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uran mati

Kemarin

ti

bang.

pasukan2

didaerah ini

ter-

oleh pesawat2

dibantu

PBB

:

- Seoul djadi rebutan.
terachir jang tersiar di

Berita

menjata-

Tokio kemarin petang

2 kolone tentara P.

kan, bahwa

B.B, jang menudju ke Seoul kini

jang

diterima

telah mengadakan serangan dengan bebatnja, Pertempuran mati2an didjalan?2 didalam kota telah terdjadi dengan seru. Dikatakan djuga, bahwa p-rlawanan jg
dilakukan oleh pasukan? Korea
Utara sengit djuga.
Dalam pada itu dikatakan bah
wa pasukan? PBB telah berhatsil
dan
menjeberangi sungai Nam
melakukan pertempuran hebat di
sebelah selatan kota Seoul. Selandjutnja menurut berita itu pasukan2 angkatan laut PBB. ke-

kesatuan2

York

dari'New

mendekati ' kota
atan laut Amerika Serikat telah berhatsil
Seoul hingga -jarak kurang dari 2 km. Gerakan2 jang diadakan
oleh angkatan perang PBB sesudah melakukan pendaratan di pea

Ega
|

dengan mendapat bantuan dari tank2 Mershing

labuhan Inchon
sebesar

menduduki 'hampir

48 ton telah dapat

mematahkan

dan berhatsil

nandjung Inchon

seluruhnja

perlawanan

seme-

pihak

Korea Utara di djalan raya antara Inchon.dan Seoul.

|

'Tank2 serta alat2 militer berat

me

lainnja dan ribuan pasukan2 da-

|
0.0.

rat PBB jang telah
didaratkan
jang
dari sedjumlah 261 kapal,

pada dewasa ini sedang berlabuh

|

0.

dipelabuhan Inchon kini telah di-

|.

kerahkan semuanja

Ikat

Sebagai akibat

kan2

jang

penemba-

seru dari pihak

bahwa seba- '

dapat dikabarkan,

1

-gian besar dari pelabuhan Inchon
telah habis terbakar.

000
|

gerakan pem-

Inchon dilakukan

pasu-

bersihan terhadap -sisa2

—

kota

Sementara itu disekitar
Utara

Korea

kan?

jang telah ter

induk PBB.
Sementara itu serangan2 pasu—.

kan2

|.

Amerika

Korea Selatan,

Serikat dan Inggeris didaerah Pu
san dilandjutkan dengan kuatnja.
| Dikalangan para peradjurit PBB

—

gerakan

- gerakan 'ini disebut2

| kembali ke Seoul. Pada dewasa

— ini disepandjang garis pertempu| ran pasukan? PBB berada Jalam
“kedudukan
dan PPP
se

demi-

— menjerang.
Ka

(0... Mengenai aksi angkatan perang
|. PBB dipantai timur Korea dapat
| dikabarkan, bhw kini' gerakan
— madju kearah Pohang dilandjutbantuan
|. kan dengan mendapat
jang
meriam
tembakan2
berupa
|.
perang
kapal2
dilepaskan.oleh
0.
— PBB diantaranja kapal penempur

bia

- Missoury.
- Bertentangan
“jang diterima

“aja kota Pohang

dengan berita2
lebih dulu rupa2tsb. masih belum

: | direbut oleh pasukan2

Korea Se-

“latan. Jang telah - diduduki hanjalah kota Angalumi jang terletak disebelah selatan Pohang. Ke

h
—- marin kapal2 perang PBB masi
atas
oman
pemb
terus melakukan
D0

——

“Pohang.

kota

|

“Djendral. Mac

Arthur telah mengeluarkan ulti-

'matum jang menjerukan kepada
pasukan2 Korea Utara supaja
menjerah. Ultimatum tsb. termuat
| disurat2 selebaran jang disebar-

|

kan atas daerah2 tempat penem-

0000

Te
0000

| patan pasukan2 Korea Utara.

Selandjutnja dikabarkan, bah-

on pesawat2 pembom PBB B-29
kemarin telah mengadakan pem'boman diatas kota . Pyongyang

Orang, diantaranja

O-

perempuan dan anak2,
2. 2000| tang2
telah terkubur hidup2an pa0.001

Ida Djumat pagi” ketika gu-

0

nung berapi Hibok

|
—I-

dipulau

Wongshan.
Serangan2 ini
telah banjak menimbulkan kerusakan2. Dalam pada itu disektor
Taegu-pasukan2 PBB djuga telah mendapat beberapa kemadju-

(nam buah kota telah ter-

ai

PenghuDa-

Badan

pertemuan di Makasar.

tentang formatie dr. kepala2 dja
akan

nantinja

tjaraan bersama dengan acting gupernur Maluku,

pembi-

diadakan

Mandouw

jang

da
formatie jang telah ditentukan

supaja

kini berada di Tamohon,

Ds

Yerd)

mengadakan penangkapan setjara

besar2an djika parlemen telah me
nerima baik
nis. Ant UP.

undang2

Pertukaran

Tabita

SEKRETARIS GAN YEN SHU
—
TIBA

sa

i

kapal

Takun telah tiba di Tandjung

Antara

pemerintah

RI

Amerika

dan

Serikat

blh

toa

serbu

Nehru

Djuma'at

oleh PM Nehru

sewaktu

masuk

djumlah 250.000 buruh

se-

textil di

- | Bombay telah mengadakan pen.
| gokan sedjak dari tanggal
Agustus ibl. Ant-Rtr,

14

Besok pagi djam 10.00, djenazah2 itu

dimakamkan

“itu sebagai tanda dukatjita diadakan per
temuan antara beberapa perwira “ dan
pembesar2 sipil dari Jogjakarta.
Nampak hadir antara lain Letnan Ko

lonel

tenang, supaja

« Didalam: menjeleseikan . masa-

..

alah angkatan perang dalam menjempurnakannja
tjukup dipertjajakan kepada pihak jg berwadjib. Diharapkan supaja segenap
lapisan rakjat dan
organisasi2
memberikan bantuan sepenuhnja
terhadap masaalah itu.

'sama

oleh

tadi, bahwa

pengumuman

pertukaran

Dalam

Belanda

negeri

kedaulatan

lagi mendjalankan

wadjiban. itu,

itu

karena sesudah

adalah mendjadi perlu
tidak

nota

ber-

hak2

dan

lingkungan

belum tahu menahu

jang

ren:

“jani

pertukaran

.
-

terdapat diumlah uang

seharga

le

bih dari 130 djuta dollar jaitu 113 djuta

sebagai hadiah sedangkan jg.
selebihnja
diberikan sebagai

lain2nja dapat dikatakan dalam keadaan
baik,

Aia

tunda.

tentang ka

Atas

Sa

-

pertanjaan

apakah

utk-

pan
akan diperiksanja
Sultan
Hamid, karena hal ini sebelum
diserahkan kepada hakim, pihak

pemeriksaan

hakim

tidak

nurut.

Meester

menerangkan bahwa
menurut .«
pendapatnja tidak. perlusdiada-

turut tjampur.
Doktor

Sultan Hamid

akan diadakan

ini

mahkamah

isti-

mewa, Mr. Dr. Kusumaatmadja ”

Me-

Kusuma-

untuk

perkaranja Andi Azis akan dia-

dakan mahkamah luar biasa, didjawabnja

bahwa untuk

Andi

“Azis ini mungkin akan diadakan

akan diperiksa.

Dapat diterangkan, bahwa
menurut
atjara jang sama jang dipakai oleh sePa
Mr. Dr. Kusumaatmamua negeri jang ikut serta dalam renja.
Rn
tjana Marshall itu maka selain dari paSelandjutnja “didapat kabar
da 5Y6 maka bantuan jang diterima oleh
bahwa isteri Sultan Hansid oleh
Indonesia itu akan dipakai untuk memapemerintah diberikan kesempadjukan rentjana' pembangunan “ekonomi
tan untuk berkirim surat kepa
dan kemadjuan2 lainnja. Jang 5Y6 tadi
da suaminja.
.
disediakan untuk
pemerintah Amerika
BRA
PA
NINA
Serikat dan untuk memberi bahan? jangPN
SANKEN
EA RENA
kekurangan di Amerika Serikat. Peme'rintah Indonesia telah menjetudjui untuk
PARTAI MANAPUN DJUGA. memberikan kepada pemerintah AmeriBerhubung dengan induk karaka Serikat keterangan2 tentang distringan tg. 15 Sept. jbL, jg berke:
' busi dan kemana perginja barang? jang
pala : PKI — Partai

ACOMA BUKAN ONDERBOUW

diperoleh dengan hantuan ECA tsb, tadi.
Perlu diterangkan, bahwa

pertukaran

tidak langsung

nota antara kedua pemerintah itu tidak
ada hubungannja dengan bantuan eko-

oleh

bekerdja

nomi Amerika Serikat lainnja kepada In-

jang

5

atmadja bagaimanapun
djuga
soal perkara Sultan Hamid ini
tidak boleh terlalu lama ditunda

terdiri dari bantuan

negeri2

Kota Sudarisman

kann ja mahkamah istimewa tsb.

