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Pirdmaaa Tap 5 1 
: jang ditudju oleh P.B.B pe per- 
sega da Pera dun SS 

rena 
Aa Penta 
lala, Sudah aan Pat ng Hana 
rendak .mengl La peperangan 
jang telah sia ai Sa na 

b sunggu minat 2 nda @rti- 
karna PBB ea ea an- 

  
ha sg ng Besar itu se- 

and: 'terpetjah, dan akibatnja, 
hti sekarang terbagi mendjadi 

“dua blok jang bermusuhg2an, sekali- 
3, belum terdjadi sengketa sendja- 

e jeng. terang2an. 
   

da dasarija telah didirikan 
sar. perdjamdjian perdamai- 

  

     
terst 

kum' neyara2 Dicrman dan sekutu- 
nja, PBB 
dapat lantjar djalannja, karena sc- 
sudah berdiri, kerayaman jig mula2 
kpk pak. tete telah lenjap sama sekali, 

   

    

"ide klah terlalu: salah, apabila ada 
itg jang mengatakan, bahwa PBB 

adatali gelanggang pertarungan an- 
.tdra- blok Barat dengan blok Timur, 
“antara Amerika. denyan Rusia ! 
»Boleh torang mentjari sebab perpe 

Hakan itu didalam kenjataan “ jang 
ntenjolol:, jeitu adanja pertentangan ' 
politik @utara Amerika dgn Rusia. 

. Tetapi dalam pada itu, bolehlah di 
persoalkan pula suatu pertanjaan : 
apabila- PBB sungguh2 mempenuhi ' 
harapan atau. memberi. bajangan ' 
Dan dapat mempenuhi harapan peri | 

H3 usiaan- seluruhnja, . tentunja : 

    

  

  

     

      

3 Maan Volkenbond: telah gagal, 
data de 

an. @illes “jang didalamnja me- 
i ngandung - maksud: hendak menghu- 

sekarang ini ternjata tidak 

AN KETJIL MAUPUN BESAR. 

AV ONTUUR. 

Kerdja-sama diantara ana JEN 

berdaulat meng ingirkan bukan sadja 

menghentikan peperangan tetapi dju 
ga melenjapkan sebab2 jang menga- 
kibatkan peperangan... Angan2 akan 
suatu dunia dengan tiada berperang 
sangat mengganggu pikiran manu- 
sia. 

Sedjak waktu permulaan orang 
melangkah madju menfjari djalan un 

  
| tuk melenjapkan akibat dari pepe- 
|rangan itu maka  timbullah angan2 
juntuk mendapatkan djalan2 kearah 

perdamaian dengan tidak usahnja | 
| mendjalankan peperangan tsb. 

| 
| 

| 

Dewan Perbaikan Bersama. : 

Salah satu dari usaha bersama ke- 
arah perdamaian, jalah pada kira? 

12300 tahun jang lalu telah timbullah | 
sebuah Dewan Amplontoniek, jatah | 
sebuah dewan jang terdiri atas ga- | 

| bungan? golongan agama Junani jg | 
membentuk organisasi jang Hor 

inja super nasional, untuk meruan- 

ja tidak “akan, menghadapi kesu- | dingkan dan membuat rentjana guna | 
karan@ Manna sekarang ini. 

1 
perbaikan bersama. - 

Walaupun dewan itu terbatas dan | 
“Piagam PBB dengan 4 pasal dasar |hasilnja sangat ketjil tetapi dewan | 

filsafahnja itu, sungguh dapat diteri- 

Aap fi etagai dapat ditjarikan | 
vga hal. Pertama : 

  

endirikannja mes 
mang sebaA Mur ek bertentang2 
an. p itiknja. Kedua : Negara2 ang- 
gau 
njampingkan kepentingan “diri sen- 
diri, Ketiga : didalam negerinja sen- 
diri2, 4 pasal jang sebaik itu belum 
Majalankan benar, sehingga tetap 
ada. golongan? jang - dirugikan dan 
mudah bersambungan dengan aliran2 

“dari luar jang sifatnja bermusuhan 

dengan negara itu sendiri. : 
'Tetapi baiklah kita djangan putus 

“asa, asal semua kesukaran itu kita 
sadari. Perdamaian lebih sukar men- 

na darioaia Pepe gan. 

PRESTASI 
—— KERDJA 

Beberti biasa, pikiran jang diurai- 
kan Bung H atta, mengenai persoalan: 
perlukah djam bekerdja itu ditambah 
Bagan, tidak, berdasarkan tindjau- 

ang. tenang, sehingga sungguh2 

a enai pokok soalnja. 
. mang sesungguhnja prestasi be- 

kerdja-itu tidak dapat diukur dengan 
lamanja waktu bekerdja, melainkan 

   

    

  

  

   

  

bergantung kepada bagaimana wak- 
3g telah tersedia untuk bekerdja 
“digunakan. 

alpun banjak waktu disedia- 
ka apabila tidak dipergunakan sc- 

  

berik2nja, prestasinja tidak akan tju- 
  1 akan mengetiewakan peng- 

1 harapan. seseorang - jang menunggu, 
prestasi itu dengan mendasarkannja 

atas lamanja waktu bekerdja. 

“Sesungguhnja memang harus di- 

akui, ketjintaan akan pekerdjaan, ig 
Mean seseorang ingin Meng- ' 

hasilkan buah jang sebaik2nja, seka- 
Tang ini tidak. nampak. 

. Ban njak waktu jang habis sadja »di 
obrolkan”, sehingga haruslah dibenar 
kam, apabila Bung Hatta mengata- 
kan, bahwa dari masa kerdja ? diam 
Hu, sebenarnja hanja 4 — 5 djamlah    

|rah J 

PBB, kurang dapat menge- 

jg benar2 digunakan untuk bekerdja. 
Sebabnia tentu bermatjam2. Anta- 

  

ra: Aaing, karena dimasa kemerdeka- 
aw ini ada tendens ,ewpansie-drany” 
—- jang me ebabkan orang ingin sa- 

.dja Pena Pena ea tem- 

   
   

£ Taka e Jmer duduk di: 

to kepada kursi dan me- 

Daya ibila hat hal itu boleh kita sebut 
mita Ge ba kungkungan selama 

    

Djepang, — ng boleh dipahamkan 
dan dimd'afkan — ada lagi sebab jg 
lebih minta, pe hatian lagi. Ialah, hal 

ja ada tend ermaterialisering, 

  

jaitu suatu aliran jang hendak men- 
dasarkan segala sesuatu atas materi, 
atas benda, jang menjebabkan lemah 
nja mana kebaktian kepada kepen- 
tingan bersama. 

epat seperti jang dikatakan Bung 
Ha ta, bekerdja tidak dirasai sebagai 
suatu activiteit jung bermaksud me- 

ngabdikan Sesuatu kepada pergaulan 
ber 

  

sama ! 
Ini harus disadari dan diubah, apa 

bila" kita ingin menaikkan prestasi 
rn : Skin 

    
kita peringati dengan eksposisi ini. 

| itu telah membuka djalan utk mem- | 
maoleh siapa sadja. Tetapi mengapa, ' pertahankan negara2 kekuasaannja 
diatas dasar? itu, PBB masih djuga | dikemudian hari oleh bangsa Junani. 

— tidak dapat lantiar ? Tetapi bangsa Junani Pada Pernah. 
La pikirannja, keluar an 

“Seor z Radja , Andreau 
jang ke-IV, jang 'bertachta Nor th. 
1593 — 1610 jang menjempurnakan 
teori2 tentang kerdja-sama interna- 
sional berdasarkan dalil2 karena ti- 

dak adanja negara Eropa jang meme 
lihara politik overwicht, maka ia 
berpendapat bahwa semua 

negara harus kerdja sama 
untuk memelihara perda- 
maian. Kemudian diusulkannja 
agar membagi Eropa mendjadi 15 ba 
gian dan membentuk suatu dewan jg 
berkuasa untuk memutuskan perti- 
kaian2 antara negara2 tsb. Dewan 

    
    

  

  

ARI INI ADALAH HARI PBB, KITA SAMBUT DAN KI- 
“TA RAJAKAN UNTUK MEMPERINGATI HARI BER- 

DIRINJA P.B.B. INI. SUDAH LEBIH DARI SETAHUN INDO- 
NESIA MENDJADI ANGGAUTA DARI PBB, BERSAMA- 
SAMA DENGAN 59 ANGGAUTA NEGARA LAINNJA IN- 
DONESIA MENGUSAHAKAN 

| POKOK KESIBUKAN KITA DALAM SUATU DUNIA JANG 
DIROBEK-ROBEK OLEH PEPERANGAN BAIK PEPERANG 

PERDAMAIAN., ITULAH 

DALAM ABAD2 JANG TE- 
LAH LALU PERDAMAIAN DAPAT DIARTIKAN DENGAN 
TIDAK ADANJA PERANG. TETAPI ARTI JANG MODERN 
DARI PERDAMAIAN DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI SATU 

jitu membentuk satuan tentara dan 
langiratan laut jang diambil dari ang 

psauta dewan. 3 

| Sementara itu William Pen lebih 

madju lagi dalam hal pikirannja, dan 
| merentjanakan membentuk Dewan 

Eropa jang diberi kekuasaan meme- 
tjahkan segala pertikaian djuga 

| menghasilkan keputusan. Dewan jg 
| direntjanakan Pen ini mempunjai | 
| bentuk sidang parlemen. Disamping | 
| memutuskan dan berunding djuga 

'mengandjurkan-adanja kerdja sama 
ani n tiap2 anggau'a jang berse- | 
lisih karena melakukan pekerdjaan 

jg bertentangan terhadap anggauta 
lainnja. 

Pikiran Rousseau jang gilang-ge- 

  

| milang melangkah lebih djauh lagi. 
Pada tahun 1761 ia menerbitkan se- 
buah buku teori perseimbangan. 

Lembaga Bangsa2 kandas 
usahanya karena perang 
dunia II. 

Sementara itu Bentam mengadju- 

|kan sebab2 jang pokok dari sjarat2 
internasional — jang hingga menje- 
babkan adanja peperangan — jang 
dapat dibagi mendjadi 3 bagian, ja- 

jitu : hubungan diplomasi rahasia, im 
Hnrikta kolonial dan persendjataan. 
Dia adalah orang pertama kalinja jg. 
mengusulkan pengurangan kekuatan 

yu-tetapi-hendaknje supeja- 
daerahg djadjahan dibimbing kearah 
kemadjuan,: hendaknja dihapuskan 
'penghalang2 perdagangan, hendak- 
nja mentjapai semua ini dengan dja- 
lan ,Eropean” systeem. Pokok ialah 
persekutuan negara2 Eropa. 

Achirnja dengan usaha2 jg sung- 
guh2 untuk mendapatkan suatu alat 
jang dapat mentjapai penjelesaian se 
tjara damai, maka kemudian diha- 
rapkan . Konperensi Perdamaian di 
Paris jg menimbulkan lahirnja ,, Lem 

baga Bangsa2”, dan ini kandas dgn 
adanja perang dunia ke- II. 

  

Sekitar Hari PB. B. 
  

Subardjo: Peperangan menimbulkan 
: persoalan baru 
Mononutu : Saling membantu 

EMARIN pagi dimuka Kementeri 
langsungkan upatjara menaikkan K 

rah Putih dihadliri oleh P. M. Suk'man, 

an Luar Negeri di Djakarta di 
bendera PBB disamping Sang Me- 

Menteri? lainnja, anggauta 
corps diplomatik, pembesar? Kementerian L.N, dan anggauta2 Parlemen. 

Kemudian Menteri L.N. Mr. Subar 
djo dalam pidato sambutannja mene- 
rangkan bahwa Indonesia selalu men 
djundjung tinggi perdamaian dan j 
akan terus berbuat demikian dalam 
kejakinan bahwa peperangan 
tidak menjelesaikan masa 
lah2 tetapi malah menim- 
bulkan persoalan2 baru. 
“ Betul kita mendjalankan politik 

bebas tetapi itu bukan neutraliteit 
jang negatief atau passief atau ke- 
kurangan bertindak. 

Kita berteguh hati akan mendja- 
lankan peranan aktif dalam segala 
hal jang mengenai kepentingan? du- 
nia sehingga kita akan mendapat ke , 
putusan jang mendjadi tudjuan kita 
selaras dengan tjita?2 piagam PBL 
dan Pantjasila kita. 

Setelah itu Menteri Penerangan 
A. Mononutu membuka pertundjukan 
usaha2 badan PBB seperti W.H.O., : 
Unicef, Unesco, ILO jang diadakan 

atas usaha “badan penerangan PBB 
di Timur Djauh digedung pertemuan 
umum Balai Kota Djakarta. 

Pada kesempatan itu Mononutu da 
lam pidatonja menerangkan bahwa 
salah satu dasar mendirikan PBB 24 
Oktober 1945, ialah tjita2 saling mem 
bantu dalam usaha2 pembangunan. 
Pendirian PBB itulah jang sekarang 

  
Sebagai anggauta PBB Indonesia 

memberikan sumbangan kepada usa- 
ha saling membantu itu dan sebagai 
bangsa jang berusaha pembangunan 
nja melampaui batas kekuatannja se 
karang, Indonesia menerima bantuan 
PBB. 
Dengan menjaksikan hasil? ini 

kita berpengharapan bahwa dapat di 

  

“Tetapi dalam pada itu, ada pula 
hal lain jang perlu dipikirkan, ialah: 
berilah para pegawai dan pekerdja 
kejakinan, bahwa masib mereka itu 

benar2 dipikirkan. Sebab: ta' dapat 

timbulkan pengertian lebih baik dan 
djelas dengan tudjuan dan maksud 
PBB hingga kita sebagai peserta di 
dalam usaha2 PBB dapat memheri- 
kan swunbangan kita jang lebih baik 
dan sempurna, Ant. 

  

ma Dari alam kedutaan sa 
kita 

Kabarnja, wakil kita di PBB 

sdr L.N. Palar, apabila bitjara 
sudah pakai langgam Ameri- 
ka. Selalu ia mendjawab per- 
tanjaan dengan: L.....i Well, 

. 1rr (huruf rrr 
dibatjanja aaa). 

Duta kita di Perantjis, Mr. 
Nasir St. Pamuntjak, pun ti- 

dak bebas dari pengaruh gram 
maire Francaise- (peramasas- 
tera Perantjis). Kementerian 
P.P.& K. disebutnja : Kemen- 
terian de. Pendidikan, Penga- 
ajaran & Kebudajaan. 

Duta Besar di India, Dr. Su- 
darsono, nampaknja sangat ba 
ik perhubungannja dgn 'pem- 
besar2 India. Pada perajaan 
17 Agustus, presiden Rajendra 
Prasad dan P.M. Nehru telah 
memerlukan datang. 

Wakil kita diluar negeri jg 
paling pendiam, ialah Ishak 
Mahdi di Peking. Dia tidak su 
ka bitjara, dan ketika ditanjai 
tentang beberapa hal oleh 
Bung Hatta, djawabnja : ,,Ba- 
ik saja djawab empat-mata 
sadja.” 

| Dalam pada itu kabarnja 
ada Wakil kita diluar negeri jg 
terlalu amat pertjaja kepada 
pegawai2nja orang peribumi, 
sampai memberi tanda tangan 
pada sebuah artikel untuk su- 
rat kabar, padahal isinja ke-     

    
    

    

   

orang bertepuk sebelah tangan. 
W.H. 

mudian tidak disetudjuinja sen 
diri.     

( Lahirnja PBB. 

Pada tgl. 14 Agustus 1941, jang | 
memberikan garis2 besar untuk men 
tjari dasar harapan bagi mereka gu 

na memilih hari jang lebih sempurna 
bagi dunia, 

Diantara azas? Aa hak2 bagi | 
bhengsa2 untuk memilih bentuk peme | 
rintahan sendiri2, kerdja sama anta 

jaminan sosial dan suatu perdamasi- 

an jang akan memberi djamiran ke- 
sada semua orang (disemua negara 
ntuk dapat hidup dengan bebas. 
Pada sidang di Moskou tanggal 30 

Oktober '43 perlu dibangun suatu or- 
ganisasi internasional umum jg ber- 
dasarkan atas persamaan kedaulatan 
semua negara jang Suka damai. Ren- 

tjana2 ini telah diguat. untuk mem- 
bentuk suatu orgafisasi jang akan 

mengganti lembagafbangsa2 jg telah 

   

  

HARIAN UMUM 
#herbitkan oleh Badan Penerbit .Kpdaviatan Raka (Anggavtu S.P.S.) 

ra bangsa? didalam lapang ekonomi, | 

KEBEBASAN HIDUP TIAP BANGSA DIDJAMIN 
mati dan pada tgl. 10 Oktober 44 di 

| umumkan usul2 “antaranja Yalta 
| Declaration, dan diteruskan pada tgl. 
| 25/4-45 dengan adanja konyerensi di 

'San Francisco dengan dihadliri oleh 
155 negara, dan berhasil menjusun pi- 
|agam jang mulai berlaku pada tgl. 

24 Oktober 1945, tepat 6 tahun jang 
lalu. Demikian background CATINAGA 
P.35. 
Kemudian Bung Karno menggam- 

barkan keadaan di Indonesia, sediak 
proklamasi kemerdekaan hingga In- 
donesia masuk mendjadi anggauta 
PBB jang ke-60 itu. 

