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: Politik luar negeri Ind 
M 

perdjandjian pertahanan itu dengan 
tangani perdjandjian pertahanan itu, 

Menteri Mr. Wilopo 2 t ad 

ENTERI Perekonomian Mr. Wilopo menerangkan, bahwa 
sebagai satu?nja negara di Asia jang menanda-tangani pe 

| SFrisco, tapi tidak mengadakan perdjandjian pertahanan dengan Ame- 
tika Serikat, tidak dapat mentjontoh Filipina jang telah 

  

£ 

    onesia-Filipina Ca) 

mengadakan 

Amerika Serikat. Dengan menanda- 
maka Filipina telah menempuh po- 

bitik luar negeri baru, jang sangat berbeda dengan pendirian Indonesia. 
Penanda -tanganan  perdjandjian 

perdamaian dengan Djepang adalah 
tindakan Pemerintah, dan ,saja se- 
bagai Menteri didalam kabinet tidak 

mengutikangutiknja lagi”. 

| diruwetkan perdjan- 
K3 djian pertahanan 
& Segera sesudah konperensi Frisco 
selesai, Djepang dan Filipina menga- 
.dakan perdjandjian pertahanan dgn 
Amerika. Kewadjiban2 Djepang me- 
nurut perdjandjian perdamaian Fris- 
co dengan demikian akan diruwetkan 
oleh kewadjiban2gnja menurut per- 

dijandjian pertahanan itu. Jang mana 

jang mendapat prioriteit ? Tentu di- 
dalam hubungan perdjandjian perta- 

hanan itu industri2 berat Djepang 

untuk kepentingan pertahanan jang 

akan diutamakan, dan hal itu akan 
berpengaruh lagi kepada lain2 sektor 
ekonomi. Diseluruh Pasifik akan tera 

sa desakan, supaja segala- kegiatan 
mendjadi parallel kedjurusan itu. 

Indonesia tahu, bahwa keadaannja 

terbelakang. Sebagai negara muda 

Indonesia butuh dibiarkan menger- 
djakan program nasionalnja. Indone- 
sis memerlukan dasar universeel, su- 
paja ada kerdja-sama jang sehat di- 
antara negara?, tetapi dimana jang 
kuat tidak boleh mendesak jang le- 

mak dan jang baru tumbuh. Djmuin- 
an? jang diminta oleh Indonesia pada 

konperensi San Francisco ialah tidak 

lain dari pada Ita. 

Sifat2 expansif Dje- 
pang sudah ada se 
belum Frisco 

Mr. Wilopo berpendapat, bahwa si- 

fat? expansif dari keadaan Djepang 

sudah ada sebelum perdjandjian Fris | 

co, hanja perdjandjian Frisco dan | 

akibat2 jang timbul dari perdjandji- 

an itu akan memperhebat keharusan 

Ia lebih suka melihat perhubungan 

ekonomi diantara Indonesia dan Dje- : 

perdjandjian2 dagang biasa 
dak didalam perdjandjian bilateral 
didalam hubungan Frisco. 

Dalam hubungan ini diterangkan 

olek Mr. Wilopo, bahwa Indonesia 

segera akan mengadakan perdjandji 

an perdagangan dengan Djepang. Un 

tuk maksud itu Indonesia akan me- 

ngirimkan perutusan perdagangan 
ke Djepang, jang akan dipimpin oleh 

Mr. Asmaun, Kepala Direktorat Hu- 

bungan Luar Negeri Kementerian Ke 

makmuaran. Sebagai perdjandjian per 

dagangan dengan Tjekoslowakia, ma 

ka perdjandjian dagang dengan Dje- 

pang itu akan berlaku untuk masa 

Susunan ) 

— Perdjandjian Friseo 

iasa, dan ti- ' 

satu tahun. 
|. Pun perdjandjian dagang serupa 

ga 

“Sifat2 'expansif Djepang | sudah ada 

. “55 sebelum Frisco - 1” 

litu akan diadakan dengan Australia. 
k pada permulaan bulan depan, Demi- 

| kian Menteri Wilopo. 
Seperti diketahui, Mr. Wilopo dari 

semula banjak- memadjukan kebera- 

tan2, terutama dari sudut ekonomi, 
terhadap perdjandjian Frisco. —Ant. 

    

Para tahanan minta di- 
. bebaskan 

L.k. 110 tahanan Agustus jang 
kini ada dalam pendjara Tjipinang 
Djakarta telah mengadjukan surat 
kepada direktur pendjara tsb. supaja 
setjepat?nja mengambil tindakan 
membebaskan semua tahanan, djika 
ternjata tidak ada surat perintah 
dari Mahkamah Agung untuk mem- 
berpandjang waktu penahanan itu. 
Ini adalah berdasarkan kenjataan, 
bahwa penahanan itu sudah melam- 
paui batas 50 hari. 

Didapat keterangan dari Dr.- Ong 
Eng Die jang telah dibebaskan se- 
sudah 14, bulan ditahan, bahwa sam 
pai sekarang ia belum mengetahui 
apakah sebabnja ia ditangkap dan 
ditahan selama itu, sekalipun ia su- 
dah beberapa kahi diverhoor. — Ant. 

  

Sjahrir tiba 
Menjambung berita kita tentang 

tibanja kembali Sjahrir di Indonesia 
dari penindjanannja ' 

pin Umum Partai Sosialis Indonesia 
kemarin siang setelah ia 
keluar negeri kira24 bulan lumanja. 

lan dan”waki!2 Dewan Partai PSI. 
| Duta Besar Indonesia di New Delhi, 

| Dr. Sudarsono, djuga nampak. dian- | 
| tara para penjambut itu. : 
IL :Selama beberapa minggu jang 
Ea . - NG Sp 2. 2 :” 

|achir ini ia singgah di Ka 
Delhi dan Rangoon. 

    

rachi, New 

alis Indonesia, Barma dan India jang 
hendak diadakan achir bulan Nopem 
| ber jang akan datang di Rangoorn di- 
|terangkan oleh Sjahrir bahwa  kon- 
|perensi itu bersifat pendahuluan utk 
(mengadakan konperensi partai2 So- 
|sialis seluruh Asia dari Mesir sam- 
pai ke Djepang. 
Maksud untuk mengadakan kon- 

perensi seluruh Asia itu telah dike- 

| M 
(pendahuluan itulah akan 
| kemungkinan2 untuk mengadakan 
| konperensi Partai2 Sosialis seluruh 
| Asia itu. — Ant. 

Delegasi Istimewa 
ke Paris 

Menghadiri G 

ERKENAAN dengan kean 

eneral Assemble: Perserikatan 

Bangsa- 
ggotaan Republik Indonesia pada Perseri- 

Bangsa 

ID katan Bangsa2, dan berhubung pula karena Perserikatan Bangsa? , 

akan mengadakan 
dengan Surat Kej 

sidangnja ke-enam di Paris, 

tusan Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 
Pemerintah Indonesia 

sebuah delegasi-istimewa untuk menghadiri sidang tersebut dengan su- 

sunamnja sbb.: F 

| Ketua : Mr: Ahmad Subardjo, Men 

teri Luar Negeri: Wakil Ketua : Lam 

bertus Nicodemus Palar, Duta Besar: 

Anggota? : Mr. Nazir Datuk Pamon- 

tjak, Duta Besar: Dr. Darmausetia- 

wan Notohatmodjo, Duta Besar: Mr. 

Usman Sastroamidjojo 15 Anggota2 

engganti: N ot 

aa Nasir Djajadiningrat : Mr. Su- 

laiman Husin Tajibnapis: Nona Ar- 

tati Sudirdjo: Nuradi: Penasehat : 

Prawoto Mangkusasmito, Mr. Sunar 

jo, Penasehat achli: Prof. Mr. Dr. 

"Supomo, Mr. Sutan Mohammad Rua- 

sjid: Drs. Khoww Bian Tie: Achmad 

Natanegara:' Penasehat Tehnik : Ju- 

supadi DanuhadiningraL: Sarbini Siu- 

mawinata: Nona Sukartini Djojoha- 

dikusumo: Ibnu Swwongso Hamim- 

sar: Badrel Asjraf Masjar, Supomo 

Sapardiran Prijoatmodjo, Sekretari- 

at: Jozef.  Panlus Pudjusubroto, 

Frans Arie Iucus, Ario Senosastro. 

Lebih landjut dalam surat keputus 

an tersebut diujatakan bahwa ketju- | 

ali pakaian musim-dingin dan semua 

sdat - pengangkutan untuk seluruh 
anggota delegasi ditanggung oleh Pe 

merinteh menurut aturan? jang ber- 

laku, maka Ketua Delegasi menda- 

pat uang representasi untuk seluruh, 
   

(delapan statis Hima pulah ribu 

Francsy dan? Kedutaan Besar Repu- 

hlik Indoresia di Paris diwadjibkan 

pula menjediakan uang sebesar Fr. 

   

  

  

Undangan Takin Nu ma 

sih dalam penindjauan 
Dr. Darmasetiawan, 

Yakin Nu, kepada Perdana 

Ps 
kan, 

dalaw penindjauan, — Antara. 

“ 

Mukarto Notowidigdo: , 

Kr. 850.000. 

“Sekretaris 

Dienderal Kementerian Luar Negeri, 
menerangkan atas pertanjaan .ten- 

ari. kebenaran Kn Mn 
ndangan Perdana Menteri a, 

undangan Perdana ha 

Sukiman, jang telah dimuat dalam 
ers, Dr. Darmasetiawan menerang- 

bahwa undangan itu memang | 

telah diterima dan sekarang sedang 

6.250.000 (enam djuta dua ratus lima 

puluh ribu francs) untuk ongkos : 

| kawat, telepon dan porti. 

Dan achirnja guna pengeluaran 

ongkos jang tak tersangka, Kemente 

“rian Luar Negeri Republik Indone- 

| sia menjediakan pula sedjumlah 

Fr. 3.000.900 (tiga djuta francs). — 
(Kor. ,K-.R.”). 

V 

| 

| 
| | 

| 

| 

d4 

keluar negeri 

dapat kita kabarkan bahwa Pemim- : 

melawat | 

Dilapangan terbang Kemajoran ia | 

disambut dengan banjak handai tau- 

  

| 
| 

mukakan oleh Partai Sosialis India. | dimana W 
enurut Sjahrir dalam -konperensi | kultet Hukum Krisnadwipajana 

ditindjau | 

Kesudahan 

t 

Pedia ani DEAL ETamamPan ah | 

Perantjis hadapi devaluasi 
. franc-nja 

Wakil perdana menteri merangkap 
menteri keuangan dan kemakmuran, 
Rene Mayer, hari Djum'at jl. berseru 
kepada rakjat Perantjis supaja ker 
dja sama dengan dia, agar dapat 
mentjegah devaluasi mata uang 

France. 5 
Berbitjara dalam konperensi pers 

(Mayer mendjawab pertanjaan ter- 
tang kemungkinan adanja devaluasi 
dengan mengatakan, bahwa menteri 

keuangan sendiri tak dapat membe 
'la keuangan negara. Bila rakjat Pe- 
|yantjis benar2 hendak membelanja, 
| maka soal keuangan Perantjis akan 
Gapat diselamatkan. 
Mayer selandjutnja katakan, bah- 

wa soal pokok bagi Perantjis jalah 
untuk memperbanjak produksi seka 
rang ini, agar dapat mempertahan- 

(kan import bahan2 mentah serta ba 
|tu bara. Dengan mengemukakan bah 
| ya import, batu bara dari Amerika 
|adalah penting sekali bagi Eropa se- 
(luruhnja, terutama bagi Perantjis, 

Mayer njatakan harapannja, hendak 

nja- menurut rentjana bantuan Ame- 
rika pengiriman2 batu bara itu da 
pat diperbanjak. — Ant. - AFP. 

  

Diterbitkan oleh Badan Pene 
a ME enno ar ana 

PER EAN 

HARIAN UMUM 
rbiti, Kedaulatan Rakejat" 

  

1300 Orang mem- 
perebutkan 625 

kursi 
Attlee versus Chur- 
chili 

Kini pemilihan umum di. Inggeris 
sedang menghadapi sa'at  ramai- 
ramainja. Seperti diketahui, 1300 
orang ' djago' memperebutkan 625 
kursi diparlemen. 

Sementara itu PM. Attlee akan 
berpidato dalam rapat2 terbuka dis 
8 buah tempat, sedang pemimpin 

berpidato didalam rapat2 raksasa di 
Inggeris Utara dan Scotlandia. 

Perlu dikabarkan bahwa pemilih- 
an djago2 ini akan ditutup pada 
tanggal 25 jang akan datang. . R.D. 
(Seperti umum ma'lum, propaganda- 
stuut partai Attlee (Labour) ialah 
bahwa partainja akan membawa da- 
mai, sedang umum menduga, bahwa 

suatu pemerintahan-konservatip akan 
membawa Inggeris kedalam pepe- 
rangan: Red.).   

  

jasan Universitet Buruh” dari Jogja 

dari Makassar. . 

Menurut keterangan Hartono   Weongsodirdjo,. pemimpin Direktorat 

Badan Usaha Rakjat jang mengusa- 

| Hakan mendirikan ,Universitet Kris 

maksud 

| 
y | 

nadsipajana” di 

konperensi itu indah untuk mengada 

kan pertemuan - paham guna men- 

tjari langkah dan mengambil sikap, 

'andung, 

supaja peraturan Kementerian PPK 

sementara tentang Perguruan Tinggi 

$ djanganr sampai mendjadi undang?” 

|. Dalam konperensi itu, kata Wong 

| sodirdjo lebih djauh, akan diadakan 

| djuga pembitjaraan tentang interpre 

tasi peraturan PPK tersebut 

gung - djawab peraturan demikian. 

Menurut atjara, dalam rapat itu 

Mr. Sunarjo (dari ,,Academie Nasio- 

nal”) dan Parada Harahap (dari ,A 

cademie Wartawan”) akan menjam 

paikan preadviesnja masing2. 

dan 

2nEre 

B. J. van Beugen akan berpidato. — 

Ant. 

Kouperensi para wakil perguruan? 

tinggi partikulir telah mengumun- 

kan putusan? jang telah diambilnja. 

