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DITERBITKAN
an

nggota P. B. B. ke 60
Kata&

Fa

hungutan suara!
sidang

Dalam

PBB

lengkap

tan, hari ini Presiden

de.

ngan tidak diadakan pemungutan suara diterima mendjadi anggota
PBB

ke - 60.

Pentjalonan anggota itu jang jang diandjurkan oleh D. K. diu
sulkan India dan Australia. Sesudah ketua membatja pengumuman
sidang “bertepuk -tangan dan kemudian ketua menja, seluruh
nerangkan, bahwa Indonesia telahditerima mendjadi anggota PBB.
Sesudah wakil Indonesia L. N, diantara Turki dan Lebanon. Le1 anon mendapat sokongan dari
Palar dipersilahkan aa
tempat,
wakil
Nederiand
Goedhart jang pertama tampil
muka dan menjatakan kepuasan-

nja telah diterimanja Indonesia
mendjadi anggota PBB. Sesudah

'.28 wakirdi PBB berturut2 tampil

kemuka untuk menjatakan kepua
sannja tentang diterimanja RepuIndonesia mendjadi anggota
'BB, sidang

Y

kemudian

ditunda

“dan dilandjutkan kemarin pagi,
Indonesia

sebagai

anggota,

ekretaris djendral PBB memben
5
(arkesanggupan
fasal dari
'tangkan
PBB:
aa of 3faith)

3

menjatakan, bahwa ini adalah ke-

'a-

membagi dun
yi
3

e

mnn kesanggupannja
unpe
bebasakan politik

Luat

R

"3

“mm

Siregar ':

Idm

DPR

ar,

bahwa

. Akli2
bagi
Aa

Eni

Bo

kemarin

donesia di Washington Mr. Ali
Sastroamidjojo menjatakan, bahwa ia belum lagi menerima kabar
resmi : RD.

malam

tudjuan

tjapai

mengutjapkan.s

dan tjita2 jang

militer USA :
Naa
is

yu dari Dewan

Keamanan,

ekono-

mi dan sosial dan trusteeship.
Nederland, Brazilia, Turki atau
Lebanon

akan

ditundjuk

sebagai

anggota2 tidak tetap dari D.

K.

“untuk menggantikan
Noorwegia,
Kuba dan Mesir. Kursi bagi
Ti-

mur Tengah

akan

diperdebatkan

Prambanan tida aman
Malam
Kemis jl gerombolan
bersendjata memasuki
rumah
Darmopawiro,
dimana
sedang
diadakan
pesta chitanan,
dapat
menggondol segala

rang2 dan uang
tamu. Ditaksir
dapat dirampas
Darmopawiro
dirampas,

dan
ba-

kepunjaan para
ada f 6515,50 jg
gerombolan tsb.
sendiri, sesudah

dibawa

keluar

desa-

an ditembak mati. Dia ada
nja dan
lah tjarik desa Bugisan Lor da
erah Prambanan.
Polisi
kini masih
berusaha

untuk mengetahui dan menang
kapi gerombolan tsb.”
Sebagai diketahui, rumah Dar

mopawiro sudah 3 kali didatangi
gerombolan,
SATU

tapi selalu

MALAM

:

Eropa Barat

Har

Mibatani

“aah

BA-

panitya jang antara lain2 akan
mengadakan ziarah ke Taman
Bahagia pada 5 Oktober jad.
Mnrt rentjana 200 opsir2
akan berkumpul di Semaki pk
4

8 malam.

Zikir dilakukan sam

pai pk. 12 malam, sesudah itu
Opsir2 akan terus berdjaga disana hingga pagi har..
Pun mengenai patung
Pa'
Dirman,
sedang
diusaha-

jang

Fa

damai

bara

Korea

agar patung tsb tidak didjadi

kan pudjaan (pepunden) jang

bertentangan dengan perintah
agama.