Indonesia sanggup mendjadi ang- 
gauta PBB karena pada filsafat da- 

sarnja PBB adalah hampir bersama 
an dengan Pantja Sila. 
Sesudah ini Bung Karno mengupas 

arti Pantja Sila. 
Pidato itu diutjapkan didalam ba- 

hasa Inggeris dan lamanja 1 djam. 
    

  

Drs. Moh. Hatta : : 
  

| Kurangnja produktiviteit kerdja tidak 

A 

kan dari 7 djam sampai 8 djam seha 
Ti, siapa jang dapat memberi dja- 
minan, bahwa hasil pekerdjaan itu 
akan bertambah at Sekarang “pun 
umum ketahui, bahyva waktu beker 

sadja, sebenarnja orang bekerdja 4' 
- djam, 5 djam, kalau tidak akan ku- 
rang. 

-,Saja sudah gembira”, kata Wa 
kil Presiden selanidjutnja, ,,apabi- 

“Ia waktu T djam bekerdja sehari 
itu betul-betul dipenuhi, apabila 
betul2 orang bekerdja 7 djam'". 

Bekerdja adalah suru- 
han hidup. 

Sebelum soal ini dapat diselesai- 
kan, sebelumnja orang dapat mera- 
sai, bahwa bekerdja itu adalah suru 
han hidup untuk kepentingan kelu- 
arga dan masjarakat, soal bekerdja 
7 djam sehari atau lebih, tidaklah 
hangat”. 

Mempertinggi produkti- 
vitet bekerdja. 

Soal mempertinggi produktivitet 
bekerdja banjak seluk-beluknja. Ia 
bersangkut pula dengan djaminan hi 
dup kaum buruh, dengan undang? 
sosial dan dengan pandangan psycho 
logi daripada kaum buruh terhadap 
perusahaan tempat ia bekerdja. 

Segala 
uraikan disini, tjukuplah saja tun- 
djukkan kepada apa jang saja utjap 

Konperensi Kementerian Perburu- 
han di Bogor pada 29 September jg 
lalu, 

Terlalu banjak hari libur 

Tetapi ada satu hal jang menurut 
Hatta baik kita renungkan,  dire- 
nungkan oleh Pemerintah. 
Apa mba Kita Letih 

kerdja e'L.p eriha ngjoa hk, 
Dra ah ePrerme ran Lah 
Mena Der ren Ejaondtot.0 husen 
ngan mengurangkan 
Ia Ii libur 
Menurut pei ndapat saja, banjak di 

"antara hari libur sekarang ini jang 
dapat didjadikan hari bekerdja dgn 
tidak mengurangi hormat dan peng 
hargaan kita terhadap hal jang di- 
mulhakan pada hari itu Hal jang 
dimuliakan itu dapat diperingati da 
lam satu djam pada hari itu djuga, 
pada dini hari sebelum melakukan 
kerdja sehari? atau pada malam ha 
ri. 

| Sebagai seorang Islam, saja ingin 
| bertanja, apa perlu tanggal 1 dan 10 

  

dja 7 djam sehari itu hanja formil | 

kan pada pidato saja pada penutup | 

soal ini tak dapat saja | 

  
Ikan soal pengganti 

'Mehdram didjadikan hari libur? Sa- | 
“ja tahu di Mesir misalnja 1 dan 10 

. Muharam didjadikan orang terus be- | 

.kerdja. Hari Raya Islam ialah Idul- 
| fitri dan Hari Raya Hadji, Perlukah | 

hari turunnja Al-Ouran pada 17 hari | 
pucsa didjadikan hari libur, padahal | 
peringatan daripada kedjadian besar 

itu diadakan pada malam hari, de-: 
| ngan batjaan Al-Guran. 
| Tjukup kiranja pada hari Djum'at 
orang berhenti bekerdja pada wak- 

|tu jang diperlukan untuk bersembah 
| jang serta persiapan, untuk itu, dan 
| sesudah itu kerdja kembali. 

Ingatan bahwa tiap? kedjadian 
besar atau kedjadian jang bersedja 
rah harus diperingati dengan tidak- 
bekerdja harus dibongkar dari kalbu 
kita, dari sistim pemerintah, apabi- 
la kita ingin melihat rakjat beker- 
dja dengan giat untuk membangun. 
Hari libur gunanja untuk membaha 
rui tenaga bekerdja, tetapi djangan 
lah terlalu banjak sekali. 

Bekerdja 15 djam  se- 
hari. : 

Saja tahu, dari pengalaman saja 
dan dari lingkungan jang berdekat- 
an sehari2 dengan saja, orang beker- 
dja sampai 15 a 16 djam sehari un- 
tuk memenuhi kewadjibannja terha- 
dap negara. Pada putjuk pemerin- 

tah pada umumnja orang bekerdja   
& 

  

   
   

Lembaga Kebudejasa Indonesia 

Kon Batavisasch, Gencotschap 
Yan Kunstan an Watenschappeg, 

kil 
I 

| Yamin, tidak berpartai, Kusnan dari 
Mangkusasmito '   

Inja minjak Iran kenegeri? 

  

dapat dipetjahkan 
Dengan kemukakan fasal kerdja 40 djam seminggu ' 

teri dan pegawai tinggi pada hari 
Minggu atau pada “hari jang dires- 
mikan sebagai hari libur. 

Kita merasa hkedkus 
rang an wa kt iee bab 
tu apa salahnya hari 
Triad ne en Ku ae aan MY UN 5 
Fenrn en paha asa mb alm 
Ye “bebe T 2 data au 
bekerdja.untuk memw-i 
perbesaruapna dak try: 
tetopekerdj-aan—Ant-AB- 

  

Indonesia mendjadi. ang-, 
gauta turis internasional 
Menurut RD Indonesia kini telah di 

terima mendjadi anggauta dari Uni 
Internasional Organisasi Turis. Uni 
itu baru sadja mengadakan kong- 
resnja di Athene (Grikenland). 

  

Subardjo cs berangkat ke 
Paris tg 31 Okt 

Tentang keberangkatan Mr. Su- 

TAS beberap pertanjaan mengenai soal djam bekerdja, aktiviteit 
bekerdja dan soai produksi, Wakil Presiden Drs. Moh. HIatta mene- 

rangkan bahwa djawaban atas pertanjaan? itu satu per satu tidak akan 
, menggambarkan pendapat saja jang sebenarnja tentang hal kekurang- 
an produktiviteit bekerdja sekarang in?”. 

Andaikata djam 'bekerdja dinaik- | giat. Saja sering berapat dgn Men- 

bardio cs ke sidang umum PBB di 
Paris direntjanakan tg. 31 Oktober 
depan ini. Dalam delegasi tsb jang 
diketahuinja, akan ikut 3 orang wa- 

dari Parlement, jakni Mr. Moh. 

PNI dan Prawoto 
dari Masjumi. — RD. 

  

    

Bebulan 
Eijeran 

1 milimeter, 1 kolom ....R 0.80 

| LANGOANAN : | 

Dalam dan Luar Kota. 

R. 
so. coicocc  3 

LL. 
0,60 

ADPERTENSI : 

  

  

TAHUN VI — NOMOR sip SU 
  

  

  

  

Gambar 1. Pemandangan 

Ndalip Singh nampak 

sebelum start dari 
berd 

2. Pemandangan dalam pertandingan: anggar, 

  
RODA PON KE-II BERPUTAR TERUS 

nomer lari 8000 
iri kedua dari kiri, 

jang belakangan ini mendjadi populer. Ant. 

salah satu nomer 

  

Sudan bergolak : 

Ingin batalkan persetudjuan dengan 
Mesir 1929? 

Pasukan? Mesir diperintahkan berdjaga2 
ENURUT wartawan UP jang hari. Selasa jl. 
an dari kalangan jang lajak dipertjaja, usaha Mesir 5 

persatukan Lembah Nil dengan djalan pembatalan persetudjuan Ingge- 

mendapat keterang- 
- untuk mem- 

ris - Mesir mengenai Sudan dan tidak memberikan hak menentukan nasib 
sendiri kepada Sudan itu, mungkin akan merugikan Mesir sendiri. 

-»biarpun ini mungkin akan membu- Sayid Muhammad Ahmad Abusin, 
seorang anggota dewan eksekutif 
Sudan,.telah me: ulkan kepadaspe 
merintah Sudan supaja Sudan mem- 
batalkan persetudjuan Sudan - Mesir 
dari tahun 1929, jang mengatur pe- 
makaian air, sungai Nil oleh kedua 

negeri tadi. 
Madjlis legislatif Sudan hari Ke- | 

mis ini akan membitjarakan sebuah | 
jang mengusulkan supaja Su- 'si mosi, 

dan memakai air Sungai Nil semau2- 
nja sendiri, dengan alasan bahwa air 
jang sekarang boleh dipakai oleh Su 
dan itu, adalah terlalu sedikit untuk 
memperkembangkan pertanian. 

Menurut persetudjuan- tahun: 1929 
tadi, Mesir diperbolehkan mengambil 
92,340 dari air Sungai Nil tiap2 th. 

Pasukan? Mesir akan 
tetap ada di Sudan. 

Menurut pengumuman kem. ang- 
katan darat Inggeris pada hari Sela- 
sa jl komandan pasukan? Mesir di 

Sudan telah menerima perintah dari 
Kairo untuk tetap tinggal di Sudan, 

Inggeris sanggup berunding 
langsung dgn Iran 

M ENURUT kalangan jang lajak dipertjaja "Et hari Selasa jl., 
geris sanggup untuk mengadakan perundingar 

Ing 
setjara langsung 

dengan pemerintah Iran, untuk menjelesaikan #iesnjan persengketaan 
minjak. 

Sementara itu, kata kalangan tadi, Amerika Serikat telah diberita- 
hukan tentang kesanggupan Inggeris tadi. 

Selandjutnja diterangkan bahwa 
Inggeris telah mendicleskah akan 
mengakui nasionalisasi minjak Iran, 
akan tetapi disamping itu berharap 
supaja Iran mupakat untuk menga- 
dakan ,,penjelesaian jang meliputi 
segala2nja”, termasuk pula soal pem 
bajaran pengganti kerugian dan tja 
ra2 agar supaja pembajaran peng- 
ganti kerugian tadi tjukup terdja- 
min. 

Diterangkan pula, 
| tah Inggeris tak 

bahwa pemerin 
hendak merunding 

kerugian sadja, 
karena menurut sangkaan Inggeris 
Iran tak akan mampu membajar, 
apabila tidak ada: rentjana2 urituk   .mendjamin kelantjaran berdjalannja 

“industri minjak. 
Disamping .itu Inggeris menghen- 

daki supaja terdjaminlah mengalir- 
Barat, 

itu Inggeris dan. untuk keperluan 
"sanggup memberikan kapal2 minjak 
kepada Iran. — Ant-UP. 

  

Mesir tenang ? 
Diwartakan, bahwa Kemarin keada 

an didaerah Terusan Suez dan di- 
kota2 Mesir lainnja tenang. Di Kai- 
ro dan Alexandria polisi Mesir mem- 
bunuh seorang dan melukai 40 orang 
lainnja diadakan demonstrasi? di- 
tempat2 tsb. Di Alexandria para de- 
monstran melempari batu kepada po 
lisi jang membalas dgn tembakan2. 

Menteri Dalam Negeri Mesir me- 
njatakan kemarin, bahwa mereka 
jang ikut serta dalam demonstrasi2 
jang dapat mengakibatkan kegon- 
tjangan keamanan umum adalah 
berchianat kepada negara dan oleh 
pemerintah Mesir akan diambil 
tindakan2 keras. 

Sementara itu markas besar Ing- 
geris didaerah Terusan Sucz  ke- 

marin telah mengadakan larangan 

i sampaikan kepada 

|na 

| selama belum ada keputusan 

  
| perlihatkannja 
|pada gubernur djenderal. 

  

lagi atas semua perhubungan ' ke- 
reta api atas daerah Terusan. Ha- 
nja beberapa kreta api guna pe- 
ngangkutan persediaan? untuk ten- 

tara Mesir jang berpangkalan disebe- 
lah Timur. Terusan dan pengangkut- 
an bahan makanan untuk penduduk. 
preman diperbolehkan. BBC, 

Inggeris perintahkan ro- 
bah isi kawat Sudan 

kepada PBB 
Komisi untuk merobah konstitusi 

Sudan hari Selasa jl. menjusun kem- 
bali surat kawat jang “akan di- 

PBB, dalam ma- 
diminta supaja PBB mengirim- 

kan Suatu komisi internasional. 
melakukan pemerintahan atas Sudan, 

me- 

  

    

ngenai nasib Sudan. 

Didapat keterangan di Khartoum, 
bahwa , pemerintah Inggeris “tidak 
akan menjetudjui permintaan komisi 
tadi, apabila surat kawat tadi tidak 
menjatakan, bahwa, komisi inter- 
nasional tadi tidak akan menggan 
tikan gubernur  djenderal “ Sudan, 
Sir Robert Howe. 

Sebelum surat kawat tadi dikirim 
kan ke PBB, komisi tadi harus mem 

terlebih dahulu ke- 
8. Ant. 

Rt 

Dutabesar Amerika di 
Filipina berhenti 

Gedung Putih mengumumkan hari 
Selasa jl bahwa Presiden Truman 
telah menjetudjui permintaan ber- 
henti Myron  Cowen sebagai duta- 

  

besar ' Amerika Serikat di Philipina, 
mulai tanggal 15 November j.a.d. 
Ant. - AFP. 

utk 

  

|Ant). di Sudan. 

tuhkan dipakainja kekerasan — ter- 
hadap.pemerintahan Sudan”. 2 

| Menurut pengumuman tadi, lapor- 
tadi diterimanja 

(Inggeris? — Red. 
an mengenai soal 
dari pembesar? 

Pro dan kontra 
trusteeship PBB. 

Komisi untuk perubahan konstitu- 
, jang terdiri dari wakil2 berbagai 

partai politik di.Sudan, hari Selasa 
|jl. telah memutuskan untuk minta su 
'paja Dewan Trusteeship PBB mengi 

  

y PUN dgn Sa Wa 

rimkan suatu komisi ke Sudan. 
Komisi Sudan tadi mengandjurkan 

supaja trusteeship PBB atas Sudan 
berlangsung selama 2 tahun. 

Sementara itu Nurmuddin Bey, 

atas nama Partai Ashigga jg meng- 
hendaki persatuan Lembah Nil (Me- 

sir dan Sudan) itu mengirimkan su- 
rat kawat kepada PBB, dalam mana 
dinjatakan bahwa komisi perobah 
konstitusi Sudan tadi tidak mempu- . 
njai hak, untuk berbitjara atas nama 
rakjat Sudan. — Ant.-UP. 

Hari ini perundingan 
gentjatan sendjata 
Pemimpin Komunis kini telah nae- 

njetudjui untuk membuka kembali 
perundingan2 gentjatan sendjata jg 
dimulai hari ini (Kemis) pada djam 
11.00. Sebagai mana diketahui ham 
pir 2 bulan jl. Komunis telah memu- 
tuskan perundingan ini, disebabkan 

oleh karena apa jang dikatakan me- 
reka pelanggaran2 tentara PBB atas 
daerah netral Kaesong. Perunding- 
an2 hari ini akan diadakan dj Pan- 
munjong. .Sepasukan PBB telah ti- 
ba di Panmunjong dan kiri sedang 
mendirikan perkemahan2 dan mema 
sang pesawat2 telpon bagi keperluan 
perundingan nanti. Mereka  djuga 
memasang  ballon2 besar beraneka 
warna disekitar tempat perundingan 
bagi isjarat. pesawat2 terbang  supa- 
ja djangan melalui daerah tsb. Nanti 

malam ditempat tsb. akan diterangi 
dengam lampu2 sorot.  Persiapan2 
terachir bagi perundingan2 - telah 
dilakukan kemarin pagi. dalam sua- 
tu pertemuan antara para perwira 
penghubung PBB dan Komunis. 

(Menurut BBC. kemarin dahi, me- 
nurut renfjana perundingan gentjaf- 
an itu dilangsangkan hari Selasa jl. 
djam 11.00, tapi | menurut berita2 
kemarin — lihat pag, UT — Utara 
belum 'agi memberi sesuatu keputus- 
an. — Red). 

Mosi tidak perijaja 
Pada Menteri Agama 
Wachid Hasjim. 

Hari ini tg. 25 Okt. akan dimadju- 
kan mosi tidak pertjaja pada. men- 
teri #gama kjai Wachid Hasjim atas 
beleidnja mengenai penundaan kebe- 
rangkatannja para djemaah hadji ke 

Mekkah, demikian “keterangan blok 
Islam dalam Parlement, — RD. 

SUNGGUH? TERDJADI 
# Pengendara? motor jang melalui 
djalan didalam. beteng pada menge- 
luarkan kata2 jang tidak enak, tiap 
melalui djalan ig sedang diperbaiki. 
Sebab tanda lalu-lintas dan drum di- 
tempat tsb. tiap malam sekira djzm 
23.00 pindah ditergah djalan Jang 
sudah. baik, hingga kendaraan 
ta” dapat lewat, 
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Jang akan: dibitjerakan al. son12. 
Bae Maa gas Djawatan Pe ' 

erbatasan, seki- 
aa aing Kenihania dan usaha? ser 

perkembangan2 dari auto-activi- 
Tab rakjat di'dagrah2 tsb. — (Kor.). 