(Dalam putusan itu dikemukakan 

permintaan kepada Menteri PPK su 

paja dalam waktu jang singkat me- 

narik kembali peraturan PPK ter- 

tanggal 1 September jl. dengan alas 

lan, balnva peraturan tersebut mema 

tikan inisiatif partikulir dalam usaha 

| 
| 
| 
| 

pentingan umum dalam lapangan ter 

sebut. - 

an supaja PPK menggantinja dengan 

suatu peraturan jang menjokong ini 

siatif partikulir. : 

Bagian kedua dari putusan itu ber- 

isi harapan supaja undang? pergu- 

ruan tinggi disesuaikan dengan kea 

daan sekarang dengan pengertian, 

bahwa seluruh perguruan tinggi jang 

sedang berdjalan berhak djalan terus 

dan djika mentjukupi sjarat2 jang 

ditentukan pemerintah. tentang pe- 

nerimaan mahasiswa, waktu penga 

djaran dan tentang dosen-dosen, un- 

  

Kemenangan besar 
” 18 Dari 40 kursi 

— Buruh Tani: 5 kursi 

Perempuan: 3 orang 
F. ENGAN disaksikan oleh ratusan orang dan bertempat d 

patihan Jogjakarta besek? dari KPS2 kemarin malam. 

Jogjakarta jang dil 
pk. 11 malam kemarin hasil pembagian kursi dalam 

| sehagai berikut : 

  
   

    'LAchid Masduki, H. “Wasir Nu 

s6 KR. Abdullah Afandi, K:R.T. Di- 

Masjumi (18): Mr. Kasmat, Wi 

woho Purbohadiajojo, Farid Ma'ruf:   

podiningrat, Siti Zaenab Damiri, H. 
M. Junus Anies, Mh. Mawardi, Sas- 

hadji, K.R.T. Brotodiningrat. 

" Hartoatmodjo. 

PELAT MEN 

trowardojo, R. Noor Ali Tjahjopus- | 
pito, Hamam Hasjim, H. Dawam Ro- 

| 2i, H. Mansjur, A.R. Fachrodin, San- | 

P.P.D.I. (9) : Sugijopranoto, Tjo- 

krodihardjo, Ruslan, S. Brotoharso- | bahwa Masjumi mendapat 2753 sua- 
“jo, Notosudarmo, Sosroatmodjo, dan | 

Tijokrosumarto, | POAMI 75 suara, SSPP 
Istiadjid, Sastrosukarto, Hagnjodi- PPDI Kulon Progo 20 suara, Party 

ibangsal ke- 
telah dibuka 

“oleh KPPP daerah Jogjakarta. Hasil2 pemilihan anggauta DPR daerah 

angsangkan sedjak tg 16 Djuli jang Jalu, diumumkan 

6 DPR daerah jalah 
i 

      
     

4 Sa 

, & 

«| Sudarsono... 3 Na 

| Partai Katholiek (2): 
(JI. Sukotjo, dan H.J. Sumarto. 

PIR. (2): B.P.H. Purubojo dan 
| Prof. Ir. H. Johannes. 

S.S.P.P. (2) : Sujoto. Prodjosuroto 

dan K.R.T. Lobaningrat. 
Dalam pada itu dapat diterangkan 

u. 

ra, PPDI 1115 suara, PKABT 878 su- 
ara, PNI 659 suara, PIR 313 suara, 

314 suara, 

2 
'D 
| 
| 
| 

Dapat ditambahkan, bahwa nanti | 

| malam akan diadakan suatu resepsi, | 

ongsodirdjo dan Ketua ,,Fa | 

oi 1 tinggi dan merugikan ke- | 

Pa an 5 | dapat ini tidaklah benar, kata Pru- | 

Perguruan2 Tinggi partikulir 
00.0 berkonperensi 
ENGAN bertempat digedung Balai Kota, Saptu jl, konperensi anta- 
ra , Academi”, ,, Perguruan Tinggi” atau ,,Universitet” partikulir di- 

mulai. Pads konperensi jang diusahakan oleh ,,Badan Usaha 
Bandung itu, hadir para wakil dari ,Academie Wartawan”, 

Nasiona?P” (keduanja dari Djakarta),,Academie Islan” di 

Rakjat” 

»Academie 
Medan, ,Ja- 

Sawerigading” 
     

dan ,,Universitet . 

tuk sementara waktu diakui, penga- 
,kuan itu dapat ditarik kembali kalau 
| dianggap perlu mentrut peraturan2e 

| jang ditetapkan dengan undang2. 
Dalam putusan ita dinjatakan te 

(lah berdirinja suate panitia untuk 
| mempersiapkan terbentuknja suatu 

(perserikatan antara perguruan? ting | 
|&i partikalir jang akan melaksana- 
| 
|kan putusan? tersebut. — Ant. 

La : 

partai Conservatip W. Churchill akan: 

haplan Venezuela. 

  

   
   

s Nol 
“Wnggauta S.P.S.) 

- ——m.. -- sam sa mena 

Schacht dengan kaum 
pengusaha 

Atas undangan Presiden Direktur 
Javasche Bank telah diundang semua 
wakil perusahaan dan bank2 jang 

“penting diibu kota serta beberapa 
|anggauta parlemen untuk mengada- 
kan pertemuan dengan Dr. Sehacht. 

«Antaranja jang diundang ialah di- 
rektur2 dari Bank Negara, - Bank 
Industrie, semua bank asing, KLM, 
Garuda, BPM, Stanvae dll, sedang 
anggauta parlemen jang ' diundang, 
ialah Subadio, Sundjoto, Mr. Tam- 
bunan, Mr. Tadjuadin Noor dan 

| Prawoto. Pertemuan diadakan di- 
rumah bekas Presiden Direktur Ja- 
vasche Bank Dr. Houwink. — Ant. 

300 Pemberontak di Ve- 
nezuela ditangkap 

Dengan resmi diumumkan, bah- 
wa T orang pemberontak tewas, 
ketika pasukan? pemerintah Vene- 

zusla menggagaikan sustu pertjo 
baan dari pihak komunis untuk 
menggulingkan pemerintah pada 

njatakan pula, 

|300 orang pemberontak telah di- 
| tangkap dtibukota Caracas sendiri. 

Sementara itu pada bari Saptu 
|pemberontakan2 timbul lagi sedi- 
|kit2nja Gi 2 tempat di Venezuela, 
| tetapi menurut pihak resmi pssuk 
lan2 jang setia kepada pemerintah 
kini telah dapat menguasai keadaan. 
Kementerian dim negeri Veneztela 
kepgumimkan, bahwa beberapa 
oreng pemberontak tewas dalam 
pemberontakan baru jang terdjali 
pada hari Saptu di Puerto de la 
Crvz, 160 mil sebelah terggara Ca- 
r'cus. Selain itu 30 orang pembe 
rontak bersendjata j“ing mentjoba 
menjerang Valencia, 75 mil sebelah 
Barat-Daja Caracas, telah dapat 
dipukul mundur. 4 

Menurut  berita2 pertama psda 
hari Djumuat, pemberontakan? ha- 
nia terbatas dil Cirscas dan pro 
pinsi Sucre dibagian barat-laut Ve- 
nez»ela, tetapi menurut pihak res- 

imi pesangkapan2 telah dilakukan 
|terhalap orang2 jg. didakwa ber: 
sangkat pahut dgn. pemberontakan 
itu “'sedikit2nja 9 kota disemua 

Ant.— UP. 

  

  

hari Djumsat jl. Komunike itu me: | 
bahwa sedikit?nja | 

  

  

   

  

LANGCANAN : e 
Dalam dan Luar Kota. 5 

Bebuiad 0.00 Ku Ula 
Ctjorag “0s UU 

1 milimeter, 1 kolom . 

. 

ADPERTENSI : 

“..iR 0,80   
  

hadap 

P 
tanggung - djawab atas terdjadinj 

ketika malam Saptu jbl. 

Dalam pernjataan jang diutjapkan 

nja melalui tjorong ” radio kepada 

Djenderal Kim Il Sung dan Djenderal 

Peng Teh Huai dari pihak Utara, 
Ridgway menerangkan bahwa ,,pe- 

njelidikan telah membuktikan de- 
ngan tak dapat disangkal lagi”, bah 
wa 2 serangan udara terhadap dae 
yah netral Kaesong ketika tanggal 

12 Oktober itu, telah dilakukan oleh 

| pesawat? terbang PBB. . 

|. Dinjatakannja bahwa ia sanggup 

memikul. tanggung-djawab atas 2 
matjam pelanggaran “tadi, dan bah 
wa ia akan mendjatuhkan hukuman 

atas diri orang2 jang bersalah. 

  
Pembitjaraan .opsir2 peng- 
hubung. 

Opsir2 penghubung PBB dan Uta- 
ra hari Minggu jl. telah mengadakan 
pembitjaraan lagi di Panmunjom, jg 

hanja berlangsung setengah  djam 

lamanja. 
Sesudah itu, djurubitjara pihak 

PBB menerangkan, bahwa dalam 

ipembitjaraan tadi tertjapai ,,kema- 
Gjuan, biarpun hanja sedikit sekali.” 

Dikatakannja bahwa opsir2 peng- 
hubung Utara dalam ,,persengketaan 
tentang peraturan2 azasi” tadi tidak 
djuga mau melepaskan djari2 5 mil 
bagi daerah netral disekeliling Kae- 

song. 
Dalam pembitjaraan tadi pihak U 

tara mengusulkan lagi, supaja dae- 
rah netral disekeliling Munsan (pang 
kalan kamp delegasi PBB) berdja- 
ri-djari 3.000 yard, tetapi dalam pa: 
da itu tidak menjebut2 usul pihak 
PBB mengenai djari2 daerah netral 
disekeliling Kaesong. 

  
Seruan Truman kpd. Sovist » 
  

    
ye Tp ARA: ae Re CPI 2. 

wa para pemimpin Sovjet akan ikut 

rika Serikat tetap bersedia bekerdja 
| gara? laimnja dalam PBB untuk mengurangi persendjataan dan mendja 5 J J 
min perdamaian. 

Ia menjatakan harapannja, bahwa 
,negara2 merdeka” dan Sovjet 
dapat hidup bersama dengan tiada 

| berperang, tetapi dalam pada itu ia | 
| menegaskan  kejakinannja, bahwa 
| negara? merdeka” harus mempunjai 
| pertahanan2 jang kuat guna memung 

kinkan tudjuan ini. 

Persendjataan untuk 

damaian. 

per- 

Saja chewatir, demikian 'Truman 
| selandjutnja, bahwa beberapa orang | 
|di Amerika dan diluar negeri ber- 
| pendapat bahwa pembentukan perta- 
|hanan bersendjata achirnja tentu 
| akan menudju ke peperangan. Pen- 

| man. 
“ah 

-Dikemukakan djuga pertimbang- | 

| gara masih mempunjai kekuasaan 
|dan pasukan2 untuk menjergap ne- 
| gara2 lainnja, dan selama negara itu 
masih mempunjai maksud2 agressif, 
maka perdamaian jang sungguh2 ti 

'daklah mungkin tertjapai. Semakin 
kuatlah kita, akan lebih mungkin- 
lah bagi kita untuk mengusahakan 
persetudjuan2 jang kekal dan kuat, 
jang nantinja akan mentjegah pe- 
perangan itu, kata  Truman. ,,Ke- 
kuatan kita ialah utk perdamaian.”. 

Pemilihan Umum di Jogia 

M 
| Katholik 354 suara, AMDG 85 suara, 

|Parkindo 60 suara, Rombongan 37 
suara, Rukun Kampung 21 suara, 

| Harjowasito 5 suara dan perseorang 
lan 125 suara, Djumlah  seluruhnja 
6807 suara, sedang djumlah pemilih 
sebenarnja 7268 orang, dan 461 suara 
pemilih berarti tidak sjah atau 
blangko. : 

Berdasarkan djumlah suara jang 
masuk dan djumlah kursi DPR dae- 
rah (40), maka djumlah  kiesgosen 
170.. Dalam pembagian kursi perta- 
ma Masjumi mendapat 16 kursi, P 
PDI 6 kursi, PKABT 5 kursi, PNI 3 
kursi, PIR 1 kursi, SSPP 1 kursi, 
Party Katholik 2 kursi, djumlah se- 
luruhnja hanja 34 kursi, sedangkan 

kan perhitungan2 tambahan, maka 

nasilnja seperti tersebut diatas. 
Perlu diterangkan, bahwa mereka 

jang ditetapkan nama?nja untuk 
mendjadi anggauta DPR daerah dji 
ka keberatan untuk duduk dalam DP 
R itu, dapat memadjukannja kepada 
KPPP, hingga tg. 5 Nopember. Le- 
wat waktu itu, sudah tidak mungkin 
lagi. , 
Pembukaan besek2 itu dimulaikan 

pk. 9,30 pagi, dan berachir pk. 11 ma 

lam. Penindjauan dari pelbagai dae- 

rah Indonesia hadlir, 
Hanana Peng MM Kena LA mAMENMANLaNNNANNBNNNNNan NN 

K 

  
budarann Indonesia $ 

1Kon PBatavinasch Gensotsehan 
yan Kun amen Watese haraan! 

  

ALAM pidatonja jang diutjapkaa di Winston Salem, Carolina Utara, 
presiden Truman pada hari Senen jl. 

Geka” untuk mentjapai perdamaian. Truman menegaskan, bahwa Ame- 

| i Pengawasan 

Uni | 

Kita tidak pertjaja bahwa perang | 
| tak dapat, ditjegah. Selama suatu ne | 

seharusnja 40 kursi. Setelah diada-: 

tukan pertahanan guna perdamaian 
buang rentjana2 agressipn 

1 
menjatakan harapannja, bah- | 

serta dalam usaha ,,bangsa?2 mer | 

hersama dengan Sevjet Uni dan ne | 

| 

| | 
$ 

sendjatf? | 
atom. | 

Truman selandjutnja menjatakan, | 
bahwa lama sebelum Sovjet Uni mem 

| punjai bom atom-nja. Amerika Se- 
|rikat telah menjusun suatu rentjana 
untuk mengadakan pengawasan atas 
sendjata2 atom. Negara2 lain menjo 
kong rentjana ini, tetapi pihak So- 

| 

Kita bersedia Sekarang untuk ber 

Sama? dengan Sovjet Uni dan nega- 
ra? lamnja jang bersangkutan da- 
lam PBB bekerdja untuk membuarig 

beban persendjataan dan mendjantin 
perdamaian. Dengan segala daja-upa 

ja kita terus akan madju dalam usa- 
ha kita ini, tidak hanja untuk menje 

|lamatkan dunia daripada 
| suatu perang dunia lagi, 

Demikian Truman. 

Kentjana?2 agressip 
harus dibuang. 

Achirnja Truman menjatakan 
harapannja, bahwa kekuatan jang 
terus bertambah dari ,dunia merde- 

! 

| 
| | | 
| | 
| 
| 
| 
| 

Lamimpin Sovjet, bahwa — untuk ke- 

pentingan mereka sendiri — Sovjet 

| 
"sif dan propaganda  perdamaiannja : - 1 L 

asjumi 
Pemilihan umum ber- 

tingkat sulit 

- Bagi daerah luar Djawn. 

