiri2. 

Sesuai kebutuhan dan 
kemampuan. 

— Perlu selekas mungkin adanja su- 
“atu rentjara Angkatan Darat, jang 
menudju kepada organisasi dan ke- 
tuatan sesuatu tentara jg memang 
diperhitungkan sebagai kebutuhan i 

negara, sesuai dgn kemampuan kita. j 
Kemampuan budget Negara, jang 
Sampai kini memberi 1/3 untuk per- 
tahanan, jang dibandingkan dengan 
lain Negara adalah rendah. (India, 
Pakistan, Filipina, Siam memberikan 
lebih dari V5), kemampuan mendidik 
personeel kita dan kemampuan aa 

dapat materieelnja. 
Modal kHa ialah tentara jang se- 

karang, suatir bervepsleger, jang nan 
tinja dapat menghasilkan tentara ka 

der untuk tentara milisi jang dimak 
sud oleh Undang? Dasar Kita, dan 

sangat dibutuhkan oleh pertahanan 
kita. Organisasi dan kekuatan Ten- 
tara perang kita jang telah ditentu- 

“kan, dapatlah diisi dengan tenaga2 
tetap dan dimilisi, serta dibelakang- 
nja tjadangan jang seluas?nja dalam 

rakjat. Untuk masa damai seterus- 
aja hanjalah kita perlukan sedjum- 

lah personeel tetap untuk tugas2 tsb. 
diatas dan sedjumlah milisi jang se- 
dang dalam latihan. 
Rentjara pembangunan Tentara 

sekarang menurut tingkatan2' tahun 

    
   

    

“ tudju, jang kita butuhkan. 

2 Rentjana ini perlu didjamin oleh 
“per-undangZan pada tingkatan un-- 
dang2, peraturan2 pemerintah dan 
keputusan2 Presiden menurut dera- 
djatnja, Pelaksanaannja haruslah se- 

demikian, sehingga tetap tersedia te   
INNA LILLAHI 

    

  

| Ia dibutuhkan untuk mempertahan- 
| kan wilajah R.I. kalau diserang dar 

    
Na tu), faktor2 geografisch, fak 

| kita membawa kita dari Tentara jg | 

Ijang mampu menolak serbuan ter: 

   

| gerilja jang bukan sadja dengan per 

(pensiun menurut Undang2 No. 19. 
tjadingan2 | | 

| lapangan ini. 

Pemerintah. 

masjarakat, 

  

  negeri dan: menghadapi tugas? | 
teshatian keluar djika asa men. 
dada 

Systeem gerilja. 
Piala dan kekuatan jang kita. 

tudju, telah ada pada Pemerintah. 

  ntuk. NN: tugas2 perbantuan 

fak or2 politik “bebas (tiad 

tor2 kemampuan kita, dll, maka ki- 
ta tak mungkin membangun dalam 

sepuluh tahun jad. sesuatu tentara 

adap wilajah kita. Hanjalah kita 
mpu untuk melaksanakan perang 

'gerilja jang melelahkan musuh, se- 
'hingga pada suatu saat, baik oleh 

perimbangan2 diluar negeri, maupun 
didalam negeri, kita mampu Mmelaku- 
kan offensief untuk mengusir atau: 
menghantjurkan sipenjerbu. Perang: 

  

    
Jawanan rakjat jang dipelopori oleh 
tentara seperti telah kita alami, te-. 
tapi djuga dengan kesatuan2 jang. 
agak modern. jang berkemampuan 
menggempur, dan berkemampuan 
untuk disusun kelak mendjadi satu- 
an-satuan jang lebih besar. 
Langkah jang paling pertama Hate! 

untuk mengatur pensiun untuk te- 
naga2 jang sekarang, jang matang 

Dan - mengreorganiseer 
tentara jang ada mendjadi susun- 

ta ga abu meng gaada Aa da-” 

   

   
   

   

Kebal Hina tahun, sedjadjar 
dengan djumlah tahun dari program, 
diperhitungkan dalam batas2  ke- 
eNapuan begroting. 5 

