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usul Cochran 
SEDJAK hari Djum'at jl, Merle H. Cochran, wk. Amerika dalam Kom-3 beserta ktafnja ada di Walaupun kedatangannja diliputi oleh suatu selimut rahasia”, malamnja pihak Bela an tegas mengabarkan, bahwa Cochran datang ke Jogja untuk menjampaikan dja- waban Belanda atas rentjana Cochran kepada Pemerintah Republik. 

Apa isi djawaban Belanda itu 
sampai sekarang belumlah dike. 
tahui. Walaupun begitu tidaklah 
sukar untuk menebak pokok pi- 
kiran Bid djika mengingat apa 

jang telah disetudjui oleh den 
Haag dan kaum federal. Hal ini 

2 3 
£ 

Sari Berita 
— 5 PESAWAT terb:ng J:- 
kudi Serem malam mentjoba 
menjerang Ciroy tapi dapat 
dhaleukan oteh tembakanZ 
hebat dari meriam2 Lenang- 
kia- ud-ra, 

  

"— DJENDERAL-besar Wel- 
ter von Brauchitsch (67 th), 
panglima besar tentera Djer- 
man dari th, 1939—1942, me- 
pinggal dunia dirumah sakit 
Hamburg, “Jas ditaben “sbg 
pendjahat perang. 

— PERHU UNG dng mo- 
goknja 3510000 buruh-tambang 
di Perant s tengah, mata ten- 
tera Perantjis dan parukenZ 
keama:an dergan kersendjsta 
lengkap dirernt-htao mendu- 
duki tamb:ng2 betubara. 

— DJURU BITJARA tentara 
Mesir meruduh bahwa pesa- 
wat2 teibing Jehud: 2 kali 
dgn sencadja menjsrang s“bu- 
ah rumah-sakt, 75 km di- 
u'ara Grza (Palestina), sehing- 
ga seorang da»kter tewas dan 
beberapa orang - sakit luka2. 

— SUATU pertjobaan urtuk 
membunuh presiden Kors: -3e- 
latan Syagman Rh:e dapat 
digagalkan, ketika Rhee hen- 
dak mergundiusgi djenderel 
MacArthur di Seoul. Di suatu 
tempat, jg alan dilalu oleh 
Rhee diketemukan beberapa 
batang dinamit. 

— LAKSAMANA  Takesue 
Furuse, panglima salah saru 
pasukan laut Djepang jang 
ikut dim rertempuran - I-ut 
dilautan Filpina dihadapkan 
didepan pengadilan Filipina, 
la harus bertanggung djawab 
atas pemburuban 2000 orang 
preman o'eh 14 anggota staf 
Furuse. 

— 8 FELARIAN yolitik dari 
6 veseri Eropa Timur, dian- 
taranja bekas FM Hongaria 
Nasy dan bekas PM Poionia 
Mikolajczyk memadjukan me- 
morardum kpd ketua sidang- 
lengkap PBB. ig berisi tuduh- 
an2 thd Rusia dan permintaan 
apj PBB ambil tindakan utk 
memaksa Rusia menarik diri 
dari Eropa Timur, 

  

TN oleh K.T. 

djusa sudah diketahui umum, 
tapi untuk djelasnja lagi akan 
diulangi beberapa soal. 

jang menjolok mata ialah ke- 

kuasaan Komisaris Tinggi Bid 

terutama mengenai urusan luar 

negeri dan angkatan perang. 

Urusan luar negeri diurus dgn 

persetudjuan K.T. gan tentara 

Bid tetap dj Indonesia selama 

masa interim dan dapat dipakai 

Tentang pemilihan umum baik 

lak kita peringatkan - pendirian 

Bid jang sudah2 dan utjapan 

Bahriun, ketua delegasi . kaum 

federal ke den Haag, bahwa.pe- 

milihan umum hanja Gapat di- 

laksanakan djika keamanan su- 

dah kembali seluruhnja. Dengan 
lain perkataan, pem. interim ha 

rus: dibentuk-dulu dan sudah 

berdjalan lantjar. 

Mengenai Unie, apalagi seter 

lah, van Mook berhenti jang ka 

barnja menghendaki Unie jang 

tidak begitu erat, dapatlah dika 

takid, bahwa Bk Tasngbendaki 

suatu ,resele Unie” dengan mem 

punjai orgaan:- sendiri. Hal 'ini 

sudah lama didengungkgn oleh 

djazo Partai Katholik, prof. Rom 

me. Pendek kata, hasil konperen 

si di den Haag dengan resolusi 

Bandung tentu akan. mu 

dalam djawaban Bid atas 

tjana Coerhran. 

Didalam hal. ini Bd merasa 

Girinja lebih kuat, karena bukan 

kbh apa jang dimadjukan mere 

ka' sekarang sudah disetudjui 

oleh sebagian dari-,rakjat” Indo 

nesia didafrah jang mereka du 
duki? 

Berlainan dengan dikala usul 
Critehky-du Bois, kali ini Bid 

tidak menolak rentjiana  Coch- 

ran. Hal ini patut mendapat per 

hatian dan mungkin sekali seka 
rang ini rentjana Cochran belum 

jasisdidalam lingkungan Kom-3. 
tetapi inisiatib Cochran sbagai 
orang dari State Department. 

Melihat gelagatnja, rentjana 

Cochran jni dapat nanti mendja 

Gi usul dari Kem-3, djika sudah 
Gisetudjuj oleh pihak Republik 
dan Bid., walaupun Bld. mem- 

berikan amandemen. Den rentja 
na tsb kedua pihak dapat diper 
temukan dalam perundingan dgn 
Kom-3 dan disinilah nanti akan 
ternjata. apakah pendirian - Re- 
publik-Bld atas rentjana Coch- 

s1 sedemikian rupa, hingga pe 
rumrdingan dapat diteruskan” ke 
arah penjelesaian pertikaian. Ka 
lau tidak, ja djalan, buntu, tapi 
terajadi “dibawah pengawasan 
Kem-3. 

Dewasa ini ada rentjana Coch 
ran dan amandemen Bid.. Repu- 
bli belum memberikan amande 
mennja. Djika sekiranja ini ter 
Gjadi,-. maka dapatlah Cochran 
menjusun lagi suatu ,,usul te- 
ngah” dari kedua amandemen 
tsh. Tapi disangsikan, apakah 
susul tengah” itu akan dapat di 
setudju: baik oleh Republik, mau 
pun oleh Bid. Kalau mengingat 
hat “ini maka "keadaan krisis 
Ha “mulai sesudah “ada -djalam 
buntu jang, resmi. 