P. Siregar dan A. Situmorang, ang 

gota2 pemilihan. umum prop. Swna- 

tera Utara, jang kini ada di Jogja 

untuk menjaksikan hasil - pemilihan 

umum disini D.P.R., dalam pertjakap 
an dengan wartawan menerangkan, 
bahwa. prop. Sumatera Utara 

| daerahnj? meliputi Atjeh, Sumatera 
| Timur. dan Tapanuli tentang bemi- 
lihan umum, kini masih dalam ting: 

kat persiapan untuk melakganakan 
UUD 27 tahun 1948 untuk mengada: ' 
kan pemilihan anggota2 parlemen. aa 

Diterangkannja, bahwa sedjak bu 

lan Mei 1950 di Sumatera Utara Su 
dah selesai pembentukan kantor pe- 
mungutan suara disemua tempat. 

Mengenai  djalannja pemilihan 
umum di Jogja kesan jang  diper 
oleh ialah, sistim bertingkat seperti 
jg didapat di Jogja mungkin tidak 
dapat dilaksanakan diluar ' Djawa 
demikian P. Siregar dan A. Situmo- 
rang dalam pernjataannja dengan   

Lrang berdjuang 

vjet Uni menolaknja. | 

bentjana | 
tetapi dju- | 

ga untuk mendapatkan dasar bagi | 
suatu perdamaian dunia jang kekal. | 

ka” itu akan mejakinkan para pe- | 

! 

Uni harus membuang rentjana? agres | 

- |sa'alah ini 

jang | 

  

a. 
jang palsu, dan bersama? dengan ne 
gara2 merdeka lainnja berusaha men 
tjari persetudjuan2 jang praktis un- 
tuk mendapatkan perdamaian. 

Inilah tudjuan jang sedang kita 
usahakan Sekarang, kata Truman. 
Untuk tudjuan ini kita mempunjai 
program pertahanan, dan prograni 

bantuan kepada negara2 lain. Dan 
untuk tudjuan ini pula serdadu2 kita 
dan negara2 merdeka lainnja seka- 

dan bertempur di 

an 

Korea, 

,Para pemimpin Kremlin dapat me 
nerdjunkan dunia kedalam bentjana 
djika mereka menghendakinja”, ka 
ta Truman. 

| Dalam hari2 jang gelap ini perda- 
.maian ialah suatu tudjuan jang ma- 
|hal, tetapi kita telah membuktikan, 

| dengan tindakan2 jang njata, bahwa 
' kita bersedia untuk berdjuang dan 
(berkorban untuk tudjuan ini. 

Demikian presiden Truman. — 
Ant. - UP. 

ANGLIMA BESAR pasukan? FBB di Korea, 

Ridgway, malam Senen jl. men gaku bahw 

Ridgway akui serangan ter- 
Kaesong 

Perundingan dapat kemadjuan sedikit 
Djenderal Matthew 

a pihak PBB-lah jang ber 

a insiden?” didaerah netral Kaesong, 

Perbedaan peraturan lama 

dan usul PBB. 
Djurubitjara PBB tadi menerang- 

kan, bahwa pihak Utara  mengusul- 
kan dibentuknja daerah dalam mana 

angkatan bersendjata tak boleh. ber- 
aksi, jang berdjari2 3.000 yard terhi 
tung dari markas PBB - di Munsan. 
Ini berarti bahwa pihakslainnja tidak 
boleh menjerang daerah jang berdja 

ri2:3.000 yard.tadi, kata djurubitjara 
PBB, dengan tjara - bagaimanapun 
djuga. 
Menurut peraturan2 jang lama, ka 

ta djurubitjara PBB tadi, pihak Uta 
ra Menguasai daerah netral disekeli 

Ning Kaesong jang berdjadi2 5 mil, 
daerah ini tidak boleh diserang oleh 

Ipihak PBB, sedangkan pengawasan 

| nja dilakukan oleh pihak Utara. 
|. Disamping itu, kendaraan? delega 

Isi Utara terdjamin keamanannja pa- 
(da waktu berdjalan dari Pyongyang 
'ke Kaesong, apabila komando PBB 
| diberitahukan terlebih dahulu. 
| Usul baru PBB ialah supaja perse 

| tudjuan lama ini dihapus dan digan 
ti dengan pembentukan daerah ne- 
tral disekeliling kamp pangkalan ma 
sing2. 

Menurut usul PBB ini, didalam ma 

  

sing2 daerah netral tadi. pasukan 
masing2 boleh melakukan operasi 

lepaskan tembakan, asal aksi tadi 
djangan ditudjukan kepada daerah 
netral masing2. — Ant. AFP. 6 

Studen contra polisi 
kemarin telah terdjadi “insiden anta- 
ra polisi Djepang dengan mahasiswa2 
Komunis. 

munis tersebut beberapa waktu ini 
membikin dan 'menjebarkan - pam- 
flet2 jang :sifatnja anti. "Amerika, 

ladjar dan pemuda djangan sampai 
kena pengaruh Amerika. RD. , 

Pembersihan Venezuela 
haMengenai pemberontakan di”Vene- 
zuela lebih Jandjut didapat kabar, 
bahwa dalam pembersihan jang dila- 
kukan oleh Pemerintah disana" ke- 
dapatan lebih kurang 200 bom pele- 
dak jang terpasang dilapangan ter- 
bang, dan didalam kota terdapat 
alat2 radio, sendjata2-api dan lain2 

nja. 

Kesemuanja itu kini dibeslag. RD. 

Iran di D.K. 
Kemarin sore djam 03.00 waktu di 

New York, di Flasing Meadows De- 
wan Keamanan Perserikatan Bang- 
sa2 telah mengadakan sidang untuk 
membitjarakan persengketaan .mi- 
njak di Iran. Pembitjaraan ini ada- 
lah jang kedua kalinja. 

Selandjutnja Radio PBB mewarta- 
kan, bahwa: kemarin djam 10.00 di 

    
| Korea telah dilangsungkan perun- 
| dingan antara opsir2 penghubung 
PBB dan opsir2 penghubung Korea 
Utara. — RD. | 

    

Perdjandji-n 

Usul Bagdad akan 

K njatakan kesan mereka, bahwa 

| pli” dalam usahanja melaksanakan 
jan dalam perhubungan antara Ingge 

|. Menurut berita2 terachir dari Bag 
|dad, perdana menteri Noury Pasha 

lakan mempeladjari masa'alah ini de 
“| ngan dalam2. Dalam pada itu kalang 
lan jang mengetahui berpendapat, 
|bahwa soal perobahan perhubungan 
lantara Inggeris dan Irag ini rupanja 
| telah diadjukan oleh perdana menteri 
|Irag waktu baru2 ini mengundjungi 
| London, dimana ia mengadakan pem- 

| bitjaraan2 dengan menteri luar nege 
Iri Inggeris, Herbet Morrison. 
| Kalangan jang memperhatikan ma 

berpendapat, bahwa Nou 
ry Pasha, jang hingga kini terkenal 
sebagai seorang sahabat baik ' dari 

| Inggeris, nampaknja tidak ingin 
menggontjangkan lebih landjut ke- 

|dudukan Inggeris di Timur Tengah, 
| Ia menjangkal berita2, bahwa Irag ti 
|dak akan memberikan sokongan pe- 

nuh kepada Lembaga Arab dan Me- 
sir dalam usahanja ,,menjusun front 

| perdjuangan melawan Inggeris”. 

|. Kalangan ,,Whitehall” sementara 
itu menjatakan, bahwa hingga kini 
pemerintah Irag belum  menjampsi- 
kan pemberitahuan resmi ke Lon- 
don mengenai maksud untuk mero- 

| bah perdjandjian Inggeris-Irag tahun 
1930. Kalangan pemerintah itu selan 
“djutrja menjatakan, bahwa pemerin 
tah Inggeris bersedia mempeladjari 
usul2 Bagdad dengan penuh kesung 
guhan. —- Ant. AFP. 

Amerika tolak sjarat2 
Sovjet 

Ttg perdjandiian 
perdamaian Ital'a 

Kementerian luar negeri Amerika 
hari Djumaat menuduh SovJet Uni 
menggunakan argumen2 jang palsu 
dalam notanja berkesaan denga   Antara, 

| 

  A 

     

perobahan perdjandjian perdamaian1 

. Tan MEN Pa aan “Rana EN MN Bie Bi et Hai EA Mi YA Rp di Baling Hi ALA Ap ALAN KAKEK Mae naa 
7 

  

ALANGAN? jang mengetahui di London pada malam 

Irag - Inggeris : 

London tidak inginkan fait simpli 
dipeladjari sungguh2 

Saptu jl. me- 
perdana menteri Irag, Noury es-Said, 

tentunja tidak ingin menghadapkan Inggeris kepada suatu »fait accom- 
maksud untuk men 1 gadakan perdbah 
ris dan Irag. Pa Gea Tae 

  

  

Italia. 
Kementerian luar negeri Ambfika 

Galam statement istimewa-nja ka- 
takan, bahwa perdjandjian perda- 
malan Italia tak sesuai lagi dengan 
status Italla sekarang ini sebagai 
anggota jang aktip serta dengan 
bak2 jang sama dari' keluarga ne- 
gsra2 tjinta kemerdekaan dan de- 
mokrasi, $ 

Ke nenterian tab seterusnja mera- 
malkan akan lekas adanja pe- 
polakan dari 3 Besar terhadap nota 
Gjawaban Sovjet itu. : 

Sovjet Uni seiaiu menolak keang- 
gotaan Italia Galam PBB, : 

Sebagai diketahui Sovjet Uni 
mengemukakan sjarat2 untuk mem- 
pertimbangkan perobaban perdjan- 

Gjian perdamaian Italia bila:1. 
sementara itu Gjadakan perobshan 
pula dalam perdjandjian2' perda- 
maian dengan Bulgaria, Hongaria 
Finlandia dan: Rumania serta dibo- 
lehkannja negeri2 ' tersebut :djadi   
dari Pekj 
bolen adanja semua pasukan :aaing 
serta pangkslan2 
Italia. : 

Kementerian Ivar negeri Amerika 
merolak sjarat2 jang dikemukakan 
oleh Sovjet. Ant. U.P. 

SUNGGUHZ TERDJRDI 

“ Dengan penuh perhatian orang me 

ngikuti djalannja pengumuman pemi 

lihan anggota D.P.R. kemarin pagi. 

Sungguh diluar dugdan,: masih dj 

ga terdapat surat: tanda suara jang 
FE tidak diisi,   

ek bui Aa aa Kar 
KE Ha La TELTIN 

   

Dalam psda itu dinjatakan, bhw. 

  

| dan meriam2 masing2 pihak boleh me - 

DPsdari Tokio mewartakan bahwa . 

Seperti diketahui mahasiswa? Ko- 

dan memperingatkan, agar para pe-. 

Asta 

arggota PBB, 2. Supaja Itallakeluar.: 

Atlantik Utara: danitak 

militer asing “dl 41... 

 



      
     

    

   

    

   
   

  

& 

oleh 

     

ajutnja falah 
“mendirikan rumah? dan gedung! 

“untuk keperluan djawatan2 dan 
E th umum.-Ant. « : KR 

             
   
   

   
    
     

     
       

     

        
    

     

   
    

    

  

lah senc 
Mendirikan gedung seko- 

| Oleh rakjat desa Sanenredja (ke- 
tjamatan Temporedjo), Majang, de. 
ngan setjara gotong rojong atas Ini- 

| ttatief petingginja kini diusahakan 
pendirian gedong sekolah rakjat 

ndiri sendiri dengan beaja sebesar 
Re BU Re PA 
Keputusan jang demikian itu dtam- 

“bil oleh rakjat Sanenredjo berbubung 
“sekolah rakjat 3 tahun jang ada 
(Gan sangat dibutuhkan untuk pen- 
didikan anak2nja masih belum mem. 
punjai gedung sendiri. — Ant. 

  

Tentang penahanan war- 
tawan2 Goei Poo Aan “ana Than ok 

Ditanjakan oleh wa- 

| Telah menghadap djaksa 

| penahanan 
n Go Tjing 

" Kurang bidjaks 

     

        

    
      

| : Konperensi direktur2 

2 (kut paut dengan soal? 

  

    ntuk 

  

Menurut kalangan2 tsb penanda-ta 
tan perdjandjian perdamaian agn 
pang itu hanja berarti: pertama, 

menghentikan ara multilateral ke 
1 peperangan dengan Djepang, 

berarti terhadap Amerika Se 
rikat investment of goodwill”, dgn 
tidak mengikatkan diri seperti Filipi 
na dan Siam. 3 

   

     

    
     
     

  

'anan perdjandjian 
& berarti bagi In 

»Short term policy” un 

1 dalam djangka pen- 
| perekonomian rakjat 

Olitik Juar negeri | 

   Friseo : 
Gonesia 

  

    

    

    

    

na menolak 
   

  

ta 3. PEN ne K3 » Ha f Ea | (undangan Burma 
Pai Ng AN y | . ? Ti ju 

“ Perdjuangan Mesir / Iran wadjib dib: 
TAS pertanjaan jang menjetudjui Indonesia. menanda-tangani dan 
meratifikasi perdjandjian perdamaian Denga | Djepang, bagaimana- 

| kah pendirian mereka terhadap undangam PM: Burma kepada Yudonesia Hi ersama-sama merhperbintjangkaM), baik Wengan " India, mdupun 

  
dengan Pakistan, kepentingan? berkama, kalangan? tsb Yr maa bah |wa djustru karena penanda-tanganan dan ratifi 

, tak akan berarti Indonesia melepaskan 1 
undangan PM Burma itu dapat dianggap sangat bidjaksana. 

ngan memperhatikan ,,/nuaneeering- 

ifikasi perdjandjian Fris- 
politik bebasnja, peneri 

en”-politik, diantara dua batu  ka- 
rang: Amerika dan Rusia. — Ant. 

  

Panitia korban razia ' 
Agustus terbentuk 

Kini telah terbentuk Panitia Kor 
ban Razia Agustus di Djakarta, 

Gang Tengah 29 Djakarta. Ant. 

Pengangkutan kembaii 
djemaah hadji th. 1951   tap melihat kepen 

, Selaku negara Asia, 
& pandjang pula. Dan 

ch s itu kalangan? tsb meng- 
anggap kurang bidjaksana, djika In 
Gonesia menolak undangan Burma 
itu, karena dengan penolakannja, ki- 
ta dapat memberi kesan, bahwa Indo 
nesia telah meninggalkan politik per 
sahabatannja jang erat terhadap ne 
gara? di Asia Tenggara, jang belum 
masuk kedalam blok Amerika. 