Keadaan politik mendesak, 
Dasar? untuk rentjana telah di- 

letakkan, dan Pemerintah akan me- 

  

    8 

Imentukan sa'at dan lama pelaksa- 
naan, djika hal jang mengenai segi2 | 
lain seperti perundang-undangan, te- 

ewadjiban sebagai “perndjurit utk 
per "tahanan negara,' djelaslah, 
wa penangguhan atau perlambatan 
dalam pelaksanaan rentjana Ang- 
katan Darat, akan berarti menam- 
bah dan mempersulit - pekerdjaan. 
Sebagai warga negara jang. meng- 
inginkan kesehatan perbeajaan ne- 
gara, lebih2 Jagi merasakan desak- 
an daripada nelkk dngn 
tsb.. Keadaan politik didalam 

bekerdja menurut pada kita “untuk 
(rentjana, jang didasarkan “atas. ke-' 
butuhan jang 
dan atas 

minimaal dari kita 
kemampuan jang  lajak 

ada pada kita, 
Maka. bers sama-sama Gengan 

ah diselesaikan. Bagi kita jang-ber |. 
Rr 

bah- | 

rentjana - 
: dan | 

diluar negeri semakin mendesak ke- |   te-! 

    

man2 seperdjuangan 
mendahului kita, 
da hari Ulang Tahun ke-VI ini dari 
Tentara kita, moga2 djuga untuk 
masa jang akan datang, sungguhlah 
tentara kita menunaikan tugasnja 
menurut panggilan waktunja. 

jang 

u Ingin menambah pengetahuan ? 
»MERCUNA" Adalah alamat 

Tuan! Ca aa 

Pari ug 
Sore — " 

  

“Dj. Sandiloto. 5. 
Dj. Modjar Tg 

   

     

    

       

  

  

— Didjual: 
2 Rumah “Gedong, terletak di 

| Kampung “Sajidan Gm 5/105 

“dan Gm 5/08. Pendjelasan 
mengenai djualan tsb. da- 
pat berhu gan langsung ke- 
pada: 2 
Gondomanan 33 atau Sajidan 
Gm 5/119. 

     

  

47-10.    

    

  

    

   
   
    

  

“Two Guys     an2 jang memang dibutuhkan oleh 
organisasi j.a.d. Dalam tahun depan 
tersusunlah resimen2 kita, sebagai 
induk kesatuan (Bn. 2). Reorganisasi 
dilakukan sebagian demi -sebagian, 
“tidaklah semuanja sekaligus. Dgn 
demikian terdjaminlah kebutuhan2 
tugas2 keamanan, dan pula memper- 
gampang administrasi. 

Tenaga? baru. 

Sementara itu perlulah kita men- 
didik tenaga? baru, lebih2 dika- 
langan perwira2. Dihitung tiap2 
tahun perlu 3 A 400 tjalon jang ba- 
ru. “Pusat Pendidikan Perwira. di 
Bandung akan memberikan didikan 
pertama selama 1 tahun, dan kemu- 
dian tiap sendjata dan  djawatan 
memberikan didikan chusus. sesu- 
dahnja menurut kebutuhan sendjata 
dan djawatan itu. 
Memang untuk sebagian instr uk- 

teurs kini sudah harus bisa dididik 
dengan tenaga asing didalam nege- 
ri, mitsalnja untuk semua depot dan 
sekolah kader dan sebagian untuk | 

Bagian | didikan perwira pertama. 
' daripada N.M. M. adalah sangat pen- 
ting dalam program. 5 

Setelah selesai - kesibukan2 dan 
kerepotan2 jang pertama, maka per- 
lulah selekas mungkin memulai pe- | 
njusunan dan pelatihan barisan? | 

| tjadangan sukarela, jang perlu 'se- 
kali untuk dengan biaja jang rendah 
memberikan tjadangan jg se-luas2 
nja bagi tentara kita. 

Semua negara2 disekeliling kita 
(Australia, Philipina, India, Pakis: 
tan dil). telah mendahului kita di: 

Susunan jang ada be ' 
lum mempunjai. dasar undang2, ka- 
rena adalah susunan2 jang Tpongaan, 
ari perdjuangan. 