R 10.000 UTK FONDS KELUT. 
| Panitya. Fonds Kelut Kabupaten 
Banjumas j jang diketuai oleh seorang 
anggota D.P.D. dalam usahanja me- 

kepada jang aer nan, belum 

(mi), Mr, 

'kadMenurut . pembitjara 
ckusaha memetjahkan 

$ Ndalip Singh (kanan ) Rapi Sumatera utara, pemenang nomer Jari 
5000 matar pada. gambar ini nampak sedang ber tiakap2 - dengan Sultan V 

SA dk te ke-IX, Ketua KORI. Ant. 

yi 

Na 

  

ti 
  

  

'Sua ra dari Maa, 
  

D4 

pindpin Mr, Sartono. 

| Mengapa penundaan di- 
ON ubah djadi pembatalan? 

Amelz (PSI!) tidak sependapat 
dengan menteri, bahwa kabar2 jang 

|ia ambil dari pelbagai ssk. dan ma- 
djalah adalah tidak objektif, teruta 

- | ma pula karena menurut Amelz seba 
gian dari kabar2 itu ialah didapat 
Gari keterangan? pihak Kementeri- 
an Agama, para pemimpin2 Islam 

| dan dari PHI. Selandjutnja ia mene 
rangkan, bahwa apa jang 
diterangkan oleh men 
teri dalam djawaban 
nja tidaklah menge- 
natepertanjaananyga. 
Pembitjara pun mengemukakan, bah 
wa ada pendapat jang mendakwa se 
olah2 dalam soal urusan djemaah ' 
hadji jl itu ada usaha2 dari perse- 

“orangan jang mau mendapatkan ke   
untungan uang. 

scharusnja 
monopoli pe- 

Jajaran asing dalam pengangkutan 
Gjemaah hadji tidak dilakukan dgn 
mengadakan pemungutan saham ke- 
pada para djemaah jang menurut   . dapat Giketahyi: — —(Kor.). 

    

   

      

       

    

    
    

      
    

   
   
   

      

    

“BPP ba Hata maupun didaerah2, 
embentuk satu panitia perentja- 

terdiri dari aa PSI, Paal| 

1 ara BPP lam kaan Wiajaja 
dari P.RI. — Ant. 

  

“itentang. 

(kan kepada Djakarta Loyd, pembi- | 

1 Pte 

Amelz tetap dilakukan dgn paksa. 
Dengan mengulangi . lagi per- 

tenjaan2nja jang lalu, antara lain 
kang 5 djuta jang diserah- 

4 

tjara pun mengulangi pendapatnja, 
bahwa pembatalan djemaah hadji 
ialah untuk menutupi. kegagalan 
mendapatkan kapal2. 

Kalau soal Hadji belum 
Gjelas, rakjat tak per- 

' tjaja pada per 
K.H. Tjikwa' (Nasj ) ber- 

"pendapat, bahwa kalau soal? diseki- 
tar djemaah hadji ini belum djelas 
bagi rakjat, menurut pembitjara 
akan menimbulkan kurang keper-. 
tjajaan -rakjat kepada pemerintah 
seturuhnja, tidak sadja agen ke-   
  

  

   
   

  

   

    

na dengan. pasa pengusaha? dan 

temuan: bermaksud: untuk mem 
kan pen Ijelasan2 mengenai UU 

at. No. 16 th. 1951, sebagai 
ti Peraturan Kekuasaan Militer 

No. 1 th. 1951, mengenai 
ogok dan lock - out. Oleh 

ala “KP-4- daerah ' Surakarta. 
Abang Oesman dibatjakan UU. daru- 

11951 fasal demi fasal dengan 
beri pendjelasan2 mengenai Be 
aannja. 
andjutnja diadakan kesempatan 

nja-djawab sekitar UU darurat tsb | 
g dipergunakan oleh hadlirin dgn | 
Bean Antaranja SOBSI- 

n dengan dasar apa pe- 
am Bhatt. mengadakan UU darurat 
-tsb dan apakah UU tsb tidak meru- 
“pakan pelaksanaan” “dari Sayang 
mogok dan loek-out. 

leh Sadono didjelaskan bahwa 
“darurat isb adalah tjara untuk 

lesaikan pertikaian antara ma- 
ikan dan buruh, dengan dasar me- 

ngakui bahwa larangan mogok . dan 
ock-out menjalahi hak azasi. Lain 

sea tiara untuk nela pertikaian 
| RUANGAN Balaikota Surakarta hari Senin malam telah dilang- 
sungkan pertemuan antara Wakil Kement. Perburuhan Prop. Djawa 

          
   

     

  

      
    

   
     

    
    

       
   

    
    

    

           

  

       

      

     
    
    

    

       

    

  

wakil? “organisasi buruh di Sura- 

  

-) Sebaliknja Tembihan jang aa 

- jang sebagian besar penduduknja 
5 buta huruf. 

KAPAL HADJI "KOTABARU" 
TIBA TG. 3/11 

Menurut tilgram jang diterima 
S.M.N: dari perwakilannja di- Djed- 
dah, kapal hadji ,,Kotabaru” telah 
berangkat dari sana tgl. 19/10 jl. dgn 
penumpang 909 orang dewasa dan 14 
orang kanak2 menudju ke Indonesia. 
Kapal tsb. diharapkan tibanja di 

Tandjung- -Briok kira2 tgl. 3/11 jang 
akan datang. — Ant, 

PERTANJAAN2 MR. SUNA- 
RIO 1 DAR SIR AJARAN 

Mengenai Pengawas atas 
: Film Luar Negeri. 

“Dua anggota Parlemen, Mr. Su- | 

  

     
   

       

      

   

  

    
   

  

    
   

    

   
   
   

    

      

      

       

       
     
     
    
     

pada itu mengingat pula bah- ' 
perekonomian Negara masih le- 

mah dalam menghadapi pertikaian 
bur an. (Kor.). 

PARTAI KATHOLIEK SETU- 
- DJU DJANDJIAN 

es Partai Katolik Indonesia 
ngs gkan di Surakarta ba-i: 

| sdlemonstranten” diadjukan tuntutan 

4 kentaupan 
» |jang buta jang dirawat: oleh peru- 

| tuntutan mereka itu akan dapat per- 
| hatian sepenuhnja dan akan diusa- 

nario dan H. Siradjuddin Abbas te- 
“lah memadjukan pertanjaan kepada 
Pemerintah untuk ' memperkeras 
pengawasan terhadap film? jang 

“akan dipertundjukkan kepada cha- 
lajak ramai di Indonesia, dan selan- 

djutnja menggugat pula soal pern- 
batasan umur 38 dan 17 men uk annat 

. DEMONSTRASI ORANG2 
BUTA 

Minta perbaikan nasib. 

- “Untuk pertama kalinja di Bandung 
telah berlangsung sematjam arak2- | 
an demonstrasi jang dilakukan oleh | 
kira2 200 orang2 buta #ennaja kan- 
tor gubernur, : 

. Kepada seorang wakai dasi Dewan 
Pemerintahan Daerah propinsi jang 

| menjambut kedatangan mereka, oleh 

  

perbaikan perawatan dan djaminan? 
serta nasih bagi orang? 

  

mahan orang2 buta. " 
. Demonstrasi itu kemudian dapat 

( didinginkan, setelah seorang anggan- 
ta DPD propinsi menjatakan bahwa 
  

hakan adonja perubahan mengenai         
   

    

hal2 jang dirasa kurang senonoh, 
Ant,   

(Tindakan jang hati?» menim- 
bulkan amarah 

ALAM nota atas djawaban Menteri Agama terhadap inter- 

: pelasi Amelz cs mengenai penundaan Djemaah Hadji jang diadakan ' 
: pada sidang Parlemen Pleno tg 22-10, berpidato Amelz (PSI), H. Tjik 

wan na Siradjuddin Ahbas (Perti), Rir 
“Assaat (tidak berpartai) dan K. 

jang a umumnja menghendaki supaja Menteri memberi 
lebih Jandjut. Sidang dihadiri 121 PAR, 

rintah. 

— bertingkate diadakan didaerah2 | 

instansi resmi di: 
para penumpang digiring kesebuah 
kampung oleh gerombolan itu, maka 

Moh. Daljono (Masju- 
. Ahdulwahab (Masjumi), 

pendjelasan 
Wenteri Agama dan di- 

sg 

feriaan agama. 
1 pada itu ia masih meng- 

hendaki pendjelasan lagi mengenai 
pertanjzan?, antara lain sbb.: 1. apa- 
kah ada keterangan dari perwakilan 
dari Mekkah tentang penjakit selain 
wabah b'sul jang djuga meminta ba- 
njak korban, 2. apakah benar tg 10 
Agustus dari pihak Kongsi . Tiga 
ada desakan kepada pemerintah utk 
menentukan pendiriannja. 

Monopoli pelajaran asing 

bisa ditjegah. 

H. SiradjuddimuAbbas 
(Perti) djuga tidak puas dengan dja- 

| waban menteri agama mengenai sja- 
rat2 bagi tjalon djemaah dan berpen 

' dapat, bahwa pemberian Kursus pa- 
da para djemaah selama perdjalanan 
antara . Diakarta dan Djeddah ada- 
lah tidak mungkin, karena para dje- 
maah kepanjakan mabuk jaut. Se- 
landjutnja seperti pada pidatonja ba- 
bak pertama ketentuan 10.090  dje- 
maah dari 50.000 permmtaan adalah 
sangat membatasi djumlah orang jg 
hendak naik hadji, dan berpenda- 
pat pula, bahwa djalan mermetjah- 
kan monopoli -periajaran asing utk 
pengangkutan djsmaah bisa dilaku- 
kan dengan membikin undang2-nja. 

Soai Hadji djangan Gjad' 
tjatutan. 

Mr.Mohammad Daljone 
"(Masjumi) berpendapat, bahwa usa- 
'ha pemerintah dalam soal djemaah 
-hadji itu'kirang. ichlas, karena me- 
lakukannja atas rama nasional, tidak: 
atas nama agama, dan: mengharap- 
kan agar soal djemaah hadji dja- 
ngan djadi ,,tjatutan”, dan kalau pe- 
merintah belum dapat mengurusnja, 
hendaknja diserahkan sadja kepada 
para djemaah sendiri, dan tidak per- 
lu dihubungkan dengan usaha menga 
dakan pelajaran nasional dsb.: 

Pemungutan uang saham 
' | bukan tempatnja. 
Mr. Assaat (tidak berpartai) 

berpendapat, bahwa pembatalan jang 
dilakukan pemerintah tidak bidjak- 

   

jang masih samar dan tidak berda- 
sar wakilnja di Saudi Arabia. Me- 
nurut Asseat, tindakan pemerintah 
itu rupanja karena suatu pertang- 
gungan djawab jang sangat berat, 
sehingga tindakannja mendjadi ter- 
lalu hati2 dan salah, jang achirnja 
menimbulkan amarah. Pembitjara 
sependapat dengan menteri, bahwa 
memang ada pers jang objektif dan 
ada jang subjektif, dan djustru ka- 
rena rakjat hanja mendapat pene- 
rangan2 dari pers, maka sebaiknja 
pemerintah dalam hal ini memberi 
pendjelasan sebanjak2-nja. Dalam 
hubungan ini pembitjara  meminta- 
kan pendjelasan terutama tentang 
djumlah kapal, banjaknja pengang- 
kutan, tanggal. berangkat dsb. dan 
menurut. pembitjara, maka tergan- 
tung pada djawaban inilah, ia akan 
termasuk atau tidak termasuk pada 
mereka jang ' berpendapat, bahwa 
pembatalan berangkatnja  djemaah?2 
hanjalah untuk menutupi kegagalan. 
mendapatkan kapal2..  Seterusnja 
Assaat pun berpendapat, bahwa tjara . 
memetjahkan monopoli dengan me- 
mungut uang saham dari djemaah 
adalah tidak pada tempatnja dan ber 
tanja untuk maskapij mana dan dine- 
gara Mana ada pemungutan saham 
Seperti itu? 
“KE. Abdulwahab. sebagai 
pembitjara terachir meminta supaja 
menteri memberi pendjelasan  ten- 
tang tambahan guotum djemaah ha- 

| dji 100 orang dari Djawa Timur jang 

  

- Iii deng 
“hanan. dan | mempergunakan sebuah 

pohon pekaranga 

    

  

| Yen 

1 Te paten Temanggung dng. Ken- 

| mereka 
2 Orang tahanan ini tersangkut da- | 
'jlam soal perampokan 

sana, Karena berdasar pada berita? 

LOLOS DARI TAWANAN 
« MATI DITANGAN, RAKJAT   

2 Orang tahan an di Kantor Polisi 
Parakan telah dapat meloloskan di- 

sn membuka atap rumah ta- 

    

sn seorang pendu- 

duk jang pena letaknja. 
Berkat kegiatan jang berwadjib se- 
peang, idari mereka telah dapat di- 

j Kap) kembali di Parakan dan 2 
lagi sudah mendjadi majit di 
jambean “antara tapel-bates     

dal AN waktu akan ditangkap 
mengadakan perlawanan. 

| dan waktu 

pepriksaan telah . mengaku. kesala- 
hannja. — (Kor). 

TEMANG GUN MEMBA- 
NGUN 

Baru? “ini renfhangah Bupati TPe-' 
manggung jang terdiri para pemain 

sandiwara Djapen, wakil2 beberapa 

Djawatan dan Kepolisian telah tiba 

di desa, Ngalihan untuk menkonso- 
lideer pemerintahan desa dan mem- 

kan sandiwara jang mendapat per- 

hatian besar i rakjat.  Rombo- 

ngan berdjalan kaki dari. Tjandiro- 

na belum selesainja djembatan2 38. 

rusak akibat clash. 
Selandjutnja rombongan pun me- 

nindjau dam desa Te akan diper- 

baiki dengan 'beaja R 4000,— dan 
akan dapat mengairi tanah 82 ha. 

Dari. djumlah beaja tab Ri. 2       

nian Rakjat Kabupaten, — (Kor). 

KURSUS TANI LOWUNGU 
MENDAPAT PERHATIAN 
Kursus di desa Lowungu jang a.l. 

mempunjai. sebuah ,klas murid wa- 
nita, telah dikundjungi nona Astuti, 
penjuluh wanita dari bagian Pendi- 
dikan Djawatan Pertanian Rakjat 

Pusat Djakarta. Penindjauan di Lo- 
wungu diikuti oleh wakil2 dari Dja- 
watan Pertanian Daerah dan Kabu- 
paten. Nota Astuti adalah salah sa- 
tu dari djumlah 2 orang penjuluh 

wanita di Indonesia pada sa'at ini 
jang lulus SPMA. — (Kor). 

DR. HELMITIBA DI BERN 
Duta Indonesia untuk Swis jang 

pertama Dr. Jusuf Helmi menurut 
'AFP dengan kereta api telah tiba di 
Bern dari Roma. Kedatangannja. di- 
stasiun kereta api disambut oleh An- 
dre Boissier kepala protokol Departe- 
men Politik Federal: Swis. —, Ant. 

  

berikan hiburan berupa pertundju-, 

to sampai Ngalihan (21 Km) kare-: 

akan diterima dari Djawatan Perta-' 

ARDJONO DARI KE. 
TARAA TERASI 

IR. 
MEh 

Setelah diadakan pemeriksaan per 
tama dengan saksama jang sangat 
sulit'dan memakan tempo jang arak 
lama pula, maka pihak jang berwa- 
djib telah mendapatkan bukti2 tju- 
kup terhadap ketjurangan2 jahg di- 
lakukan oleh Ir. Sardjono dalam dja 

batannja sebagai Insinjur Kepala pa- 
da Kementerian Perhubungan. Demi- 
kian menurut pengumuman Kedjak- 
saan Agung. 

Selandjutnja dikabarkan bahwa 

an tsb., maka atas perintah: Djaksa | 
Agung “pada tgl. 22/10 Ir, Sardjono | 
telah ditangkap dan kini berada da- 
lam tahanan sementara guna keper- 

luan pemeriksaan selandjutnja. -Ant. 

MENDYA KEMUNGKIN- 
« AN FUSI MURBA. 

Permai dan P.K.R. 
Dari pihak. jang.bersangkutan di- 

gauta2 fraksi partai Murba dalam 
parlemen, pemimpin? partai Kedau- 
latan Rakjat dari Makasar dan pe- 
mimpin2 partai Permai pada tgl. 
20/10 telah mengadakan pertukaran 
pikiran jang menghasilkan : 1. per- 

setudjuan untuk mempererat kerdja 
sama dalam langkah2 selandjutnja, 
2. permupakatan pada pokoknja utk 
menindjau lebih dalam dan bekerdja 
kearah kemungkinannja suatu, per- 
satu-paduan daripada ketiga partai 
politik tersebut. — Ant. 