Kalangan2 tersebut berpendapat, 
bahwa penolakan undangan Burma 
itu akan menjebabkan kerdja-sama 
di PBB dalam lingkungan 12 negara 
Asia Tenggara dan Arab akan sukar 
dipertahankan. Indonesia akan ter- 
paksa merapatkan dirinja di PBB ke 
pada Filipina, Siam dan Turki, jang 
tidak ' mengambil bagian didalam 

  

    

        

     

         

|Hingkungan kerdja-sama diantara ke- 
12 negara Arab dan Asia itu. 

Dalam hubungan ini kalangan? ter 
sebut berpendirian pula, bahwa In- 
onesia selajaknja wadjib menun- 
djukkan bantuan mereelnja - pada 

| perdjuangan Mesir dan Iran. Bantu 
an itu dapat di-concretiseer seben- 
tar didalam sidang umum PBB di 
Paris. Dengan mengambil sikap se- 
demikian sadja, kata kalangan? itu, 

HIidonesias akan dapat berdjalan, de- 

Pelabuhan mak 
4 

3 "Xx a « 
. 

 masjarakat 
t2 pelabuhan seluruh Indonesia 

“ELAH berlangsung konperensi direktur? 
| sia, demi! 

tian masjarakat. 

   'Konperensi itu dihadiri oleh para 
irektur 'pelabuhah Tandjong Priok, 

Semarang, Makassar, Be- 

      

     urabaja, 
Fr | lawan, Telukbajur (Padang), Palem     

  

       

  

    

  

    

    
   
   

      
   
    

huk 
ntief. 

Ant. t 

  

9. anggota staf 

dari staf Indonesia 
Penerang Amerika 

akarta, 
h ber 

ng 

4 Te An 
es UAN Dn get 

SN a 

omandan polisi Sengkang dengan em 
ang dalam p 

“€ Dari ak p 
ihan 

ta berdjumlah “lebih 200 orang. 
Dalam sebuah pasar 20 orang  di- 
tangkap, diluar pasar seorang ter- 
    

    

   

  

1 : c ar 2 2 i 5 

newa: O orang dari CTN, bebe 
"rapa orang tertangkap dan sedjum-      

  

     

    

tempuran jang terus-menerus terdja 
di itu baik dipihak polisi maupun ten 
tara tak ada jang mendjadi korban. 

|. Dapat ditambahkan la, bahwa 
pada waktu achir?2 ini banjak k 
la2 kampung, “djurutulis kampung 
dan i kampung “jang ditjulik 

buah Kahar didaerah Wa- 
Orang? jang ditjulik 

taranja jan 

   
          

    

    
    

       

      

       

  

    
   
   

     

  

nbelih karena diangg 
pengchianat. Djum! 

dari mereka jang hilang ditaksir 
2 dah 30 orang. — Ant. 

Perwakilan Djawatan Ke 
.. budajaan di Makasar 

|. Dengan surat putusan Menteri 
- telah dibentuk kantor Per- 

lan Djawatan Kebudajaan di 
sar jang bertugas: GE 

- memperhatikan aksn dan mem. 

     

     

   
     
   
   

        

  

     

      

      

    

  

  

    

  “— 'susastaran sedaerah2. 
'b. memperhatikan akan benda2 dan 

bangunan2 peninggalan purba- 
"3 

t 

   

      

     

   

  

  

rkan kepada Djawatan 
aan Pusat mengeni Nan at 

  

   
     
   

" Cc" Tgilatjap.' $ 

rangkat ke AS. 

23 peoan di Indonesia. 

har Mu 
rombolan mulai mengatjau 

lanan kembali ke Sengkang diserang 

     

       

  

   

    
   

   /Anggota2 PSII Sulawesi 

  

lah sendjata dirampas. Dalam per-' 

antu madjunja bahasa dan ke- | 

| ketika ia sedang melakukan tugas 
n| dalam perdjalsnan ke Soppeng.    

  

“bang, Sabang, Pontianak, Samarinda, 
Bandjarmasin, Menado, Ambon dan   

1 “Seperti diketahui, baru? ini Men. 
(teri Perhubungan Ir. Djuanda telah 

£ mengadakan perdjalahan keliling ke 
(Sumatera untuk mengadakan peme- 
: 'iksaan setempat tentang keadaan 
'pelabuhan2 di Sumatera. Dalam pe- 
imeriksaan tersebut didapat kesan2 

| jang amenjatakan, bahwa perlu pada sar Gul- suatu xgggtika Gfadaikan konperensi 
para direktur pelabuhan, supaja pa- 
|da kemudian hari terdapat suatu 
.peraturan2 jang dapat setjara 'uni- 
form didjalankan disamua ' pelabu- 

    
   

    
   
   

   
   
    

       

   

    
   

  

dn gerodabolan 
zakar 

banjak korban 
Soppeng, pada | 
at orang anak 

  

terlambat dari 

2 Km diluar kota. Pertempuran ter 
enjerang dua orang terbunuh, se- 
arkan. /      

   

   | K. atau Instansi? pusat dalam 
Ungkungan Djawatan “Kovuaa 
jaan. P8 Ta 1 5 

Sebagai pemimpin  Perwakilen 
jawatan Kebudajaan tersebut di 

tundjuk J. E. Tatengkeng. 

  

  

hnt., 1 

  

LAN: Gemikian didapat keterangan dari 
| Maksud konperensi itu ialah untuk membitja 

pelabuhan jang dewasa 

: dan anak buah Kahar Muzakar te- ' 

N.V. Stoomvaart Maatschaprij ,,Ne- 
derland” di Djeddah kapal ,,Tara- 
kan” telah berangkat dari Djeddah 
tg. 910 jl. djam 18.80 dgn. 1:083 
orang dewasa, 11 orang kanak? dan 
(seorang baji menudju ke Indonesia, 

Kepal tersebut diharapkan tiba 
di Tandjung Priik kira2 tanggal 
24-10 j.a.d. Ant. 

  

(Keamanan belum stabiel 
Timbang terima pimpinan Kere- 
sidenan Tjirebon. SPA 

Timbang terima antara residen 
lama Tjirebon Hassan Mustapa ke- 
pada residen baru Rukadi telah di- 
laktkan dikaresidenan. 
Kemudian oleh Gubernur Djawa 

Barat dengan disaksikan oleh wakli? 
tentara, polisi, orang2 pemerintahan 
Ol, residen baru tersebut diambi 
sumpabnja. 

Selandjutnja Gubernur vtjapkan 
kata2 sambutan kepada residen ba- 
ru Gan terangkan bahwa tugas jang 
dilimpahkan kepadanja adalah sangat 
berat karena belum stabilnja kea- 

Tjirebon Chususnja, keduanja karena 
keadilan dan kemakmuran jang di. 
tiita2ken pemerintah belum dapat 
Giresskan oleh rakjat. Ant   

in diperhatikan 

spelabuhan seluruh Tadone 
Kementerian Perhubungan. 
akan masalah? jang sang 
Ini mendjadi pusat perha- 

   “rakam 'anja tentang situasi df 
tiap2 pelabuhan, tentang “masalah 
-kongesti, keamanan Gipelabuhan, ke 
adaan kade dan steiger, pemakaian 
Sudang?, soal dinas pengerukan ne- 
geri, kepegawaian dan beberapa soal 
lainnja..— Antara. 

  

Kongres partai Sosialis 
Indonesia di Jogja? 

|. Konperensi pendahuluan untuk 
kongres Partai sosialis Indonesia jg 
Gihadliri oleh para Komisaris Pim- 
pinan Umum partai dari Djawa, 
Sumaters, Kalimantan dan Sula- 
wesi memutuskan utk mengadakan 
kongres partai jang- ke.1 pada tg. 
12 Februari 1952 bertepatan dgn 
4 tahun berdirinja partai tersebut. 
Tempat Kongres belum ditetep - 

kan, tetapi disebut-sebot Djakarta 
atau Jogjakarta. Demikian pengu . 

| Suman Sekretaris Dewan Partai 
| Partai Sosialis Indonesi,” — Ant. 

  

11 Orang mendapat 
idjazah mualim 

Sekolsh Ilmu Pelajaran dari Dja. 
Watan Pelajaran telah memberikan 
Idjazah. kepada 11 orang untuk 
idjazah muslim pelajaran inter 
dosulair (IKV) dari 19 orang jang 
ikut Odfian, 4 orang untuk mualim 
.pelajaran terbatas (locale vaasrt) 
den 6 orang utk motor dan mesin, 
Pemberian idjazah dilakukan oleh 

tuan Anwar jang mewakili Kepala 
Djawatan Pelajaran, dan disaksi 

“ken oleh wakil DER seksi perhu- 
bungan dan pendidikan.—Ant. 

R42.000.— Digasak pen- 

  
  

  2.0.0 ditnagkap 
Menurut keterangan pihak pim 

pinan PSII daerah, sedjak achir bil- 
Jang lalu dan permulaan bulan ini. 
“beberapa anggota dan pengurus 

| PSII telah ditahan oleh jang ber. 
| kuasa antaranja anggota? di Raha 
(Sulawesi Tenggara) Bone, Seng- 
kang, Gowa dan Takalar (Sulawesi 
Selatan), Jang telah dibebaskan ia. 
lah ketua PSII Raha dan empat 
orang lainnja jang ditahan didaerah 
Gowa kabarnja akan dibebaskan 
Ajuga. £ 

| Kartawinata sekarang berada di 
Makassar untuk mengurus soal? 
penahanan tsb dgn pihek instansi? 
militer dan sipil. — Ant. 

| Pentjulikan dan pembu- 
nuhan di Sulawesi 

en Selatan 
Berita terlambat dari Bong nja- 

takan, bahwa seorang djuru pene 
irangan kabupaten Bone telah di 
tjulik oleh gerombolan pengatjau 

  

—. Dalam pada itu dari Polongbang:. 
“keng dikabarkan bahwa gerombolan 
tolah menen.bak mati 4 orang we 
inita dikampung Bontobeddo. pada | 
tanggal 10 Oktober jl dan sebuah | 

    
  

   l 
oto Gituhan didjalan dan sopirnja | 

i| ditembak mati, — Ant, 

djahat siang hari 
| Segerombolan pendjahat terdiri 
dari 5 orang berpakaian preman 
Gan bersendjata pistol serta berken- 
|daraan jeep, baru? ini pada djam 
1430 telah menggasuk din meng. 
Bondol uang tunai, beberapa arlo- 
dil tangan merk ,,Mido« dan tjin- 
fjin mess bermata beritan seharga 

'R 42.000. — dari rumah Hong Ngek 
Hing, bertempat tinggali di Djalan 
Tjidurien Ns. 9 Djakarta. — Ant. gtu Ant. : : 

Regu Djawa Tengah berangkat 
. tanggal 18 Oktober 

NTUK-penghabisan kalihihiRanitya PON II Daerah Djawa Tengah 
piemo, bertempat dirumah kediaman P Sur telai mengadakar rapat 

fohamidgego: Dim 1 5 
egu Djawa Ig 

Djunlah pengikut Pemain Mayang 
Tengah ada 216 orang, pemimpi ma | 

sing? tjabang olahraga selurisaja 16 
orang, ditatabah lebih kurang 16 
orang. angpgauta panitia, rombongan 
akan terdiri catas 300 orang. Dalam 
pada itu telah terdaftar pula sedjam 
lah supporters. 
Rombosgan Djawa Tengah ke 

PON IL Djakarta itu akan dipimpin 

      

  
Ogo. sekretariaatnja bertempat di 

Menurut tilgram dari Perwakilan INegara rugi berdjuta : djuta rupijah 
— Bea keluar karet RIAU belum dipungut 
ENURUT Sibi 1949 No. 39 ajat (3) a, dikepulauan Riau jang tidak 
terraasuk dalam daerah pabcan harus dipungut ben keluar atas ka- 

manan di DjawaBarat umumnja dan 

Dalam konperensi itu telah dibitja- 

     
            
     

   

  

     

   
       Ba ai 
“PERSETUDJUAN  DAGA 

    

     

     
       

         

NG INDONESIA - 
DIPARAP. 

    
    
   

    

  

KOTA DAN SEKITARNJA, 

K bongkar korupsi besar?an, jang 
Gedung? Jogja. Atas desakan dari 
tahkan kepada jang berwadjib. 

ngadilan Negeri Jogja memerintan- 

kan kepada pihak polisi untuk me-   
    

TJEKOSLOWAKIA 

Djun'at siang jl. bertempat di Kementerian Perekonomian Djakarta te- 
lah diparap naskah-perdjandjian dagang antara Indonesia dan Tjekosto- 
wakia. Indonesia diwakili oleh Mr. Asmaun (kanan) dan Tiekoslowakia 

oleh R. Hubac jang pada gambar ini tampak saling menukar naskah. 
, (ANTARA). 

  

Suara dari Parlemen : 
  

ret jang dikeluarkan dari kepulauan 
DPR-RI LR. Lobo jang menanjakan. 
Sunan Pamongpradja dan Djawatan 

keluarkan dari kepulauan Riau itu, 

Menurut keterangan? jang diper- 
olehaja sedjak pengundangan pera- 
turan tsb. diatas dalam bulan Djanu 
ari 1949 hingga kini belum djuga bea 
keluar jang dimaksud itu dipungut di 
pulau? Riau itu. 

Tiap2 bulan jang diizinkan untuk 
dikeluarkan oleh Kantor Pusat Ex- 

port dari pulau2 Riau itu satu djuta 
kilogram karet. Djadi sedjak Djanu- 

&ri 19149 hingga kini sudah diketuar- 
kan dari daerah tsb. kira, 33 djuta 

kilogram. Ini berarti bahwa djika da 
ri karet itu telah dipungut bea keluar 
menurut pasal 2 dari Stbl 1949 No. 
39 rata2 R 1,— -sekilonja, maka da- 
lam Kas Negara telah masuk 33 dju 

ta rupiah. 5 , 
Oleh karena tidak ada penjelidik 

an dan pembrantasan pengeluaran 
setjara smokkel dari fihak Bea Tju 
kai maka menurut taksiran, karet jg 
telah dikeluarkan Setjara gelap (zon 
der jdzin K.P.U.E.) selama Djanuari 
1949 hingga kini berdjumlah kira2 

66 djuta kilo. In-berarti menurut per 
hitungan, kerugian sedjumlah 66 -dju 
ta rupiah bagi Negara... — Ant. 