Y F3 Aremanita" dengan 
5 milisi. 

Melihat umur peradjurit kita jang 
sekarang maka perlulah selekas 
mungkin mempermuda tentara dgn 
milisi. Tetapi kiranja milisi itu tak 
bisa dilaksanakan, sebelum selesai 
penjelesaian reorganisasi dan pen- 
didikan kembali Tentara djabatan 
(ikatan pendenk) jang sekarang. 
Sekarang adalah 74, A 8 djuta jg |   

    
    

  

BESOK PAGI MATINEE PRIMIERE djam 10. 00 

. NEngadja untuk SEGALA. UMUR," BERWARNA IN- 
DAH. chusus untuk angkatan muda .pentjinta keria- 
ngan - kemeriahan dengan diseling peristiwa? jang 
Jutju dari dua djed jaka djenaka : 

DENIS MORGAN dan JACK | 

diperindah 50 nona2 manis, berkuda berder et nan indah. njanji2- 
an ter-iring permainan violin - “guitarist populair JOKE VENUTI 

rkenal : 

(RSON dalam. 

    

from Texas" 

  

  

  

   
   

  

& TONNY ROMANO. Antara lagu: ,,Every say I love "you", 

.I don't sing if it rains all night” dll. Tp maa 

MALAM INI PENGHABISAN : bg 
Randolph SCOT dalam ,GUNFIGHTERS”. 17 th. 
Technicolor — tjeritera dari SANE GRAY, romance dari pende- 

kar tembak, banjak alangan namun berachi 

    

"happy ending” — 

telah | 
kita merido'a pa- | 

     na         

  

LUXOR 
PEN, MEMPERSEMBAHKAN 

  

IDAPRIJATNI 
DJAUHARI EFFENDI DIL 

     

   

 CHATIRHARRO 

   

    

PEREDARAN 

INTBA FILM | 

TG 

Premiere persembahan P.F.N.   
  produksi 1951. 

Menjambut hari Ang- 
ikatan Perang dan ber- 
tepatan dengan hari2 
achir pemilihan D.P.R. 

: arah Istimewa Jo- 
4 karta. 
Tambahan: Film Beri- 
ta “INDIA, diantara- 
nja peringatan Hari 

“Kemerdekaan India. 

- SEGALA UMUR. 

  

  
F Leo 17.00, 19.00 dan 

21.00. 

   Djum' at 5/10 MATI- 

N “djam 10.00. 

     

  

INDRA” 

Jang telah lama Manah, 

  bisa dikerahkan untuk peperangan. 
Dengan dinas 190 A 15 tahun, adalah 
lebih 15 djuta jang tiap tahun dapat 
diangkat untuk milisi. Tetapi  ke- 
butuhan dan kemampuan kita ha- 

. Melihat kebutuhan pendidikan se- | 
karang, maka perlulah lama pen- 
didikan 15, th. Kita mengharapkan, 
supaja tingkatan teratas dari. Ne- : 
gara segera memulai undang2 utk 
milisi, dengan memp: srtimbangkan | 
kepentingan technis dari padanja, 
Dengan mengingat program reorga- | 
nisasi dan pendidikan seperti ' di- ' 
atas, maka milisi tsb. dapatlah di- 
mulai dalam beberapa tahun j.a.d. 
Pimpinan tentara telah menjampai- 
kan pokok dari rentjana itu kepada 

1 Dengan program tsb. 
dapatlah 3 tahun kemudian kesatu- ! 
an2 lapangan di-isi dengan milisi, 
dan 10 tahun kemudian berdirilah 
penuh tentara. milisi kita. 