Walaupun keadaan krisis .bew 
lum mulai, baiklah dari sekarang 
bersedia menghadapinja jang 
penting ialah sedia menghadapi 
hja den kekuatan sendiri. dan 

  

      ta 

tidak. mengharapkan ' bantuan 
dari luar. Sebab dalam.hal poli- 
kp nal dengna Hetataa kir ega 

ngak berbahaja. .. 

Antara mendipat kabar da 
riikslingan #tesmi. di Jag'a. 
bahwa kabiset kini sedang 
mempeladjari usul- Cechran. 
Diharap, dim. keberapa heri 
akan dapat ditertukan sikap 
thd usul “itu, Rep. masih te- 
tap memegarg teguh sjarat2 
ig diadjukannja dulu utk mu- 
lai perundingan lagi dgn Blad, 
jg mengenai djaminan, immuni- 
teit delegasi Rep. dsb 

Kalangan politik merasa 
heran, bahwa Bid memadju- 
kan amendewen atas usul 
Cochran, sebab amendemen2 
biasanja diadjukan dlm perus- 
dingan Menurut kalangan tsb, 
sudah -sewadiarnja kalau a& 
mendemen2 Bid belum wak- 
tunja untuk dipertimbangkan 
oleh Rep. Kalau sudah tiba 
waktunja, dari pihak Rep, 
tentu 2akan ada amendemer2 
pula atas usul Cochran. 

Kochran murgkin sekali 
kembali ke Djakarta pada ha- 
ri Djumat, dengan membawa 
djawaban Rep. atas usulnja. 

"CEASE FIRE“ JANG KETIGA KALI 
Perintah DK, pada Arab-Jahudi 
DEWAN KEAMANAN hari Selasa memutuskan utk memberi : 

perintah kpd Arab—Jahudi spj menghentikan pertempuran dida 
erah Negev (Palestina selatan). D.K. djuga menerima resolusi, 
spj kedua pihak meninggalkan tempat2 js didudukinja setelah 
pertempuran mulai berkobar, 

Dim pada itu pertempuran se 
kitar Negev berkobar terus. Pasu 
kan? Israel telah mendekati kota 
Gaza, pusat pemerintahan Arab 
Palestina, sampai 8 km. Kota ini 
telah ditinggalkan oleh  .pendu 
duknja dan penindjau2 militer 
PBB. Kini tentara Mesir berada 
dikota tsb. : | 

. -Pesawat2 terbang terus mene 

rus membombardir Gaza dan ko 
ta2 lainnja. Angk. udara Mesir : 
buat pertama kali melakukan 
serangan pembalasan thd desa2 
Jahudi. A 
(Menurut pengumuman tentara 

Isracl, pasukan2 Mesir melaku 
kan serangan? ketjil thd kedu 
dukan Jahudi sepandjang garis 

Majdal—Hyphen, 1 

djadi “tinggi an ota,. 

Dim tempo je singkat ia akau 
“memegang kekuasaan ig seka. . 

rang  didjalamkan lih: Van 
Mook, - sambil merunggu ter- 
be.tuknja pem. “federal in- 
terim, 5 

Beel boleh djadi akan tiba 
di. Djakarta pada awgi Nop. 
dan segera mulai mengurus 
pembentukan pem. 'interim. Ge- 
wan federal dan -perwakian 
rakjat federah. , 

Bila pem. interim “sudah ter- 
bentuk, Beel menurut Aneta 
akan merjerahkan kekuasaan- 
nja kpd badan ita. “Segala 
sesuatu - tergantung dasi basil 
pembitjaraan ttg undang2 da- 
rurat dim pariemen Bid, ig 
akan dimulai minggu ini, 

BLOKADE LERLIN MENG- 
HEBAT... - 

D.K. belum bertindak. 4 
Ketua Dewan Keamaran, Ju- 

an Bramuolia, NN 
bahwa D: K. pada Dia Yat jad 

akan mempertimbang 

» Kg 

ian tinda- 

kan ava ig akan diambilaja thd 
blotade Sovjet atas Berlin, 

Se'nentara itu USA, Inggeris 

dan Perantjis meneruskan se- . 

rangannja thd Rusia dim si- 

dang PBB di Paris. Mereka - 

mengatakan, bahwa D.K. ha- 

rus ambil tindakan utk mele- 

njapkan bahajak jg mengantjam 
perdamaiandusia, bahaja mana 

disebabtan Hn PN Ser 

lin. Dikatakannja, bahwa DiOk- 

itusdim' 24 djam jg. achir    
hebat. 
—9— 

TE 

IRAK BERTINDAK THD 

"PENDUDUK JAHUDI. 

«Pemerintah Irak.menrambi! 
tindakan2 ihd..penduduk Ja- 
hudi. baru2 ini seorang pe- 
dagang Jahudi dihukum mati, 

karenas dituduh mengandjur- 
kan zionisme.. Utk mendjaga 

segala. rahasia regara, maka 

semua pegawa jahudi dipetjat. 

Rabijn-tinggi Jahudi di Irak 
ditangkap, karera' chotbah2- 

nja mengandung-andjuran spj 

Jahudi teraksi: F 
Semu 

UNI BARAT DISETUDJUI 
-OLEH COMMENWEALTH INGG. 

YM2 commonweaith ing- 
geris, jg mewakili hampir 600 
djuta orang. menjetudjui azas2 
dari Uni Barat. Diduga me- 
reka dgn sendirinja djugaakan 
menjetudjui bulat rentjana 

pertahanan Uni Barat. ta 
Putusan menjetudjui azas2 

Uni Barat diambil,/ setelah 
menteri LN Ingg. Bevin mem 
bentangkan krisis sekarang, 
seperti soal blokade Berlin, 
komunisme di Balkan dil, 

—G— 

TENTARA SOYJET “DITARIK 
DARI KOREA UTARA. 5 

Menurut radio 'Moskow- 
kini tentera Sovjet mulai di- 
tarik dari Korea utara, Per- 
mintaan Rusia bulan jl, spi 
USA djuga menarik tentera- 
nja dari Korea selatan, di- 

dijawab, bahwa penarikan 
tentera Amerika merupakan 

sebagian dari soal jang lebih 

penting, jakni soal persatusn 
dan kemerdekaan seluruh 

“Korea, . - 
Kn ae LA ai 

— SEKURANGz2aja 40 orang 

tewas dan 200 hilang, ketika 
puung Villsres  diselataw 
Santiago (Peru) meletus pada 
kai Bepema Logan on 
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djalannja 
harus terdjadi dgn persetudjuan kaum K 