  

Hukuman terhadap pen- 
djualan mobil prioriteit 
Pengadilan Negeri Djakarta dlm. 

sidargnja ig terechir dibawah pim- 

     

  

   
   

pinan “hakim arhanuddin telah 
mendjatuhkan suman Jenda ter- 
hadap diri Khoe King Siong R.30.000- 
dan pada terda Gouw Yan Tjoan 
R.5000., masing slahkan men- 
Gival dan mem obi “Dodge ig 
Giperoleh dengan djalan prioriteit.- 
Ant. P 1g 

Akan ada perobahan 
. besar 
Dim. lapangan pertanian 
di Kalimantan 

Telah tiba di Bandiarmasin Ir 
Ukar Bratakusumah Menteri Peker- 
jaan Umum bersama stafoja, Ir. 
Gunung Iskandar Sekretaris Djen- 
deral Kementerian Pertanian dan 
Gua wakil BCA. Li 

Atas pertanjaan Sekretaris Djen- 
deral Kementerian Pertanian te- 
rangkan, bahwa kedatangannja itu 
tentu akan membawa perubahan 
besar dalam lapangan pertanian 
Kalimantan, karena disamping me 
pgadakan tindjauan dari dekat me 
ngensi rentjana raksasa Dr Ir. 
Schophuys kepala pertanian pro 
pinsi Kalimantan pun pemerintah 
sudah berikan tundjangan 17 djuta 

# rupiah untuk pertanian Gan peker 
djaan umum disini. 
Rombongan djuga akan menga 

Gakan tindjauan ke Hulusungai dan 
tanggal 17 Oktober kembali ke Dja- 
karta. — Ant. $ 

Kebun Serangdjaja untuk 
B.R.N.. 

Sebagaimana perneh dikabarkan 
kebun2 kepunjaan pemilik asing di 
Atjeh telah mulai dikembalikan. 
Tapi ada djuga diantara pemilik? 
kebun2 itu, jang tidak mau mene. 
1 ima kembali kebunnja, diantarnja 
alah kebun Serangdjaja jang ter: 

  

"letak Gekat Pangkalan Susu. Sebab- 
nja menurut pihak pemilik alah ka- 
rena kebun itu tidak ,,winstgevend”. 
Menurut keputusan Gubernur Su- 

matera Utara, kebun Serangdjaja 
itu diserahkan kepada Biro Reken- 
struksi Nasional didaerah jzi untuk 
menampung para bekas anggauta 
Angketan Perang. 
Dikebun sSerangdjaja itu, jang 

luasnja 4000 ha, dapat dipekerdja. 
kan 4000 orang, Akan tetapi menu- 
rut keterangan p'hak resmi sampai 
sekarang djumlah bekas anggota 
Angkatan Perang jang mendaftar- 
kan diri disini mesih belum sebanjak   

rapat tersebutantara lain telah diputuskan, Aa 
#ngah akan berangkat ke Djakartu pada tanggal 1810251 

LuL, bersama-sama dengan regu Djawa Yimar. : 

oleh Majoor Suharso (Kepala Dinas 
Pendidikan Djasmani Divisi Dipone- 
g0ro), dengan Nur Bambang (Inspek 
si Pendidikan Djasmari Djawa 
ngah) (dan S. Dwidjo' (Solo) sebagai 
wakilnja, 

ra Tengah jang akan ikut dalam 

bahwa 

Te- 

Rombongan PON Sumatera 
Tengah berangkat besok. 

Rombongan pemain?f-dari: Sumate 

  

ish. Demikian pendjelasan anggota 
kepada Pemerintah bagaimana su- 
Bea dan Tjukai di kepulauan Riau 

jang sebarusnja sudah harus memungut bea keluar atas karet jang di- 

  

Djambu mente sudah 
mulai ditanam 

Dari Situbondo didapat keterangan, 
sebagai pelaksanaan rentjana untuk 
mempergunakan tanah? tandus dida 

lerah kabapaten Panarukan sebaik? 
unja, pihak pertanian rakjat disana 
kini sudah rewlai mengusahakan pa- 
nanaman djambu mente. $ 

Sebagai “permulaan . penanaman 
djambu mente oleh ,rakjat itu -dimu 
lai didesa“Kotakan. dimana terdapat 
banjak sekali tanah tandus jang me 
ngandung kapur. Luas penanaman 
belum dapat ditentukan, “hanja da 
pat'diterangkan, bahwa bibit djambu 
mente jang. didapatkan dari Madura 
dan jang telah disebarkan ada 6 ka 
rung. 

Didalam tempo.paling lama, 5 ta- 
hun diduga daerah tandus itu sudah 
bisa memberi hasil djambu mentenja 
jang pertama, djambu mana bidjinja 
Gapat didjadikan -export-product. — 
Ant. 

  

ngusut lebih landjut dan mengada- 
kan tindakan preventif. Sementara 
“waktu tindakan preventif belum di- 
djalankan. Baru pada tgl. 8-X jl. po- 
lisi melaksanakan perintah tsb. 

Menurut “pihak buruh seorang 
Tionghoa bernama G. Dj. jang ter- 
sangkut dalam soal ini sekarang ti- 
dak diketahui tempat tinggalnja. De 
sas-desusnja “ menjatakan dia pergi 
ke Singapura. Hal itu mempersulit 

djalannja pemeriksaan lebih landjut, 

dan pihak buruh sendiri mendjadi 
gelisah. 

Dengan maksud menghilangkan 
hal2 jang tidak diinginkan dan untuk 
menghilangkan pula rasa kegelisah- 

an itu dikalangan kaum buruh Pe- 
kerdjaan Umum wakil S.B.P.U. kon- 
sulat Jogja pergi ke Djakarta dan 
menemui menteri P.U. Ir. Ukar: ber- 
sama2 dengan P.B. S.B.P.U. Dinjata- 
kan oleh menteri Ukar, bahwa hal 
itu adalah keteledoran sadja dalam 
administrasi. Djadi bukan suatu tin- 
dakan tjurang atau korupsi. Bila hal 
itu benar? tindakan tjurang, maka 
menteri tidak segan? "untuk bertin- 
dak tegas. 

  

Hanja mengerdjakan uit- 
voering. 

oleh kementerian dalam soal tsb. Ha 
njalah memindahkan kepala seksi S. 
jang bersalah itu dan kepadanja ti- 
dak boleh lagi mendjabat kepala sek 
Si, melainkan - hanja mendjalankan 
uitvoering sadja. Berhubung dengan 
itu menteri mengirimkan- suatu ko- 
misi djawatan ke Jogja pada tanggal 
S5-X jl. Sekali ini dalam komisi tsb. 
tidak ada seorang dari pihak buruh, 
dan kedudukan Ir. Sakirman dalam 
komisi tidak diganti oleh seorang 
dari kalangan buruh. Komisi inipun 
bertugas pula untuk menjelidiki so- 
al-soal korupsi tadi. Padahal dengan 
adanja wakil buruh itu dirasa akan 
Gapat-beri kelantjarannja. 

Ditahan. 
Lebih landjut diterima kabar, bah- 

wa sdr. S. pada tgl. 8-X telah ditang 
kap oleh polisi. : -   

  

SURAKARTA. 

Dalam "kata sambutannja, Ketua 
P.B. IPPI Sujonoatmo. menegaskan 
bahwa IPPI bukanlah suatu organi- 
sasi anak2 sekolah sadja, akan te- 
tapi merupakan strijdorganisasi jang 
turut serta menjusun masjarakat ba- 

(ru. Dengan sendirinja ia tak dapat 
melepaskan dengan soal2 politiek jg 
bersangkutan dengan masaalah pela 
djar umumnja dan pemuda chusus- 
nja. 5 ag : 

Disangkalnja kebenaran tuduhan? 
dari sementara golongan, bahwa IP 
PI telah dipengaruhi oleh sesuatu ali 
yan jang tertentu.  Dinjatakan selan 
Gjutnja bahwa IPPI bersedia beker- 
dja sama dengan organisasi? dan in- 
stansi?Z dengan dasar saling pertjaja- 
mempertjajai dalam menjusun masja 
rakat baru. 

  
  

Mau diadakan pameran 
dagang 

Dalam rapat jang baru2 ini dise- 
lenggarakan antara Djawatan Per- 
dagangan Kementerian Perekono- 
milan dengan kalangan pengusaha 
partikelir antara lain dikemukakan 
niat djawatan tersebut untuk me 
ngadekan suatu pameran dagang 
(jaarbeurg) jang tetap. 

Untuk mempeladjari soal? jang 
bersangkutan dengan penjelengga- 
raan pameran ini telah dibentuk 
sebuah komite jang terdiri dari 
9 orang, dlantaranja dari kalangan 
Kementerian, pengnsaha dan dagang. 
Sementara itu dengan tudjusn 

mengmbah minat terhadap pelajaran 
dan penerbangan, harian Nieuweblad 
voor Indonesie menjelenggarakan 
pameran dsri tanggal 17 hingga 
tanggal 23 Oktober bertempat diru. 
angan Garden Hall ,, Podium”, Ke: 
bon Binatang, di Djalan Tjikini 
Kaya. Dalam pameran ini akan 
Gipertundjakkan ,.stands” dari Dja-   

Ina RA. Garmini Suriadanuningrat,      

watan Pelajaran (penerangan pan 
tai, tanda2 dilaut “(bebakening), 
rad!o dsb. dari Garuda Indonesiana 
Airweya (a.l. model (maguette) 
Gari lapangan terbang Kemajoran 
motor kapal terbang, magnette dari 
hubungan2 udare dsb), dari KLM. 
Rotterdamsche Lloyd dan Btoom, 
vaart Maatschappy ,,Nederlang”, 
—Ant. 

perlombaan PON ke II di Djakarta 
akan dimulai pada 21 Oktober ini 
akan berangkat dari Padang dengan 
kapal pada tanggal 15 Oktober. 

Djumlah pemain. sadja. ada 
orang, sedangkan djumlah. semuanja 
jang akan ikut ke Djakarta, bersa- 

ma-sama pengurus ialah 153 orang. 
Upatjara penjerahan | ri 

    

  

     
Jang lulus pada Fakultet 
hukum dan Pengeta- 

huar Masjarakat 
Fakultet Hukum dan Pengetahuan 

Masjarakat di Djakarta mengumum 
kan telah Julus udjian kandidat I ba 
hagian hukum pada fakultet tsb. No 

Achmad Arif, nona Noersasi, nona 

126 

Pe :lesai pembatjaan sadjak2 itu. Teta 

IPPI adalah strijdorganisasi jang tak 
dapat melepaskan soal2 politik 

: INGGU MALAM jl. digedung Sonosuko Solo telah dilangsungkan 
Ipembukaan Kongres IPPI seluruh Indonesia jang dihadiri oleh utus 

an? dari seluruh tjabang2nja jang berdjumlah 36 b 
resepsi.itu tampak hadir a.l. Walikota 

. Pada ' malam 
dan wakil? organisasi Mbtagan 

Achirnja dikemukakan bahwa IP 
(PI mempunjai hubungan - dengan or 

! ganisasi2 peladjar diluar negeri, teru 
|tama dengan organisasi pemuda ne- 
| geri2 djadjahan jang mempunjai ke- 
sulitan2 dan kepentingan2 jang se 
rupa. 

Djadilah orang jang berilmu 
»Gegelijk.” 

. Dalam sambutannja Walikota Moh. 
Saleh a.l. mengemukakan agar pe- 
muda djangan banjak memikirkan 
Soai2 jang gampang dan senang2 sa 
dja, melainkan dapat mempertahan- 
kan sifat2 kesatrianja. 

Pemuda jang ,,masih lunak” mu- 
dah dimasuki beberapa aliran. Pe- 
muda harus pandai memilih dan ha- 
rus berhati-hati menindjau soal2 po- 
litis. . 

Achirnja Walikota mengatakan 
bahwa kini kurang sekali adanja 
orang2 jang berilmu degeliik (men 
dalam). Maka sudah seharusnja ke 
pada pemuda? disalurkan aliran? 
jang ,,objectief”, merdeka dalam pem 
bangunan djiwa agar kelak djadi 
orang2 jang berilmu dan degelijk. 

Perlu ditambahkan bahwa Kong- 
res IPPI ke III ini mendapat sam- 
butan jang besar dari kalangan pe- 
muda peladjar, terbukti djuga  de- 
ngan  mengalirnja pernjataan sym- 
pati dari organisasi2 pemuda dari lu 
Sr Rene an Ke aja 

  
telah terdjadi suatu ,,insiden seni” 
rapa sasterawan dari ruangan ter 

Ketika itu sasterawan  Bachrum 
(Rangkuti atas permintaan seorang 
|penjelenggara malam perpisahan di 
minta untuk membatjakan sjair? pa 
da sebelum pertundjukan dimulai 
dan atas permintaan itu Bachrum 
Rangkuti mendeklamasikan " sjair2 
dan sadjak2 pudjangga Pakistan 
Igbal: tentu sadja dengan mentju- 
rahkan segala perhatian dan seluruh 
djiwanja. 
Kemudian insiden” terdjadi ketika 
pemimpin pertemuan meminta supa 
ja pembatjaan sjair? itu dihentikan 
sadja untuk kemudian memberikan 
kesempatan kepada pertundjukan 
lainnja, jaitu tembang 'Tjiandjaran 
Njimas Saodah, 

B. Rangkuti dengan tjemas mena 
njakan kepada hadirin, apakah di- 
hentikan sadja atau diteruskan. Ba- 
njak hadirin jang sambil berdiri ber 
tereak minta diteruskan Sampai se- 

  
“pi, achirnja setelah pemimpin . mu- 
  

dasubroto,, 
Lulus udjian kandidat II bahagian 

hukum: Sudjati. Suria, Djunito Ha- 
Cisoemarto, Ismed Batara Siregar, 
nona Hetty Sigarlakie, The Swi An, 
Herdin Panggabean, Djariaman Da- 
manik, Soejono, Sunarno Kartohudo- 
jo, Sardjoe Soeprapto, R. Markoem 
Djojohadisoeparto, R. Santoso Bro- 
todihardjo dan Raffly Rasad, 

Lulus udjian propaedeutisch baha 
gian @konomi sosial: nona Nji R.Su-   Sunarjati dan Purwoto Suhadi Gan- 

     Sekitar korupsi di D.P.U. 
. Baiklah diberi kerdjaan uitvoeringen. 

Djangan didjadikan kepala seksi ! “59 
IRA? telah 2? buah ini'sedjak S.B.P.U. 

Kemudian kepala Kedjaksaan Pe-. 

Tindakan jang dapat dikerdjakan | 

jang mengakibatkan 
sebut sebagai protes. 