23

,
Arap

PARA

Menurut UP dari London, sebagai reaksi terhadap kabar ten-

tang kesediaan Korea Utara untuk mengachiri .perang
dengan
djalan damai melalui RRT di Pe
king,,maka
kalangan resmi di
London menjatakan, bahwa me-

-besar
kemungkinannja
Utara telah mulai mendje

belum diterima lapo

ran jang pasti mengenar maksud2
damai dari Korea Utara ini dengan melalui saluran diplomatik
jan gbiasanja dipakai tapi dalam
pada itu pembesar2 itu menam-

bahkan bahwa kemungkinan besar usul2 sematjam itu telah disusun dalam perundingan? jang
kabarnja sedang

berlangsung

So-

£

Mr. Harmani

selamat

di

pertjaja

Presiden Sukarno di istana

kan

team-work

ratkan

pidatonja

menamakan

usa

tegraal

untuk

mengurangi

kete

gangan dan mentjegah keluarnja mosi van wantrouwen ataupun mosi van vertrouwen
jang
hakekatnja akan menggontjang

nasional

dan

pembentukan

kabi-

net sekarang ini tidak bertanggung djawab dan ia tidak pertja
ja kabinet Natsir dapat melaksanakan,programnja,

meskipun

dalam waktu pandjang.
Wurjaningrat (Parindra) min
ta supaja kepentingan tani diutamakan sebagai
sendi masjarakat Indonesia, dengan langkah
pertama memberikan otonomi
seluas2nja kepada desa. Ia berpendapat,
bahwa
pelaksanaan
program ke-4, jaitu memperkem
bang dan memperkokoh kekuatan ekonomi
rakjat tergantung
djuga pada kerochanian
jang

antara kita de

gedisiplineerd dalam masjarakat

ngan kita.
Sidik Djojosukarto
(P.N.IL.)
mangatakan, bahwa team-work

dan mengandjurkan pendidikan
rochani jang intensip.

kan perdamaian

pesuatu kabinet seharusnja bu-

Daeng Lolo

berpendapat,

(PNI Merdeka)

bahwa

sokongan

te-

2

Djen

Sementara itu pasukan angkaan laut PBB terus mendjalankan
i
i
didaerah
gerakan pembersihan
Seoul. Kabarnja beribu2 tentara
kini dalam kepuKorea Utara

perang berachir dengan damai jg
akan memberi kepuasan kepada
i
orang . Dikatakan, : bahsetiap
putusan .apakah pasukan2
wa
PBB akan melintasi
an garis IAlintang

ngan didaerah Korea Selatan lain

38 itu, pertama

'Truman “puas.
Dalam pada itu menurut AFP
.-

dengan djalannja perang di
serta mengharapkan
rea

diambi

arus

Ia menegaskan, baholeh P5B.
wa meskipun PBB telah memberi
kan kepada Dj. Mac Arthur keluas sekali, tapi
kuasaan jang

nja. Menurut berita itu mereka
dalam keadaan demoralisasi dan
organisasinja menghadapi keruntuhan.

Ko-

Mac Arthur tetap ada Pnaah
Ke
perintahnja dan perintah,dari

palmsSitaki Tentamelpsasika Anto
3

3

Mac. Artbur

agar

Me

boleh lin-

t:si garis

38 ?

Sidang Umum PBB
diduga
akan memberi kekuasaan kepada
pasukan PBB djenderal Mac Ar
thur untuk melintaris
garis lintang 38 deradjat, meskipun telah
diberikan adanja
suara2 damai
ari Korea Utara, untuk menjele
saikan dengan tjepat peperangan
di Korea.
Demikian sumber jg.
mengetahui mengatakan hari Kemis.
Reaksi terhadap
berita2 tentang kesediaan Korea Utara untuk mengachiri
peperangan dengan djalan damai melalui peme'
rintah
RRT di Peiping adalah
bermatjam2 sifatnja « dikalangan

Mer-

perseorangan,

ia

suatu pawai kemenangan

|

PBB. Ant. UP.

DJEN. WILLIAM DEAN MASIH
HIDUP

umum

tetapi team-work

soal

Maung

S.P. HAMENGKU BUWONO KE
BALI.
Kemarin telah bertolak ke Bali
wk. P.M. Hamengku Buwono utk
melakukan
timdakan2
terhadap
usaha2, mengganggu keamanan di
pulau tsb. RD.

kabinet dan menitik bepada

Papa

deka, RD.

terhadap beleid politik pemepleno terbuka kemarin, berbi-

maka
Seoul

Menurut berita jang diterima kemarin dari Korea,
Syngman Rhee Presiden Korea Selatan, telah kembali ke
rumah kediamannja: dikota itu. Hari itu
dan menempatiAe:
bersama

Kemarin petang djam 18.00 Ko
misaris Agung Belanda baru, tn.
A. Th. Lamping telah menjerahkan surat kepertjajaannja kepada

kepada

ha
nasionalisasi
perusahaan2
air, listrik dan transport, perhatian
kepada keadaan
kaum
tani, perlindungan kepada kaum
import dan export bangsa Indonesia.
Ki Hadjar Dewantoro (tidak
berpartai) menjesalkah pemben
tukan kabinet jang tidak
ada
masuk
PNI dan mengusulkan
reshuffle incidenteel ataupun in-

hnja
Rhee tempati : kembali rumahnj

ke-

:
(PIR)

Syngman

pemerintah dan rakjat RRT.