pindjaman. Dari djumlah 130 djuta tadi
ada disediakan sebesar 37 djuta dollar

ke-

tjana bantuan ekonomi-kepada Indonesia
“ini

diberikan
17 djuta

Suharto, Wali

Purwokusumo dan lain?nja lagi.
Sementara itu dapat dikabarkan disini,
bahwa bersama2
rombongan djenazah
dari Indonesia Timur itu datang kem:
bali Staf Brigade X jang masih berada
di Indonesia Timur, Dengan kembalinja
anggauta staf itu, maka seluruh Brigade .
X dewasa ini telah berada kembali
di
Jogjakarta.
Achirnja dapat dikabarkan disini, bah
wa selama pasukan2 Brigade itu mendja
lankan tugasnja di Sulawesi Selatan, ha
nja terdapat 17 orang jang gugur, adapun

Sultan Hemid.

atmadja Ketua Mahkamah
gung
“menerangkan bahwa

ngan rentjana Marshall.
Diterangkan

Bahagia Semaki.

di Taman

— Semalam diruangan Markas Brigade X

Dalam “ pertjakapan
dengan
pers kemarin Mr. Dr. Kusuma-

para demonstrator

dari buruh textil jang mentjoba
menghentikan mobil jang dinaiki

5

tiang.

dan diadili diluar daerah dimana ia melakukan perbuatan tsb.

— RRT di Djakarta dan wakil2 pe
merintah Indonesia. RD.

di “Bombay

sym-

nja. Andi Azis

diterangkan, bahwa pertukaran nota inj terdiri dari sebuah
di Indonesia a.l.
persetudjuan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat jang menentukan bahwa pemerintah Indonesia menerima melandjutkan hak2 dan kewadjiban
pemerintah keradjaan Nederland dibawah ECA pada tg. 2 Djuli 1948 ja ni dalam hal2 dan sampai dimana hak2 kewadjiban itu dikenakan pada penerimaan
dan pemakaian bantuan ECA jang diberikan kepada Indonesia didalam lingku-

Bombay

di
Kemarin siang djam 14.30 datang
ah
djenaz
17
ng
Semara
dari
Jogjakarta
Brigade X Garuda Mataram
anggauta?
jang gugur di Sulawesi Selatan baru? ini
waktu mendjalankan tugasnja disana,
djenazah2 itu disambut
Kedatangan
duka tjita sedangkan
rasa
penuh
dengan
rumah2 ditepi djalan jang dilalui djena
zah2 itu mengibarkan bendera setengah

tas pertanjaan apakak

nesia Kyo Yinig. Kedatangan ini

textil

tinggal

3

'

DARI INDONESIA
Tt
DATANG.

17 DJENAZAH
TIMUR
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nota mengenai bantuan ECA kepada Indonesia. Dalam suatu pengumuman bersama oleh kementerian L.N, di Djakarta dan kedutaan besar Amerika Serikat

Pemogok buruh

bagian untuk haminte.

menjatakan,

Perkara

Dim terima dan pakai
bantuan ECA

.

Priok dari Hongkong sekretaris
pertama kedutaan RRT di Indo

Ind. AS:

mendjadi gedong akan dipakai
DPR daerah Jogjakarta, dan se- »

- Indonesia landjutkar hak2 Bid.

anti-komu-

Hari Sabtu jl. dengan

nota

Kena
berarti.
mengutjapkan —
Kepala daerah
djuga
Demikian
terima kasih.
2
Prof. Sardjito.
3
tsb
gedong
djadi
Sangat boleh

Brigade Garuda Mataram itu, seperti
Hari Sabtu pagi bertempat di
bekas gedong
Badan Pekerdja, — diketahui berangkat dari Jogjakarta ke
Sulawesi Selatan pada tgl. 19 April dan
dilangsungkan
penjerahan
gekembali
seluruhnja
di Jogjakarta ha
dong tsb. kepada kepala daerah,
ini tanggal 17 September. Mereka di:
dan inventaris serta barang2 besana dalam #ugasnja antara lain telal
rupa buku2 kepada
perguruan
ikut mengadakan pembersihan terhadap
tinggi Gadjah Mada. Penjerahan,
sisa2 Andi Azis dan menghadapi perisdilakukan oleh ketua
parlemen,
tiwa 5 Agustus baru2 ini.
Vir. Sartono dan diterima oleh

untuk

sedia

telah siap

| Dikatakan, bahwa barang2 jg.
diserahkan itu sebetulnja tidak -

Bekas gedong BP dise
rahkan pd Kep. Daerah

telah
yincie Maluku di Makasar
bangan
baik
materieel maupun
ke-- moreel kepada Maluku dalam usa
surat
uk
seputj
ah
mpaik
menja
bil tnd akan keras!
ha pembangunan dan
mengawapad a Men. D. N. di Djakarta da
Agen2 Cominform kini telah
si
supaja
likwidatie
dapat
berdja
dapulang kembali« dari konperensilam mana dinjatakan, bahwa
lan
dengan
lantjar.
Achirnja
diaja di Warsaw dengan membawa
lam rapatnja pada tgl. 14 Sept.
desak,
supaja
pem.
pusat
selekas
instruksi2 untuk menghantjurkan
jang barur lalu telah ambil kepumungkin
mengangkat
seorang
usaha2 perang Inggeris dan peme
pemetusan : mendesak kepada
Gup.
untuk
Provincie
Maluku.
rintahInggeris kini sedang imemrintah pusat untuk mengakui Ko “R.M.
| pertimbangkan untuk menindas
mite Nasional Indonesia Provin| agitator2 buruh merah, demikian
Pem.
dan Dewan
cie Maluku
diterangkan kepada madjelis ren . Darurat di Ternate jang dibentuk
PESAWAT TERBANG UNTUK
dah Inggeris pada hari Djum'at
GIA.
pada tgl. 17 Mei'59. Selain itu .
oleh menteri perburuhan.
Menurut radio PCJ bari Sabtu
djuga didesak kepada pemerintah
uruhan — George
. Menteri
pagi telah berangkat dari Schippusat supaja membatalkan pernja
saacs menjatakan, bahwa pemehol di negeri Belanda sebuah petaan Tamohon sebagai Ibu kota
rintah tidak akan bimbang untu!
sawat terbang Convair ke DjakarProvincie Maluku jang dilakukan
mengambil tindakan2 jang perlu
ta untuk dipakai oleh GIA.
Ini
oleh Acting- Gubernur, . Maluku,
pada itu
dalam hal ini, Dalam
adalah pesawat jg pertama
dari
Mandouw, dan meminta
supaja
bahwa djawatterdengar kabar2,
8 buah pesawat lainnja jg dipe“Ternate didjadikan ibu kota seInggeris (Scotland
an rahasia
san di Santiago untuk GIA. RD.
mentara Provincie Maluku. Dite-

Sebagai diketahui, bahwa

besarZan didaerah

mengadakan

“bitjarakan

watan untuk Provincie Maluku jg.

penjerahan

2

tsb.

dan

Maluku

gja tidak ibu kota lagi, tapi rakjat Indonesia seluruhnja memandang tetap sebagai kota perdjuata
ngan kemerdekaan.

didjaga segala perkataan2 dan
untuk menghindari
perbuatan2
perpetjahan diantara bangsa kita.

mengam

is akar

Ing

membubarkan

| abu panas.

Maluku

Provincie

bung

lam-pertemuan

Provincie

Dharurat

Pemerintah

win

tetap

rang

an dan mereka disini mengadalam pertemuan bersama tsb. diakui selekas mungkin agar djawakan serangan2 dengan didahului
tan2 dalam waktu jang singkat dapat bekerdja.
oleh tank2. Devisi Cavallerie P.
rangkan selandjutnja dalam Surat
'B.B. kini telah sampai disungai" | Lebih-djauh dapat dikabarkan,
tsb., bahwa Badan
Penghubung
Pro.
ubung
Pengh
bahwa Badan
tsb. tugasnja ialah memberi sum-

Polisi

Camigan (Filippina) meletus
dan menghambur-hamburkan

terbang jang membawa
duduk menteri negara
Belanda, Mr. Fockema
mengurus pemulangan
jang ada dalam KL.—

mengatakan, bah-

Mr. Sartono

— PERINTAH BAMBANG
SUGENG.
masa konUntuk menghadapi
solidasi angkatan perang jg akan
datang, baru2 ini oleh kol. Bamtelah dikeluarkan
bang Sugeng
perintah harian, dalam perintah
mana dinjatakan bahwa hendaknja semua anggota angkatan pe-

Indonesia—Belanda.

:

i

wa meskipun pada waktu ini Jo-

serta

menaruh

Australia

VI.

ana

kepala daerah serta prof. Sardji-

terhadap negapati sepenuhnja
didaerah2
timbul
jang
baru
ra2
itu. RD.