  

konsulat Jogia Gapat mem- 
dilakukan oleh kepala D.P.U. Seksi 
pihak S.BPMU, soal tsb. tadi dise- 

Dalam rapat. panitya perburuhan 
daerah jang didatangi pula oleh ke- 
pala Djaw.. Gedung? Daerah, pada 
tgl. 10-X jl. R. Suroso kepala Djawa- . 
tan Gedung2 Daerah menjatakan ke- 
terangan, bahwa olehnja diperintah 
oleh kepala Djawatan Gedung? Pu- 
sat untuk menghindari vacuum. Sam 
bil menunggu keputusan jang resmi 
sdr. ahli tehnik Hadisutrisno meng- 
gantikan terlebih dulu sdr, ahli teh- 
nik S. untuk sementara waktu. 

Lebih tandjut dinjatakannja pula, 
bahwa pembitjara itu sudah merie- 
rintahkan sdr. Hadisutrisno untuk 
mendjalankan tugas baru. 
Dalam rapat tadi pihak buruh mes 

njatakan penjesalannja atas putusan 
'itu, sebab penggantian tadi mereka 
tidak diberi tahu. Maksud dari pihak 
buruh tidak Tain ialah untik meng- 
hindari adanja korupsi didalam djas 
watan. Demikian pernjatadn pihak: 
SEP e 5 

Henry Gauguite tiba 
di Jogja 

Kemarin telah tiba di Jogja am: 
bassador Perantjis Henry Gaucurte 
dengan isteri. Dilapangan Maguwo 
mereka itu didjemput oleh Wali Ko- 
ta Jogja dan dari pihak Djapendi. 
Dari lapangan terbang terus  me- 
ngaso dihotel Garuda. Aan 

Menurut rentjana tamu tsb. akan 
memperpandjang waktunja untuk 
bertempat tinggal di Jogja. Jane 
akan didatangi ialah Kota Gede,” 
Perguruan Tinggi Gadjah Madi di 
Mangkubumen, dan malam hari” 
djam 7 mereka didjamu makan di ' 
Gedung Negara. Jang menemui S/ Pp. 
Sultan Jogja dan Paku Alam. 

Selama perdjalanan tamu ambas-” 
sador Perantjis tsb. adalah bersitat 
tidak resmi: 

4 Daerah akan dibentuk” 
di Jogjakarta 

Dari pihak 'Djawatan Penjuluh 
Perburuhan didapat keterangan, bah 
Wa kini sedang disiapkan maksud? 
pembentukan Panitia Perselisihan 
Pertikaian Perburuhan Daerah (P4 
Daerah) Jogjakarta, sesuai dengan 
Undang2 darurat no. 16 tahun 1951 
untuk menghadapi sekitar perselisih- 
an pertikaian perburuhan. 

| Anggauta panitia itu terdiri dari 
S8 djawatan, ialah djawatan2. Perbu- 
ruhan sendiri, sosial, pamong pradja,: 
perindustrian, keuangan, pekerdjaan.. 
umum dan perhubungan, dan perta- 
nian. 2 
Pembentukan hagi daerah Jogja 

didasarkan atas status daerah ini 
sama dengan propinsi. PA 
Dalam bulan ini djuga, diharap- 

kan pembentukan panitia itu sudah 
dapat diumumkan. 1g 

b 

"Sampejan Baru" akan 
diselesaikan 

Dari pihak jang bersangkutan dida 
pat keterangan, bahwa dalam waktu 
jang dekat pekerdjaan saluran Sam 
pejan Baru” jang mulai dikerdjakan 
dizaman Djepang dan kemudian ter 
bengkalai 'hingga saat Ini, akan dis 
mulai Jagi untuk diselesaikannja, 

Pekerdjaan itu telah dimulai dek” 
ngan pembikinan bendungan di Kai: 
Sampejan didaerah ketjaratan Ta 
pen (Bondowoso) dan dari sini aktin 
dibikin “saluran sepandjang kurgng 
lebih 50 Km ke Timur sampai Ter” 
me dikabupaten Bondowoso dan te- 
rus sampai Asembagus dan Bag jupu 
tih dikabupaten Panarukan. Dfengan 
saluran itu akan dapat diberi air di 
waktu musim hudjan, kepade, tidak 
kurang dari 12.000 Ha tanay kering 
untuk didjadikan sawah :jeng bisa 
memberi hasil padi sedikitnya 240.000 
kwintal setahunnja. : 

Menurut keterangan ita, keuangan 
jang dibutuhkan untuk nienjelasai- 
kan pekerdjaan ,,Sampejan Baru" 
itu, ialah sebanjak R. 82501000. de 
ngan tjatatan bahwa bendlungannja, 
dipindahkan agak keatas. 

Untuk stoot permulaan guna pe- 
njelesaian pekerdjaan raksasa didae- 
rah Besuki itu, didapat kabar pihak ' 
pengairan telah mendapat keuangan 
sebanjak R. 1090.009.— Ant.   

Sasterawan2 keluar dari ru 
ETIKA dilangsungkan malam. perpisahan da 
an Indonesia kedua digedung Jajasan 

angan 
ri Kongres Kebukaja. 

Pusat Kebudajanny Rambe! 
kefuarnja bebe. - 

lam perpisahan mendesak lagi: ja dihentikan 'sadja, Badarna. Rang kuti meninggalkan panggung” hadi rin, terutama 'sasterawan)d, gelisah. Beberapa Orang sasterawan' sebasii protes ketika itu djuga keluar tee ninggalkan ruangan, — Angara 

  

Pants. Utara - 
Ming ang la 18 Rumah terbakar Dari Pati Giwartakan, “18 rumah di daerah ketjamatan Undsian (Kudus) baru2 ini-hahis terbaksy sebagai aki bat kurang hati2nja 'orane mema- sang pelita. Kerugian @itaksir 50.000 rupiah, belim terhitutig 20 ton sim- panan padi rakjat jay turut terba- kar djuga, Ketjelaka'in manusia ti- dak ada, 

h Selandjutnja dika! jarkan - bahw 1 5 8 wa 14 rumah Mn ketjamatan Mes ' diobo roboh baru? ini karena angin pujuh. Ketjelaka ay manusia tidak ada, Kerugian Githksir beberapa, pu luh ribu rupiat,. 

Latihan perwira 
Hari Sabtu telah dilangsungkan 

upatjara pyenutuy.an latihan pertama, 
bagi 40 perwira ' Distrik Militer dan 
Komando Militer Kota daerah Divi 
si Diponegoro. ILatihan ini lamanja 6 minggu dalam, berbagai masalah ad 
ministrasi militer. Sesudah ini akan .   piah Ardiwilaga dan “ Muljatno, 

Antara, 
segera dibuka angkatan kedua untuk. 
40 perwixa lainnja. — Ant, 

jadian» malila



                

e Perdagangan Sovjetilran 

Sabtu jl. telah membantah 
| ejang katal: 

   
   

    

   

ti la 1 minggu ini Sovjet Uni harus ms 

|akan berachir pada tan ggal ” Nove 

5 Perundingan pe an pere ja i s 

    

-Gaiara, negeri Iran sendiri semata- 

  

duan 

Djika kedua bangsa itu. dapat be-| 
kerdja bersatia dan saling mengerti, |. 

  

: Mn tai Yekaan hari 
berita2, 

an bahwa perdagangan an. 
Yan dan 

  

"1 
iKal dian tadi bangau dah 

wa menurut persetudjuan dagang ter 
gal & Ngvember 1950, maka da- 

  

TN ton: ker tas koran ke Iran. 
'siap 

5 “per dtinbitan mengenai 
Tn a 80-000 ton gula Rusia de 
ngan kapas, wol, dan buah2an kering | 
Td Apaan. Ona 

| Kalangan" tsb. aberari an “bah: 
wa tak lima lagi akan dinda, Kan un 
bitjar aan mernper pandjang p 

djuan dagang Sovjat -— 

      

    

     
     

  

    

    

    

   

ng 
  

ber ja —. Men MAF 

    

bilateral Djepang-: 
| Kunini Kn 
He Bagaimana ' “Amarika 

Menurut Bea Yam btasang enurut kalangan 5 a 
dapat dipertjaja pala heri Saptu 

  

jl, pembesar2 Amerika Serikat kini | 
sedang mempeladjari sikap jang: 
skan diambil Amerika, terhadap 
perdjandjian perdamalan setjara 

  

   

  

bilateral antara Djepang-dan Tiong: f 
kok Kuowmintang. 
Akan tetapi, keta kali ngan tadi, 

pada waktu int pet sn antara h 
Djepang dan Kuomtutang belum 
lagi dimulai. 2 

Pra 

  
  

-. Diduga bahwa Amerika 
mendjalankan peranan | 
menjusun perdjar perd ah 
antara kedua pemerintah tadi. 

Seterusnja diterangkan, babwa 
menurut rentjans Nan Tn : 
dingan tadi akan ditaxukan d 5 
kyo, dibawah 

   

   

  

    

  

   

Sovjet Uni telah. wine n | 

3 Ihari 7 4 

| pada dutabesar Inggeris Stevenson, 
| bahwa Mesir: tak akan men jetudjui (track 
“Jusul tadi, biarpun keempat negara 

| tadi dengan resmi menjatakan, bah- 

|Negara2 Be 

  

rat ir g 

Mesir achir? ini, dan dikatakan, bah 
permintaan Amerika, Inggeris, Pera 
Pai Mesir ikut serta dalam pakt 
Tengah bagian Timur. 

Harian? tadi mengemukakan, bah 

  
Terusan Sues itu, dengan pendudu- 
kan 'oleh pasukan? internasional. 
Menurut sAl Ahram”, 
  

  

    

  

» 1 
Kalah Nian ne. usu? jang Pn ba olati neg: 

wa usul baru ini hanja akan meng 
anti pendudukan Inggeris didaerah | 

menteri: lu | 
ar negeri Salahuddin “dari Mesir ke-: 

| Iwa pasukan2 asing didaerah Terusan |. 
|Suez tadi tidak bersifat 

. Masaalah Terusan Stez: 

& 

  

inkan 

  

     hari Minggu | 
22. Barat kepada 

wa Gjuga Syria & Libanon menolak: 
ntjis dan Turki ibu, jang minta Bu: 
pertahanan bersama Sauna Laut 

mentjegah diangkutnja Nnukana 
Inggeris jang haru datang dengan ? 
buah kapal, dengan kereta api me- 
mudju kekamp militer Inggeris dida 
erah Terusan Suez. 

. Karena pemboikotan ' tadi, maka 
pasukan Inggeris jang berdjumlah 
1.180 orang tadi — beserta 123 orang 
Sipil — terpaksa diangkut dengan 

  

Tenar 
£ 

i pendudukan 1 
Naa angan | 

  

    
  

tr tentara Inggeris ke Kayid dan 
Kastarit, didaerah Terusan Sues — | 

  

Tn wartawan se- 
dunia 

Konperensi WAGkAk van 'Internasi 
“Gaal Jang hari Sabtu jl diadakan 
Cl Paris, dalam lasipaja telah 
eo'etudjul TamAnkaunta korgre3 

| wartawan sedunla dit Bruesel, antz- 
Ya tanggal 4 dan 11 Met th. 1957 

. Konperensi tIh memutuskan utk 
“membentuk Suatu papltya, untuk 
“mempersiapkan kongres di Brussel 
Atu. — Ant. AFP. 

  

Ketua Kiki ounan pe- 
muda Muslimia Libanon 

dibunuh 

Ketus perhtmpunan Pemuda M-s- 
Hmin Libanon, Saaduddin Pasha 
Sbatila, telah dibunuh pada hari 
Minggu pagi jl. 

Sispa2 jang membunuhnja, belum   : Taka Giketahul dgn segera. — Ant. 

| kami Mn 

PT kiriman. 

  

: Tesoda 
Sdr.28 Pimpinan. Redaksi 

Harian Umum 
. Kedaulatan - Rakjat 

di JOGJAKARTA. 

Merdeka! 

Di KR. tgl. 
hal, Lam... 

Jth, 

29 September 1951 
Laporan. PA BA, 

| suratnja, Sdr. 7 hd na, 
torahardijo kepada Berabe, ade 
mikian pula Na kepadanja. 

Untuk mendjaga salah tafsiran da- 
lam kalangan pembatja K.R. chusus 
nja, dengan ini kami dapat mene- 

rangkan disekitar pemotongan uang ! 
gadaian itu sbb.: 

Untuk gadaian sampai dgn R. 25.- 
dipungut restibusi R. 0,10. Lebih dari 
R.25— sjd R. 100,— dipungut resti- 

busi R. 0,25. Lebih dari R. 100,— dst. 
dipungut restibusi R. 1,”—, 

Peraturan ini dilaksanakan menu- 
rut Surat Edaran Kantor Pusat Pe- 
gadaian Negeri di Djakarta No. 881 

tgl. 25 Djuli 1950 berlaku mulai tgl. 
1-8- -1950 jang djuga aturan ini ditas 

ruhkan di papan Pengumuman di tis 
ap-tiap Rumah Gadai agar diketahwi 

  

  

      
kan laut. Kehutanan menerima kikir 
ger gadji, 
dll alat2 pengger 
lidikan menerima alat-alat 
“torium. 

semua ada sebesar $ 3.697.710.—, 
dan dari djumlah ini telah dikeluar- 

EKRON EKONOMI. T: 

Barang ECA buat Kementerian 
Pertanian 

ITANJAKAN tentang bagian jang diterima oleh Kementerian Per 
tanian dari barang? ECA, fihak Kementerian itu menerangkan bah 

wa untuk barang? bagi project umum telah diterima seharga $ 615.890.-, 
jakni untuk kepentingan perusahaan karet seharga $ 552.000, untuk 
kepentingan pertanian rakjat $ 75.600.— dan utuk alat-alat kepe nting 
san penangkapan ikan dilaut seharga $ 1.370.009.—. 

Kepada perusahaan karet rakjat 3 » “Djan. ya 1.499 
telah diberikan atap seng, pantji coa Pasar nja tenteram. 

| gulir, dan mangel tangan. Untuk ke Di Afodan. 
perluarpertanian diterimanja pupuk, | Sheet MA akan kena Man Ian 
tjangkul dan badjak, sedangkan utk 3 AOA Sp Senja dab NAN na 
perkebunan berupa buku2. Perika- de TAN ae ay Mena 2 Mo HTNG85 
han laut menerima perahu? IKAN Pi POR, AN 7.80 
mesin2 diesel, dan perahu penjelidi- | Slab" Leo. Maen 

Pasarnja tenteram. 

Harga bahan makan 
: bi Jogja. 