Masg'alah perumahan dan per-asra- 
maan jang sekarang sangat menekar 
kepada tentara dan karena ocupa- 
ties sangat menekan pula kepada 

memperoleh suatu da- 
sar penjelesaian jang lumajan. Per- 
hitungan tentang ruangan, - waktu 
dan biaja memberikan gambar an ig 
lajak dapat ditjapai. Tentara mi- 
lisi dengan sendirinja dalam segala 
hal lebih murah, dan dalam — hal 
perumahan djauh kurang berhubung 
tiadanja keluarga. 
Pembelian peralatan, djika dibagi 

i 
t 

njalah 20 & 30 ribu sadja. - | 

! 

| 

WA INNA ILAIHI RODJPUN. 
Telah pulang kerachmatullah isteri / ibu kami jang tertjinta pa 
da tgl. 28 September 1951. 

RADEN 'AJU DJAUHARIN INSJAH SOERJOPRAN OTO. 
dalam usia 66 tahun £ 

Kepada Dr. Sudarmadji dan Bidan Nj. Sriaminati Hardjoxusu- 

mo jang telah merawatnja, 
Kepada R. K. Gunung Ketur dengan bagian2-nja Keamanan dan 

Pangruktilojo, kepada Palang Merah Indonesia, instansi2 peme- 

rintah, badan2, perkumpulan2, para siswa, handai taulan jg. te- 

Jah! memberi bantuan berupa tenaga ataupun sumbangan dll., 
Kepada Perdana Menteri Dr. Sukiman - Wirjosandjojo, Wali: 

| Kota Jogjakarta dan para terkemuka dan saudara? lainnja jang 

“ datang melawat kami mengutjapkan sn terima kasih. 

: “Turut berterima kasih, # - 
saudara?-nja: 

(1. Poerbohadiwidjojo 
- 8. Nj. Tirtoadisoerjo 

3. Soegeng 
4. Samsjuridzal, wali kota Dj jakarta. 

SOKRJOPRANOTO 
| dengan Keluarga. 

  

AS pari PERIKSA 

: Lutju, ketawa dan gempar 
Dbjam: 5, 7,15 dan 9.15 

17 Tahun. 

45-10   

SIAPAKAH JANG TIDAK PUAS 

— Esther Williams 
dan VAN JOUNSON??? 

EASY TO WED" 

. Dengan teks BAHASA INDONES 

    

SAKSIKANLAH SENDIRI. 

Djunat pagi main djam 10. 

  

DIREKSI. 
£ 4 

  

JUWELIKR 

Potjinan 

    

13 siang. 

Ag , 

DITJARI DENGAN LEKAS : 
2 Beberapa Pemuda TIONGHOA untuk 
& Lamaran datang sendiri tiap2 hari djam 12 sampai 3 siang di: 

30, 

PENGUMUMAN. 
Kepada para Dokter2 dan Rumah2 Sakit diberi tahukan bahwa Bagi- 
an Rontgen Perguruan Tinggi Gadjah Mada Yak. Kedokteran dige- 
dung Consultatie Bureau Pemberantasan Penjakit Paru2, Malioboro 
12, “Togjakarta telah dapat menerima permintaan untuk Rontgen 
Foto pada tiap hari kerdja dari .djam 8-9 pagi dan dari djam 12 - 

Untuk Rontgen Foto jang memerlukan persiapan2, 
bung, usus, gindjel, dsb., TEA dirundingkan sehari 

Pemimpin Consultatie Burcau Pemberantasan 

ahli dalam karangan2 bunga. : 

bekerdja sbg. pelajan toko. 

(akSmc HORLOGER 

Telp. 583, Jogjakarta. 
      

misalnja lam- 
ha dahulu. 

Jogjakarta, 18 Oktober 1951. 

Penjakit Paru?. 

Dr. L. G3. Ma   
menjang IPAs LT 102, — Telak 

  

  

LELANG 
Sepeda2, Radio, di. 

AHAD SORE "4310. 
Oman ke wtmakanana 

Pada hari SENEN 8 OKTOBER 1951 djam 10 pagi, 
di Balai-Lelang KEMADJUAN Klaten, Djl. Raja 56. 

Jang dilelangkan: Perabot rumah-tangga,: Pakaian2, Alat2 dapur, 

Venduhovder ! 
KR. M. WARNODIHARDJO. 