Pc.

Korhite Nasional Indonesia

Spender

Achirnja
bahwa

:

K. N. I. MALUKU

“Kemarin

disambut “oleh wakil2 kedutaan

| KO KOTA TERTUTUP ABU.

Uni

Minta Ternate didjadikan
Meluku
Ibukota prop. ProVinc
ie Maluku dan

anR3
- “iring2an Pa Kenal
dan
| oleh pesawat2 terbang pemburu
“

Moskow akui.
Sementara itu radio Moskow
dalam siarannja kemarin dulu telah pula mengakui bahwa - pertempuran hebat kini berkobar di-

SIDANG

menteri2

Dalam pesawat
Rum, turut djuga
perang
Urusan
Andreae
untuk
serdadu? Belanda

selaruh medan perang.

| (“kepung oleh pasukan2 PBB didaerah tsb. Djuga pihak Korea
“Utara pada hari Djuma'at jang
mendatang— lalu kabarnja telah
| kan bala bantuannja 'sedjumlah

“Corsair jang berhasil dari kapal2

rensi

ra dapat dirampas..

PBB

ikut serta didalamnja.

gantinja di Nederland, akan dipastikan
oleh pemerintah di Djakarta,
sesudah
Rum tiba.
Dikatakannja,
bahwa
ia bermaksud
kembali ke Nederland pada achir bulan
Oktober jad untuk menghadiri konpe-

TAHUN

to dari Gadjah Mada.

dan mendjadi anggota dari Pakt
itu. Tetapi ditegaskannja, bahwa
mempunjai
Pakt ini tidak akan
tidak
Serikat
Amerika
arti djika

mengatakan, bahwa siapa jang akan meng

marin dulu telah berhatsil mereKimpo.
terbang
but lapangan
“Persediaan sendjata? Korea Ulta-

ber-

untuk

tan, djika Indonesia ikut

Sabtu malam berangkat dari lapangan
terbang Schiphol menudju Indonesia be
kas Komisaris Agung Indonesia di Nesterland dan kini mendjadi Menteri luar
negeri, Mr. Moh. Rum. Kepada pers ia

210 —

Spender

0.0...

16.50

f 9.50

bajangan

Dalam suatu perskonperesi di
ngannja telah tiba kembali di Dja
luar negeri
New York menteri
karta dari perdjalanan
keliling
Y Australia Percy Spender meneke Kalimantan dan Sumatera. Di
salah satu dari
rangkan, bahwa
lapangan Kemajoran Presiden di-.
pembitjaraan2nja dengan pembeSerikat jalah masar2 Amerika
sambut oleh P, M. Moh. Natzir,
Irian.
saalah
Menteri2
Pertanian
Tandiono
“Dalam padi itu Percy Spender
Manu, menteri Perburuhan Suromenegaskan, bahwa pemerintah
s0, menteri Sosial
Harjadi dan
membajangkan
telah
Australia
jang
Pasifik
Pakt
suatu
adanja
Walikota Suwirjo. Dari KemajoMe
.
Atlantik
Pakt
dengan
serupa
ran Presiden terus menudju keisnurut Spender Pakt ini harus metana Merdeka. Dilapangan
terliputi semua daerah dalam lingbang Presiden tidak mau
mem-beri keterangan sesuatupun
ke- .kungan daerah2 diantara Australia, Amerika dan Kanada, kepada pers. RD,
tjuali Djepang. Ditegaskan selan
djutnja, bahwa ia tidak keberaMR. RUM
BERANGKAT.

tank Korea Utara. Dalam pertem

puran2

petang ' djam

Presiden Sukarno dengan rombo -

Naktong.
Pasukan2 PBB jang
madju
bergerak ' kearah. Seoul
berhatsil menghantjurkan 6 buah

berita2

2

LN

sang

Pakt Pasifik

Sukarno kem

bali di Djakarta.

ai

NOMOR

“(ANGGAUTA S. P.S)

RAKJA1”

Presiden

2g

“aurut

(085

1 kolom "

| millimeter

UMUM

HARIAN

- SENEN 18 SEPTEMBER :1950..
MEA mepapa BAFANNARNEP

Fe

Advertensi :

Red, Malam Telp: 340.

je

13
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..”

Tugu 42, Jogja:

Ta Snatap:

Sen

sama

dalam rentjana Marshall, Hal ini akan
memberikan Pesempatan kepada Indone
“sia melakukan pembelian? dinegeri2 tsb,

donesia jaitu pindjaman

jang

diberikan

rentjana Tap ah
Ke

oleh

100 djuta dollar

EXIM

tehnik. RD,

Bank

atau
7

Murba,

dan

jg antara lain didalamnja ada ka-

Jimat Nan
Acoma, jg boleh
dikata onderbouw | Partai Mursa

Ae

» Pihak pimpinan Acoma

beritahukan,

bahwa

Acoma

ada-

lah souvereign, bukan sekali-kali
onderbomu dari partai 'manap:

.. djuga.

Kebumen | tenteram kembali :

@menjokong ak terselenggaranja
'Teduladha dengan keteraholat

ag) menjaga

| ngan2

-

Mengenai program

se-

kabinet

di

njatakan, bahwa GPII dapat me
nerima

seluruh

program

tsb.

.kan usaha menjelesaikan keama

sapi dsb.) jg.

Aas:

miskin,

nan

dalam

negeri:

mana diharapkan, '

Mengingat

maka GPII
menjokong

usa-

petani

nja

ensi PNI Sumatra Utara jg dilangsungkan pada

jah2 konsesi di Sumatra

Utara

rintah.. Kedua, mendesak kepada
pemerintah supaja selekasnja me
. ngembalikan gedong2 sekolah jg

hu.

» “ dipakai-Apri untuk dipakai kem'. bali mendjadi gedong sekolahan.
“

Ketiga, mendesak kepada peme| rintah supaja setjepatnja memper
..
banjak perguruan dan memper. lengkap guru2..
mpat, mende
sak kepada pemeris tah supaja ke
50
sehatan untuk rakjat diperbaiki

tg.

:

telal dibu “dengan mendirikan poliklinik ser
ta menempatkan
| desa2.
:-2

—.
senurut
Ban
:

Ona

oleh undang2

dasar

se-

5 mentara R.I. bagian V pasal 7.
“ajat1, 2, 3 dan4. Pasal
8 ajat 1
| dan pasal 12. Mendengar penda
“pat2 dan andjuran2 dari utusan
“PNI didalam konperensi itu, ber
pendapat: a. bahwa saudara Saleh Umar komisaris PNI Suma-

- tra Utara, wakil Residen R.I. Su
— matra Timur dan anggota parle
men R.I. jang ditahan oleh keku
'-asaan pemerintah R.I, di Sibolga

ma
.

sedjak 13 Djanuari 1950 dan sau
— dara M. Jacob Siregar, saudara
Chadidjah keduanja anggota
pada

mg,

PNI sampai sekarang masih di-

. tahan jang telah 9 bulan lamanja
adalah

aja Sa

ri raja Idul korban distadion Sriwedari
pada tanggal 22-9, jang
maka

.merobah

kebiasaan

dalam tuntunan

ialah

karena

agama Islam soal

bertentangan dgn.

hak2

'dasar manusia. b. bahwa sampai

WABAH TJATJAR MENGA£
MUK.
Belakangan ini banjaklah kurban karena berdjangkitnja
wabah tjatjar. Baru2 ini disekitar
kota Bandjarmasin, dalam sepuluh hari sudah lebih 70 djiwa jg.
tewas. Begitu djuga di Martapura dan Hulu Sungai, jang tadinja
tempat

itu

sedang.

ja Sura Kepat Pe"
ma una

ala Mel

anu

an

“kan, adalah tindakan

demikian

ber-

ini,

telah diadjukan

kabar

jang

terachir

ini,

Pemerintah

pertjakapan

JL JA.

van den Bosch, berke

rah RI. Sekarang perundingan
tentu hanja akan dilakukan
de-

tjalon

itu

beberapa waktu

Serikat Buruh Kesehatan, Persa- tuan

Buruh

Kesehatan

Indonesia

dan Persatuan Djururawat/Bidan
Indonesia
dalam menindjau pemeliharaan kesehatan rakjat.
Memutuskan:
Mendesak kepada Pemerintah
untuk melaksanakan
-perbaikan2
itu dengan djalan:
1. Mengerahkan seluruh tenaga
kesehatan, baik tenaga pemerintah maupun partikelir:
2.' Memakai tenaga2 ituy :dengan
kehidupan jang lajak:
Menjusun
Kementerian/Djawatan2 Kesehatan dengan tenaga2 jang progressief, dalam
“hal mana hendaknja Serikat
Buruh Kesehatan diperbolehkan ikut serta:
Mengadakan tempat2, peraturan2 mengenai perawatan
rakjat pada umumnja,- buruh
pada chususnja-, jang sesuai
dengan keadaan.