RN pendirian sedang. | 5 

Pergolakan dalam Repu- 

blik sekarang jg mengakibat- 
kan ,,perang saudara“di Djawa 
dikatakan Oleh sk. tsb. telah 
diketahui sedjak gagalnja pe- 
rundingan antara Pemerintah 
Republik dan pemerintah Be- 
landa. Kegagalan perudingan 
antara Republik dan Belanda 
dikatakan sebagian besar di- 
sebabkan oleh pihak Belanda, 
sebab Belanda menolak usul 
jg dimadjukan Critchley-Du- 
bois jg disetudjui oleh Re- 
publik sebagi dasar untuk 
melandjutkan — perundingan. 
Belanda menuntut bahwa ter- 
lebih dahulu harus didjamin 
keamanan dan ketentraman, 

Usul Cochran sekarang ini 
menurut sk. itu mungkin akan 
mentjapai suatu dasar baru 
melandjutkan- perundingan jg 
diputuskan dim bulan Djuni 
jl. dim pada itu Belauda telah 
memadjukan usul balasan 
sementara : 

Mengenai tertjapainja suatu 
persetudjuan antara Nederland 
dan ,,wakil negara bagian” 
dim perundingan di Den Haag 
Manchester Guardian" ber- 

  

Tee EA 000 000005 MPR ID 

Telah lahir enak kami ig kedua, 

pada tg 14-10-48 

Bambang Soerija Tresna 
ibu daa anak sehat wal afiat. 
Atas pertolongannja Bidan 
Untung kami utjapkan beribu terima" 
kasih, 

Kel, BR, O, Rochimat 
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Kami menerima tilgram dari Djakarta, bahwa pada 
hari Rebo tanggal 20 Oktober djam 3 pagi telah 
dipanggil Tuhan kembali kepada-Nja ajah kami 

PETER TAMBUNSN 

Jang berduka tjita: 
Mr, TAMBUNAN, Jogjakarta: 
J: 
D, SIAHAAN, Djakarta: 
ir SITOMPUL, Bukittinggi: 
L. SIAHAAN, Djakarta, 

  

   Manchester Guardian tentang Indonesia 
« Dalam tulisannja tentang Indonesia »Manchester Guar- 

an” harian Inggeris menjatakan, bahwa suatu bahan bagi 
perdamaian dari masalah Indonesi 

        

     

    

    

ta: ,,Apakah para pemimpin 
ditundjang oleh kemauan 
jat jg terbesar, harus di- 

tunggu sadja. Hinggakini pi- 
hak Republik memandang me- 
reka sebagaialat2 pemerintah 
Belanda", 

Kata ,,Manchester Guardi- 
an” selandjutnja. bagi kita 
telah njata bahwa tiap2 usaha 
untuk melakukan pertikaian 
dng kaum Republik berarti 
keuntungan bagi pihak komu- 
nis, karena dgn sendirinja 
Republik akan mendjadi ie- 
mah Tetepi kedudukan kaum 
komunis mendjadi lebih kuat 

Achirnja dikatakan, bahwa 
kaum Republik jg berpendi- 
rian sedang baru akan dapat 
berunding, bilamana keduduk- 
an mereka lebih teguh De- 
mikian sk, ,,Menchester Gu- 
ardian”.- Ant. 6 

—D—-# 
MAKAM P DIPONEGORO 

MASIH DIHORMATI, 
Meskipun Makasar terpisah 

dari Djawa, tetapi hubungan 
djiwa nasional mash melekat 
didalam sanubari rakjat Ma- 
kasar Rakjat Makasar masih 
tetap memandang P, Dipo- 
negoro satu - salunja Pah- 
lawan jang berhak dimuliakan 
dan makam PP, Diponegoro 
dianggap sebagai makam na- 
sional Indonesia jang mendja- 
di pudjaan segala lapisan se- 
pandjang masa, demikjan A 
PB, 

dea 2 

»x ATAS usaha Badan Sosial Is 
lam Bandung pada ts. 25 jad. 
akan diterbitkan mingguan ,.Ali 
ran Islam” dgn dipimpin oleh 
Moh Isa Anshory. $ 

mag 

  

     

dalam usia 69 tahun, 

  

       TAMBUNAN, Djakarta: 
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UTJAPAN TERIMA KASIH. 
Atas bantuan dari Tuan2 dan Njonja2 berupa apapun 
djuga pada hari perkawinannja adik kami 

Angreswati 
dengan 

Soemarno 
kami menghaturkan diperbanjak terime kasih. 
Moga2 Tuhan jang Maha Esa membalas kebaikan Tuari2 
dan. Njonja2 di kemudian hari. 

Kel. Dr. Soekardi Dirdjohoesodo. 
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Surat Terbuka 
  

“kan lijat 

   

  

4 ORANG PEGAWAI POLISI 
DIPETJAT, , 

Telah dipetjat dan dischors 
4 orang pegawai polisi sbb.: 
R. Suleiman - Inspecteur Pol, 
KLI. Kediri: R M. Sukardjo- 
Inspektur Pol. Il. Keresidenan 
Surakarta, M. Abd, Karnen- 
Inspektur Pol. KI, II, Keresi- 
denan Surakarta: Suratmo 
Notohutomo - Pemb, Insp. 
Pol. KI 1. Keresidenan Su- 
rakarta. KeempatR2nja ternjata 
tersangkut dalam peristiwa 
pemberontakan Madiun, 

—0— 

PABRIK KINA Di SOLO. 

Dari 
didapat keterangan, bahwa 
sebuah pabrik kina jg sedang 
diusahakan berdirinja di Solo 
oleh Kementerian Kesehatan, 
diharapkan akan dapat dibu- 
ka pada permulaan bulan 
Desember 1948 jad. 