  

  

SURAT2 DI ALAMATKEN 

  
Waah kian (E) 

PADA SK. INT No, 34-10 

      

kesentosaan serta kedjajaannja. 

hari kerdja.     
»Mengutjapkan selamat atas hari Ulang“Tahun ke-VI ANGKATAN 
PERANG REPUBLIK INDONESIA. Semoga Tuhan menambah 

Perpustakaan Islam 
Tugu Kidul 38, Jogja 

tuang Pembatjaan dibuka untuk umum dengan pertjuma, setiap 

Amien!” 

35 -10,       
  

     

  

HALAMAN 4 

& 

MARGARINE 
3 Mbah 1: | 

CN Amen nolong lebih 
sa Daan San Goreng-. 
— goreridan dan menambah 

3 lezatnya ingus pauk 

: Sg B 
BAE 5 

$ # "AS 

  

   

   

S4,    
- 

2 

Kn Pasti bagus 'kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendjadi TG 
dan empuk, lagi pula baunja ,sedap 
agak istimewa, 

Naa 
t Su 

Sedap" rasa rotinja 
PUSAKA menjunglap roti biasa 
mendjadi santapan djamuan. Anak- 
anak gemar benar akan itu, djuga 
para ,tetamu, 

“TE R Ps 

    

   
    

    

        

    

   

  

   keluarga — 
minnjas 

tenaga 

lainnja 

  

    
    

  

Tentara PUSAKA ini Haa ba dan 
gurih: lebih enak dan lebih banjak 

vitamin dan bahan berguna jang 
dikandung dari margarine lainEnja, 

sedang harganja Sa Ia lebih mahal. 
Tobalah busa A sahur aNg djuga! 

   Ta dari bahan Gooenkn” 

  

  

Telah langsung perkawinan di 

Magelang pada tgl. 

jg SITI AISJAH DJAMLI. 
“ABDUL HAMID HADY. 
5 

4s 

Kudus 

  

    

29/9/1951. Pemenang Sajembara 
membuat surat kiriman 

bagi mereka jg. beridjazah Buta Huruf 

Pa na nd kanan 

L
A
N
 

& 19-10. 
MA ae 

  dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. 

  
  

  

    
    

  

  

  

  
  

  

  

        

  

  

  

  

  
  

  
              

“"KANGGURU" k Kabupaten Bantul : R. Aj. Prajadirdja. 2 

1. Kota Pradja : Sdr.2 Prawiradihardja, Hadiutomo, Pardjijah 

2 dan Surip. 
Ha Saon Ui Ta Ser IL. Kabupaten Sleman: Sdr.2 Prawirasetama, Somadihardja, Pra- 

Lahat — PALEMBANG irasudarma, Ngadirah, Djuremi, Mudjirah, Sontapawira, Pa- 

Ma wiradirja, Ardjawjana, Ponidja dan Somapawira. 

Selalu menjediakan IV. Kabupaten Gn. Kidul : Sdr.2 Martakijana, Djuminem, Ngadji- 

Kk BUKU2 nem, Winarta, Amatrusdi, Pawiradinama, Suradi, Pardi: Mu- 

k ALAT? KANTOR djimin, dan Sarman. 

$ ALAT2 SEKOLAH V. Kabupaten Adikarta/KI. Progo: Sdr.2 Najadimedja, Amatsar- 

djuki, Wangsapawira, Tumijem, Djeminem, Atmasuwito, Boini, 

Paridjem, Wangsapawira, Samidah, Suratin, Harun, Kasiran 

dan Sutini. 

| : anitija Pendidikan  Masjar ikat 

“EXTEN COLLEGE" | : 0 Pendidikan Masjarakat 

241/242 Sajidan — Djokjakaria | | Djawatan Sosial bg. P.P. dan K. 
4 | . 