Ditangkap. | 

“berhubung dengan hasil? pemeriksa- | 

terima berita, terlambat, bahwa ang | 

  

        
   

    

HALAMAN ? 

    

  

  

     
   
   

    

     

   
    

    

    

  

   

   
   

  

   

     

    

batja & 

D 

tu jang lalu. 

Dari djumlah 

dan jang sudah dapat membatja dan 
menulis “huruf  latyn ada 442589 
orang. Menurut Djawatan Pendidi- 
kan Masjarakat 

Jogjakarta banjaknja penduduk jg. 
mengikuti kursus P.B.H. sampai 
achir bulan Djuli jg lalu ada 40256 
terdiri 18334 orang di kursus PBH. 
jang djusahakan oleh negeri, 13606 
mendapat subsidi “dan jang 8316 
orang kursus tsb. atas usaha dari 

pihak partikelir.   
  

R 26.   
ini tidak dapat disandarkan atas 
disesuaikan dengan naiknja harga 

Mengenai pengusaha, otobis didae- 
rah Jogja, diterangkan sampai kini 
ada 10 pengusaha, diantaranja djuga 
ada 3 dari Solo dan banjaknja otobis 
ada 76 buah, terbagi atas 338 tra- 
ject, dari Jogja kedjurusan Solo 84 
kali, Semarang 24, Magelang 36, 
Wonosobo 6, Purworedjo 16, Kuto- 
ardjo 6, Wates 6 Mallrgns 42, Ngi- 
djon 50, Srandakan 8, Tjelep 6, Kre- 
tek 6, Munggi 30, Kenteng 6 dan 
dari Jogja kedjurusan Tjangkringan 
10 kali. 
Banjaknja penumpang setiap ha- 

ri daridan kedjurusan Jogja itu ra- 
ta2 6000 orang, dengan keuntungan 
bersih setelah diambil siijtage, ga-   

  

  

Anika: 

dir) . penje 
M 

Bangunan2 jang. telah diselesai- 
kan, antara lain kantor pasar Kro- 
ja djembatan2 Tjiloning 1 dansil 
dan .djembatan. Dondong (Lebeng). 

Jang sedang dan akan segera da- 
pat dibangun ialah los baru dalarn 
pasar sebelah barat, dan toko2 da- 
lam pasar sebelah timur sebanjak 6 
los, Pembikinan los2 toko ini untuk 
sementara akan diselesaikan 3 buah 
dulu. 

Mengenai saluran2, ia katakan, 
bahwa pekerdjaan ini adalah meru- 
pakan zwaar-bersteilingen, karena 
kerusakan2  sedjak dizaman  Dje- 
pang, belum pernah diperbaikinja. 

Sebagian besar pekerdjaan ini te- 
lah mentjapai penjelesaian. 

Pandjang Saluran dalam kota 27 
Km. terdiri dari 18 Km. assaynering 
dan 9 Km. gezondheidsleiding, jang 
sebagian besar telah selesai. 

Achirnja ia menerangkan, bah- 
wa kesulitan2 jang kini sedang di- 
hadapinja, ialah mengenai penera- 
ngan djalan2 baru itu, disebabkan 
sangat tingginja biaja jang dita- 
warkan Aniem, jakni R 600 untuk 
tiap mast. 

. Namun demikian oleh DPUK. se- 
dang memperdjuangkan agar tarif 
tadi dapat dikuranginja, 

Perlu pula diterangkan disini, 
bahwa ketjuali ,,Sutedjo-Plan” ada 
djuga sebagian dari Stadsplan jang 
sudah dimulai dikerdjakan, 

MATI TERBUNUH. 
Seorang lelaki, nama Amatsas- 

tro, pekerdjaan ' mandor onderne- 
ming karet. Tjarui- (Tjipari) telah 
terdapat mati karena penganiajaan 
gerombolan. 

Kemudian masih dalam pengusu-   disinggung2 oleh SAN ta — Ant. 

    

. di Ijilegeh? 
ENURUT hasil ponjelidikan 'inst 
rang diomlah penumpang kereta api expres. Surabaja — Djakarta, jg 

Lantjogat oleh gerombolan di Tjilegeh, jang terbunuh ada 7 orang, Diantara 
| Korban? ada 4 or ang jang diketemukan dikampung dekat halte Tjilegeh, 
sedang majat 3 orang lagi terdapat dikampung Kedung Kilaju, 

. Sudah dapat dipastikan, bahwa salah seorang korban itu adalah se- 
orang opsir Angkatan Laut (Surabaja) A. Lubis, sedang pangkat? ke-. 
enam lainnja belum diketahui dengan pasti oleh pihak tentara2. 

Memurut pemeriksaan sementara 
| Kadar, Sugondo, Ramlan, Oey Tjong Sik dan seorang lagi jang belum di- 
kenal, 

Penumpang? berbangsa 
Belanda tidak diganggu, 

Baik menirut keterangan jang di- 
peroleh residen Tjirebon jang digwalitu'oleh gerombolan 
telah pergi koe Tjilegeh itu, maupun (tidak diharuskan ikut 
menurut laporan2 jang diterima oleh (digiring. 

Bandung, tatkala 
langan jang berwadjib tentang sifat 
gerombolan tersebut. Sebagai pernah 

tan jang berwadjib. 
- 

  

ansi2 jang berwad Jib, sampai seka- 

nama2 korban itu ialah Surjono, 

ternjata diantara penumpang2 itu 
ada 3 orang Belanda (seorang laki2 
dan 2 orang perempuan). 
Ketiga orang Belanda 

Ini menimbulkan pertanjaan dika- 

Setilar, expres Saha — Djakarta 

Siapa. jang mendjadi korban 

Tjilatiap : 

Rent Sutedjo mendekati 
lesaian 

ENURUT R. Suwarko, opzichter DPUK, pada saat ini Pemerintah 
otonoom. Kah. Tjilatjap sedang menjelesaikan plan-pembangunan 

tahun '50751, jang diharapkan dapat selesai achir tahun ini, penglua- 
san dan permbikinan djalan? serta saluran? air dalam dan luar kota, 
Dikemukakan selandjutnia, bahwa hingga saat ini telah dapat dise- 

lesaikan pekerdjaan djalan? sepandjang 22 Km. dalam kota, dan ting- 
gal menjelesaikan soal penerangannja. 

MUTASI KePOLISIAN 
TJILATJAP. 

Terhitung mulia: tanggal 16-10- 
'51 pimpinan Kepolisian Kabupaten 
Tjilatjap . dipegang oleh R. Sudojo 
Inspektur Kl. I selaku pengganti 
Kom. Muda R. Singgih Harsoio. 

PEMBUKAAN DJALAN 
SILUMAN. 

Dengan. bertempat dibekas DPU. 
Madjenang, tg. 20... jang. baru lain, 
telah dilakukan upatjara peresmian 
pembukaan djalan Siluman. 

40 PENGIKUT LATIHAN 
DJASMANI SELESAI. 

40 Anak pengikut2 latinan Djas- 
mani jang diadakan di Gumilir se- 
lama 2 minggu telah menjelesaikan 
latihannja, dan kembali ke sekolah 
mereka masing2. 

Malam perpisahan jang diadakan 
pada hari Kemis malara jang ba- 
ru lalu mendapat perhatian dari 
wakil2.instansi dikota dan dikun- 
djungi pula, oleh. Inspeksie Djasma- 
ni Banjumas, Purwokerto dan Pur- 
bolinggo. 

Perlu diterangkan, bahwa pengi- 
kut2 latihan tsb. terdiri dari murid2 
sekolah Rakjat Distrik Tjilatjap 
dan Kroja. : 

SEDEKAH - LAUT. 
Perikanan Mino-Sarcjo bersama2 

dengan segenap nelajan dalam kota 
1 Tjilatjap telah mejangsung gkan upa- 
tjara sedekah-laut jang lazim dise- 
but Komaran, diramaikan dengan 
wajang kulit, Pembuangan sadji2an 
untuk Njai Loro-Kidul diikuti oleh 
lebin dari 25 pranu majang besar 
dengan diiringi gamelan. Perhatian 
dari umum sangat besar. (Kor. K.R).   

      

dikabarkan, sedjak ada pembakaran : 
di Kandanghaur orang  mensinjalir | 
adanja orang2 Belanda - dikalangan | 
gerombolan. 

gL bahwa gerombolan bersendjata ' 
jang mengakui diri DJ. itu sering ' 
mengadakan pengatjauan bersama? | 
dengan gerombolan? jang diatur oleh | 
Ned. Ind. Gnerilla Organisaties. Sam | 
pai mana bemarnja berita ini masih | 
dalam penjelidikan jang berwadjib. | 

Mengenai. tempat gerombolan ber- | 
sembunji terdapat keterangan, bah- | 

hutan dalam daerah segi-tiga Suka- 
selamat - Temijang - Kroja, jang se- 
ring dipakai oleh gerombolan untuk 
pangkalan dari mana mereka mela- 
kukan . penjerobotan2. 

Dapat dikatakan djuga, bahwa Tji- 
legeh itu djauh letaknja dari pos2 | 
tentara. 

Tiada kantong? Pos jang 
hilang, 

Sesudah mengadakan perhubungan . 
dengan “Kantor Pos Djakarta, Kan: 
tor Pusat P.T,T. di Bandung mengu- 
mumkan, bahwa semua kantor2 pos 
jang dibawa dalam kerata api expres         Surabaja — Djakarta, jang ditjegat 

UWARTO kepala kantor Inspeksi Lalu Lintas 
Jogja menerangkan bahwa sediak pada tanggal 1 Oktober jang la- 

lu, menurut keputusan Inspeksi Lalu Lintas Djawa “Tengah di Sema- 
rang, dengan persetudjuannja kementerian Perhubungan, -selain daerah 

Jogja semua tarip otobis telah dinaikkan. 

Sekarang sudah bukan rahasia Ia- | | 

wa tidak djauh dari Tjilegeh itu ada | ma Ibis. 

Perusahaan otobis sehari untung 
000, — 

daerah Istimewa 

Menurut Suwarto kenaikan 

Daiknja harga bensin sekarang tetapi 
material pada ini waktu. 

dji pegawai dan sebagainja sedikit- 
nja R 350.— sehari, Karena di Jo- 
gja djuralahnja otobis ada 16 buah, 
berarti uang jang masuk dalam pe- 
rusahaan? R 
R 198.000,— sebulannja. 

Dinjatakan selandjutnja bahwa 

diseluruh traject “daerah istimewa 
Jogja tarip otobis belum dapat di- 
naikan, karena sudah mempunjai 
pedoman sendiri misalnja Jogja-Ma- 
gelang jang djaraknja 45 km. tarip- 
nja tetap R 4.50. begitu djuga 
traject jang kedjurusan Solo. 

Buat didaerah Inspeksi Lalu Lin- 
tas Provinsi Djawa Tengah, menu- 
rut penetapan baru jang dulunja 
tarip otobis Jogja — Semarang 

R 9.55 sekarang mendjadi R 11.75 
setiap penumpang. — Ant. 

6.000 BURUH ADAKAN 
PENESABUNGAN 

Baru2 ini telah dilangsungkan per 
temuan antara S.B.P.U. Konsulat de 

(ngan S.B.P.U: daerah istimewa Jogja 
jang membitjarakan tentang akan 
diadakannja penggabungan dari ke- 
dua serikat buruh tsb. 1 
Karena dalam pembitjaraan itu be 

lum dapat ditjapai penjelesaiannja, 
maka rapat masih akan dilandjutkan 
kembali. Dalam rapat jad. akan di- 
rundingkan a.l. tentang bentiikan su 
sunan pengurus. 
Dengan terlaksananja penggabung 

an itu, maka serikat buruh tsb. akan 
mempunjai anggauta tidak kurang 
dari 6.000. 

— Tg. 27-19 dibangsal  pesanggra- 
han Ambarukma akan diadakan 
pertemuan untuk menerimakan ha- 

sIdiah perlombaan tanaman padi jg. 

diadakan dikabupaten Sleman. 

WALIKOTA : SEMARANG 
MENASIH DJANDJI. 

Kemarin dengan pesawat terbang 
bertolak menudju Djakarta Hadisu- 
beno, Walikota Semarang antara la- 
in untuk menemui Pemerintah Pusat 
guna membitjarakan masalah peru- 
mahan jang mendjadi rentjana dari 
kota besar jang sedang tengah di- 
kerdjakan itu. 

Kabarnja, dari Pemerintah Pusat 
ada didjandjikan uang bantuan sebe- 
sar R. 390.000,— untuk penjelengga- 
raan perumahan bagi buruh, tetapi 
jang hingga kini belum berwudjud. 

Jang sudah diterima, sebagaimana 
pernah dikabarkan, adalah R 750.000 
tetapi itu. untuk penjelenggaraan 
perumahan bagi rakjat jang lain. — 
Ant. 

KAPAL PEMIMPIN "GADJAH 
MADA" BERLAJAR LAGI 
Menurut pimpinan Komando Dae- 

(rah Maritim Surabaja kapal pemim- 
pin ,,Gadjah Mada” mendjelang achir 
bulan ini akan mengadakan pelajar- 
an pertjobaan. Seperti diketahui, ,,Ga 
djah Mada” beberapa bulan jl. telah 
melanggar gasong diperairan kepu- 
lauan2 ketjil sebelah timur. Madura. 
Kapal itu telah diperbaiki dibingkil 
Angkatan Laut Surabaja. — Ant, 

  

  

    
   

gerombolan di Tjilegeh itu, tiada sa 
| bupun jang diganggu sehingga semua 
dengan selamat telah diterima di- 

| tempati jarig ditudjunja. 
Pengumuman 'ini dikeluarkan ber- 

hubung ada berita jang menjatakan, 
| bahwa” gerombolan itu mengangkut 
djuga kantong2 pos (P.T.T.). 

Lt. Lubis masih hidup? 
“Telah diangkut dari Djakarta ke 

Surabaja dengan pesawat AURI dje- 
nazah dari seorang letnan ALRI, jg 
telah diumumkan dan dikira berna- 

Benar memang uniform 
dan identiteitspapieren menjatakan, 
bahwa djenazah itu adalah dari bt. 
Lubis, tetapi setelah diperiksa lebih 
teliti oleh isterinja dan dokter “jang 
biasanja merawat giginja, ternjata 
bahwa. djenazah tersebut bukanlah 
djenazah Lubis jg dimaksudkan itu. 

Dengan Kedjadian tersebut kalang 
an ALRI disini masih penuh peng-, 
harapan, bahwa Lubis jang sebenar- 
nja masih dalam ' keadaan hidup. 
Lubis adalah perwira. “jang tjakap 
dari bagian “perhubungan, ia pada 
langgal 10 Oktober telah bertolak ke 
Djakarta dengan expres jang ditje- 
gat gerombolan di Tjilegeh itu utk 

“ penduduk 1828234 » 
orang didaerah Istimewa Jogjakar- | tahuan umum bagian A ada 64, 1 
ta hingga achir bulan ini diantara- | bagian B dan 1 bagian C, jang ma- 

nja jang masih. buta huruf 983099. 

daerah Istimewa ' 

25.690.— sehari atau | 

  

122 pCt Penduduk dala dasi 
menulis 

2.732 Pengikut K. P.U. A. 
IBANDINGKAN: dengan tahun jg latu, djumlahnja pengikut? Kur- 
sus Pengetahuan Umum jang diselenggarakan oleh Djawatan Pen- 

didikan Masjarakat daerah Jogjakarta nampak benar kurangnja, Wa- 
Jaupun menurut keterangan jang berwadjib bakat dan hasrat dari para 
pemuda atau pegawai? untuk mengikuti itu lebih besar dari pada wak- 

Hanin tempat kursus penge- 

Sing2. mempunjai - peladjar 2460,40 
dan 40 orang dengan memakai te- 
naga guru. masing? 349.6 dan 6 
orang. Selama dalam tahun 1950 ba- 
njaknja kursus PBH. ada 16578 
tempat dengan murid 36591 orang, 
jang sudah lulus udjiannja dalam 
achir tahun 12028 terdiri 10388 la- 
ki-laki dan 1640 wanita. Kursus : 
K. P. U. A. ada 59, 4 bagian B dan 
1 bagian C, masing2 mempunjai 
peladjar 2732, 116 dan 40 dengan 
memakai tenaga guru 329,26 dan 10 
orang. Dalam achir kursus bulan 
Desember 1950 masing2 jang me- 
ngikuti udjian bagian A. 1466 jang 
lulus hanja 1040, bagian B. 22 mu- 
rid dan jang lulus 9 orang, bagian 
C. 42 jang lulus 35 murid. Dalam 
tahun 1948 sebelum clash kedua ba- 
njaknja penduduk “didaerah Jogja- 
karta ada 1860665 orang, jang ma- 
sih buta huruf 1150365 terdiri laki2 

525842 dan 624523 wanita. 
Banjaknja kursus P B H. pada 

waktu itu jang diusahakan oleh pi- 
hak negeri dan partikelir ada 2605 
tempat dengan. mempunjai murid 
77000 dan 14656 orang jang lulus 
udjiannja 21231 terdiri 15250: laki2 
dan, 5981 wanita. Banjaknja mna 
guru 2268 orang terdiri 2024 laki2 
dan 294 wanita. Adanja kursus pe- 
ngetahuan umum bagian A. 36, 15 
bagian B dan 3 bagian C, masing2 
mempbunjai murid 1385, 606 dan 36 
dengan tenaga pengadjar 183, 78 
dan 12 orang guru. 
Kesukaran jg kini dihadapi oleh 

Djawatan - Pendidikan  Masjarakat 
tersebut jalah matjetnja uang hono- 
rarium bagi para pengadjar sedjak 
bulan Mei sampai sekarang jang 
djumlah R 180.0090,— belum dikelu- 
arkan oleh pihaknja pemerintah pu- 
sat. Maka dengan . belum dikeluar- 
kannja biaja itu, sukar bagi djawa- 
tan untuk meluaskan usahanja, ka- 
rena selain guru2 PBH. tersebut 

ada djuga jang merangkap pen- 
djabat pegawai negeri, tetapi ba- 

orang | partikelir jang njak pula 

| penghasitannja melulu dari tenaga 
mengadjar. 