2 30 

gergadji potong, kampak 
gadjian. Balai penje 

labora- 
3 Oa in Le eta DENPASAR R. 

jang dimadjukan 22 a 

Ketan 
Lombok besar 

Djumlah fonds 

pasukan? | 
pendudukan. : 

»Al Misri” tulis, bahwa tindakan | 
4 negara tadi merupakan suatu de- 
monstrasi imperialis jang gagal. 13 Divisi PBB madi 

Korea: 1 
milbnebabasiaa 

umum. 

Semua uang .restibusi” itu dimas 
sukkan kas Pegadaian sbg. ,,Peneri- 

. Orgaan 
Wafd menolak. | 

bahwa harian ,,AT' Balagh” , Orgadari 
resmi Partai Wafd jang berkuasa di 
“Mesir itu hari Saptu jl. telah meno- 
lak usul 4 negara tadi. 

C Usul tadi menurut berita? 

internasional didaerah tadi, sedang- 
kan pasukan2 Mesirpun ikut serta 
ditempatkan disana. 

»Al Balagh” tulis, bahwa permin-   pembesar tinggi kem. Tasa ya 
Amerika, jang « pe, Nan dn 
di Tokyo untuk k eper : 3     

  

ialah John Alison, waki! John Foster 

taan tadi bukan Sadja membiarkan 
adanja pasukan? pendudukan, teta- 
pi djuga meletakkan beban militer 
kepada Mesir terhadap negara asing 
jang djumlahnja lebih 'dari satu. 
: Pegawai? kereta api di 

Port Said boikot.   Dulles,ketika perdjandjian San Fran- 
Cisco itu disusun. Ant. 0. 5: 

sama 

Pebitran, djawatan kereta api Me 

Me Sengketa minjak lega 

Iran tolak tiap perantara ja 
berbau intervensi 

— PBB tak punjai hak hukum turut: tjampur 
W 
wan Keamanan PBB ataupun negara 

AKIL perdana menteri Irari, (Hussein Fatemi, baru? ini 'menerang- 
kan kepada pers, bahwa Iran “bersedia mepnerjina perantaraan De- 

Sahabat lainnja asal sadja didasar 
kan kepada sjarat, bahwa dalam usaha menjelesaikan pertikaian menge- 
nai nasionafisasi minjak ini tidak akan didjalankan sesuatu jurisdiksi 
internasional. 

Selandjutnja dikatakan, habis pe 
merintah Iran menentang adana' Ing 
geris jang disampaikan kepada De 
wan Keamanan PBB dan menentang 
pula tiap? resolusi jang berbau inter 
versi Dewan Keamanan dalam urus | 
an dalam negeri ran mena soal 

minjak ini. 
Fatemi memberikan "keterangan # 

nja tersebut berkenaan: dengan ada- 

nja usul? baru dari Inggeris jang | 
menghendaki supaja Iran Tltaraa 
kan perundingan? baru dengan Ing- 
geris untuk Permana dringa, mi. 
njak.. . - 

Selama ini 'Iran tera iebaus mej 
ngemukakan' pendiriannja, - bahwa 
PBB tidak mempunjai kekuasaan hu- 

minjak ini, oleh karena soal tersebut | 
meny ut pendapat Iran adalah soal 

mata... 

Berdasarkan pendirian ini maka 
Fatemi dalam konperensi pers itu me 
negaskap, bahwa Iran tidak dapat 
menerima resolusi Inggeri is jang diu- 
mumkan gada hari Djum'at itu, kare: 
na resolusi tersebut mengandung nj) 
'tervensi dari luar. 

Berkenaan dengan ini djuruwarta 
United Press meramalkan, bahwa 

Duta ilaor bowlka ke 
—. New Delhi 

    
   

    

   
gkat 

menudju “na 
baru. Bowles San Hoggai beberapa 2 
hari di Swiss dan 1 
Gatangann 1 di Ne 
hari Djumsat ja 

a ditunggu ke. 
Detui " 

akan dat 

  

         

  

  

Gia, jaitu: pertama, at 

|xyan Keamanan dalam hal ini 

aa 
kum untuk turut tjampur dalam: soal 

 Dutabesar'A Pe annan una Kana 1 

   
pada 13 

jang ak 1 
Dutabesar' Bowles menjatakan, | | 

| bahwa ia mempunjat 3 Ini “pe 

Majalah jang akan ditempuh oleh De- 

ialah 

memberikan bantuannja dalam usa- 
ha memulai Iagi perundingan2 “an3 

resmi Partai 

Berita dari Kairo mengatakan, :f 

dari 
London akan: menjerahkan kembali 
“pangkalan Terusan Suez kepada Me' 

“Isir, asal sadja Mesir berdjandji me-' 
| ngidzinkan penempatan pasukan2 

sir di Port Said hari: Saptu j telah 4 

Hingga kini belum ada kabar, bah 

wa Kumsong telah ditembaki oleh 

wan U.P. Gibson, pesawat? dan pem 

'bom2- PBB jang memberi bantuan 
erat kepada gerakan? PBR didarat 

telah menghantjurkan tiga buah 

djembatan didalam kota itu. 
Jang menjerang difront tengah itu 

ialah divisi ke-24 Amerika dan divi- 

si2 kedua dan ke-enam Korea Sela- 

tan. Pasukan? Amerika berhasil me 
rebut kembali kedudukannja disebu- 

ah bukit, jang ditinggalkan pada Sap 

tu malam jang lalu ketika terdjadi 

serangan pembalasan jang kuat oleh 

pihak Utara. Pasukan2 Korea Sela 

tan sementara itu dapat merebut se 

buah bukit disebelah barat-daja Kum 

song,. sedangkan 'satuan2 PBB lain- 
nja berhasil merebut sebuah bukit 
lagi, setelah pesawat2 PBB menje- 

  
| tang kedudukan? Utara dengan tem 
bakan2 . mitraljur, bom2 rocket. dan 

bom2 napalim. 
Difront2 barat dan timur keadaan 

kini agak reda setelah pertempuran2 
seru terdjadi selama beberapa hari 
jang lampau ini. Menurut berita dari | 
sektor2 timur fron: tengan, pasukan? | 
PBB kini sedang memperkokoh kedu 
Gukan2 jang telah mereka rebut ba |   

IGA divisi PBB jang menjerang disepandjang front tengah 
hari Minggu Jl. terus madju dibeberapa tempat dalam kedudukar?2 

pasukan? Tionghoa, dan dengan demikian membawa 
perlengkapan Utara jang penting, dalam djarak tembakan (artilleri PBB. 

meriam? PBB, tetapi menurut warta ' 

Uu difront tengah 
Kendudukan2 jang telah direbut diptekuat,     
  

  
la merupakan 254: dari djum 
lah penduduk Jugoslawia diluar ko- 

|ta2 dan bahwa mereka. memiliki didaerahni», 68 pCt. suara jang 
4095 dari djumlah" tanah. misuk menjetudjul dipakainja bom 
Minati pengarang tadi, rentja- Jatom di Korea. 

  

Ina ekonomi baru Tito ini terutama 
Pa membuat djalan2 raja 
jang bersifat strategis dan. lapang 
an2 terbang militer, Jugoslawia ikut 
dalam perlombanaan : persendjataan 

| dan merobah anggaran- belandja ne- 
| gara mendjadi anggatan belandja pe- 

       

  
  

pemungutan suara jang diadakan 

Dulam pada itu ia tidak mene 
rangkan dengan tepst, berapa dju. 
malah Gjawaban jang diterimanja 
Galam pemuagutan suara ini 
Dikatakan, bahwa menurut basil 

pemungutan suara itu 28 pCt me- 
yentarg dipaksinja rom atom dan 

  
  

  

  

tara Inggeris dan Iran itu. — Ant. - | Yu2 ini, sedangkan Gisektor lain dari | rang. B3 4 pCt tidak memberikan keputusan 
AFP Pa : front timur KendaAn gak sepi. Di- | ' Dituduhnja bahwas,Sosialisme Na- | jang tegas. Ant.— AFP. 

Tea 12 Ta 

KEMeNTEAN PERTAHANAN R. g. 

STAF ANGKATAN UDARA 

Sjarat-sjarat masuk : 

1. Warga Negara Indonesi: 
2. Umur 18 tahun sd 25 
3 'Beridjazah S.M.A. bg. 
4. Tidak berkatja-mata. 
5. Tinggi 

6. “Berbadan sehat. 
4. Belum kawin. 

/ Bersedia ' gadakan 

& yeh Pendidikan : 

lebih 1!5 tahun. 
2. Selama dalam pen 

a. Harus tunduk 

akan mendapat kena 

.oleh dinas. 

angkat sebagai Letnan 
“bang. 

£ Tjara' melamar:   merintahan ja akan berusaha men. || 
.Gjelaskan kedudukan 
rikat Gsiam wasalah2 internssional, | 
dan disamping itu mendapatkan | 

erika Se- 

  

pandangan jang sebaik2nja Ketan 
nsi kedudukan pihak India. Kedua, 
memberi bantuan ekonomi kepada 
India : dan ketiga, mem 
ken Lungo Maa antara rakjat2 ke 
dua negeri. : 
Bowles menjatakan, bahwa India 

jang mempunjai penduduk 350 Na 
orang itu, dan Amerika Serikat d 
150 djuta penduduknja termal 

ra jang terbesar didunia, 

maka kemungkinan2 skan perd 2 
matan akan bertambah. “Deni 
Chester Bowles. Ant. -UP. 1   

  

   

  

| NN : 9 f kan. 

sa Jia 4 Djakarta, 27 September 4951, 

De Ae wa A.n. KEPALA BAGIAN LALU LINTAS DARAT / SUNGAI 

3 KEPALA URUSAN TEKNIK / PERSEDIAAN, 

(R. SUMARMAN). 
1g 149 - 10, 
Pagi taka semasa 

bang-| 4 

3 Salinan idjazah 
.bg. B 1 k 

3. "Surat keterangan 
lam surat keterangan 

4: Surat keterangan 
.Pradja / Polisi. 

5. Surat: 1g in dari orang 
6. Surat izin dari Kep. 

dang bekerdja): 

akan diperhatikan. 

dan ditutup pada tanggal 81 
ch VE. Merek: ca jang memenuhi Tn tersebut diatas akan dipanggil 

untuk diudji, 

150 230,   

PENGUMUMAN 
« No.: 014/IKL/ SU 11/51. 

E Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Udara memberi kesem- 

patan. kepada Pemuda Indonesia untuk dididik mendjadi : 

PERWIRA PENERBANG — SEBANYAK 30 ORANG. 

PN 1.65 meter. 

selama 5 (iii) tahun. 
9. Sanggup ditempatkan diseluruh Pr Indonesia. 

Pendidikan diadakan didalam n eg geri 

pada tata-tertib tentara. 
b. "Diberi pangkat tentara, mulai 
“IL-peladjar dan selandjutnja mereka jang 
“dalam udjian2 jang diadakan 

Cc. Harus bertempat 'tingggal di asrama jang disediakan 

5. Mereka jang lulus “dalam udjian .penghabhisan akan di- 

Para pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis: Gan diala- 
Mena kepada Kepala Staf Umum II, Markas Besar Angkatan 
ag di Medan Merdeka Barat, No. 8 Djakarta, dengan disertai: 

'Riwajat-hidup jang ditulis sendiri. 

'V. Pelamar2 jang tidak memenuhi. sjarat2 tersebut diatas tidak 

VI. Pendaftaran dibuka nada hari dikeluarkannja pengumuman ini 

KEPALA SYAF ANGKATAN UDARA. 

2 
tahun. 
B. ataa jang sederadjat Yengan itu. 

ikatan dinas tentara paling sedikit 

selama kurang 

didikan: 

pangkat Peradj. Ud. 
lulus 

selama dalam pendidikan 
ikan pangkat. 

Muda Udara I- Pener- 

Megang an 4 

dan angka? rapor dari S. M.A. 
beda 

berbadan sehat dari Dokter (da- 
ini harus disebutkan tinggi badan). . 
berkelakuan baik dari Pamong | 

stua/wali.: 
Djawatan (bagi mereka jang se- 

Oktober 1951. 

Djakarta, 6 Oktober 1951. 

ttd, 
R, S. SURYADARMA 

Kongo Udara,   
      

  

  

3 

  watirkan. 

2. Akan tetapi agar supaja' djumlah air tersebut tetap tjukup sete- 

rusnja, maka segenap para pemakai tenaga Listrik dengan ini 

diminta mengadakan penghematan sendiri terhadap pemakaian- 

nja masing2 antara djam 18.00 (anem sore) sampai djam 23:00 

“(sebelas malam), karena ternjata kelihatan, bahwa didalam waktu 

itu muatan mesin2 pembangkitan tenaga 

ningkat. 

han
d 

giliran pemadaman lagi. 

Kepala Kantor Listrik Jogjakarta. 

: Or. R. 
139 -10. 

  

Kaleng dari 1- 2 kilo dan botol. 
t manage 

2 ta Y,    

  

GUMUMAN 
No. 26. 

.PARA PEMAKAI TENAGA LISTRIK DI DAERAH JOGJAKARTA: 

1. dengan ini diperingatkan, bahwa Pengumuman kami No: 18 tgl. 

5 Mei 1951 belum ditjabut, karena belum dapat ketentuan? ter- 

hadap gerak-gerik air di Rawah Pening, air mana jang meng- 

gerakkan mesin2 pembargkitan tenaga Listrik, 

kelistrikan di Daerah Jogjakarta djuga. 

Bahwasanja mulai dari tanggal 3 Juli 1951 hingga kini giliran 

pemadaman tersebut pada Pengumuman kami tadi tidak didja- 

lankan, ialah karena djumlah air tersebut diatas tidak mengcha- 

. Djikalau ternjata muatan2 tadi tidak turun2, sehingga mengcha- 

watirkan djumlah sair, maka kami terpaksa akan mendjalankan 

SOEDORO MANGOENKOESOEMO). 

    

    

         

  

jang melajani 

listrik semakin me- 

Jogjakarta, 12 Oktober 1951.   