R. M RU PANMAn Lan. | 13310 Be aan, 
Since April this year we have | Ba ajakan mesin Ha 

been . furnishing specialised | Naa BP an Sana Man 

tuition as to suit entry for the "4 KEMEDJA KRAH KERAS (STIVE : BOORD) 
Cambridge University Loyer | 

aan at Bandung (December | Mulai sekarang dapat di pesan lagi kepada : 

"The same Kxarmi will be held in | 3. 

our town in June 1952, which | SURABAYA TAILOR | 

is guite “a long way off. (So ” 

for new students there is still Pe Oa maa SOSROKUSUMAN 1 

ample time to follow our cour- | KN No. 2 LE KOMEN AA 

ses. ! 39-10 
But ,,Tune is Money" and, the- Sea Si ea aan 

refore, avail youvselves of this 
opportunity. Become “aa can- - : 3 

didate of Cambridge and try BAH. INGGERIS : 8 Oo EKHOU D EN A 
to s "0 A4 Universal Gertitik Rombongan baru dimulai Rombongan baru dimulai 

es Sig Fs 2 Nu 1 29 Oktober. Buku? gratis. S9. Oktober, “Buku2 - gratis. 

PM Han 2 "5 Pendaftaran sore di ,EMER- 1 Pendaftaran di ,/MITRA” Bin- 
. Mann ak Pn GO” Bintaran lor 2. taran wetan 11 

Yours sincerely, 

2-10 RE. M. KUPARMAN. Pesan sekarang pada: 

P 23 . 
PENERBIT FASCO ». H2 PASAR BARU 

Ir IMA AL RUPS AT 
. PN an krna Bb tks 

Pemberian tahu Telah sedia buku?: 

BERHUBUNG DENGAN "M k A #g 

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

£4 1 3 Pendjual” untuk seluruh Indonesia, pada Penerbit ,,FASCO”, 112 

TOKO ra Pasar Baru, Djakarta. 

Buku2 ini sebelum terbit, telah disjahkan oleh Kementerian tersebut, 

5 BUAT SEMENTARA mendjadi mata peladjaran untuk: 
TM UWAKRTO br Be, Batjaan Umum dan Peladjaran Sekolah? Vak (S.M.E.P./A 

Is SM.P., SG.KE, SL, SL.P., S/I.N, dan jang bersamaan 

: OEN TJOEN HOK. dengan itu). : 

| Harga: R. 5.50 

PERHATIAN : Pengambilan mulai 100 huku keatas, mendapat korting 2046 

Anggauta laki2 sangat lemah, 9 SEGERA PESAN 
mintak kuat, tahan udji, kele- @ PERSEDIAAN SANGAT TERBATAS. 

mahan badan, Kakik, Maag, dan 

Nier, Djantung, Sungguh baik mai " 
minum Djamu SEMANGAT TELAH TERBIT 

P kirim R 51.50. ag 2 00 t - 
A LAUW DJIN SING —— esusasieraan Ingonesia 

Di eni mna 2g Tulungagung Kitab peladjaran bagi murid?: S.MLP. (S.MLA. | G.B. (SG. A. 
dan jang bersamaan dengan itu. ( 

: : : f Oleh: 
SN RR NURSINAH SUPARDO. 

F Guru S.MLA. di Djakarta, 
Sekarang terbukalah Kkesem- 4 nd n aa : 
patan berlangganan madjallah Segera Pesan. PERSEDIAAN TERBATAS. 

»ANGKATAN “DARAT” Harga R. 6—. 
Ju d/p kami. Lg Pesanan mulai 100 buku keatas, mendapat korting 2075, 

UB s...or.. » — 

6 bulan ... “Rs 12.-— Achir Oktober pasti terbit: 

Pengiriman via . pos tentara, t « 
Via Pos biasa tb. 1096 porto. "EI E li h”, di li d k In 
Kirimlah poswissel . sekarang emen ary ng 1s j 1 e 
djuga kepada: ! Ta 
Woled: “dan Penerbit “ito Sedia dalain stock: 

Kotentaraan Wak EK. 1 tjetakan ke NI, 
ag "PEMBIMBING" — | CE, 5. IT tjetakan ke II, 

Dj. Mat 1, 2: 4469 Gbr. | Na Ss Latihan Bahasa tjotakan ke IT, 
akarta. 210, Nata. ' 

Ae r h 8 Typ KEDAULATAN RAKJAT 10831/L11/A/102. 

He j4 On “ 
          Kaban    
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