Selandjutnja diterangkan, menu- 
rut perhitungan statistik jang di- 
kerdjakan oleh. Djawatan Pendidi- 
kan Masjarakat - daerah istimewa 
Jogjakarta dari djumlah penduduk, 
orang jang sudah dapat membatja 
dan menulis huruf latyn sampai ki- 
ni baru Ik. 22, — Ant. 

P. P.S. J. BERDIRI 
Baru2 ini di Jogjakarta telah ber- 

diri persatuan djual/beli sepeda dgn 
nama P.P.S.J. .. (Perserikatan Peda- 
gang: Sepeda Jogjakarta), jang di- 
ketuai oleh Moh. Saleh, dan berkan- 
tor di Djalan Ngabean 35. 

Maksud perkumpulan tsb. ialah 
mempersatukan diantara perantara 
dan pendjual / pembeli, agar mereka 
dapat harga-menghargai, terutama 
organisasi tsb..turut. membangun per 
ekonomian Negara dan keamanan, 

DJAPENDI DAN HARI 
PAHLAWAN. 

Oleh Djapendi Jogja direntjanakan 

untuk menjambut hari Pahlawan 10 

Nopember jad. jang penting pula da 
lam peringatan sedjarah perdjuang- 

an bangsa Indonesia itu, akan diter- 
bitkan brosir2 dan surat2 selebaran 
serta pemasangan poster jang sesuai 
dengan maksud2 peringatan hari itu. 

Selain dari itu, sesuai dengan in- 
siruksi2 dari Kementerian Penerang 
an, Djapendi akan ikut serta dalam 
paritya2 Hari Pahlawan itu sebagai 
anggauta jang aktip. 4 

Seperti diketahui, hingga kini di 
Jogja belum terdengar sesuatu seki- 
tar pendirian panitya Hari Pahlawan 
jang sudah dekat itu. 

2 AHLI KIMIA BELADJAR 
KE AMERIKA 

Dalam bulan ini berangkat ke Ame 
rika Serikat 2 orang dari kantor Pe- 
njamakan Kulit Jogja perlu melan- 
djutkan serta memperdalam penge- 
tahuan. Mereka itu ialah Partusti Su 
dibjo dan Amir, 

Dinegeri tsb. mereka akan menga- 
dakan penindjauannja - pula dalam 
perindustrian2. Sdr. Partusti Sudibjo 
akan memperdalam ilmu kimia. 

Mereka di Amerika akan mema- 
kan waktu 19 bulan, 

IR. ROMONDT MEMERIKSA 
“PRAMBANAN ” 

Dikabarkan, bahwa dalam minggu 
ini Ir. Romondt dari Dinas Purbakala 
Djakarta akan datang di Jogja utk 
mengadakan inspeksi didaerah ini. 
Terutama jang akan mendapat per 

hatian ialah tjandi Prambanan. 

Dalam pemeriksaan disini akan me 
makan waktu#.Il, 7 hari, 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa, perhatian pemuda. dalam di- 
nas ke-purbakalaan belum rampak, 

PERLOMBAAN DI KALI 
 BAJEM 

Taman hiburan  LANGEN - SARI 
besuk pada hari Minggu tgl,28-10, 
mengadakan perlombaan di Kaliba- 
jem. untuk umum, berupa berenang, 

mendajung. Dalam perlombaan2 ini 
disediakan sekedar hadiah Ma GIA pa- 
ra pemenang, 
Maksud perlombaan ini ialah suatu 

usaha, untuk heaja pembangunan. 
Pengikut perlombaan tgl. 28-10 ha 

rus datang ditempat tersebut untuk 
diketahui lebih dahulu tentang kutja 

1   
  bermain di PON. — Ant. 

  

kapannja, 
  

  

  



   
or ang2 'tadi 

   

    

    
    

  

    

    

sedan 

mereka, ada. 19 orang. 

    laun 

ana. 

h “etolat 3 Ne en 
i wwe 

"MESIR PROTES 
«Penolakan Gap 

Opsk2 tadi 

ama untuk 

| kepada Inggeris, 

dul Hadi Bey. 

malam Selasa jl. 

lup ke Makin seba 

ea berita? jang la yaa bah 
. Wa pembesar? Mesir telah memang- 
gi PEGAAA Mesir, jang pada waktu ini 

g dilatih di Inggeris.. Dialah 

Me bahwa, 'kementer 

T Mesir PA Big 
jl ia bug 

    

  

-|disepandjang . 
Djonderat 

“Sudan tnd| Abdulhadi Boy.. 

| Pemerintah Mesir telah ambil kepu 
menjampaikan protes 

karena gupernur- 
“djenderal Sudan telah mentjegah ke- 
datangan kembali penilik.pendidikan 
Mesir untuk Sudan, Muhammad Ab- 

Y: Demikianlah diwartakan ketika 
Abdul Hadi" Bey 

Io beberapa hari jang lalu telah tiba 

Ant. RE. 

  

Kantor Berita resmi RRT. 

  

  

pandjar 
cal jang 

  

    ,Ditegaskannja, 
nja pas n2 Suk 
di Korea Adalah 

hak Utan 
dapat Olga lai 

Hape Ant UP. £   

  

    

   

    

   

     
    
   

     
    

  

     

    

     

        
     
    

  
. Panglima bd pa 
“hower sedang me 

| resimen “British E 

age 

  

(kembali di Sudan dari Mesir, akan 
: tetapi ia.kemudian diusir atas perin- 
tah FAR Anget Sudan. 

"Mao Te : Tung 

. Gentjatan sendjata sepandjang 
(0 paralel 38? 

— pEB harus terima usul Utara 
RESIDEN Republik. Rakjat Ticngkok, Moa Tse Tung, dalam pidato 
nja. jang disiarkan melalui radis Peking Selasa malam j. katakan, 

bahwa PSG harus menjstudjai usul? pantas dari pihak Utara, bila run- 
dingan gentjatan sendjafa hendak dimulai 2 : 

Pidato Mao itu disiarkan pura oleh ee 
NTrAnr 
KAA SE 

dalam mana Mao mengatakan pula 
tentang tuntutan pihak Utara supaja 

S mentiatap sendiata se 

   

mu- | 
P kecoa 

ihasa an Gs 

ahwa ikut serta- 
Lrela” Tiongkok 

Sjah dan perlu. "Bila 
PBB peni menjetudjui “tuntutan? pi 

aa gentjatan sendjata akan 

Demikian diantaranja pidato 9 Mao. 

a (lai | Jagi perundingan senijatan 

. alara pada djam 11 Siang hari ini 

“Iwa pihak Utara telah meratifisir 

     

  

mulai lagi per rundingan? . gentjatan     
    
  
  si “Xt : pertama bahwa. perundingan? gentja 

3 leh He Wpangga kembali. Di | 

adalah sesuai 
merggana ita tahun 36. — Ant. | 

1 jang Pena 6000. Juka2, dan 1275 di- 

“pada waktu ini sedang R 
- perdjalanan dimedan2: 

Indo China, pada hari Sendu jt. telah Pdan' sementar a sa tas, terdjadi in- 
| tiba di Hanoi bersama dengan pangli t 

“Ima tertinggi pasukan? Perantjis di 
| Indo China, 

-|deral Collins dan akan membitjara- 

Ts “Timur Djauh. — Ant. -Rtr. 

A 10 (Organis 

Ea Tea 

(pula setiap antjaman untuk mengu- 
sir Serikat dari Terusan Suez" 

Is 'Kongsi Terusan Suez) dengan seksa- j: 
'Hma. mengikuti djalan2nja 12 Hadad 

      
  

meratifisir persetudjuan2 

uh delegasi PBB, laksamana 
er hari Senin ji telah 

an kepada pihak Uta 
2, a, bahwa ia sedia menemui Gelegasi | 

sudah menerima kabar, bah | 

Pp 

“Idjika ia 

aturan2 perundingan tersebut 

Dengan melalui Radio Peka pt 
ak Utara hanja mengumumkan ten 

tang telah” diadakannja ' perobahan | 
dalam susunan delegasi mereka, te-. 
'tapi hingga saat ini belum ada ka- 
bar apakah mereka sedia untuk me: 

sendjata pada hari Selasa jl. Hari 
Rebo kemarin ialah: kemungkinan | 

        

IngGa aa Gan siang jl. ketan ea Utara djengerat Nam N 
belum memberi kabar kepada pihak PBB. apakah delegasi Utara 

mengenai Peraturan. baru untuk menu 
sendjata. : Hg 

tawan, Gemikian pengumuman. terse 
but. : 
   

an Ot ketiga harinja  berturut2 

tara pesawat2 Amerika 

ra ke-5 Amerika, 2 buah pesawat 
MIG- 15 Utara dihantjurkan, dan be 
berapa pesawat Utara lainnja diru- 
sakkan dalam per tempuran2 udara 

Iwyat2 jet. SIN GIKA, pada hari Selasa. 
Djurubit 

  

  
tan sendjata itu akan Naya Giat | 
lagi. 

“Gerakan? Gidarat ber- 
| kurang: s3 

Sementara itu gerakan? didarat 
medan pertempuran 

Korea telah berkurang pada hari Se. 
lasa “jl, pada waktu perundinga n2 
gentjatan sendjata. mungkir segera 
akan dilandjutkan lagi. 

kan offensifnja tidak jauh disebe- 
lah Selatan Kumsceng, Jaitu pangka- 
lan Utara difront tengah jang telah 
diserbu oleh satuan? tank PBB pada 
“hari Senin jang lalu. 
Menurut pengumuman Tentara 

ke-8, pasukan2 Utara ditaksir telah 
menderita kerugian “29.275 orang 
oleh sebab. gerakan? didarat sadja 
antara tanggal 13 dan 19 Oktober. 
Dalam Gjumiah ini termasuk 22.000 

    
- 

134 

 DIENDERAL COLINS DI. 
HANO 

| BB dari pangkalan2nja 

Pasukan2 PBB telah menghenti- 3 

kan .polisi Djerman Timur 
mengundurkan diri dan mengemba- | 

gelombang? menjerang pesawat2 P 
diseber ang 

sungai Yalu 

Berita 'U.P. lebih landjut mewar- : 
takan, bahwa 29 pesawat B-29 jang 
diiringi oleh 92 pesawat jet “Sabre 
dan Thunder jet Amerika pada hari 
Selasa telah bertempur dengan lebih 
kurang 120 buah pesawat MIG Uta 
ra jang mendjaga lapangan terbang 
“baru Utara di Namsi, dibagian ' Bas: 
rat-laut Korea Utara. 5 
Lapangan terbang baru Tina di 

Namsi itu rupa?nja dimaksudkan un' 
tuk membawa angkatan udara Utara 
dalam djarak ,,jang effektif” dari 
garis2 pertempuran PBB.:—Ant.-UP. 

  

-. Pa & S, 8 Stsingtmecken dikembalikan 
Para pembesar Sovjet Uni hari Se 

Jasa jl. mengumumkan, bahwa-telah 
diperintahkan kepada polisi Djerman 
Timur supaja mengundurkan diri da- 
ri Steinstuecken didaerah Berlin, jg 
telah didudukinja sedjak minggu jl. 

Daerah Steinstuecken itu termasuk 
' Fdalam sektor « pendudukan Amerika 

di Berlin, dan: didudukinja daerah 
tsb. oleh polisi Djerman Timur telah 
menimbulkan protes keras dari pihak 
komando negeri2 Barat di Berlin dan | 
pula dari para penhesan Kotapradja 

4 Berlin Barat. 
Putusan Soviet untuk memerintah ! 

supaja ' 

likan status guo didaerah tsb. telah 
Giberi tahukan kepada komandan pa- 
sukan Amerika, djenderal Lemuel 
Mattheng hari. enen j—Ant,-AFP, 

MINTA SPJ DIKERDJAKAN 
& “KEMBALI 

     . Djenderal Lawton Ta kepala 
“staf angkatan darat Amerika, jang 

nengadakan | 
"tempuran 

djienderal de Lattre: de 
"Tassigny. Kedua djenderal tsb, disam 
“but dengan meriah oleh penduduk 
kota, itu 

: Diduga bahwa dikatakan de Lattre 
akan memperiihatkan pertahanan2 

Porantjis di Indo China kepada djen 

Kan pula siasai melawan komunis di   PERANTJIS:SC SOKONG SEPE- 
an TINDAKAN 

“INGGERIS. 
EF Di Mesir. 

"Wakit Perantij jid dalam Dewan NA- 
sasi Perdjandjian Atlan-: 

"tik U tara), Herve Alphand, pada hari 
Senin Is menjatakan dalam: sidang 
dewan tsb., “bahwa ia dengan sepe-” 

nenjokong Patahkan Inggeris 

patahan 

      

   
Masi 

  

' Menurut sebuah sumber jan: 

ikuasa, Alphand dalam sidang itu te- 

| Perantjis tidak dapat. menjetudjui 
pembatalan per djandjian2 setjara uni. 

“Iateral, dan tidak akan membiarkan ' 

Ia selandjutnja menjatakan, bahwa 
|(Perantjis - - (pemegang . saham dari 

(di Timur Tengah sekarang: 
“Menurut 'pendapatnja, pendjagaan | 

daerah, Terusan Suez'ialahsustu ana 
sir. pokok bagi keamanan internasi- | 
'onal, dan dengan background inilah   

| “Timur TN Tea Mesir. —Ant.- | 
j 'suatu 

2 mungkinan 'kerdja-sama dan tukar 
K Hn seluas2nja atas dasar infor-: 

'gian dalam mengusulkan komando 

tr 

  

Jah. .menjatakan, ' 'bahwa: »pemerintah: : 

 Perantjis telah ikut mengambil ba- |. 

Beberapa ratus kaam buruh hari 
Selasa jl. adakan demonstrasi diluar 
gedung parlemen Iran. Gedung tsb.- 
“didjaga oleh pasukan Polisi jg. kuat 

siden. 

Para Henna itii menuntut Su- 
paja beberapa orang buruh jg telah 
Oipetjat dari berbagai2 pabrik di Te- 
An karena dituduh melakukan ke 
giatang? pro-Komunis, dikerdjakan 
mai. . 
Dua orang dari buruh jang telah 

dipetjat itu haru2 ini diam di gPgedung 
parlemen, dimana mereka mengada- 
kan pemogokan-lapar, 

Sejain itu para demonstran itu me- 
nuntut pula supaja pemerintah meng 
boviait hak.untuk bersidang dan ke 
bebasan bagi serekat buruh'serta di 
hentikannja pemerasan dari pihak 
polisi..— Ant. -AFP, 

  

ENTesI Afi negeri Canada, 
lam, menjatakan, 

M3 

didunia”, 

“Pindakan sematjam itu, deraikian 
Pearson seterusnja, akan merusak 
Commonwealth, karena negara2 se- 

Selatan pasti tidak akan: menjetu- 

sendiri “berlrali? telah menolaknja. 
Dikatakan, bahwa Canada merasa 

puas sepenuhnja dengan susunan 
| Commonwealih Sekarang ini, jaitu 

susunan jang memberi ke-   
1 

2
   

D om D. Cabut 

20 “itu 'dalam debat men 

diadjukan 

belandjaan Djepang. » dapat de 

“Pearson 'memberi 

  

Yuar. .negeri dalam Madjelis Rendah, 
'sebagdi djawaban 

eh 
    

Seorang anggota op- 
Canada “ mempelopori 

membentuk. Commonwealth mendja- 
di suatu kekuatan: Ta didunia. — 
Antara-Reuter. te 

DJEPANG TAK D 

    

aa Ng | 
Kata Hayato. 

Dalam keadaan ekonomi sekarang 
ini Djepang tak akan dapat memper 

(sendjatai dirinja kembali, kata men- 
teri keuangan Hayato hari Selasa jl. 