, Kapasiteit produksi akan 
tjukup besar. Dalam bulan2 
Jg pertama akan dapat di- 
produceer antara 50 sampai 
400 kg. sehari, tetapi sesu- 
dah bekerdja '/» tahun pabrik 
tsb. akan dapat mentjapai 
hasil tidak kurang dari 800. 
kg. sehari (pabrik kina Ban- 
dung 1200 kg sehari) - Ant. 

dear 

AWAS DERMA PALSU, 
Pada dewasa 1ni dibebera- 

pa tempat oleh beberasa pe- 
muda Tionghoa tengah diidar- 

pemunguta derma 
untuk keperluan Chinese Red 
Cross dan Pemuda Tiongh»a. 
Listita ditulis dalam huruf 
Tionghoa. usaha pemungutan 
derma itu adalah usaha un- 
tuk kepentingan diri sendiri 

| sedang lijst2 jang dipergunas 
kan adalah lijst palsu. 

Lijst pemungutan derma da- 
ri kalaggan Tionghoa, hanja 
bisa dianggap sjah djika ada 
tanda dari f.hak polisi dan 

TH.    
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pihak Panitya Kina 

CINEDRAMA INSTITUTE. 
Mengumumkan: 

1. Oleh karena udjian S,M,A. dan perguruan lainnja sampai 
kini belum selesai, maka selectie atau pemilihan pela- 
djar untuk Cinedrama Institute akan dimulai pada tgl. 
4 sampai dengan tg. 6 Nopember 1948 j.a.d. 

Berhubung dengan itu maka Pembukaan Resmi akan 
dilangsungkan pada tg. 17 Nopember 1948. 

Dengan pengunduran ini dan atas permintaan banjak, 
sampai tg. 30 Oktober 1948, diadakan pendaftaran ba- 
ru, untuk mereka jang belum mendaftarkan. 

KEMENTERIAN PENERANGAN 
CINEDRAMA INSTITUTE. 

   
sio 

BADAN PENERBIT NASIONAL 
Telp. Red, 631 — Adm. 604 

Jogjakarta. 1 

| me Jjalalanss 

Pemberontakan PKI Muso di 
Ngawi. 
Seorang Sumirah djatuh tjin- 
ta pada Surachman, algodje 
merah, Suami didjebloskan 
dim pendjara, habis perkara. 

Tapi Suraohman mati ter- 
bunuh. 'Sumirah, jg hatinja 
terbakar tjinta asmara men- 
djadi merah lantas marah. 

Pakai setangan merah, dja- 
di algodjo dlm  pendjara, 
mengganti sikekasih merah. 

Main pukul, tendang, tusuk. 
TNI datang. Sumirah lari, - 

ikut pasukan. merah masuk 
hutan. Dari sana kabarnja 
dia ikut gerilja untuk mem- 
balas dendam. 

Ini namanja tjinta Mirah 
merah jg marah ...... 

Xx 

Didaerah Wonogiri tertang- 
kap djuga seorang Sunarti. 

Dia, wanita merah (Pesin- 
do) mau lari. Pakai kain dan 
badju lurik serta tjaping. 

Ini baru dua wanita jg ke- 
tahuan betul2 ikut PKI Muso.: 

Ikut mengatjau. 
Oh, ,wicked ladies", wani- 

TAG AE ENSESAT Ama. 
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Menikah 

Rr. M, SOEWABTI 

S. TRIM@ 
Wanpense jasjakarta 20 - 10 - 1948 
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PENGUMUMAN 

Dipermaklumkan. bahwa Djawatan Kemakmuran Ba- 
gian: Perdagangan, Persediaan & Pembagian, Daerah 
Istimewa, Kepatihan Jegjakarta, menjediakan : 

1. Sabun mandi 
2. Sabun fjutji 
3. Garam 
5. Teh 

KEPADA : Djawatan - djawatan, 
Umum, dan untuk 
didjual lagi. 

Pjawatan Kemakmuran Baerah 
Istimewa Jogjakarta, 

10-135 Bagian :-3. 
Dengan tidak dirembuk lebih dahulu saja diangkst 

oleh Dewan Pimpinan Usaha Dagang Sulawesi Utzra Se 
latan ringkasnja ,SITANTARA" alamat djalan Krasak 5 
sebagai Pelindung. 

Karene memang aaja tidak mempunjai perhubungan 
bsik langsung maupun tidak langsung dengan usaha ter. 
sebut, dan untuk mendjaga supaja nama saja tidak terli- 
pat dalam akibat?jang tidak sehat maka dengan ini saja 
umumkan, bahwa pengangkatan itu saja TIDAK TERIMA. 

Harap Djawatan2 Pemerintah, Badep2 resmi dan 
chaiajak umum mendjadi tahu. 

TERIMA KASIH 
LANTO DAENG PASEWANG.   

Memperkenalkan RA PN MAAN ERA 
Usaha Fonds Inyalid membuka pertjetakan den djalan romeo 
Menerima pekerdjaan untuk membuat dictaten, madjallah, surat2 

undangan dil. 

Memberi pekerdjaan berarti menjokomng Usaha Invalid n, 

Silahkan berhubungan 
Alamat sementara: 

109-127 Seeronatan F0 - Jegja 

mmatutatan : Peneammngangennggn na Sana ? 

ZET DAN TIETAK PADA PERTI. .MARDI MULIO" JOGIA 
DI TJETAK DGN TINTA ,COLOPHAN” 
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MENGINGAT : 

I. Kegentingan Negara jang 
—- terantjam oleh bahaja baik 

dari luar maupun dari dalam, 
disebabkan oleh ahnasir2 pe- 

“ngatjauan jang teratur (ge- 
organiseerd): 

2. Peraturan Pemerintah No. 30 

Pertimbangan darj Instansi jg. 
berwadjib: 9 £ 

MENIMBANG : 5 

Perlu mengadakan peraturan 
pendaftaran tamu untuk selu- 
ruh daerah Isiimewa Jogjakar- 
ta, termasuk kota Djokjakarta: 
MENETAPKAN : aturan se- 

bagaimana berikut : 

Fatsal 1. 

Cruna menghindarkan Negara 
dan Rakjat dari kekatjauan jang 
pada hakekatnja mengakibatkan 
keruntuhan Negara kita dar me- 
ngatjau keselamatan penduduk 
umumnja, maka perlu diadakan 
peraturan pendaftaran tamu: 

Fatsal 2. 

Dimulai dengan peraturan ini, 
maka semua Ketua Rukun Te- 
tangga diharuskan mendaftar ta- 
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Peraturan Koma 

am 

   

    
mu dalam lingkungannja dengan 
bantuan dari penduduk, organi- 
sasi2, badan2 dll. jang membantu 
Pemerintah: 

Fatsal 3. 

Penduduk. jang bukan masuk 
penduduk “Kemantren Pameng. 