3.

Pem dana
orang bekas

26.500
tentara:

Konperensi Djawatan latihan
kerdja dan pemulihan dari Kemen
terian Pembangunan Masjarakat

jang diadakan “di

Surabaja

dan

Semarang Minggu jl. telah mengambil putusan antara lain :
Mempertjepat usaha penampu-

ngan anggauta2 tentara jang didemobilisir. Dalam tahun ini buat
Djawa Tengah dan Timur akan di

Kalangan dagang

Medan tak puas
dengan K. P. M.?

heta, Per.

' injak permintaan claim, hanja besena

(Madiun)

Meraga
N De Ana

ketempat

.9 jl. dewan pemerintah Haminte

Jogja telah memutuskan menje
tudjui adanja perajaan Sekaten.
Menurut kebiasaan perajaan
Sekaten itu diadakan pada tiap2

deritaan rakjat pada waktu 'itu.

Hinggu kini jaitu sesudah-ha- ——
Hin
bis perang dan terbentuknja ne
gara Indonesia, perintah tsb be
lum
ditjabut oleh San
Buwono,

Mr. NOTOSOESANTA aa
CENT TETAP.
Sedjak

terbentuknja

Kesatuan,

Mr.

Negara

Notosoesanto

te-

lah berhenti sebagai Kepala Djawatan Kependjaraan, Pendidikan

3

Paksa dan Reklasering R.I.
Mr. Notosoesanto sekarang be

tjara jg efficient dah sjarat2” kerdja sebagaidoeent : tetap pada -

adakan
penampungan
sebanjak
ngan Pemerintah Negara
Kesa26500 orang, sebagian dalam latuan
pangan industri ketjik dan transSampai seberapa djauh perunport.
dingan jang lalu itu mentjapai
Organisasi2 bekas pradjurit jg.
hasil2, van den Bosch tak dapat .
bertudjuan
untuk
membangun
memberitahukannja. Hanja dinja
takan bahwa BPM berharap da- akan disokong dengan pemberian
kursus2 dan modal usaha. Persia
ruh Rumah Sakit di Bandjarmalam masa dekat akan dapat kempan2
penampungan tsb. kini susin kepada wartawan KR. .Ban- “bali mengerdjakan daerah minjak
malam exposisi
jang ba “Fasar
dah
selesai
dan telah dapat dimu.
djarmasin,
Brandan dan Atjeh. Ant.
4 n . pembangunan nasio
lai keresidenan Besuki.
Meme
“Nak ak Bogor
Kerdja sama dengan lain2 inKe euangan dan Ekonomi :
B AG aka
“Wartawan ,,KR” mengabarkan,
stansi jang deskundig dipandang
bahwa pada tanggal 14-9 jtl diperlu sekali untuk memetjahkan
— kantor kabupaten atas usaha Persoal penampungan dan pengem— beta, (Persatuan bekas Tawanan), 2
balian para pradjurit jang didemo
Perbata (Persatuan Bekas Tenta-!
bilisir dalam masjarakat. Ant.
Kalangan — importur/exportur gang Tionghoa ini mengeluarkan
— ra), dan Lembaga Pembangunan' Tionghoa di Medan pada waktu
sajur ke Malaya, dan memasuk. Djiwa Desa telah diadakan per- “ini gelisah karena semendjak Dja - kan dari Djawa
misalnja
gula,
berapa
sadja jang
dikabulkan,
temuan dengan wakil Djawatan nuari pengangkutan dari dan ke
djagung, bir, minjak kelapa
dll
lainja diberi tanda
,,peti/papan
“untuk merundingkan tjaranja me
Sumatra Timur via KPM tidak
bahan makanan.
patah, isi kelihatan” dll.
Atas
njelenggarakan Pasar Malam Ex-r begitu baik, sehing: a dalam wak
Keketjawaan terdapat
djuga,
kerugian jang diderita” karena
si Pembangunan Nasional. Se tu2 jang lalu mereka mengalami “karena barang2 jang dapat dikisebab2 pembungkusan KPM tisdr. Jaja Rais (Perbeta) dan
kerugian, demikian tulis. wartarim atau didatangkan
terdapat
dak bertanggung-djawab.
jz chabudin (bekas kapten ' wan ,,Antara” di Medan.
hilang ditengah djalan. AdakalaDichawatiri oleh kalangan daua Pembangunan Djiwa
26 Orang diantara 166 'pedanja pengiriman bir hanja petinja
gang Tionghoa ini, bahwa pela- membentangkan rentjama
dang jang tergabung dalam Persadja jang datang, birnja hilang,
janan KPM sematjam ini akan
malam, hadlirin setudju un kumpulan dagang Tionghoa
di
mempunjai pengaruh buruk tersedangkan
menurut
connossemengadakan pasar malam exMedan telah menderita kerugian .ment barang2 itu telah diserahhadap djalannja
perekonomian
Pembangunan Nasional pa- sedjumlah R 380.000.— disebabkan kepada KPM untuk
diangdaerah ini, mengenai persediaan
ri angkatan peng bulan
kan kurang
memuaskannja pekut.
barang dipasar dan harga2.
— ngangkutan KPM itu.
Terhadap kerugian2 jang dide
Selandjutnja diterangkan oleh
kai dibentuk. panitya pe
“Kesulitan mengenai pengangrita, baru sadja belakangan
ini
kalangan ini, bahwa kehilangan2
ra 2 Jang anggautanja per
kutan ini tidak sadja dialami dedapat diurus permintaan
claim,
jang belum di claim akan dike1 pengurus Pe
ngan pengangkutan barang kelu
oleh karena perkumpulan dagang
mukakan nanti, sedangkan buat
An
jang ditolak permintaan claim itu
.ar Belawan, melainkan djuga ter
Tionghoa ini baru berdiri pada

'tg 10 Djuli 1950. Diantara seba-

Ngrambe

keluarganja masing2.
Pemindahan itu diselenggara

Sebelum petjah perang dunia
kedua, perajaan sekaten itu selalu diadakan, tetapi sedjak pe.
-tjah perang kedua tidak lagi di
luruh Indonesia dalam sidangnja € adakan jaitu atas kehendak da
ri Hamengku Buwono Sekarang
genap lengkap
(pleno) pada tg.
ini. Hal itu mengingat akan pen.
11 Agust. 50 di Jogjakarta, jang

utamanja Djawatan Kesehatan le!
ri tugas itu tidak-demokratis. Memutusbih
bergiat lagi untuk menghilang
kan,-mendesak kepada pemerinaa DPR
, menu
tah R.I. supaja dalam waktu jg. . kan wabah tjatjar ini dengan segenap kekuatan jang ada, dan di
No. 39 — setjepatnja menjelesaikan perkaharapkan
wabah
tjatjar lekas
5
ra
Saudara2
diatas
dan
orang2
- agar su
musnah, demikian keterangan Dr.
Jain djuga jang masih ditahan se
Suranto, Kepala Djawatan SeluBana itu. — Ant

hadap pengangkutan dari tempat
“tai
e Belawan. Biasanja peda-

tgl. .15-9

tahun jaitu pada bulan Maulud.

pe-

de-

Djum'at

MENUNTUT
PERBAIKAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN RAKJAT.
Kongres Buruh Kesehatan Se-

terus, terutama

dinjatakan, bahwa menurut jang
diketahuinja perundingan antara
fihak BPM
dengan
Pemerintah
telah lama berdjalan, tapi selalu
masih didjumpai kesulitan.
Kini
keadaannja sudah berobah.
Dalam perundingan dulu B.P.
M. selalu menghadapi dua Pemerintahan, pertama RIS dan kemudian RI, karena Atjeh adalah dae

Madura

dari kedua

dikundjungi oleh organisasi2 buruh kesehatan -g-teryabung dim:

didjalankan

naan dengan maksud BPM untuk
kembali ke Pangkalan Brandan,

ranto kepada kita, jang menjebabkan
makin
banjaknja berdjangkit penjakit tjatjar ini, kare.

Dan dalam soal

seorang

pembersihan

W.

per-

dosbi

sat setjepatnja mengambil
pu
tusan untuk menundjuk
salah

JE Put

Dalam satu

keterangan Dr. R. Su

perahu2

wmumnja,

pada

Daerah

ngan wakil BPM. di Medan, tuan

haja ini.

na banjaknja

listrik.