“dalam panitia istimewa dari madjelis 
rendah. $ 
“Mendjawab" pertanjaan, ia menga- 

takan, bila Djepang.. menjediakan 
"1004 dari penghasilan hegaranja utk 
|persendjataan. kembali 'se erti Ame- 
“Tika, Inggeris Gn Perantjis, itu akan 
serupa dengan lebih separoh dari per 

Karena itu Dje 
ngan tjepat me- 

'nasionalnja dan 
dang pettahanan sendiri 

FP 

bentuk 
#5 Jeihinddsih dalam keadaan behtum som 

puru3, kata Hayato. 
kehormatan dari, 

di Hanover (Djerman), |ngatakan, bila Djepang akan dapat 
nh alah Panglima Besar. tentara « memper: Naa dirinja kembali, 

| Djerman D' D jenderal" “Tolm f 

Untuk sementara tak mungkin me 

Ant-AEP, HN 

| Pertempuran? udara. 

in pertempuran? udara terdjadi an- 

Gan pesa- 
wat2 jet. Utara, dibagian Barat Haa 6 

(Korea Utara. je 
Menurut. komunike. angkatan uda 

» Sengit” jang terdjadi dengan pesa- | 

a angkatan udara Ameri | « 
ka mengumumkan, bahwa lebih dari | 
“100. buah pesawat jet Utara dalam 

  

“Sekretaris Djendrai PBB Trygve Ie Gebuat telah wengunaju. 
ngi Rumah sakit New York untuk menemui Dr. Muhammad Mossadeg 
Perdana Menteri Iran. Dikanan' adalah Nasrullah Entesam, Duta Ba 
jang mengetuai Sidang Umum P.B.B. kelima. : £ 
“Dr. Mossadegh seperti diketahui datang di New York untuk menjak: 

sikgn sidang Dewan Nana jang  membi itjar akan soal minjak Iran. 

   

      

      
   
   

     

  

       
            
         

      

6 Antara Unations Ih 
  

altsikiari Nahas Pasha: 
  

Mengenai insiden di daerah Salu- 
ran Suez pada Minggu jang lalu Na 
has Pasha jang dalam perdjalanan- 
nja kembali ke Kairo kepada umum 
di stasion Damanhour katakan, bah 
.wa- pemerintah Mesir akan melaku 
ikan kewadjiban Gan mengambil 

  

"semua tindakan untuk mentjapai tu Jar 
djuannja. 
Dinjatakannja, bahwa Inggeris te: 

lah kebingungan dan dihinggapi 
ketololan dan ketakutan”. Ia menu- 

:Guh Inggeris tlh melakukan serang- 
an jang aggresip, terhadap mana 

|Mesir tak akan tinggal diam. Perme- 
|xintah Mesir akan minta Inggeris 
| supaja bertanggung djawab terha- 
|dap serangan? itu. 

  
Kemudian Nahas Pasha berseru : 

Semua missi militernja. 
Selandjutnja menurut kabar jang 

ilajak aipertjaja kementerian angka 
tan perang Mesir telah ambi! putu- 
san untuk memanggil kembali se- 
mua missi militernja jang.kini bera 
da di Inggeris. Ti 

Selain itu kabarnja kementerian 
tadi djuga mengurungkan m 
innja jang menurut rentjana akat 
kirimkan ke Inggeris, kata kalang- 
an tadi. 5 

Pasukan Anti Inggeris 
akan dibentuk ? 4 

Aziz Al Misri Pasha, bekas kepala 
staf “tentara Mesix jang terkenal 
sebagai musuh terbesar dari Ingge- 
ris, katakan ia telah menerima per- 
mintaan dari berbagai? nartai poti- 
tik supaja membentuk pasukan anti 
Inggeris dibawah tanah. aa 

Dinjatakannja, akan segera diad 
kan pertemuan nntuk “membitjar: 
Kan pembentukan pasukan tsb diba 
wah pimpinannja. . 

"Akon beritahukan kepa 
da PBB. 

Menurut harian ,,Journal d' 5g 
hari Selasa jl. pemerintah Ms 

ngan resmi akan mer Ega tahu 
kepada PBB tentang mbatalan 
perdjandjian Tipcenia Meri sir th 1936 
Tea Condominiwm atas SUN tahun 
899. 

. 
3 Supaja rakjat tetap tenang. 

| 

   

  

      

ot” 
de     

     
Common sebag ai 

(3 ketiga didunia” 
: Akin Da Canada 

'bagai India, Pakistan, “dan Afrika. 

Gjui tindakan itu, sedangkan Canada 

sekalas ganng ja. 
genai' politik | 

terhadap saran jg 

lemen serta undang mengenai peri 

Lester B. an aa 
Ceper Len msarameyan 

nkekuatan 

Lester B. Pearson, pada Senin ma- 
bahwa Canada akan menentang 

untuk membentuk negara2 Commonweslih mendjadi ,,kekuastan Ketiga karena usaha itu akan menudju kesuatu matjam centralisasi 8 bertahung telan ditentang oleh pemerinta! 

setiap . usaha 

hnja. 

  

'ERKIN KUNDJUNGI 
ACHESON 

Dutabesar Turki di Amerika Seri- 
kat Feridun Erkin, hari Selasa jl. 
telah mengadakan pembitjaraan dgn 
menteri luar negeri Amerika Dean 
Acheson. 

Kepada pers Erkin menerangkan 
bahwa kundjungannja tadi terutama 
mengutjapkan terima kasih Turki, 

karena telah diterima mendjadi ang- 
gota NATO. Keterangan2 lainnja tak 
diberikannja, tetapi ia mengatakan 
bahwa soal Suez itu merupakan soal 

jg paling berbahaja didaerah timur   

Inggeris telah. Naa se- 
rangan agressip 

Mesir tak akan tinggal diam 
ERDANA Menteri Mesir, Nahas Pasha, Senen malam memperingat 
kan Inggeris, pemerintah Mesir tak akan tinggal diam terhadap per 

buatan? djahat jang dilakukan oleh musuh (pasukan? Inggeris Red). 

batalan perdjandjian? itu akan diki 
rimkan kepada sek. djen. PBB, Tryg 

Mesir, kata harian tadi. 

Selain itu Mesir akan memberi ta 
hukan. kepada. Lie-nota2.- jang telah 
Gikirimkan kepada Inggeris sebagai 
protes terhadap situasi jang timbui 
di daerah Saluran Suez dan insiden? 

  

berikutnja, kata harian itu. — Ant- 
GP: , 

BELUM ADA RENTJANA 
TERTENTU 

Untuk landjutkan  peker: 
djaan Pabrik Abadan. 

Djenderal Riasi, kepala pabrik pe- 
injaring minjak di Abadan, Iran se- 
Matan, hari Selasa Al. menerangkan 

bahwa kini belum ada rentjana jang 
| tertentu, 
djaan2 pada pabrik penjaring tadi. 

Diterangkannja, bahwa beberapa 

bagian jang kurang penting mungkin 
akan dipekerdjakan kembali. Djende 
ral Riasi tak hendak memberikan ke 
terangan2 lainnja, misalnja menge- 
nai soal pengangkutan mi injak dari 
pabrik penjaringan tadi: 

Pernjataan2 tadi diutjapkannja da 
jam tanja-diawab dengan wartawan 
Reuter melalui telepon, — Ant.-Rtr: 

    

ye Lie, oleh kementerian luar negeri 

untuk melandjutkan peker- 

- Kepstojannja 

  

PANGLIMA BESAR TENTARA 
PAKISTAN 

Kundjangi Kepala Staf 
Inggris. 

Djenderal Muhammad Ayub Khan, 
panglima besar. tentara Pakistan, ke 
tika hari: Senin jl. telah mengundju- 
ngi kepala staf umum Keradjaan Ing 
geris . Field Marshall Bir William 
Slim di London. Hah 

'Djendera! Ayub Khan tidak dapat 

mengundjungi konperensi panglima- 
besar2. Commonwealth, jang ketika 
minggu jl. diadakan di Warminster 
(Inggeris), dan oleh sebab itu diduga 
bahwa Ayub Khan telah membitjara 
kan djalannja konperensi tadi dgn 
Field Marshale Slinn-— Ant—Rtr 

  

TAK ADA KAPAL SELAM 
BULGARIA DITENGGE 

LAMKAN 
Kantor berita Turki pada hari Se- 

lasa jl. .menjangkal berita2' jang me 
njatakan, bahwa sebuah kapal selam 
Bulgaria telah ditenggelamkan oleh 
kapal2 angkatan laut Turki jang se- 
dang berpatroli di Laut Hitam. 

Ditambahkan, bahwa berita2 .itu 
adalah isapan djempol belaka. Ant. 

  

LALU LINTAS. KERETA API 
 DISALURAN SUEZ 

, Dihentikan. 

Irena besar Inggeris di Timur 
Tengah hari Selasa jl. mengumum- 

kan, bahwa semua lalu lintas kereta 
api di daerah Saluran Suez dihenti- 

Ikan mulai djam 6 pagi. 
Hanja kereta api2 perbekalan ten- 

tara Mesir serta kereta api bahan 
makan jang menjediakan bahan ma- 

kan bagi penduduk sipil dibolehkan 
berdjalan di daerah tsb. 

Gubernur2 Mesir di Port Said dan 
' Snez telah diberi tahukan Kana 
. tindakan tsb. $ 

Sementara itu dikabarkan, kasian 
3.000 Mahasiswa hari Selasa jl. me- 
ngadakan demonstrasi dekat gedung- 
gedung kementerian di Kairo. 

| Polisi jang mengadakan pendjaga- 
Lan terdesak oleh para demonstran 
itu, hingga pondiaga2 gedung2 tadi 
memberikan bantuan. 

Tembakan? dilepaskan dan bom2 
| gas air-mata digunakan untuk mem- 
'bubarkan para demonstran tsb. 
Lant. -AFP, 

  
  

Bana 

   
Dijawa Barat 11,7 de   

itik, 2 Pa 
Teks seluruhnja deri putusan2 par | ti 

    

Sul. Utara 11,5 de 

  

  
Tuslinz Djak. Raya 11,6 detik, 

. Runtumahu Sul. Ut. 11.7 detik, 
Soepriadi Djawa Barat. 121 detik. 
Serie YI : 

1 jaan Daya Nenen 118, (le- 
Grah Sul. Selatan 12. 3 de- 

tik, 3. Usro' Sul. Ssntan 12.4 detik. 

ri 200 M Putera : 
Serie: 
Serie 
Serie 

  

3
 

w
 

        

  Serie | 
| Serie 

| 
1. Dany Djabar 244 detik, 2. Mar | 

95 | tin Kembuan Sul. Ut: 25.1 detik, 
Tuhuteny Maluku 26.3 detik. 
An Times Djabar 24.6 detik, 2. 

LA. Orah Sul. Sel. 24.7 detik, 3. Suban 
di Djateng 25 detik. 

1. Sumadi Mukajin Djak, 'Raya 25 
detik, 2. Halapiry Kal. 

| detik, 3. Sanusi Diateng 25.6 detik. 
| 1 Lisapaly Djabar 25.2 detik, 2. HE. 
Iiailoa Sul. Sel. 25. 3 detik 3. Sjahran 
Kal, 5,T: 25.7 detik.: 

1, Muslim Djak. Raya 24.3 detik, 

2. Rivai Djatim 24.7 detik, 3. Daris- 
man Djateng 25 detik. 
“Lari 800 M: Putera. 
Serie I : 
Serie 1I: 
1, Jaja Tasmaja Djabar), 2: Tjatja 

Hidajat Djabar), 3 T, Bundarman 
Djak. Raya), 4. Sunarto Djateng) 
5. Nartono Djateng), 6. Kwee' Tjiam 
Hok Djatim). a 

1, Tanod Polii Sul, Utara, 2. Tjia 
Hing Siang Djatim, 3. Harun Dja- 
teng, 4. Tjia Tjien Hoen Sul. 
5. R. Alfons Maluku, 6. Soengiran 
Kal. Sel/Timur, 

Lari dj2uh 5000 M : 

» 
Ox 

  

  

“OLAH” TAG Atani Men 

Hasil2 Peraciisan PON 
(Sambungan ' kemar in), 

ahar Ha rahap “Sum. Utara | 

  

Kaya 18 menit 42. detik, 3. Teinhart 
Naa ul .Utara 19 menit 02.9 de- 

4. Robert Polii Sul. Utara 19 me- 
T 32,6 detik. 

hari 100 51 Puteri : 
Serie J3 
Serie HE: 

Serie Hd: Sa 
Serie IV: Naa. an 
Serie Vi: 

B. Peilow Djak. Raya 14.4 - detik. 
Landing Kak ST 14.5 detik, Djoe- 
milah Wonggo Sul. Ut. 14.5 detik. 

Soetari. Djateng J4 detik, C. 
Manunutu' Sul: Sel. 14.5 detik, Go. 
Swie Bee Djatim 14:16 detil: $ ! 

Jah. Mamesah Sul. Utara 141 
Ketik, Darwatu Djabar 414. 3 Getik,   

Sel/Tim. 254“ 

Utara, 

1. N. Dalipsingh Sum. Utara 17 me | 

Marlien Djateng 15.1. detik. 
NT: Peilouw Djkt: Raya 14.3 detik, 

Sriati Sundari .Djateng 15. detik, 
D. Sopaheluwatu Sul. Sel. 15.2 det. 

Triwulan Djatim 14.1detik, Oei 
Siauw Djoen Djabar. 14.3 detik, A: 
Roring Sum. Utara 15.1 detik. 

Lerapar peluru puteri: 
Sunasin Djabar, 8,56 M. Nj Saleh 

Djabar. 8.495 M... Nuratri Djateng. 
191 M. I. Sovsay Djak. Raya. 7.735 
M: S$. Kumenit Sul.-Utara. 7.50 M. 
Hartijah Djatim. 7.43M. 
Lari 200 Meter putri: 

M. Peilow Djak. Raya 29.9, Licm 
Sian BienDjatim 31.6,  Charlette 
Waaini Sum. Utara 31.8 Kwee Lian 
Hwa Djatim.. 33.5, C. Manuhutu Sul. 
Sel. 31.3, Marlien Djateng 31.4, T. 
Putuhena Djakt. Raya 32.2, Maity 
Ratumbauna Sul. Utara 32.5. 
Serie III: 5 2 

F: Leasa' Djakt. Raya 31.2 Ocy 
Siaw Djcen Djabar. 31.4 Sofie Ku- 
'menit Sul. Utara. 32.1 Sularni Dja- 
teng. 32.6. L 
Balustangkis: 

Pertandingan bulu- tangikin dalam 
3 set, jaitu 2 single dan 1 double 
jang berlangsung pagi 'ini dikantin 
polisi Merdeka . Barat “antara. regu   

baday Haa 

“Hasil Konperensi 1 ain Promotion 
Ecafe 

tidak Senat 
ONPERENSI Trade Promotion ECAFE tidak menghasilkan Sekuat 

1 ketentuan jang mengikat, demikian Mr, Kosasih Purwanegara, ketua 

$ Gapindo dan salah seorang anggota delegasi Teslonopla jang bar u kembali 
Man Singapura Tee Muat sidang PIA itu, 

' Manfaat turut serta - dalam 'konpe 
rensi itu selain penambahan pengeta 
huan dan pengalaman 'misalnja ten- 
tang peraturan2 jang berlaku disua- 
tu negara .tetangg ya, kesukaran dan 
keinginan jg ada dinegeri2 itu jalah 
ajuga. bagi kaum business terdapat- 
nja suatu MAbungAn jang baik Satu 
Sama lain. ". 

Ia katakan selandjutnja “bahwa 
pembifjaraan? dan kesimpulan da- 
lam konperensi ini tersusun sebagai 
Suatu laporan. “Masing? delegasi da- 
lam konperensi “ini mengemukakan 
Keadaan “perekonomian” “dinegerinja 
dan Saran? jang menurnt mereka da 
pat memperlantjar habungan da- 
gang Satu sama Jain diantara anzgo 
ta EKCAFE. 

Mengenai soal2 jang penting, jang 
dikemukakan dalam laporan itu Ko 
sasih menerangkan sebagai berikut: 
a) Standaardisatie hasil bumi. 
b) Pembetulan kamer van koophan- 

del regional. 
Indonesia mengharapkan dihapus- 
kannja ' peraturan2' jang meng- 
istimewakan hubungan dalam an- 
tara negara jang terlingkung 
dalam Commonwealth Inggeris. 
Kalangan “pengusaha Indonesia 
dalam konperensi itu mengemu- 
kakan: soal arbitrage. 
Soal pengaruh ichtiar memper- 
sendjatai diri berbagai negeri ter 
hadap perekonomian dikemuka- 
kan oleh Indonesia. 

c) 

ad) 

e) 

: Persiapan harus lebih banjak 
Seterus snja Kosasih ter angkan pula, 

bahwa persiapan? untuk x kenghadiri 
sesuatu konperensi sebenarnja harus 
lebih banjak, Pengangkatan? sebagai 
anggota harus memberi waktu bagi 
Jang diangkatnja untuk mempeladja 
ri soal2 jang akan dipersoalkan di- 
dalam suatu konperensi. 

Perwakilan? Indonesia harus di- 
lengkapi keterangan? jang sempur- 
na mengenai Indonesia, kalan ditem 
pat kedudukannja itu diadakan se- 
Suatu konperensi. 
Untung kami dari kalangan busi- 

ness- sesuatu jang dikemul takan oleh   kaum business Indonesia dalam kon- 
'perensi ECA ini berdasar bengeta- 
huan jang ada pada parate. kennis 
mereka, kata Kosasih: achinja. — 
Ant. 

HARGA EMAS 
Di Djakarta, 

Tertjatat tgl 23 Okt. djarm 17.00. 