1 “th. 1949: Pradjanja (desanja) jang mulai 
' “€ 1 tgl. 18 September 1948 datang 

kungannja Rukun Tetangga (Be- 
sanja) sampai pada hari pendaf. 
taran, harus ditjatat dan dila- 
Porkan dengan segera kepada 
Pengurus Rukun Kampung (Ke- 
pala Rukun Kampung — Mantri 
Pamong Pradja-Lurah desanja): 

Fatsal 4. 

Ketjuali jang tersebut fatsal 3 
diatas, setiap penduduk Rukun 
Kampung selambat2nja dalam 24 
djam, harus melaporkan kepada 
Rukun Tetangganja atau Ketua 
Rukun Kampungnja, dengan di- 
sertai keterangan selengkapnja, 
apabila kedatangan orane sambil 
“mondok” (menginap) dirumah. 
nja. 

Fenduduk tetangganja sekeli. 
ling rumahnja turut bertanggung ' 
djayab atas tamu tsb. — (Kalau 
jang kedatangan tamu tidak mau 
melaporkan, tetangganja. jang 
mengetahui hal ini harus sea 
melaporkannja). 

“ 

—— 
ndan Militer 
(c. 9. Djaksa T 

    

Djikalau tidak ada jdzin dari" 
Kepala Rukun Tetangga, Mantri 
Pamong Pradja atau Kepala De- 
sanja, penduduk tidak boleh me- 
luluskan siapapun djuga duduk 
diatas janah deranja (kampung- 
nja), ketjuali djika ada sedikit- 
nja dua orang penduduk kam- 
purg (desa) itu jang terlebih ter. 
kenal (vooraanstaand) atau mon 
fio-kaki , (penduduk jang tertua 
dari desanja) jang suka mene- 
rangkan dan menanggung, bah- 
Wa tainu jang hendak menginap 
(atau orang jang hendak diam 
Giantara mereka itu) telah dike- 
nalnja sebagai orang jang terke- 
nal ternama, dan terkenal baik, 
dan tidak masuk dalam gerakan? 
permusuhan dan tidak djahat. 

Fatsal 6. 

Sesudah menerima laporan da. 
ri penduduk, maka seketika itu 
Gjuga oleh jang menerima lapor- 
an harug segera dilaporkan kepa. 
da Mantri Pamong Pradja/pane- 
wu, Polisi Negara dan C.P.M. 

Fatsal 7. 

Pamong Pradja harus menjeli- 
Giki laporan2 jtu dengan bidjak- 
sana dan tjcpat. Apabila perlu 
hendaklah melaporkan kepada 
Polisi Negara, CPM., KMEK., KD- 

: Kemandan Militer Daerah Istis 
: “-mewa Jogjakarta ti aka 

. merangkap Komandan. Militer 1 | 

    

  

  

PENGUMUMAN. | 
No.: 1/PPK/48. 

1. Memenuhi Penetapan Pemerintah no: 5 th, 1948 tertancgsl 9 
October.1948, maka di Ibu Kota Jogjakarta telah dibentuk. su- 
atu Panitya Pengerahan kaju bakar jsn: bertempat di Djalan 9 
Tugu no- 103, 

2 Kapada mereka jg mempunjai persediaan kaju2 (houtzagerijen, 
houtstapelplaats :», meubelmakerije.) baik kepunjaan Pariicu- 
lier maupun Pemerintah, supija mendaftarkan persediaan? 
tersebut diatse, di djslan Tugu no. 103 Djbkjakarta: antara 
diam 0900 sampai 12.00, dengan keterangan : 

oa, Alamat. 
b. Djumlah. 
c. Ukuran. 
d, Djenis kaju (rimba'djati). 

3. Pendaftaran mulai berlaku sedjak diumumkan tampai beserta 
tanggal I Nopember 1943. 

4,Kepada me-eka jang tidak memsnuhi/mengindahtan Pengu- 
muman ini, aka» diambil tindekan seperlunja, 

Dikeluarkaa di: - Djokjakarta, 
Tanggal 2 18-10-1948. 
Djam : 12.00, 

s Panitya Pengerahan kaja bakar, 
DJALAN TUGU 103 DJOKJAKARTA. 
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BAPINDO 
(Biuraoa A-averiontio & Da Indo. nasia ) 

alamai jang tepat bagi 
Bel sadja isl, 132, sebori 
ambil tezaja dari Tuan. 
Tjabang: 
10-105 

para pemasang Adverieniie 
arsutruhan kite dalang merc- 
Pusat: Yugu 58. ie! 132 Jogja, 

Purwosari-Solo. 4 5 
« 

Pengumuman Penting. 
DIDJUAL: pekarangan lebar 552 m3, berserta rumah 
bilik atap genting, dengan ban 

  

jak pohon kelapa jang telah 
berbuah. Nomer persil 412. Surat kadaster No. 560. 
Persil terletak di kampung Mantridjeron, dekat lapangan. 
Harga: R. 100. 000. — 
Keterangan: Kantor Pusat D.P.P.B.M. Tugu 44.— 

   

M. dan KODM. dengan bilpun 
atau kurier.” 

Fatsal 8. 

Dimana didalam peraturan ini 
disebutkan Ketua Rukun Tetang 
ga dan Ketua Rukun Kampung, 
maka buat diluar Kota ialah Ke. 
pala Dukuh dan Lurah Desa: 

Faisal 9. 

Bagi anggauta Tentara jang 
tidak tinggal “dalam asrama atau 
Markas, atau'kemplex “asrama, 
tetapi jang tinggal diluar ' baik" 
berumah tangga sendiri maupun 
tidak, maka peraturan inj djuga 
berlaku. Dalam hal 'ini mereka 
anggap sebagai penduduk biasa. 