B.P.M. KEMBALI KE BRANDAN DAN ATJEH ?

sebjara gelap, jang datang dari
sidang tersepulau2 Madura jang tak ada peneputusan sbb: nah dengan tegas menerangkan
.djagaan,
sedangkan disana wa. bila saudara2 itu akan dibawa ke
muka Hakim atau akan dil
- bah tjatjar sedang menghebat.
belum

-sekarang pemerintah

aliran

mimpin keterangan dari AUI Komandan
jang dulu masuk
ke
Nur Sidik, ialah
Apri, tetapi pada suatu pertempuran kem
'bali kepada AUT, tertembak didesa Kali
puru, 18 Fin Utara dari Kebumen. Pun
menurut berita
lain, penulisnja AU.I.
ialah adiknja sendiri dari Kiai Sumola--nguy sekarang infstelah dapat ditawan,
Demikian keterangan sdr. Sutarjo, Kepa
la Djawatan
Penerangan Prop. Djawa
Tengah, jg baru2 ini menindjau daerah
Kebumen.

djangkit pula wabah jang berbaMenurut

Pemerintah

Menurut

masih belum berdjangkit wabah
tjatjar tetapi pada achir2 ini dikedua

dari

hari

hari

jbl ini telah dilakukan pemutar
an dan pemindahan
“djinazah2
dari 5 orang PBI jang berhubung dengan peristiwa Madiun,
telah ditembak dan dikubur di

Selasa jad ini akan dibubarkan
kan oleh Panitia Pemindahan jg
setjara resmi dan segala peker didirikan oleh orang2 Sarbupri
djaannja akan diserahkan kepa
di Delanggu, karena 3 dari mere
da koordinator
pemerintahan
ka adalah orang2 Sarbupri.
untuk Sumatera Timur, tuan
Lima orang itu ialah: 1. Wijo
Munar
Sastrohamidjojo, bekas
to (SBKA), dimakamkan di Sra
Bupati Deliserdang RI jg kini « genj 2, Suroto (Sarbupri Delang
berada di Djakarta.
: gu), dimakamkan di Solo: 3. Su
Dalam pada itu dari kalangan
mardji
(Sobsi Klaten), dimaMasjumi dan PNI diperoleh kakamkan di Solo: Dibjo (Sarbubar, bahwa sebagai tjalon Guber
pri Delanggu), dimakan
di
nur Sum. Utara telah diadjukan
Jogja, dan 5. Sugino (Sarbupri
Mr. S.M, Amien dan Mr. AbubaDelanggu) dimakamkan di Kuto
kar Djaar, masing2 sub GuberWinangun. (BS).
nur Sum. Utara dan Residen RI
Pn
Sum. Timur. Menurut kalangan
SEKATEN DI JOGJA. “
ini usul supaja pemerintah puDalam sidangnja pada tg. 12-

Sebagaimana
halnja
dengan
Kebumen, pun Karanganjar sekarang sedang
sibuk membangun dan diantarania jalah
pembikinan betul dari Mesdjid Besar.
pemerintahan daeAdapun djalannja
rah, pamong pradja, polisi dsb. sekarang
sudah normal lagi, sedang djawatan2 jg
mengungsi ke Gombong pun telah kem
bali lagi ketempatnja masing2. Gerakan

tabir itu nan

ti tidak diadakan dan diatur barisan laki2 didepan barisan wani
ta dibelakangnja. Sebagai alasan

kawat2

disekitar daerah pegunungan Sadang dan
“Wadaslintang, dari Ketjamatan diperbasan Kabupaten Kebumen/ Wonosobo. Ge
rakan2 Militer ini senantiasa diikuti oleh
gerakan2 penerangan.

biasanja diadakan sebuah tabir
antara tempat
kaum laki2
dan

rawat di
memakai tabir itu tidak ada. Ant.
MENaNana
Ta

Resolusi mengoni Saleh
UMar memutuskan:
' Mengingat
hak2 dasar manusia jang diperin

“tahkan

KAUM MUSLIMIN SOLO
ROBAH KEBIASAAN.
Dari pihak jang bersangkutan
didapat
kaba, bhw dalam solat
Ied jang akan diadakan pada ha-

kaum wanita,

satuan untuk Sum. Timur

mendapat bantuan jg besar sekali artisalah senja dari Kiai Tjandi, ialah
orang keturunan dari Kiai2 jg ternama
dan terkenal didaerah Karanganjar.

mber baru2 ini telah mengambil dua resolusi.
Dalam
rtama dituntut a.l. pembagian tanah konsesi
kepada
dan jang kedua mengenai diri
Saleh Umar komisaris
atera Naa jang kini masih dalam tahanan pemerintah

untuk perladangan dan persawa
. han kepada kaum tani sesuai dengan persetudjuan prinsip peme-

pertjaja diperoleh kabar, bahwa
Panitya Pembentuk Negara Ke

kabel2

memasang

sedang sibuk

jg sakDengan adanja penerangan2
maka
njata,
jg
keadaan2
sama dan dari
teniinsjaf
telah
sekarang
disana
rakjat
tang kesesatannja Kiai Sumolangu dan
akan 'kesasekarang mengerti
mereka
lahannja Kiai tsb. Dalam memberikan
penerangan? untuk menginsjafkan rakjat, Djawatan Penerangan pada chusus-

menghadapi bahaja2 jg.
luar,
akan

— Dari kalangan jang dapat di-

“disana sudah

untuk

kepada

Menata
AN bani sbb:
a, mendesak kepada pe1 supaja dengan setjepat
ja “melaksanakan pembagian ta

lagi.

M.B.

1 —— konsesi supaja dibagi

kalau keadaan

tenteram

persatuan nasional jang kokoh

kabinet Natsir tsb dengan
. ha2 jang njata. Ant.

2.

ngetahui

Pada

PANITYA PEMBENTUK
NEGARA KESATUAN SUM.
TIMUR BUBAR.

ken
hanja
sekakeba
me-

dan

tampak
dari
memutuskan

Tapin
(
uan: SERA

Kebu

Tidak lama lagi Kebumen-Karanganjar
dan sekitarnja
akan mendapat
aliran
listrik lagi, karena pada dewasa ini E.

terutama sekali harus ditekan-

'penjembelihan

—

mai kembali terutama jg mengenai
daraan2 dokar2, gerobak2 dsb.
mobil2 kelihatannja masih kurang
li dan ini dapat dimengerti karena
njakan dari para mobilisten belum

| dalam negeri jang masih kabur
jang

Purworedjo

men, Karanganjar — Gombong telah ra

ditjapai dalam konstalasi politik
perimbangan kekuatan
benarnja.

lintas

BAN

Lalu

Na

adalah

Smkn Noka

sekarang

mungkin BISA NRNN, Meng
kara,

2

Tiada
Negara
Mada” di Jogjakarta.

Gadjah

E

SOBSI TJABANG WATES.
SOBSI tjabang Adikarto (Wa

tes( pada tgl. 15-9 baru2 ini telah mengadakan

maksud

rapat dengan

membaharui

Fa

susunan

Pengurus SOBSI tjabang. Rapat
tsb dihadliri oleh wakil2 dari
SBKA, Serikat Sekerdja Pengairan, Serikat Sekerdja
Pasar,
SBPU,

SB

Postel,

SB

Distribu-

si sebagai anggauta? Sobsi, dan
djuga wakil2 dari Djawatan Ke
polisian Adikarto, Djapendi, Ko
misariat Daerah Sobsi Jogjakar
ta sebagai penindjau2.
Setelah meninldjau aktiviteit
Sobsi tjabang tsb. pada dewasa
ini dan melihat bertambahnja
dan

timbulnja

perburuhan
kaum buruh
ka dibentuk
baru terdiri
Ketua:

banjak

masalah

jang dihadapi oleh
pada umumnja, ma
susunan pengurus 2
dari:

dipegang oleh S.S. Pe

ngairanj Sekretaris: S.S. Distribusi: Seksi Penerangan/Pen' didikan: “SB Postel, Seksi Peri
bendaharaan: SBKA. Seksi Organisasi: S.S. Pasar. Pembantu
Umum: Siswopandojo. BS.

ia

Siaran “RRI
RRI Jogja 5
SENIN

18 SEPTEMBER 1950.
2
06.35 Irama pagi.
07.45 Pengantar bekerdja.
12.15 Krontijong siang.
13.45 Musik ringan.
17.05 Dongengan kanak? tah Pak Guru.
18.20 Pendidikan tentara oleh Akade
mi
Militer.
19.30 Pantjaran Tegur tan oleh
ORJ
Poniman.

-

20.15 Pendidikan Masjarakat,
22.15 Ketawa sebentar Oleh
,/KawanRolkjat”, TI

MENDJELANG

PESINDO

Na

Untuk mendjelang

Pesindo seluruh

opes

Ren

3

Konggres

Indonesia

g

24 September 1950

jang

Tg

ke III di Djakarta, maka Dana
Tjabang- Pesindo Surakarta besuk pada tanggal 23 September,
dan

akan datang “akan mengadakan
Konperensi. Dengan seluruh Ran.
ting2nja ing terlingkung dalam
Dewan Nag
ep Sura-

(karta,

1

kabinet

Saba

nan

susunan jg paling baik jg dapat

DJINAZAH
5 ORANG FDR
DIPINDA.H DARI NGRAMBE.

:

Oam

|. GPII berpendapat, bahwa susu-

5?