  

Emas No. 1 Ea aan 
ne Mn Ma 31 

Ii Aan 9 1 128.— 

HARGA KARET 
Di D jakarta, 

nan 1 fob: Nop. R. 355 
Nan Oka Ou Teh 3 » 8.30 

7, » 3 ” 5 ».. 1.80 
Eee Aan REA Li Sa 
Sheet No. 1 readye.k.Tg-Pp, 820 

Pasarnja agak tetap. 

Di Singapura, 
Sheet No.     1 
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$ HISRAEL TAK « SETUDJU USUL 

Delegasi Israel- pada konperensi 
perdamaian Palestina di Paris, hari 
Selasa 'il menegaskan lagi , bahwa 
Israel tak setudju usul negara2-Arab   Supaja pernjataan goodwill mereka 

| didjadikan dasar Sapne aa un- 
dingan. H3 Ant. UP. 

Trkiren Pembcris 

. . .: 

Padjak pendjualan 
Tanggal: 1 Oktober" 1951: “mulai 

berlaku padjak. pendjualan, sebagai 
pengganti padjak peredaran. Kalau 
saja tidak - salah dengar, dengan 
adanja penggantian ini, Pemerintah 
kita bermaksud mengentengkan be- 
ban 'konsumen. Sebab jang harus 
bajar padjak pendjualan hanja pa- 
brik. atau perusahaan jang membi- 
kim barang2. 

“Akan tetapi .prakteknja? 2? 
“Apabila saja beli limun. dan air 

soda, bikinai pabrik: harganja sudah 

dinaikan R.0,10 sebotol. Dan menu- 
rut keterangan, jang menaikkan har- 
ga pabriknja, berhubung dengan ber- 
lakunja padjak' pendjualan. 

Saja tamja lain merek, sama pula. 
Pemerintah berusaha meringankan 
beban rakjat, tetapi pabrik “limun 
baguimana? 1 
“Saja chawatir, “penjakit imi akan 
mendjatar  “kebarang-barang lain, 
made im Indonesia dan toko? terbu- 
nja menaikkan harganja pula, sebab 
pokoknja naik. 

    

  
                    

B 

ting dan konstruktif tela 
gakan oleh negara? anggota 

Trygve Lie pada waktu ini berada 
di Paris berkenaan akan dimulainja 
Sidang Umum jang ke-6 dari PBB 
pada tanggal 6 November jang akan 
datang, dan pesannja itu diumun- 
kan di New York tepat pada hari 

da hari Selasa kemarin. 
Pesan Sekretaris djendeyal 

ilu bunjinja shb: 
FEB 

Ketakutan perang.   HAL ENAP berusia 6: nun, Selama, 

tahun2 ilu, saja bersama? telah me "elhasional, 

ulang tahun ke-6 organisasi PBB pa | 

   
ERKUNAAN Henei sebar beber Bangsa?”, sel kretaris djen- 
Geral PBB, Trygve Lie, dalam pesannja pada Selasa malam 4 nie- 

njatakan, bahwa sedjarah & fahuin dari 
berusaha mentjegah peperangan menundjuskan, bahwa usaha? jang pen 

dilakukan jang dengan beralasan dapat dibang 

Perserikatan Bangsa2 - dalam 

rasakan dengan semua bangsa2 ig 
telah menanda tangani Piaghm PBB, 

|tidak bhanja kepertjajaan2 dan hara 

pan2 mereka, tetapi djuga keketje- | ting dan. konstruktif, untuk mana ki 
Wohan? mereka mengendi PARA |'ta bolen inerasa bangga, 

ikedjadian2. 
d 

vi Pada hari ini Perserikatan Bang | sih djuga merupakan taktor 

Ketakutan akan perang dunia, isi 
'lebih dahsjat daripada setiap perang | 
Madanja dalam sedjarah, -— jaitu gua 
(bu tanda tak baik dari pada Ketega | 

  
djuga ada jang berhasil, telah dilaku 
kan oleh PBB untuk mentjegah pe- 
perangan, untuk membantu mentja- 
'ri penjelesaian setjara damai dalam 
persengketaan2, dan untuk  bertin- 
dak sebagai saluran bagi tindakan2 
“bersama, dilapangan kemadjuan eko 
nomi dan sosial. Kelambatan dan ha 
langan2. dalam usaha2 itu memang: 
tertjatat dalam sedjarah 6 tahun da 
ri organisasi PRB, namun dalam ma 
sa itu terdapat pula usaha2 jang pen 

demikian. 
Lie. “ 

Lie menamakan peristiwa2 . seba.) 
'gai di Libanon, Syrias Iran, Palesti-: 
na, Indonesia, dan Kashmir sebagai 
kesempalanih dalam mana, PBB mom 

ngan internasional dewasa ini — ma. IA bantu metobah-keadaan2 jang berba,: 

paling berkuasa dalum 'srasana is 

“dan merupakan “buk 

jang | haja, menghentikan pertikaiam atait 
membantu mentjapai suatu penjele- 

Tengah. — Ant.-UP. nit 47.6 detik, 2. Liem San Lee Djak. (Bersambung halaman 4). Hardjosujoso — Jogja. 

2. za San an - sentana oten anus comannyanassa merana LEMAK 

| ti pula bahwa tudjuan2 untuk mana : Korea. 
: TIRYGVE LIE: LIE LG PBB telah didirikan itu belumlah | Di Korea, kata Lie  setandjutnja, 

' Stan 2 berwudjud sepenuhnja”. Demikian ' suatu serangan bersendjata jg meng 
EL T Lie: :" 'halang2i usaha PBB untuk memba 

F Usa 34 jang penting an ani : 1 Usaha2 jang berhasil. | wa kemerdekain dan persatuan “di- 
2 TA negeri Hu, telah dihadapi dng. tjon- 

th di 1 k L di 6 Tn sedj arah PBB Usaha2- jang -besar, - diantaranja | toh pertama dari kemampuan orga- 
nisasi internasional itu untuk menga 
dakan suatu -aksi 
ma, melawan agressi. 

Menurut Lie, tindakan njata dari 
PBB jang membuktikan dengan ef- 
fektif dapat bertindak melawan ag- 
ressi 'itu, ialah suatu langkah besar 
menudju kearah pem Iana hak per- 
damaian. 

keamanan bersa- 

Djalan masih djauh. 
Asih Lie mengatakan, bahwa 
alan jang masih harus ' ditempuh 

organisasi PBB masih djauh. 
Naa "tetapi saja jakin” bahwa ki 
ta akan berhasil, dita bangsa2 didu 
nia tetap pada tekadnja untuk mem 
pertahankan dan memperkuat Per- 
|setikatan Bangsa2, sebagai dasar jg 
paling. praktis bagi masjarakat dus 
nia, dalam mana perdamaian akan 
menang, 

Demikian sokretaris djenderat- PB 

aja 

  saian dengan Pa damai. 
  

B, Trygve Lie, —. Ant-U Pp. 
    

     



      

    
   
   

    
     

  

   

    
   

  

     
   

      
   

    
    

   

$ da 
F 23 g Kriting. : 

sadja dunia ini dibagi | 

5 masih ada pe-    
   
   

   

    

        
    
    

  

dengan Peuny, Mars, misalnja. Kan 

- seluruh dunia bersatu ! 
gham, Trygve Te boleh tioba ! 

   

   

    

   
     

    
    

     

  

   
     

    
   
    

     

  

   
   
    
    
   
   

  

   

     

            

        
     

    
     

   

    

  

   
   
   

  

     

  

   

    

  

   

     
    

      
     

   

  

    

  

   

    

  

   
    

  

     

    

   

   

        

   

   

    

   

  

   

    

    

   
   
   

  

   
   

    

    

   
   

  

   

Mahasiswa Pesanan 
— di Besuki 

Rombongan Mahasiswa Pertani- 
an Boger jang terdiri dari 37 orang 
telah tiba tanggal 18 jang lalu di- 
daerah Besuki dan telah mengada- 
kan penindjauan? selama 5 hari 
ke onderneming? tembakau, cacao, 
kopi dan karet, objek2 Djawatan 
Kehutanan, kebun kaju asing dan 
lain-lain didaerah tersebut" untuk 
menambah pengetahuan. 

Pada tanggal 22-10 rombongan ter- 
sebut telah meneruskan perdjalan- 
an ke Bali untuk menindjau disitu 
»Subak-stelse?” pertanian rakjat Bali 
di Klungkung, usaha? Djawatan Ke- 

“dalam kaleng di Den Pasar. — Ant. 

KIJAI PENDJUAL DJIMAT 
“AIR KEBAL" DITANGKAP. 
Kemarin dulu oleh pihak jang ber- 

wadjib kijai As'at dari pondok Su- 
koredjo, Asembagus telah Gitang- 
kap di Pamekasan. 
Dapat .diterangkan, “bahwa telah 

sementara waktu kijai tersebut, di- 
tjari oleh jang berwadjib. Soalnja 
dihubungkan dengan kekatjauan? di 
Besuki beberapa wakiu jang lalu. 
Ketika diadakan aksi merdeka oleh 
residen Sudiro ia telah melarikan 

“diri, dan baru waktu tsb ia di keta- 
' hui tempat persembunjiannja. Umum 
mengenal ia sebagai kijai jang men- 
Gjual ,djimat air kebal!” dan kijai jg 
menjimpan anak babi dalam Tn 
— Ant. 

Senbiabapad minjak dekat 
Wina masih menjala-njala 

Duapuluh djam setelah terdjadi 
peledakan sebuah tank minjak dipa 
brik penjaring Zisterndorf dekat 
Wina, jang berdiri dibawah penga- 

.wasan Sovjet itu, api kebakaran jg 
mendjilat minjak mentah kira2 3 

  

  

  

djuta liter itu, hari Selasa jl. ma- 
sih terus menjala2. 

Pabrik penjaring di - Zisterndorf 
ini adalah jang terbesar di Eropah. 

Sementara itu “polisi Sovjet telah 
menangkap 2 orang bangsa Austria, 
“jang ditjurigai ada hubungannja dgn 
kebakaran tadi, jang seorang iajah 
seorang mandor pabrik minjak se- 
dangkan lainnja serrang anggota 
barisan pemadam api, jang ditem- 
patkan pada pabrik tadi. Ant. AFP. 

  

Iran belum achiri keadaan 
perang dgn Djerman 

Aiiedoitiara pemerintah Iran 
ngatakan pada hari Selasa jl. bahwa 
pemerintah belum lagi ambil sesua- 
tu keputusan untuk mengachiri Ke- 
adaan perang dengan Djerman. 

— HARRY POLLITT: "BERUN- 
. DING SEKARANG" f 

Pan Pollitt, sek. djen. Partai Ko 
munis Inggeris menjatakan pada ha 
ri Selasa jl, bahwa politik jang di- 
djalankan oleh Partai Komunis itu 
adajiah sungguh2 politik kelas buruh 
dan anti-Tory ( anti-Konservatif 3 

: 'Dikatakannja “bahwa  partainja 
menghendaki supaja antara Inggeris, 

Perantjis, Amerika, RRT dan Sovjet 
'Uni diadakan persetudjuan, untuk 
mengurangi Ne aan seluruh- 
Snjah 

Pollitt mengatakan, bahwa politik 
partainja dapat dipersingkat mendja 
di 2 perkataan, jaitu : Sea 
sekarang”. 

ne- ie 

“.. Iberangsur2 telah dapat 

    

N pada dewasa 

hutanan dan djuga paberik daging - 

| 48.5 

      

1.370 

smisran di Sumatera 

ari djumlah tersebut setjara 
diber ang- 

in ketempat2 jang dimaksud- 
1 selama ini sebanjak 266 djiya 

ang meliputi 89 keluarga. Sedang 
chir bulan 

diberangkatkan lagi 60 

    

2 djiwa atau 21 keluarga. 
Umumnja mereka itu berangkat 

Ike Sumatera Selatan, sedang untuk 
| Sulawesi Selatan baru 2 djiwa. Ber- 
hubung dengan ketegangan suasana 

ini akibat peristiwa 
Kahar Muzakar cs, untuk sementara 
waktu pengiriman ke Sulawesi 'Se- 
latan itu ditunda. 

Tentang lambatnja keberangkatan 
| mereka jang termasuk dalam trans- 
migrasi keluarga itu, sebenarnja bu- 
kan karena - kesukaran lalu lintas, 
perhubungan kreta api, tetapi kesu- 
  

  

“Hasil - sasi Pata 
dingan PON 
(Sambungan halaman 8). 

Djawa Timur — Sumatera Utara, 

berachir 2-1 untuk Djawa Timur. 
Dalam pertandingan ini terlihat 

keunggulan regu Djawa Timur, ba- 

ik teknik maupun kegesitan, regu 
Sumatera Utara dapat menutup ke- 
kurangannja dengan bermain pe- 
nuh semangat.  Kesudahan seleng- 
kapnja sebagai berikut: Single I: 
Ong Tiaw Tjiang  (Djawa Timur 
Tn. Wan Ming (Sum. Utara) 15-12 

dan 15-1,   Single II: Lie Swan Thay (Dja- 

wa Timur). Nasrun (Sum. Utara) 
15-7 dan 15-9. : : 

Double: Tan Poo  Tiong/Lauw 
Hian Kong (Djawa Timur) — Tan 
Tjoci Tjan/Amir. (Sum. Utara) 16- 
17 dan 12-15. 

| Perlombaan angkat besi tetap dja- 
| di diadakan. 
| Panitia Tehnik PON ke HI minta 
| Sikabarkan, bahwa kabar2 jg me- 
i ngatakan perlombaan angkat besi 
tak djadi diadakan, tidak benar. 
Didjelaskan bahwa pertandingan 
tetap akan diadakan pada tg. 26/16 
dan bertempat distadion Ikada, di- 

mulai djam 7 malam. $ 

1500 M. renang hebas. Turut dalam 
periombaan itu 11 orang dalam 2 
serie. 
“Djago muda dari Solo Arie Susilo 

dalam .perlambaan tsb. membuat 

nit 48.5 detik. 
Suharko djago dari Tirta Kentjana 

Djakarta jg menggunakan school- 
slag dalam serie pertama mendudu- 
ki tempat kedua, 

karta. 
- Kesudahan perlombaan 
nja sbb.: 

Serie I: 

seluruh- 

— Telah an 1 es 

saudara? atau keluarga2nja Ke-daerah2 
iwa atau 421 keluarga. 

ini “gari Jogja- | migi 

Berenang: 
Dikolam Manggarai pagi tadi di- 

langsungkan perlombaan  djarak | 

waktu jang baik sekali ialah 23 me- | 

dibelakang Tio. 
Tjoen Hong Gdjuga wakil dari Dja- | 

  -A- Tio Tjoen Hong Djakarta 24 
menit 02.8 detik 2. Suharko Djakar- 
ta 24 menit 37 detik 3. Tan Kee Jan 
Djateng 24 menit 37.1 detik 4. Tan 
Lik Die Djatim 27 menit HA. 8 detik, 
Serie Jl: 

1. Arie Susilo Djateng 23 menit 
detik Willy Pondaag Djatim 25 

menit 24.8 detik 3. Suhadi Hardjo 
Djakarta 25 menit 42.1 detik 4. Lie 
Tiong Bo Djatim 25 menit 43.3 de- 
tik. 
“No. 1 sampai no. 3 dari tiap2 se- 

rie ditambah dengan Lie Tjong” Bo 
akan madju dalam perlombaan fi- 

nale jang akan diadakan Uni hari 
Djum'at. 
Main anggar: Ha 

Perlombaan anggar jang diada- 
kan Minggu malam dan Senin pagi 
digedung AMVJ berkesudahan sbb: 
Degen: xx 

1. Regu Djawa Barat dengan 18 
kemenangan "2. Sulawesi Selatan 
dengan 15 kemenangan 3. Sulawesi 
Utara dengan 11 kemenangan. 
Floret: , 

1. Regu Djawa Barat dengan 19 
kemenangan 2. Regu Sulawesi Se- 
latan dengan 18 kemenangan 3. Re- 
gu Djawa # eisen dengan B3) Pan 
nangan. 
Kasti: 

Perlombaan kasti jang Bin an   

  

   
    

  

    

  

   

  

     

   

     

    

   

    

   
    

  

     
   
   
     

     
   

  

     

      

  

   

Sementara itu ketika hari Saptu di 
Woodford dilangsungkan demonstra- 
si untuk menjokong tjalon Partai 
Komunis J.R. Campbell, dalam mana 
dibawa sembojan2 jg berbunji : Per 
damaian atau Churchill — kita tak 
bisa menjelamatkan kedua2nja ber- 
sama2.” — Zunt: -Rtr. 

60. 000 PENDUDUK HUALIEN 
. KEHILANGAN RUMAH 

: ' Sebagai 'akibat dari gempa bumi 
3 jang berturut2 jang menggontjang- 

| kan pulau Taiwan sedjak hari Senin | 
- pagi jl, maka kota Hualien jang le- 

. taknja dipantai timur | telah rusak 
" sama sekali. 

| Menurut seorang anggota parle- 
men pemerintah Kuomintang. jang 

Selasa petang tiga di Taipeihdari ' 
Hualien, kira2 2.000 buah rumah te- | 
lah hantjur sama sekali, sedangkan 1 

“2.900 rumah'lagi mendapat kerusak- | 
: Ken, ! 