    

   
   

(RENA 

   

   
   

  

  

  kan seharga $ 8.133.000.—. Dengan it 
demikian, maka fends tambahan jg |. JIWI akan dikeluarkan bagi tahun 1952 Prambang 
masih berdjumlah sebesar $ 550.000.-, Bawang 

  

  

maan Djawatan”. jaitu untuk pupuk kira? seharga | DISC seen ji an Untuk keperluan apa uang itu di- | $ 150.000-— dan berupa alat-alat per | KENEJUT ...oooWoooWX—o PRIA 
pungut, menurut Surat-Edaran tsb. |ikanan seharga $ 100.000.—. DJABUNS seni ennakaban an aan aan » k00 
diatas Untuk menambah beaja Dja- | Pertanjaan mengenai betul atau | SAPIEK ....oooooooo.oo 1 01 

| watan Pegadaian Negeri”. tidaknja dilapangan Banteng terda- KEeRI DON ON Tanah 5 0,50 
pada Dengan demikian teranglah, bahwa | pat barang? dari ECA jang dipunjai Hn OPEN Aman Karaan Da Kumaan » t pemotongan tsb., bukan kehendak | Kementerian Pertanian, tapi belum | DElE PULI “...owtesa ha Sa Nae Dung Pegawai (Buruh Pegadaian) dan bu- | diangkutnja, didjawabnja bahwa Kej 0» Ditam 2... he NG kan untuk Buruh Pegadaian. menterian tidak tahu-menahu  ten- | GUI DALU oom 1.425 

'front Barat sementara itu hanja dika | Sekian. | tang hal ita, 2 Tea barkan tentang terdjadinja gerakan2 Pengurus Besar S.B. Pegadaian, Na diketahui pemasuk- aa 1 patroli dengan hampir tidak ada per P.B. Harian, aa ghe me 3 Na pula jang mela e Ai tempuran2 dengan pihak Utara. — Ketua : Wk. Penulis : Aa uran2 perdagangan biasa. — aan uga 2 SKA Ant. - UP. (Afandi) (Murdi). ara. Catjang tOIO Lexeerdeceneetanaaa m3 Sa 
: Harga emas 1 Sen Me Lana nana aj Aan 

Di Djakarta. | serattap BONE Ang Panik Lea 
2 2. 5 2 . Fjatatan kemarin dulu djam 17.00. | £ PA TE AN & Ito dirikan kembali kapita ISME as No Ls BB Pa Ta . “& F 5 SA NA 29.59 ii lembu Ka Sen eng te 

5 1 3 Mg 2g... & ketnhana MN 5 
Tuduhan Kominform T Sea Pa apa Medan. DENGENG anakanak » 

JARAN jang terbaru dari madjallah Kominform. ,, Untuk perdamaian Ma MEI MO 1 Wanna R3 Banner Sa ena Den Pa & jang sungguh? dan demokrasi rakjat” hari Saptu jl menuduh, bah, & 2 TEKAN Retak TN 15 Pen Pan PER ER UL AA RAI 1 “wa Tito membangkitkan kembali kapitalisme di Jugosiawia, dan memiti 5: Ng Pak 28... aan TER A SN ANN KA LAAA ” 
1 38 PPA EA da $ PA Na nanti AN ' Harga karet Pe OR 

Karangan Miron Constantinescu, sional Jugoslawia” itu tak lain dari Di Singapore: | Tembakau Lo. , 
anggota politburo Partai Buruh Ru- pada nasional - sosialisme Hitler. —- Harga 'karet fob-dan hasil bumi | KENtANg Woman 5 mania, jang dimuat dalam madjallah | Ant. AFP. 1 tertjatat kemarin dulu djam 13.00. | Bontjis w..cooooocoooooo 3 
tadi mengatakan, bahwa splanned SSREBG ONE AG Pare AA Ka NUR 5 
economy” Tito jang baru itu, tak lain 5 SA SN na 2.149 | Ajam 1 ekor “ 

| tak bukan ialah suatu pemulihan $ 68 Pro aa aa La SA Tana Dengan Tu anda 1.445 Minjak tanah Ibkter 
3 kapitalisme jang dengan samar2 sa atom di Korea s PA Pa na Aa Ne Area 5» 1.34 3 kelapa —,—, 3 

| aja disembunjikan dibawah kedok. Frank Bow, anggota Republkela | Crepe Ooo. » 106 | Telor ajara 1 butir ',, 0,35 
| Dikatakannja bahwa ,,kulak”2 Ju- Galam Madjelis Rendah, menjutakan | RMA peng. bin. Okt. 51.540 Se NIK It 2 A5 

baru2 ini bahwa menurut hasil ti 5, » “Nop./Des. 1.54 1 0,60   asin teen 

  

  

     

      

   

        

“Gigi bagus, gigi 

jang putih 

seperti mutiara) 

dan ketawa 

berseri”... berkat 

 PRODENT - 
tapal gigi jang 
paling baik! 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

R. 1.75 

  

      

  

     

  

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
Bagian L. L. D. S. 

Tanah Abang Barat 19, 
--000—— 

Maklumat No. 1111998 Ban. 
1, Berhubung dengan produksi pabrik Good Year /Dunlop ditambah 

dengan impor dari ban2 150 X 20 dan 900 X 16 pada sa'at seka- 

rang agak menfjukupi kebutuhan, bersama ini kami menetapkan, 

bahwa pendjualan ban2 tsb. dapat dilakukan dengan tidak me: 

makai surat idzin (toewijzing) dari kami. 
- 

2. Peraturan ini mulai berlaku pada tg, 1 Oktober 1951. 

3. Peraturan ini bersifat sementara dan dapat ditjabut kembali, dji- 

ka ternjata, bahwa .pendjuaian setjara bebas ini kurang memuas- 

  
        

PERAN SM AN AN 
Sae ANU Tun TA BAN pa 

    

et
ik



   

   

      

    

      

      

karta),: Seorang” penulis menjatakan 
sesalnja, karena. h : : 

| jang mengatakan, hu 
TEMPUAN berpendirian : : 
good boy, no money, 

  
    

  

5 g “| 

tuk Tidak Sara perempuan Pa 

jang. begitu, pikirannja, itu sudah dja 

tidak retak. 
: Dan lagi, say wig Bung Kriting, 
didjaman inflasi ui, tidak kena pen- 

  

money, good bye ! Lebih kena : Much 
1 rice :9901. boy: no rice good. bye. . 

p” Apa baiknja" Berabe djadi Drag 
Pa Pun Ueraa "Aga NA aa    

    

   

    

      

    

    

              

    
    

     

   
   

        

Barat 

Janda. diterima kabar, bahwa pada 
tg. 1S-X in telah .berangkat dari 

setagiun gu II keluarga jang ter- 
diri atas “3 geratn Dari Jogja me- 
reka menudju Djakarta jang selan- 
jasa akan berangkat ke Kaliman 

tan Barat. Mereka itu berasal dari 
Kep.-Gahu, Brosot. 

Ditempat baru mereka. akan men- 
dapat pekerdjaun diperusahaan Ka- 
yet Nanga Djetah Kalimantan Barat, 
jaitn daerah jang termasuk Ungkang 
an kabupaten Sintang. 

' Sebelum mereka berangkat ' Fiber 
penerangan tentang sjarat2. baker- 
dja oleh pihak K.P.T. dan Pamong 
Pradja. Tanja djawab pun aisaakah 
antara tjalon pekerdja dan WakH da 
ri pengusaha ALIS. (Algemene Land 

| bouw Syndicaat).. 
f Didjelaskaonja oleh" K. PF. Tr, bahwa 
penerimaan bekerdja. “didasarkan 

atas dasar suka rela, 

57 Invalido akan "masuk 

' Didapat San bahwa kira2 
57 Pak anggauta invalid jang mem 
Ea tjatjat ringan, akan dima- 

. kan CTN. Seluruh Jogjakarta ter 

  

      3 

  

   
   

  

|. punjai Hjatjat berat, Aan 
“Maksud Pemerintah 2” “#olongan 
invalia itu akan: diusahakan: Ia 

  

  

    

     

            

    

   
    

    
   

      

     
   

   

    

   

   

— Polisi N Malaya bima 
Polisi Bangkok - 

- “Atehagai salah satu atjara Pee 
aa Hari Kepolisian Muangthai” di 

stadion nasional dilangsungkan per- 
tandingan sepak bola antara team se 
.pakbola polisi Malaya melawan ka- 
wan2 sedjawatnja dari Bangkok jg 
berachir 3 — 1 untuk kemenangan 

. pihak. tamu. 3 
— Pemain2 dari. Malaya itu tiba di 
lapangan terbang di Domuang bebe- 
rapa djam sebelum | pe aNaga di 
mulai. — UP. 

0. la di Norwegia 
Kini berdiam di Norwegia -rom- 

UP- akan mewakili negaranja dalam 

ngin. dalam bulan Pebruari tahun de 
pan di Finlandia. 
-Sebagaimana diketahui, djago2 

“Australia jang dalam tahun jl. da- 
“tang di Norwegia adalah Johnny Mil 
ler, Colin -Hickery dan Allan Heffer- 
man. Semua itu mengambil: bagian 
dalam rupa2: perlombaan musim di- 

  

   

  
ngin engan mendapat. hasil jang 
baik sekali. Hickery « Haag Denok 
an 500M.mentjapai waktu 45 detik: 

rlombaan.5000.M mentjatat 
wakti “menit 23.5 detik, ,sedang 
perlombaan . 10,000, M dimenangkan- 
nja dalam waktu 19 menit 34.1 detik. 
Djago2. nSehaats” Australia itu kini 
ditempatkan didekat ibukota Norwe- 
gia a 5 Ant. 

  

  

      
    
    

   
    

   

  

    

  

Aa Nan Ro: ald 'Rengan, waay 
cken — 17 t kon   

  

he Count of Monteeristc P7 
Robert Donat, Elissa Landi, Sidney 
Blackmer dil. 17 tahun. 
In ,The Wistful Widow. of 

    

teno' — Segala umur. sah 

     Bing Oo, Joan Fontaine —- 13 th. 

14.600 Asntar” makan siang . 
Y1.05 Taman Putera oleh 5. R. 

: “. Kauman. 
1745 Ruangan Angkatan Perang 
18.15 Mari bersepak bola 
18.39 Taman Pemuda oleh IPPI 

1. Jogjakarta. 
19.15 Sekitar Kesenian kita” 
19.40 Taptu diteruskan lagu? 
U Aneka-warna . 

|. 2115 Obrolan Pak Besut . 
21.80 Walang. kulit 

  

  

Dialiilan mmabtanan Wanita" tnya: 3 

ag 
hasa Indonesianja : “Ada uang, sj ia 1 aah 

saja. tidak. ada, uang, Mar mela- | 

dirian begitu. Kalau ada seorang dua | 

mak, kareng. yigak ada gading jang ' 

diramu: :1Much- money, good boy: no |. 

3 Dijiwa ke Kalimantan 

“Dari Kantor Penempatan Tenaga 

.invalid jang, Pen :3 

Djago2 .schaats" Austra- 8 

bongan djago2 ',schaats” Australia | 
jang menwut keterangan diperoleh k 

persenaman oly mpiade dimusim di-   

»BKEDAULATAN 

  

Mn 

RAKJA TT” | et 2 HALAMAN 4 

    

    

    

      

      

            

    

  

      
      

    

an 

3. 

  
dan lebin banj ak Yama dan 

ahan berguna yang dikan- 
dung dari margarine lain?- 

    

  

  

    
lauk-paukn La | 

kering-empuk 

  

   

        

    

     

    

   

  

nja,sedang harganya pun 
"9 lebih mahal. hobalah 

PUSAKA sekarang djuda! a
n
 

m
a
n
n
 

  

Pasti bagus 

Digoreng dengan. PUSAKA” artinja kering-empuk: pun kuwehnja 
e keraknja mendjadi berwarna kuning-emas. Menggoreng, 

dengan PUSAKA Ilantjar segala-ealanja. j i , 

PUSAKA menjunglap roti biasa mendjadi santapan djamuan. 
Anak-anak gemar benar akan itw, djuga para tetamu. 

4 

Karena PUSAKA kuwehnja mendjadi repui dan empuk, 
lagi pa baunja sedap dan agak istimewa. 

£ 

  

     

  

   

an ah Ba bahan tumbuh'a an 

Sedap 
rasa rotinja 

      

  

w. gon Cap”, Bud Abbott, Lou Cos- 

  

  

  

"“S6boh#rsono: ,,/The Emperor Waltz" : 

  

  

  

  

        

    

        

      

                

  

  

   

  

    
   

   

    
       

  

  

tg 

51 PU/i O1-2 Lu an an 

G 3 anna Nan - ..— Tag” ki — 2. 

LUXOR Lg MULAI MALAM INI: an HR 
Karangan Alexandre Dumas (jang terbesar dan terkenal i N D R A, D I T J A R | 

i 4 

"THE COUNT OF MONTECRISIO" sin | 
(DE GRAAF YAN MONTE CRISTO). | : 

ROBERT DONAT -—— ELISSA LANDI. - SIDNEY BLACKMER dil. ABBOTT COSTEL 1 Seorang Pengawas (Controleur) Keuangan Kabupaten Autonoom Pa- 

17. Tahun kena 3 Se sa Djam: Uh 1 dan 21. s—, 19 tjitan, termasuk golongan / Buang IV C/P-6-P. 1948 dengan sjarat2: 

«—MARJORIE MAIN NG AA Ia. beridjazah M.U.L.O./S.M.P. bagian”B' atau idjazah jang se- 
he pistol -Packin" Ma tang UMUR. deradjat dengan itu dan Sudah mempunjai pengalaman. tju- 

k33 g 1 » wak Tar | kup, atau . 
#—. 5 . 8 1 i Y IN 0 » , 

S E 6 E R Ai: 5 Ig » AN RE R- “b. beridjazah M.V.L.0.,/3.M.PE. bagian. B ataiw idjazah jang ge- 

AKane EUR, 3 na deradjat dengan itu dan ditambah idjazah Memegang buku 
“3 f » A dan B. 

5 " 1 DAS : : CG. badan sehat (Surat keterangan Dokter): 

Sa | KEB 5— 115 dan 9.15. 
Aa. Tile Pelamar jang memenuhi sjarat fatsal T dan mempunjai pe- 

TATA NEGARA INDONESIA" 2" ngalaman dalam Administratie « Daerah. Autonoom,  men- 

” KETAWA ITU SEHAT. dapat perhatian pertama. 

ba NN IN ea Tp Na 33 BUPATI, KEPALA DAERAH 
Kn Bem KAB: PATJITAN, Djilid , tjetakan ke II Harga SEGERA MENJUSUL : 5 

MACBETH, 1 ” "3 " ja” wa Tn 

Toko Buku K R. — Diadakan pesenan tempat — Direksi. 125 “10. (ANGGRIS Tenaga).     
    

        
Fyp KUDAUATAN KAKJAT 1081/HY/A/102 

La Dona) «1 

    
PA tua Wapka MN Nat Di ANA Md ANA ai Yo Ma AH CR PI ah Ka YA CAT INC MAA Baen Ng 1 Sya ut “ P2 Sp Aa AN ya an Pa gi 1 Et Pa ah T, « KEL Pan aya 
    

m
a
t
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