Karanganjar

Pada dewasa ini suasana disekitar Ka
lagi.
kembali lagi seperti dahulu dan tanda2 dari 'kekatjauan2 tidak nampak
Pasar? kelihatan ramai lagi dan pembangunan2 toko2 Tionghwa jang dulu di
bumi - hanguskan, sekarang sedang giat dikerdjakan.

Bh

awal

dan

2 Lelga
BARA

proces
Ha
Natsir da
sampai achir, maka

|
' ke

Dalam pada

me-

buah) hampir

ta

separuh-

bada

Gan

kan

untuk katana
Sk
mn Peseroan itu menje
eksploitasi Terusan,
raan
ternjata pula, diduga
ighasilkan lebih daripa-

orbanan beberapa pesero.
ai.

dalan

tahun

2

Andaikata mereka

hari Rebo.

mendjalan-

an jang

salurkan/ dialihkan kelain usaha
Sosial jg tidak berarti kurang
jatim

orang

piatu

deb.

rdana Menteri
Lord
Id, jang terkenal sebanat jang
t

amat tjerdik!

ktu itu Pemerintah

is mulai mempengaruhi

Ing

segala

yan didaerah Suez, baik
nja sekitar Mesir, mau
penghasilannja . dari
e erusahaan Terusan itu: tetapi
ja tak terletak pada

t
5

an, jang dibiarkan

seroan
— berkedudukan

N

Terusan Swoz
di Paris.

jang

dengan Timur, jang dapat mempertjepatkan atau melambatkan
perdjalanan kapal
jang sekarang

perang, itulah

dapat

diatur oleh

Pemerintah Inggeris! Walaupun
lalam
tahun 1888 pada suatu kon
perensi antara

8 negeri

Sa Aline
: " . : Matang

jang

ter-

penting | dalam politik - dunia, teab
lah nan ukan,
bahwa Terusan

Singa baik ata 'masa perang,
maupun dalam masa damai selalu
tinggal merdeka dan terbuka untuk tiap2 kapal, dengan tak mementingkan benderanja” Tas
Hanana
Pemerintah Mesir
akan berhasil mengusir
tentarz
Inggeris dari daerah Suez, melain
kan dengan pembajaran kerusian
hampir 200.000 pesero Perusahaan Terusan Suez, jang tak. mungkin dapat dibajar dari anggaran
belandjanja, harus kita tunggu.

'Pasukan2 angkatan laut Amerika Serikat jang mengadakan ge
Taka pendaratan dipantai barat pada hari Djum'at telah berhasil
pula menduduki pulau Wolmi dau terus bergerak madju masuk pe| abuhan Tachon, pelabuhan
penting dipantai barat.
1

| Dengan demikian dalam gerak-

dan kubuka, jang
di
jang

— pangkalan2 persediaan bantuannja, djenderal MacArthur
telah

esar, seka-

mendaratkan pasukan2 dibela-

3

—.
kang garis pertahanan Utara, baik
jun 6000Gipantai timur maupun Tana
: muatan, jang — barat Korea.
ton, melaluiSegera setelah mendarat Angin
tai barat,
djenderal MacArthur
: EN ana semenudju kedarat dalam 2
memberikan
Kapal ketjit untuk
memberikan

komando sendiri.

un, jg.
r

padjak
seton

Amerika

Kini bendera

Serikat berkibar

disuatu

tempat jg hanja 18 mil djauhnja

dari Seoul, ibu-kota Korea, jg direbut oleh pasukan2 Utara pada
permulaan petahana perang:

Ye
spion Djepang—
ang di Asia Timur?
2

bit di.Peking hari ini mengabarkan ten
jg didjalankan oleh organisasi2 spion jg
Opsir2 Djepang dan orang2 Kuomin-

itu, Ha: ini Her

atas perintah Mac

“

Kane

dengan

menjamar

untuk

mengadakan perhubungan dengan
4.
pihak Kuomintang untuk mendi(3 1ikan jg disebut ,,Lembaga Tiongkok-Djepa
jg bertudjuan men
ajakan
Sai subversif di Tiong“kok. Menurut: ikabar itu katanja
Iwashita
menerangkan,
bahwa"

— missi militer Kuomintang di Dje. pang telah minta kepada pemerin2 taka Djepang supaja membantu
. mereka dalam usaha mereka un— tuk mengadakan penjelundupan?

ke: Tiongkok Darat.

Ant-NCNH.

-

Djuga
pantai

memb
timur. 5

di-

tai barat

Korea,

sebuah

muda

Amerika

tertinggi dan staf strategy
internasional untuk mempertahankan

-Eropa barat.
2, Dengan segera menambah pa
sukan sekutu di Eropa, termasuk
djuga pasukan2 Amerika jang disokong dengan program untuk

dari

3. Mengambil

-langkah2 | jang

perlu untuk mendjaga kesefamatan Djerman barat dan bagiin ba:
rat dari kota Berlin terhadap sa:
botase golongan2 jang dipengaruhi

komunis.

belakangan

Dalam

soal| |

ini termasuk

jang

Hjuga 5

tentang memperkuat pasukan poli
si Psk
Ant UP.
Pa
——

esa

|
t

— Sardar Jagat Singh telah Hliang

kat mendjadi Konsul dikedptaan
India di Djakarfa. Buat sementara pengganti tuan M. R. A. Baig
jang telah kembali ke India,

Anggauta komite 2 ank internasional
2 Negara

gai

telah diterima seba

anggauta

kontite

procedure

Internasional - dan

Dana

Keuangan, dalam sidang
bersama dewan pimpinan bank
dan dana tsb.
Negara2 tsb. jalah: Australia, Belgia, Kanada, Chili, Tiongkok,
Cuba, Perantjis, India, Italia, Pa
kistan, Inggeris dan Usa. Ant.
Rtr.
:
14.000

PENGENDARA BUS
. MOGOK !
Lebih dari separo perdjalanan2
bus dipusat London hari ini terhenti, ketika 14.000 dari 40500
tah perserikatan
buruh
untuk
kembali bekerdja.
Pemogokan takresmi mengakibatkan hampir separo dari 5.000
bus London tak berdjalan. Penghentian ini mendjalar dengan tje
patnja hingga malam dan 1.600
pengendara bus listrik hari Djum'
at ikut serta dengan pemogokan
hampir 13.000 pengendara
bus
dan kondektur. Ant. Rtr.

pasukan

Korea Selatan hari Djum'at mendarat dipantai timur antara Pohang dan Yongdok. Pasukan2 Korea ini naik kedarat di Changsadong, 25 km
sebelah utara
Pohang.
Operasi ini digambarkan sebagai suatu aksi jg terbatas untuk
sekedar menjergap musuh.
Menghantjurkan
Markas

besar

kantong.

djenderal

Mc

Arthur menjatakan
pada
hari
Sabtu, bahwa pasukan2 Divisi 25
Amerika Serikat telah berhasil
menjapu bersih ,,kantong” jg terletak didekat Taesan-Myon.
Dalam gerakan ini katanja 125 orang
dari pasukan2 Utara telah tewas.
Pasukan2 Korea

aa

NT

'Hanja Pepsodent mengandung Irium,
obat adjaib untuk memberantas selaput gigi

dan

membikia

gigi

putih

berkilau-kilauan.

dara nakal"
Melia
ni ta
OBAT. BATUK:

£

PEP. sii
— W—R

DJAWATAN METEOROLOGI dan
GEOFISIK
di DJAKARTA.

Fabrikant : Fa. Tripars
Kotakpos 197 Bandung.
sen
te

Membutuhkan beberapa pegawai akan dipekerdjaka
n Pt
In
strimen Maker. Lamaran dapat diadju kan tertulis
dengan menjebutkan idjazah, kepada
Kepala Djawatan Meteorologi dan Geofisik
Djalan Geredja Inggeris No. 3: Djakarta.
Djakarta, 13 September 1950.
Publicrelation
189-9,
Kementerian Perhubungan.

I Deidiktaren

S.G.2./P.I.R. .
Tempat:

Secretariat P.I.R.I.
Tjokrokusuman 3.
Hari: Rebo, Djumuah,Minggu
Waktu: djam 8 —12.
Jang diterima: Jang beridja-

zah SMP/B,

Telah pulang ke rachmatulluh 4nak kami jang ke ni

194-9

pada

: keterangan itu memberikan perlawonan
jg sengit antara pulau
Wolmi dalam pelabuhan Inchon
dan kota Inchor-nja sendiri.
Ten
Ant.-UP.

1

Inna

rin pagi polisi jang sedang patro

. Amerika En ah an. “di Brinih Ita-

Wa

Inna

Ilaihi

dil

KF

Sukun lor 20, Jogjakarta,

dimaafkan,

an,

d

dan semoga arwahnja di-

Rodjiun.

Jang

Kn

Tjita:

Saerun Wirjosukarso.