05 Seluruh penduduk kota tadi, jaitu 
60.000 orang, terpaksa tinggal diluar 
sedangkan sehari hudjan terus-mene- | 
rus. Djumlah penduduk jang tewas 

iketahui baru 26 orang, sedang 
ih dari 50 orang luka2 parah | | 

dan banjak sekali jang mendapat lu- 
ka-luka ringan. Akan tetapi peker- 
djaan menggali reruntuhan masih te 
rus berdjalan, dan diduga | bahwa | 
djuralah orang jang tewas lebih ba- | 
sg Ta A”Ant.«UP, 2 

  

  

  

  

8-4 Djakarta Raya — Djawa Te- 

dilapangan Tn berachir sebagai 
berikut: “1. Tana 
Bagian Putera: 

Djakarta Raya — Djawa Timur 
29—6 Sumatera Utara — Dana 
Tengah 6-—16. 
Bagian Puteri: 
“ Djakarta Raya — Djawa Timur 
AS. 

Bola-tangan: 
Dilapangan - Decapark  berlang- 

sung pertandingan? hola-tangan de- 
ngan kesudahan sebagai berikut! f 

Djawa Timur — Sumatera Utara 

ngah 12—6. 

Sicran RADIO 
KAMIS, 25 OKTOBER 1951. 

Gelombang: 42,25, 59,2 dan 122,4m. 
13.15 Rekaman Orkes Suwandi 
14.00 
17.05 

  

Taman kanak2 pimpinan Bu 
Tien : 
Pendidikan kanak2 oleh 
Mw'alimaat i 
Dikala sendja oleh Dendang 
Kelana 
Tindjauan Tanah Air 
Pantjaran sastera oleh 
Raksi Seni 
PON hari ini 

| "Mimbar Islam Djwt. keaiia 
Daerah Ist. Jogjakarta 

30 Krontjong asli oleh ORJ 
| Manasuka lagu2 Arab 

18.15 

18.30 

19.15 
19. 45   

  

  

| “baru. Pendaftaran pagi djam 9—12 tiap hari kerdja. 

  

Siang riang oleh Suara Putra | 

intaan Trapamigpasi 
djiwa 

  

   
telan atas perta- 

akaria terhadap - 
“oleh  Djawatan 

“bahwa permintaan? 
Sulaw csi Selatan un- 

mereka  ba- 
Kelabu “a n 

jarang jang sering: abdi untuk 

1taj dengan kapal2 api 
Gjung Peak, sennaga dae- 

t 

   

    

  

   
ak An Momoka para. trans- 
an itu harus bergiliran. 

    

     1 1 Pan NN tan 
keter angan Kepala Djawatan Trans- 

migrasi daerah Jogjakarta. 1 
Seperti diketahui, waktu Djawa- 

tan Transmigrasi Pusat masih di Jo- 
|gjakarta, semua transmigran djika 
akan keluar Djawa dipusatkan di 

| Jogja pula dan bersama2 dengan 
kereta api menudju Djakarta. Tapi 
rini dari masing2 daerah langsung 
menudju ke Djakarta. 

PROF. IR. JOHANNES ME- 
NGUNDURKAN DIRI. 

Diterima kabar, bahwa Prof. Ir. 
Johannes mengadjukan permintaan 
untuk mengundurkan diri sebagai 
wakil dalam D.P.R. Daerah Istimewa 
Jogja, agar tetap - dapat. men- 
tjurahkan perhatiannja sepenuhnja 
didalam perguruan Gadjah Mada. 

Seperti diketahui, Prof. Ir. Johan- 
nes adalah ketua fakultet tehnik dar 
anggauta P.I.R. 

  

  
  

RKRADIO HOSPITAL 

"ANGKASA" 
Margomuljo IIA — Telp. 635 P 

Jogja G 
Trima panggilan MONTIR 

(£ : 
N 2 
aan Maen RAN 

Ss 
“ 

      

  
| “Dengan ini djalan. kita mengutjap 

atas segala pertolongan serta perawatan dan bantuan moril mau- 
pun materieel kepada: 

nja 

ami, ajah dan anak kita:   

pada tanggal 11 Oktober 1951.   2 
La 
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IKEA AAN RAKYAT" 
Megan 

DR. LEIMENA MENGGANTI- 
KAN PELLAUPESSY. 

Dari Kung Ily VYaroantyA Me- 

ngetahui didapat keterangan bahwa 
Menteri Kehakiman a.i, Pellanpessy 

(jakan digantikan sebagai ketua good- 
Will mission ke Burma oleh Wienteri 
Kesehatan Dr, Leimena. — Ant. 

LULUS UDJIAN FAKULTET 
KEDOKTERAN 

Telah lulus udjian pada Fakultet 
Kedokteran Perlengkapan II : Liauw 
“Jang Siang dan Rusli Dharma. Dok- 
ter I (Semi-Arts) : Njo Soen Hien. 
sr Ant. na ! 

GEMPA BUMI 
Dari Djawatan Meteorologi di Dja- 

karta didapat kabar, bahwa pada tgl. 
22/10 djam 03.36 G.M.T, terasa gem- 
Sa jang tidak keras selama 13 

diam (2), kira2 dalam djarak 3960 
km dari arah Barat- Laut. — Ant. 

UNTUK HORTUS BOTANI- 
CUS BANDUNG 

Faculteit Ilmu Pasti dan Alam di 
Bandung telah memadjukan permin- 
taan kepada Kotapradja untuk men- 
dapatkan sebidang tanah jang akan 
didjadikan sematjam ,,Hortus Bota- 
nicus” guna keperluan peladjaran 
faculteit tsb. Dimaksudkan, supaja 
Hortus Botanicus itu didjadikan ba- 
gian kelandjutan dari Jubileum Park 
dan akan dianggap boleh dimasuki 
oleh publik, sehingga pembikinan- 
nja pun dapat dipandang sebagai 
kepentingan umum. — Ant. 

  

ALMENAK UMUM 1952 
Ukuran 19X25 ec. M., memakai 
3 penanggalan: Masehi, Islam 
Tionghoa, berikut Hari Besar 
Umum, ditjetak dua warna 
dgn Potret Presiden, Wakil 
Presiden dan Bhinneka 'Rung- 

gal Ika. 
100 hl. R 100,-. 500 hl. R 450,-. 
1000 R 800,-. Pesanan dengan 
wessel pada: Adm. ,ROMAN 

SUNDA" 
Gg. Kebon Salak 1 - Bandung 

| 224-10.     
  

SNN AA TR RA AE TEE ARE TAS Be (ane eanakaan 
UTJAPAN TRIMA KASIH. 

diperbanjak terima kasih 

1. para bapak Profesoren dan Doktoren serta Djuru- rawat 

R.S.P.U. Djakarta. 

2. Sdr. Kepala dan Sdr.2 dari R.S.T. Djakarta. 
3. Keluarga Rumah Sakit Pusat dan » doi 
4. Keluarga Rumah Sakit Sirakarta ) 1 : 
5. Djawatan Kesehatan Tentara di Solo. 
6. Keluarga ILD.I. Tjabang Solo. 

T, Persatuan Dokter Gigi Tjabang Solo dan Jogja. 
8: Teman2 sed djawat, handai taulan dan kaum keluarga seluruh- 

Pada waktu sakit sampai meninggal dan Dena Manna dari su- 

NAHAR JENNIL, DOKTER GIGI DI SOLO 

1. Nj. Nahar Jennie dengan anak? 
Keluarga Moh. Jennie 

3, Keluarga Oemar: 

asa RAM OM | 

  

Pada tgl. 
kan keramaian Sekaten. 

rikan stand (bango). 
Stand permainan gelangan, 
bolehkan. 5 

P
P
N
»
 -
 

tgl: 

a 
3
9
 

x 

ketua: 
(PRODJOHANDOKO). 

235 - 10. 

PENGUMUMAN 
. Panitya Perajaan SEKATEN Jogjakarta 

4 s/d. 11 Desember 195i, di Aloon2 Utara akan diada- 

Kepada jang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mendi- 

paseran, lotren, dil), tidak diper- 

Penerimaan pendaftaran untuk No. 2 tsb. diatas, dimulai pada 
16 October s/d. 20 November 1951. 

' Tempat pendafiaran di Kantor Paniiya (Pekapalan Aloon2 Utara 
£ sebelah Barat djalan besar. Tilpun No. 44). 
: Keterangan selengkapnja. dapat diterima di Kantor. 

Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknja. 

& 

Jogjakarta, 24 October 1951. 
a/n. Fanitya 

Secrt. EL, 

(S. BARIIN).   
  

    Gb. 
    

Tebahstewhit: 

penggemar buku-buku 

OI eh 

DJAKABTA   

  

BOEKENSCHOUW No. 1 AUG. 1951. 

Atas permintaan dikirim dengan pertjuma pada 

PENGIRIMAN DAN PENERBITAN BUKU-BUKU: 

“PERSATUAN TENAGA" 
| BJIALAN PEKALONGAN 7. 

  

G.B.C,     

  

1 

  
  

  

  
| GB... 
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Rontjowinatan 6 

As 282 -30. 

  

KURSUS MENGETIK & STENOGRAFIK 

Aek obn ar baru dimulai 5 November 1951. Masih menerima murid 

Nomor GADJAH MADA 
Apa & siapa: Prof, Ir. JOHANNES 

Gambar - gambar Gadjah Mada 

x 

# Suka Duka: 

sx 

« Dan lain - lain. 

NUSA? 
Jok ja. 

  

  
NOMOR DEPAN 

P 

    

SEORANG PLONT!O 

  # TUGU 42 - JOGJA 

  

  
    

INDONESIA MENANDA- 

'— Wakil2 Indonesia, Pakistan, India 
dan Uni Afrika Selatan telah menan 
da-tangani 
perdjandjian umum tentang tarif dan 

| perdagangan (GATT), dalam upatja 

ra2 jang terpisah2 
Perserikatan Bangsa2. 
nesia penanda- tanganan ini dilaku- | 
kan oleh Mukarto wakil pemangku 

R.I. dm PBB, 
dari PBB. Diterangkan selandjutnja 
kahwa tudjuan dari GATT ialah me- 
madjukan perdagangan internasional 
Gengan melenjapkan praktek2 per- 
ekonomian jang membatasi. 
an besar dari perdagangan dunia so- 

karang ini 
GATT. 
Penanda-tanganan tsb. jang dilaku 

kan di New York pada tgl. 19/10 jg 
dan mulai berlaku pada tgl. 

18/11 jang akan datang. Peraturan 

tarif bagi perdagangan keempat ne- 
geri ini telah disetudjui di Torguay, 
Jngzgeris 
diadakan ditempat itu dari bulan Sep 
teruber 1950 sampai April 1951. 

Sebagai diketahui penanda-tanga- 
nan tsb. diatas telah diakui oleh ka- 
binet R.I. dalam sidangnja baru2 ini. 
— Ant. 

lalu, 

    

  

  

TANGAN! 
Perdjandjiaa 
ngan Torguay. 

Perdaga- MALAM INI 

protokol 'Torguay bagi 

dimarkas-besar Edward &. 
Untuk Indo- AAN 

ROBINSON 
Benarkah   

Cemikian berita Usis 286 - 10. 

PREMIFR 

  

Djam: 5 —17 — 9. | 

17 Tahun keatas. 

“NIGHT HAS THOUSAND EYES" 
dengan 

—  Gail RUSSEL dan Howard 

Sakmllianlah sendiri dalam dilm ini, 

DUFY, 

ada orang jang TA meramalkan hal2 / keadaan2 
jang akan terdjadi dengan tepat?? 

Ke
na
 

  

KANYOR PEMIIAIHAN 

Sebagi- 
—0900— 

dilangsungkan dibawah 

Hal: PERNJATAAN 

dalam perundingan2 jang 

IeeP al, 

  

Kursus 

Membuat & Menghiasi 

  

. TAART 

      

JOGJAKARTA. 

ISTIMEWA JOGJAKARTA., 

Dengan ini diumumkan, 

milinan Pusat Propinsi Jogja 

PUSAT PROPINSI 

PENGUMUMAN. 
No: 16/ K.P.P.P./51. 

MENDJADI ANGGAUTA D.P.R. 

bahwa mereka 

4 
rta 

  

memberi kabar 

DAERAH 

jang terpilih mendjadi ang- 
gauta D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta tersebut dalam Pengumu- 
man No. 15/&X.P.P.P./51 tanggal 18-10-1951 dan surat Kantor Pe- 

tanggal 16-10-1951, No 1844 / 
jg. dikirim kepada pa a tjalon jg. terpilih, diminta selam- 

bat-lambai tnja tanggal 2 NOVEMBER 1951 
Kantor Pemilihan Pusat Propinsi Jogjakarta. 
Perlu diterangkan, bahwa mereka jang tidak menjatakan menerima 
penetapannja paling kasip tanggal 2-11-1951, dianggap tidak mene- 
rima dan akan diganti dengan tjalon lain, jang belum terpilih, me- 
nurut urutan Daftar dari Partai / Organisasinja. 

Jogjakarta, 25 October 1951. 

KANTOR PEMILIHAN PUSAT PROPINSI 

pada   
  

    

s Mulai tgl. 1 Novb. 1951. Murid2 pan s JAK: 3 
Tt baru harap mendaftarkan di NN 8 
—— Dji. MAHAMERU 7 - 3 2 / T 

& Gondolaju 15 — Jogjakarta. 22419. KEREN OEBAMEPAD, 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN . 

Epi 

  

? 

231 

  

I. Oleh Penerbangan Sipil mulai Tg. 
WER OPERATOR” (Operator Menara, 

II. SJARAT? PENERIMAAN. 

“as 

Og
p 

D
o
p
 

d. 

IV. PELADJARAN JANG AKAN DIBERIKAN: 

P
a
p
o
p
 

BAHAGIAN PENERBANGAN $£ PIL. 

    

Laki? berumur antara 18 sampai 26 tahun. 
Sekurang?-nja tammat sekolah S.M.P. 
Sanggup ditempatkan diseluruh Indonesia. 
Sanggup. mengadakan ikatan dinas untuk 3 tahun. 

Pendidikan akan diadakan di Kemajoran Djakarta. 
Lamanja pendidikan theor e 3 bulan, 
Sesudahnja pendidikan thebrie akan disusul dengan praktijk dibeberapa lapang terbang diselu- 
ruh Indonesia. 

1-12-1951 akan dibuka pendidikan untuk mendjadi tjalon ,,TO- 
pendjaga keamanan Lalu Lintas Udara), sebanjak 25 orang... 

Para tjalon akan diangkat sebagai Pegawai Negeri dengan gadji menurut P.G.P. 

Verkeersleiding. onder VFR condities. 
Radio-Communicatie. 
Meteorologie. 
Luchtvaartkennis. 
Luchtvaart Navigatie. gi & 

« WJARA2-NJA MELAMAR: 
a. Sedapat mungkin harus menghadap sendiri di Kantor Sjahbandar Ke an dengan membawa 

b. 
c. 

d. 

    

  

surat? keterangan idjazah sekolah dan surat riwajat hidup. 
Pelamar harus membawa surat keterangan kesehatan dari dckter. 3 
Pelamar harus membawa surat dari Pamong Pr adja dimana dinjatakan berkelakuan baik. 
Djika pelamar sudah pan ia harus mempunjai surat dari madjikan bahwa ia disetudjui un- 
tuk melamar. pekerdjaan Ia 

Akan dilakukan udjian dz isak bahasa Inggeris dan Pengetam an Umum setjara lisan, 
Lamaran akan ditutup pada Tg. 15-11-1951. 

- 10. 

Djakarta, 15 Oktober 1951. 

KEPALA PENERBANGAN SIPIL R.I. 

PERHUBUNGAN KEMENTERIAN 

(“r. R.SUGOTO). 

  

    

  

  

     

   
    

Akupun berfikir. bagai- 

mana masaknja. Nur, 

hingga bestiknja selalu 
begitu bagus dan ma- 

          
   

"Bestiknja tak dju- 

    ga mau merah” 

  

. Nur, tjoba bilangkan rahasianja bestik- 

mu Itu? Bagaimanakah masakmu hingga 

     

    
  rah-lembut. 

    
    

              

  

  

Rahasia satu-satunja tjuma margarine PALM- 

BOOM: rasanja lezat. lagi pula banjak betul 

Vitaminenja. Dengan sendirinja bestiknja men- 

djadi kemerah-merahan. sedang ada 

jang agak istimewa. 

   

  

  

  

      
Lezat nikmat dan sehat 

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is. 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem» 

“buat hidangan ymendjadi hidangan pesta... «oo... w 

kekajaannja akan vitamin” A dan D, 

ANN EKA TA MAMA 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

“HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 

  

  

knarabena mekaly 

yar biasa bagusnja 

bestik Ini. Pintar benar 

kau masak, Bu. 

PA Me MAMPIR 

Typ. PERTJETAKAN KEDAULATAN RAKIAT 1051 kit 4100, 
MEN "sg 

     

      

          

    

  

    

     

BIPA, RL 1 

Pam petaa 

Bi
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