2 d MA 

Fatsal 10, et 
Terhadap siapapun djuga jang 

melalaikan peraturan ini, ter- 
utama jang sengadja melalaikan, 
akan cai tindakan sekeras- 
kerasnja. Antja hukuman isb 
dalam pasal 515 Hukum Pidana 
akan disesuaikan dengan keada- 
an Negara-—-dalam—bahaja.: 

5'Fatsal In,” 
CP.M., Polisi Negara. dan Pa- 
mongPradja diwadjibkan' menga 
wasi berdjalannja peraturan-ini 
dengar ' 
    

  

17 Oktober 1943. 

Kota Jogjakarta 

mkan dan mulai berlaku |   “PENGUMUMAN. 
Surak 2 a akan - 

Pe - Pilm 

Siarat masuk: Mereka jang m 
nengah Umu 

jang 

    meriniah No: 44 tahun 1948, di 

empunjai idjazah Sekolah Me- 
bagian Atas dari Negeri atau 
engan resmi dipersemokannja, 

dengan tidak usah menempuh sesuatu udjian lagi, 
Lamanja pendidikan: 

a- untuk memperoleh idic zah .Ahlihukum" (.Rachelor of Law”) lamania pendidikan ?tahun. Pendidikon dalam ? djurusan: |, keahlian hukum tatapidano: . 
2: keahlian hukum tataperdata. - 

b. untuk mempereleh idjazah Ne lengkap pendidi- kan tersebut sub @ djurugan ke 
data ditambah 1 tahun ladi— » 

Han hukum tafaper: 

Mereka jang telah memperoleh idiazah ,Ahlihukum”. dii- ka bekerdia padaDjawatan Negeri. diangkat mendjadi Djak- sa. Hakim ata pegawai adminisirasi dalam lingkupgan Ke- 
menterjan Kehakiman. atau pada Djawatan Negeri lain?nja, juga terbuka kemungkinan kelak menijapai deradjat aka- 
demis penuh.— 
eterangan lain-lain: dapat diperoleh dari Sekreta- riat Balai pendidikan Ahlihuku 

kiman di S 
m d/c Kemenierian Keha- 

urakaria terbuka tiap2 hari kerdja mulai djam 3.99 sampai diam 14-09. Mulai sekarang diuga dapat dilaku- 
kan pendaftaran sebagai #jalon- Mahasiswa. — 

Sur 
1D-126 Kem 

akaria, 15 Oktober 1948.— 

enterian Kehakiman. 
  

B.R.R. (Barisan Revolusioner 
djud bundar tidak lagi dipergun 

Harap jang berkepentiagan 

  

PEMBERIAN TAHU. 
Kepada chalajak ramsi diper naklamkan, bahwa stempel lama 

stempel jang berwudjud segi tigai 

Rakjat Indones'a) jang berwu- 
akan. Adapun jang sjah ialah 

maklum adanja, 

Jogjakarta 20-10-1948 

  

PP. B,R,R,I, 
SECRETARIAT 

"ttd, 
10-130 RHP. SOEKOTIO 

D'DJUAL 
  

10-132 

  

MENAATI PSA IL De ma ma ana 
  PEMAI MAMA MAH 

'Menghaturkan banjak terima kasih kepada Tuan2, Njonjah2, NonaZ 
dan teman sedjawat atas Sumbangan baik berupa materieel maupun mo- reel pada hari perkawinan adik kami 

| Suminah dengan Sakirdi 
|Dan sebaliknja kami sekeluarga miata maaf atas segala kekurangan dlm “penjambutan pada peralatan tsh. 

Kel. Tjiiropurwono 
AN AA PPP NN KA MMP KA MENARA ana 

110-133 
LEPAS IA AP 

  

   
. 1 Mesin rol pandjangnja 65 cM kesdaan baik harga 

R 32.500,—, 4 ton kina bas, perkakas kedokteran bagian 
gorokan, buat periksa darah, microgcoop, gunfing? harge 
borongan R 90,090. Radio Erres 224, 

DITJARI 
Beberapa ton sink, rosekan temhaga, kuningan, kertas 
pastur, mesin tjangkingan, duduk, hitung dan gunggung 

Ketr,/Pen. R. SUPARTO, Djajengprawiran 7 
3 Jogjakarta — 3 
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kita muat besok. 

   Pada tg. 10 
kebangsaan Indonesia 
ubahan almarhum Supra 

    

   

akan genap berusia 20 tahun. 

  

   Untuk. memperingati genap 
20 tahunnja itu, pada tanggal 
28)10 akan diadakan upatjara 
di Presidenan, dimana akan 
diperdengarkan lagu kebang- 
gaan ini dalam berbagai tjara, 
diantaranja tjara pada upatja- 
ra menaikkan bendera Sang 

Merah Putih, Papa upatjara 
lainnjo, tjara  melagukannja 
dalam koor dga musik dsb. " 

Panitya peringatan akan di- 
bentuk jg mungkin sekali di- 

ketusi oleh K: Hedjar Dewan- 

aer , 

— ANGGAUTA DEWAN DA- 
ERAH DAN HAMIN. 

TE JOGJA. 
Para anggauta Dewan Pe- 

meristah Daerah (Badan Ex- 
ecutief) Jseja je-sedjak crte- 
ngshan bulan September jl, 
berada dalam keadaan demi- 
sioner, maka kini .tsl-h diisi 

' Yotuk sementara waktu sampai 
ada pemilihan baru Adapun 
sususannja sbb : - Djawatan 
Pradja- H-di (PNI), Djawatan 
Keamanan Achid (Masjumi), 
Djawatan Kemakmuran Hadi- 
prabowo (PIMI), Djawatan So- 
sial N. Fahrd Ma'ruf (Marju- 
m'), Djawatan Umum Mr, A, 
Kasmst (Masjum:). Dusrorang 
jg teb. belakangan edalah ang- 
gaua lama, Spa 
Adapun yatuk  Ham'nte 

Kota Jogja tersusun sbb, : 
Wk. Wali Kota Prodjoser utro 
(Masjumi), Djawatan Keama- 
nan  Prodjohandoko (PNI) 
Djawatan Kemakmuran Mob, 
Djumeli (PNI), Djawatan Ke- 
uangan Dj, Jurubadi (Peiwar ). 
Djawatan. Pendidikan dan 
Agama Dalhar Maksum (GP 
ID daa Djawatan Sosial H 
Wazrruri (Masumi) Dua o- 
rang jg tsb, belakangan ini 
dj/uza anggauta lama, 

—L— | 
KELUAR MASUK KALIURANG 

MENURUT pengumuman K.M. 

K. selama KTN berada'di KALI 
URANG jang diperbolehkan ma 
suk di KALIURANG hanja mtre 
ka jg memegang kartu biru dan 
putih a utmemalind diharuskan 
URANG diharuskan mempunjai 
surat keterangan gari AW. Pa 
kem. Selain itu mereka jg mem 
punjai kepentingan di KALI 
URANG harus .mendapaj idzin 
dari CPM. Keterangan lengkap 

nja perhatikan pengumuman jg 

x 

SEMUA orang dari luar kota ig 
datang menginap dj Jogja, mu 
lai kemarin diharuskan mendaf 
tarkan dir, lebih dulu pada ke 
pala Rukun Tetangga. 

jan 

GANGGUAN2 DIDAERAH PEN 

DUDUKAN BLD. 