Tgita.

|

Dengan duka tjita, kita mengabarkan pada
sekalian sanak-pamili
dan Sobat ande bahwa pada hari Kemis
Ma lam djam 2 tanggal
14 September 1950 telah meninggal dunia,
kami punja. Suwami,
je
Mertua, Papa-besar jang tertjinta

sukan gerilja membunuh seorang
polisi di Djohore. Sedang kema-

kai 3 orang polisi. Ant. Rtr.

Lillahi

DUKA

MALAJA TERUS
AKSI.
Kemarin dulu serombongan pa-

mereka.
Didaerah Selangor kemarin dju
ga kaum gerilja telah pula melu-

dirumah

185-9,

GERILJA

li didaerah tsb. berdjumpa
de-ngan 10 orang gerlija dan berhasil menembak mati seorang dari

tgl, 15-9-1950

Baji Jang

Ja p Horg Jauw

Montok

s0

hanja terlahir dari ibu2 jang
sehat, maka untuk mendjaga
kandungan,
supaja
oroknja
sehat, lahirnja pun gampang,
waktu hamil minumlah:

DJAMU SARI BOBOT
l.blik f 12,50:
1 pak f 0,75

an

.DJAGO"

Seluruh Indonesia,

6 190-9.

dalam

usia 75 tahun

Hari kubur di temtukan pada hari Rebo
1950. Brangkat 3g romah Ngabean 28 tang
Pisagaldja 20 "September
m 8 pagi.
“

8

aa berduka tjita:
J- Jap Hong Jauw
Keluarga Jap Kie Ling
Keluarga Jap Kn ok

Jap Khing Hwa”

“Jap Lian Hwa”.

. Jap Pik Hwa.

.
1

Pe
2

ui

R. TRIPRAPTO

Mudah2an segala kechilafan
terima “oleh Tuhan.

Utara menurut

Birma, Tha
——5 Kapal induk A. Serikat, Men-'
kin Nu, menurut st mber jang me . .dero,
dan satu2an angkatan laut

akan r

itu, wa-

y

Sementara pasukan2
angkatan
laut Amerika
Serikat sedang sibuk mendirikan pangkalan? pertahanan didaerah Inchon dipan-

— 'Perdana menteri

ahui

,,fantastis”

teri2 luar negeri 3 besar teb dasar
nja telah menjetudjui soal2 jang
berikut :
1. Mendirikan pasukan? gabung
an jang dipimpin oleh panglima

djata.

pengendara: bus dan para kondektur tak mau mengindahkan perin.

daki pulau Wolmi
160 km

3 besar ini dinjatakan bahwa men

mempertinggi
Srodatat dag
pe:
ngiriman segala matjam alat2 sen

(Fonds)

5. Pasukan? US A merdu-

an memotong perhubungan antara (pasukan2
Korea Utara - dan

12

Bank

diurus

Strategi Suez, jang begitu penting untuk perhubungan
Barat

0.

Mudah2an
sendi
ke-Yuhanan
salah satu sendi
dari Pantja-Sila

Negeri kita tidak hanja ramai di
pergunakan dalam tjatur sadja,
akan
tetapi
dapatlah berkembang dalam lapang Sosial untuk
menudju kepada kesed jahteraan
masjarakat.

5

New York
bersangkut-paut»idee jang fantastis” itu, jg.
— djika djadi — akan meru
pakan suatu pemberitaan jg.
unik dim. sedjarah journalistik Ant. Rtr.

pentingnja, diantaranja mengurus
anak

#£
Menjambung berita tentang per
setudjuan jang
ditjapai oleh
3
menteri
besar dalam
sidangnja
di New York selandjutnja dalam
komunike jang dikeluarkan oleh

laupun untuk pesan jang de
mikian itu Shaw akan dibajar 1 djuta dollar.
Madjalah hiburan ,Variety” menjatakan,
bahwa 2

tenaga di Djakarta jg lebih2an
dan berdjiwa Sosial itu dapat di-

miskin,

Tentang sidang Dewan Pakt Atlantik lebih
landjut abah:
tjara delegasi Amerika Serikat menjatakan, bahwa
dalan sidang
: Djum'at para menteri luar negeri 12 negeri hanja membitjarakan
masalah pertahanan Eropa.
Dalam
San
ity djurubitjata itu
membajangkan kemungkinan
dibitjarakannja soal Indo Chia, ja"
ni salah satu kepentingan Perantjis jang Oa
di Tina. Djauh, dalam perundingan? p Zn hari2 jad. Ant. U.P
ph

“Dikatakan
bahwa
Shaw
dengan tegas telah mendjawab ,,tidak” atas perminta-

kan pekerdjaan jg sutji dan luhur ini adalah betul2 didasarkan
atas kesutjian dan keiehlasan hali sebagaimana tuntunan agamanja dan semata2 adalah seruan
Tuhan belaka: saja usulkan agar

fakir

Pakt NHantik

tahun,

dan dewasa ini dirawat dalam sebuah rumah sakit
di
Inggris karena patah kakinja, telah menolak sebuah tawaran Amerika untuk menga
takan sebuah pesan selamat
tinggal kepada umat mamusia, pesan mana akan diambil dalam sebuah film jang
akan dikeluarkan pada hari
meninggalnja, demikian
dikabarkan di New York pada

pel (Turki), jang di- | itu disebut bahwa untuk mengurus para djemaah hadji ada dua
wakil2 segala negeri
badan
organisasi jaitu BPDHI
dan demikian tak ada
sihan lagi dalam penetap- dan Panitya Hadji Indonesia.
Saja bersukur bahwa
orang2
berlomba? untuk mengurus para
ummat Islam jg hendak menunaiseba 5jangKtu
kam ibadatnja hadi ke Mekkah,
aran,
jang melalui Tehanja sajang karena sampai terKR | dapat berdjumlah 10
djadi seakan-akan orang2 lalu be
sterling setahun!
rehut2an minta pengesahan dari
pihaknja Kementerian Agama.
,
dari dfamdah ppeseron ja

. mem-

94

Ai AN
Hadiah anta, mag

ke Mekkah”.

berumur

PAK

djadi

jang

AN4 jae

ada

MAPAR

di

dia

AN ta

Pam

konperensi

,,Tidak

A3

suatu

-ditetap-

|

aa

m. tahun 1873

dimuat berita berkepala

George Bernard Shaw, se
. Orang penulis - drama Irlan-

Gap

Didalam KR tg. 11- 9.”50. pg. Tn,

kan dalam negeri2 ma-

dalom

“Tekiohonan

MN

a perhitungan dengan ton,

Eropa
Dewon.

1000.000 DOLLAR UNTUK
PESAN SELAMAT TINGGAL,
—

jika
am
Peak
akn Pang pet

Tati

1
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na

|
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AULATAN RAKJAT” SENEN 18 SEPTEMBER 1950
RMOL Lara maa
Kara NN Pee en uan

76422 76529
76635 76665
76773 76793
77080 77152
77241
77251
5
77260
Untung Waspodo, Kutoardjo, ta £
7
2
6
2
77378
17426
77451
77460
#mdanja kondektur kereta api itu
. 77465 77552 71554 77566. 77601
topinja putih, apa guntingnja
77605. 77641 77649 77658 77660 .
71688
77737 31 77778 77834 77895
688
tanjanju, sebab katanja tjidia
78013 78039
1939
ba
kar s,
t orang menggunting,
4
9
78222 78229
sonder topi putih jg lazimnja di:
44 78490 78498
78797 78817
78967 78977
79229 79258
79443 79462
79540 79561
79741 79793
— 79881
- 79 3
79999 80000
80147 80172
“801
rena Kempen sudah pasti pindah 8

i

jakarta, Bung Kriting tanja:

80196 80202 80217

dja-

80388 80431

kurang penerangan.
a djawab: ja enggak, kan ada” 30516 80618 80666 80747

Jogja nanti

PDL! 2.0... (daerah istimewa, .80707
80823
.mbah Nur sambung: dan lagi 80920
81029
h
djawatan listrik, meskipun
81121
ipnja naik.
:
2g
81351
Berabe njletuk: us!
Ta
81624
£
BERABE.
81774

82071 82102

|. 82340 82338

- (Sambungan kemarin).

8 68:
69 68911 68981
69017 69039 69081 69134

1373 69308
69173 69190
69209 69240
69322 69335 69346

7051

69376

69411 69471 69665

69850 69856
0 70063 70131

7023 70238 70252
.70343 70376 70400

7053 70572 70609 70610
70616 70782 70807 70824 70833
0840
708 5
70896 70941 70942
70986

71014 71057

19 71162 71167 71194
1257 71337 71454

82433 82543
“82727 82752:
82952 82961
83206 83233
83351 83397
83531 83551
83744 83749
83880 83925
84086 84091
84198 84255
$4307 84309
84511 84523
84701-84703
84787 84816

i

ABIS

Djakarta

Pasar Malam

73289 73341 73400

72414

TBA21 T344T 73483 73489. 73522

73554 7362373711 73772 73776848 73987 74001 74018 74025

174147
4297
4476 7480
4647 74683
8 74809

74160
74227
74544
74685
74828

74204 74248
TA397 74441
74550-74581
74686 74764
74845 74849

di djuara.

peniti, Bros,

mata

Berliant,

sTiong
2

PENTING

pemain2: CHARLES

5

ALEXIS

THINTA

SMITH

MEM BA YA

!!