Aneta mewartakan, pada ma 
lam Minggu jl telah dilakukan 
serangan oleh- segerombolan 
orang thd onderneming- Djalu 
rang didekat Kalidjati. 2 orang 
pendjaga dibunuh. 

, Pada malam Senen, patroli po 
lisi Bld diserang oleh 20 orang 
ditenggara Malang. Sesudah ter 
djadi tembak menembak, kaum 
penjerang: mengundurkan diri, 
H- —— 

“ PADA tg. 20/10 di Soloter 
lah dilangsungkan pertemu:n 
antara djuragan2 betjak dgn 

pengendara2 betjik — untuk 
membitiarakan berdirinja Per- 
satuan Diuragan dan Penge- 
dara Betjak, 

Hae NN 

  

TAHUN, 

  

      mp 

    

   

    
      

   rik dir, dari anggauta Al Islam 
Indonesia Timur dewasa jni ka 
rena masih berbau Badan Keha 
kiman,/ Tidak mengakui kongres 
Al-Islam Indonesia Timur jang 
berbau atau bertjita2 Badan Ke 
hakiman. 

Lebih landjut. dikabarkan, 
bahwa kongres tsb. tslah. mem 
bentuk suatu badan permanent 
Gan badan komisi js merupakan 
djembatan antara umat Islam 
dan pemerintah. Ant. 

agama 

SOKONGAN KEPADA PSPK! - 

Dari Panitia Sosial Penjo- 
kong Keamaran didapat" ka- 
bar, bahwa teleh diterima so- 
kongan uang deri: Bank Ne- 
gara Indoresja R. 1000, Bank 
Nas'oral Jogja R. 500 Badan 
Penerbit ,,Keluirga' R, 1000, 
Pegawai Balai Besar DKRI 
R.81805, NN dp Nj. Mr. 
Maria Ufah Santoso R. 5000, 
Persatuan Perusahaan Batik 
ladonecsia R. 25 0, Bank Rak- 
jat Indonesia Puszt R. 1000, 
Bank Surakarta R, 100, Bumi 
Putera R 500,Bank FTE R.500. 

Pena 

— P,Saladediangkat men- 
sdjadi konsul - djenderal baru 
“Perantjis di. Ljakarta, Kon- 
Sul-dj. jg lama ialah Etienne 

Raucx, 

  

  

  

U INDONESIA RAYA Beria Singkat: 
| GENA IK Misy Pakistan jg sedang me 

'ngundjungi Indonesia, hari Rebo 
tiba di Bandung. : 

e & maa Ta : 

"PADA tg. 20 ini dimulai sidang 
j ima dari DPR Sumatera Se' 

an “sidang tsb. disiarkan dgn 
pat ar 

Atu 3 E ag 

    

NAK PARTAI? kiri jg pro Republik 
Gi Kalimantan Selatan dapat me 
rebut 22 kursi dari 35 kursi.dlm 
Dewan Kalimantan Selatan. 

$ KINI oleh Pemerintah di Ban 
ten telan dibuka kembali tanah2 
kepunjaan Pemerintah” jg dulu 
kosong di Djasinga utk ditanami 
padi dan karet. 5 

M BERHUBUNG tidak ada buk 
ti2 utk menuduh Tjipto Alimin 
(anaknja Alimin) jg paru2 ini 
ditangkap oleh Belanda kini ja 
Gimerdekakan kembali. 

K MENURUT APB, Gerakan Pe 
njskong Muslimin Palestina di 
Ambon, Pontianak dan Djakarta 
telah dapat mengumpulkan uang 

sebanjak .£ 10.000 untuk korban2 
di Palestina. Pn 

1 Djawatan penjelidik iklim dan 
hawa dj Djakarta hari Selasa px 
1520” mentjatat. panas-hawa jg 
paling tinggi sedjak th 1864, ja 
itu 36 grad C. f 

pena | 

JOE LOUIS BERTINDJU LAGI. 

Djuara dunia adu tindju klas 
berat. Joe Louis, mengumumkan 
bahwa ja akan mempertahankan 
titelnja dibulan Djuni tahun de 

pan thd pemenang antara - Joe 
Baksi dan Rezard Charles. Kedua 

ser jni akan bertanding pada 
Des. 2 

Joe “Louis . brratnja sekarang 
110 kz. Seperti diketahui, setelah 

menang darj Joe Walcctt, Louis 
menerangkan tidak akan bertin 
dju lagi. 

Korban2 Keganasan PKI Muso. 
LK. 

Not. n2 Bea PKI 
“Muso jg dapat dikenal ialah: 
Madiun: Suradji, Hardjo- 
wirjo, Iskandi, Suhud Nosi- 
ngo, Atim Sudarso, semua 

Hartolo dan Wk. AW. 
dojo dari Kanigoro. : 
Magetan: Bupati Sudibio, 
Patih dan berpuluh2 polisi 
Magetan dan Gorang - gareng 
dan masih banjak lagi pe- 

Har- 

mimpin2 Masjumi dan PNI 
serta Ulama2. 
Ponorogo: Wedono 

A. W,, wk. Kepala Folisi dan 
6 orang polisi Balong, Sedi- 
wiadi, Rachmad, Bisri, Mul- 
jodinomo: semua dari Masju- 
mi dan Rasad kepala Djaw. 
Penerangan dan ketua. PNI, 
Ngawi: Wedono Kota Kus- 
hartoje, Bernadib, Djohan, 
Suleman, Marjono, Suparman, 
Hudan,  Munadji, . Wignjo, 

Amintoja, Adisupranto, Dar- 
mowedus, Tjiptorahardjo, Su- 
kardi dli: Ant. 

dari PNI, Wedono Karis, A.W. SG 

  

  

KELUAR DARI TAHANAN 

BELANDA, 
Rebo pagi ini telah tiba 

“dari Djakarta dgn kereta api 
Jogja R, Enceh Dai ubrata 

an M, Enduh, dari kalangan 
kepolisian Republik di Bogor, 
A. Hamid Lubis wartawan 
dari Medar, Chodar'o Djaetun, 
Hadisantoso dan Sadijo, pe- 
mimpin2 PSII dari Kaliman- 
tan. 