£

PENTING

PUSAKA

telah

mulai membuka prakteknja kembali dikota ini dengan bertempat
dirumah sakit. Elizabeth mulai

!!

Tadjuk-rentjana, soal-soal Nasional jang penting, soal-soal Internasional jang hangat, Dunia Islam, Kesusasterain, Tjerita Pendek, Sedjarah Orang2 Besar, Ruangan Agama,
Mimbar Pengetahuan

Umum,

Mimbar

Pembatja, dll.

Dibantu oleh Alim Ulama
Luar Negeri.

:

dan Intelsktuil

|

:

Indonesia
:

di dalam

dan

'Red./Adm: Djalan Samudera Timur 1 — Djakarta.
Alamat Pos: Kotak Pos 530/DAK. Djakarta-Kota.
Reka/228.

200-9.

PENGUMUMAN
:

"Balai Pengetahuan”

Fjeramah pada tg. 20 September

AC.

HL. I-H.

2

Tentang :

sIndonesia daiam
Oleh

1950 djam

2

aa

5 sore, digedung

aan

h

“

pergolakan Internasional”

Bapak

Mr.

Sudarisman Purwokusumo.
(Wali Kota).
Kementerian Penerangan.
Bg. Pendidikan Masjarakat.

-E | |
OuECOLOGN
DE

TALCUM POWDER EAU

VINASOT — MS HB,

.- PENGURUS.

196-9.

B

2

| Bertunangan pd:tg

S.

ADRES JANG

17/9-'so.

Untuk segala matjem reparatie horloges,
wekker,
lontjeng electric,
lontjeng tembok dan lain-lainnja.
Semua
reparatie
dapat
tanggungan- satu
tahun.

HANDAJANI
dengan

j

WALUJO
f

Horioser

DKAING

Juwelier

IE Klaten

4 -————

DJITU !

18/9-1950

Solo

19195

-) |
BA aa

— Petjinan 30 — jOGJAKARTA.

16 19!

s

S

Pengumuman Secretariaai
Pengurus Besar Serikat Sekerdja
” Bank Rakjat Indonesia.

REPUBLIK INDONESIA.
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

PENGUMUMAN

pada tanggal

akan diadakan
dung.

"M

23-9-50

Segenap utusan pada tanggal

£ rdeka.

rimaan mandaat
sia Bandung.
Rapat2 selama Kongres
dara belakang Mesdjid

2

fatsal

kuh pesewan Sabrang (P.S.) sebagaimana tersebut dalam

dilakukan

ajat 1 dari Agrariech verordening (Rijksblad th. 1938 No. 16)
diwadjibkan mendaftarkan tanah pekarangan tersebut di kantor
Kabupaten Klaten Urusan Agraria, beserta membawa surat2 piku-

11 siang, pendaftaran dimulai pada

9 pagi —

47

W7ETTIG GEDIPL.

berse-

bertempat
Besar.

TI 2

Pene-

masing2.

Indone-j
2
digedung Himpunan Sau-$
:
3

Jogjakarta,

Rakjat

14

1950.

Sept.

Secretariaat P.B. S.S.B.R.I.,
Kussmpard Pe To Sp

(resmi

:

geram"

NN

GONDOLAJU4 TELP.766.
JOGJAKANTA.

(utk. sek.

2

PR nego oromuma

198-9

AHLI BERIDJAZAH
—. DALAM ILMU OPTIK.
195-9,

(Kasiran Brotoatmodjo)
ti
c..

2

KEK
au
Ya

Meubels

(medja,

kursi,

dll). Balungan2 rumah

dipan

(tjagak.

usuk dll.). “ Mainan anak2 (ku-

2

A4

198-9.

Kemetiran kid. 45, Jogja.

|

Menengah

INDONESIA,

oleh

PANTJA
Ki

permintaan

Dewantara...

DASAR

NEGARA

laku sebagai pedoman resmi .

ae

KESATUAN,

No.

/50.
0010fIKL/KOT

R.I. memangsil

Udara

Staf Angkatan

pemuda2 tintuk dididik sebagai montir

pesawat - Udara.
1
2.
3.
4.

Tempat pendidikan:
Lamanja pendidikan:
Banjaknja

murid

Andir (Bandungi.
15 bulan.

jang

akan

50 orang.

diterima:

PENERIMAAN:
SJARAT2
Warga Negara Indonesia.
a.
Umur 18 tahun sampai 25
b.

telitin.

£

&

Berbadan - sehat.

R 4.—

:

beladjar.
Pelamar? harus mengadjukan

surat lamaran kepada

dung) dengan

“a.
b.
c.
d.
e,

disertai:

Riwajat Hidup jang ditulis sendiri,
Salinan surat2 'idjarah dan surtt2 keterangan lainnja jg disjahkan.
Salinan Daftar nilai (rapport) dari2 kwartaal jang penghabisan.
Surat keterangan berbadan sehat dari salah satu dokter.
Surat keterangan berkelakuan Daik dari Pamong Pradja/Polisi. ia

Delamar2 jang dipilih akan dipangsil dengan surat atau perantaraan radio. |

Aa Lah

1950.

pada tgl. 30 September

Djakarta,

masih lama ber-

S0

Gema

104.

Lean

6 Soptember 1950.

«n, Kepala Staf Angkatan Udara R1.

Kepala Staf Administrasi

.

asem

:

Pa
rn
R. SOEJOSO KARSONO

Kom, Muda Udara,

Tp RI, T81/IN/A/102

Es

KO-| -

'KOMANDAN

. MANDO TEKNIK A-U.RJ. di Komando Pengkalan Udara Andir (Ban)

Lamaran ditutup

Pesanan kontan dari luar Jogja tambah ongkos
|. '@
3 Peraturan korting untuk buku-buku diatas: :
sang: lemari Ph...“102
10: 5 ex. korting 201 — ongk. kirim 59c
599
Na
anang Soe ea

2

Sek.

umum

SEGERA TERBIT :
SILA, sendi abadi Negara kita oleh

Hadjar

UNDANG2
MApagi, di Balsi-Lelang KE
h-tangga
isti- |
t
m perabo

dll.

PA

:

2

Surjopranoto:

& Atas

-

:

Supomo

Iman

Mr,

So-

Sedjarah, Roman

peladjaran dan batjaan

PENGUMUMAN

Bersedia untuk ditempatkan dimana sadja di Indonesia, setelah tammat |

GAMBARAN LUAS SUSUNAN TJARA BAHASA
Systeem memberi Pel, Bahasa pada Sek. Rakjat
DASAR PELADJARAN POLITIK, ilmu politik setjara populer
oleh

:

:

Temmat deri Sekoleh Teknik 3 atau 4 tahun, bagian mesin.
:
:
ALASAN
2
beristeri.
Belum
th.
5
selama
ja
-kurangn
sekurang
Bersedia untuk masuk “dinas Rentara

Politik, Ekonomi,

Kanak2,

Batjaan,

Kesusasteraan, Kebudajaan,

NEGARA

TATA

Staf Angkatan Udara
DIAKARTA.

PATJINAN 9 — JOGJA.
N.V. USAHA PENERBITAN
ANDONESIA
00

-IBUKU2 : Peladjaran,
sial,

'50.

BUKU 18 Sept.

TOKO

membuka

PAR AN SEN AAAPN

da2, entok2 dsb.). Hubungan pa-

Ida: R. Moh. Sjafiie.
Pers. Kaju ,,Sampurno”.

ng

Bai :

MBLAJANI dgn CONDITIE:
TEPAT! MURAH! RAPIH!
.

tanggal 20 Septem-

1950. Tidak mendaftarkan dalam
ber sampai dengan achir tahun
tempo tersebut diatas dengan tidak dapat membuktikan alasan2
jang dapat dianggap sjah, berarti kehilangan hak menjewa atas
x
tanah pekarangan tersebut.
Klaten pada 4 September 1950.
Bupati RI. Klaten.

NS ARGUS”

Politik Cair ai Ini ,
Ind.

harus sudah
Bank

dikantor

ten-

membuktikan kebenaran

di Ban-f-

mandaatnja

dengan

lengkap

dia di Bandung

pekarangan
mempunjai. tanah
Diumumkan, barang siapa
pikudengan
Klaten
ten
Kabupa
dengan hak menjewa dalam daerah

“HE

27-9-50

s/d

23 24-9

ke

Indonesia

Rakiat

Bank

Kongres Serikat Sekerdja

Waktu mendaftarkan ditentukan pada tiap-tiap hari kerdja
antara djam 9 pagi — 1 siang, ketjuali pada hari Djum'at djam

225 Kotali Bulik 1 Kare husna

Negara

1819

RAYA

Tiap terbit memuat antara lain :
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