Pada waktu petjah perang 
kolonial merekaitu ditangkap 
oleh Belanda ditempatnja 
maing2 dan kemudian dipen- 
djaraksn di Djakarta. Pada 
tg. 15510 jl mereka dikeluar- 
kan darena dusir dari daerah 
Belarda, pada tg. 15/10 .ke- 
rangkat ke Jogja, Ant, 

L0— t ) 

“MENURUT P,B, Sarekat 
Seke-dja Perumahan (du'u bei- 
nama Sarekat Sekerdja Kapri) 

mulai tg. 18/10 Sarekat Seker- 
dja tersebut keluar dari Sob- 

  

Haus ba'jaan ? 
Kta sediakan dua 
d:n batj an. 

kemadjuan wanita). 
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BINGKISAN PENGETAHUAN. 

matjam birgkisan, berisi berbasai bulu 

BINGKISAN A. Isinja: Dua nomer Karya (madislah 
Tiga nomer” Seri Warna (Digest 

$ 

Ixdonesi:, isi pergetahuan aneka), tiga nomer Sahabat | 
(madjalah kanak2), t'ga nomer Garuda (madjalah kana! 2) 
empat nomer Menara Merdeka (m:djalah penghibur ha- 
t). buku Sajur-sajuram negeri kita (tjara menanam dan 
memehhara tanaman dikebon) penerbitan istimewa 
Me:dexa Sampai Achir Zaman Siasat 
BINGKISAN B. Isinja: Kupasan Faham Pelitik. Tata 
Negara (Staais & Administratiefrecht), Hukum Tata Ne- 
gara Republik Indonesia Sociologie dan Kebudajran. 
Reatjana, Procursi (Republk Indonesia), Tiongkok Kor- 
perensi Alim Ulama. Sebingkis harga R. 200.— 
Pesanan harap disertai keterar gan Bingkisan A at:u B 

BADAN PENERBIT NASIONAL. 

    

A3 
Yg 

PAKISTAN DIANGGAP MUSUH.'” 
Oleh Jammu dan Kasmir, 

Pemerintah Jammu dan Kash 
mir mengumumkan bahwa Pakis 
tan dianggap oleh kedua-dasran 
tsb sebagai negeri-musuh. Dim 
nctanja kpd Pakistan, kedua dae 
rah itu menerangkan, bahwa 
orang2 js dipindahkan ke Pakis 
tan tidak bokh kembali, sebe 
um permusuhan selesai. 

"Baik diketahui, bahwa Kash 
mir mendjadi rebutan antara In 
da dan Pakistan, sedjiak kedua 
negeri in mendjadi dominlon. 

Ag 

BLOKADE BERLIN DIPER. 

: Ss ERAT. 

''Sovjet Rusia berusaha menju 
litkan lagi usaha Ingg.-USA utk 
mengangkut persediaan2 melalui 

udara ke Berlin, jg diblokir oleh 

Busia. Utk mentjegan djangan 

sampai sektor Berlin-barat mem 

beli bahan? makan dan bahan? 

lain, maka disektor Berlin Timur 
(daerah Rusia)" orang . harus 
mimbsli den uane. mark. 

jm 

DJEPANG DIBERI KEBEBASAN 
POLITIK-EKONOMI, 

Menurut maujalan Aamegka 

»Newsweek”, kement. luar re- 
yeri dan kement. perang USA ' 
telah menetapkan gari-2 politik 
baru mengenai Djepang, sehing 

ga Djepang diberikan kesem- 
patan utk. mendapat kebebasan 
d lapangan politik dan ekonomi. 

Meskipun pihak resmi belum 
memberi keterangan apa2, ma- 
djallah tsb berpendapat bahwa 

tentera pendudukan Amerika di 
Djepang segera akan semata2 

mengurus soal2 militer sadia. 

FEM. PERANTJ!IS AMBIL 
TINDAKAN KERAS 
Thd pemogokan ' 

Tentera Perantjis dan pa- 
sukan keamanan dgn perleng- 
kapan yerang jg lengkan pa- 
da malam Saren menduduki 
tambang2 batubera di Peran- 
ije-tengah, d mana 350,000 
kurub moszok 14 heri. Merekn 
menuntut lenaikan upah 40 
pCt. Tirdakan rem. tsb d.- 
lakukar. setelah menteri DN 
Mceh menuluh Kominform 
memberi perintah krd buruh 
utk mengadakan remogokan 
itu, jg akan sangat merugikan 
industri batubara Perantj s. 
, Ba 

PENGIRIMAN BERAS KE 
3 INDONESIA. 

Badan bahan makanan darurat 
internasional dj Washington me 

ngusuikan spj-4 negara di Asia 
Tenggara, diantaranja Indonesia, 

Giberj tambahan beras sebanjak 
120.000-ton. Dari djumlah itu, 

Indonesia (daerah pendudukan 

Blah) mendapat 33.000 ton dari 
Eguador, Mexico dan USA. 

apa 

BRIGADE DP. DIBUBARKAN., 

Menyrut pengumuman markas 

besar Angkatan Perang Republik 

no. 23 Kesatuan Istimewa. Briga 

de P. dari TNI mulai tg. 14/10 

tg. 1948 telah dibubarkan. 

Pasukan2 jg tergabung didim 

kesatuan tso. ialah resimen2 

1001 dan 1005, Brigade I dan H 

serta Pasukan Djibaku Indone- 

sia.-Ant. : 
oma 

KUPON UANG KETJIL BARU, 

Kupon2 dari R R 2,50 dan R 5.- 

sebagai pengganti uang ketiil jg 

sedjak beberapa lama beredar 

dikota Magelang akan diganti 

gengan kupon bari oleh kepala 
keuangan “kantor keresidenan 
Kedu jx akan mulai beredar tg. 
1/11 dan berachir tg. 21/12 jad: 
Tidak sebagai kupon jg ada seka 

rang kupon baru itu asan berla 
ku buat diseluruh keresidenan 

Kedu.-Ant. $ 
LI 

LULUS UDJIAN. 
Lulus dim udjian doktoraal 1 

pada Perguruan Tinggi Kedokte 
ran Surakarta pada tg. 11-15/10 
-48: R. Ismojo (Pekalongan), 
Nj. R.A. Titien- Pamurahardjn | 
(Serang), Kadri (Kota Gedang 
Sumatera), Arifin (Bukittinggi) 
dan Djokosutadiwirja (Serang), 

    

       