Kanaan IMA

ke-

Pawai-kemenangan di Seoul

LAMPING SERAHKAN SURAT
KEPERTJAJAAN.

Dalam pemandangan umum
rintah jg diadakan dalam sidang

mungkinan

mang
Korea

se

kawat itu Presiden

Sukarno menjatakan

ra
d.

Mao

selaTse

D. PR.

bang. Ant. AFP.

Utata

sampai

Presiden

Pemandangan

ter-

wa memang

Mengenai co'al ita, kabarnja
Bu Dirman memadjukan sjarat: nama harus ditulis terang,

menjatakan

man dengan dipersendjatai artil-

man depan

.pada 5 Oktober itu.

resmi

vjet meminta supaja kapal nalajan Inggeris, Swancella dilepaskan.

Menurut tafsiran Amerika, un
tuk menutupi kekurangan itu per
lu dibentuk 10 divisi tentara Djer

Maksud2

India

pada kementerian luar nigeri

lah dapat
menerima kenjataan
ini, meskipun dengan sikap jang
hati2.

leri, tanks2 dan pesawat2

LN

Tung. Dalam

di Korea :

“Ti
AWhashingtom- Presiden
One Ui mc” dari
man menjatakan
sangat
puas

kawat utjapan

mat kepada

— Kedutaan Inggeris di Moskow
telah menjampaikan satu nota ke

kan agar dapat dipasang dita
tepar

n

karang belum diterima pemberitahuan mengenai soal ini. Ant.

djakkan Yangkahnja kearah perdamaian dengan perantaraan kedutaan India di Peking. Pembesar2 di London menjatakan, bah

kantorpos

PR
“anda
njampaikan

hingga kini tidak menjangkal kemungkinan diterimanja usul2 sematjam itu oleh kedutaan India
di Peking.
Djurubitjara pemerintah India

man. Dan ketjuali Perantjis, semua anggota Pakt Atlantik te-

mak

Selo Ali telah dibentuk suatu

Kementerian

Situasi

tg. 1 October jad. ini, maka Prena pemerin
iden Sukarng a'

. diperlukan bagi pertahanan Eropa Barat jang effektif,
Peking.

en

M

da

ao.
Oo pada
Berkenaan dengan hari ulang
tahun Republik Rakjat Tiongkok
jang akan djatuh pada hari Achad

Maksud Amerika Serikat untuk memasukkan pasukan? Djerman kedalam kesatuan tentera Atlantik pada pokoknja berdasar
kan kenjataan, bahwa menurut pendapat ahli2 Amerika 12 nege
W ri Pakt Atlantik tidak mampu mengerahkan djumlah divisi2 jang
Untuk pertahanan Eropa
Barat seperti jang dikemukakan dalam kominike
Dewan Pakt Atlantik Utara baru2 ini, menurut
ahli2 militer Amerika sedikit-dikitnja akan diperlukan 50 sampai 60 divisi. Oleh karena djumlah ini adalah djauh terlalu tinggi
untuk dapat dipenuhi oleh nege
ri2. Atlantik sendiri, maka kekurangannja akan dapat ditutup de
ngan sumbangan pasukan2 Djer-

Presid

selamat

“papa

,

jai

gagal.

DI TAMAN

HAGIA DJOGJA

Utjapan

ter

PBB,

maktub dim. piagam
Hn

berhubung
SI

| djutkan pemilihan2 anggota2 ba

udjung

an PBB dihari2 jad., jang sesuai
pula dengan keterangan2 Kalang
:
: Flushing
Meadows,
PBB di pada
an Dalam
Besar In
itu Duta

£-Dipisi utk pertaha
lengkap kemarin
€BNN
Aa "nan“x...&

3

Krakatau,

Berhubung dengan giterimama
Rep. Indonesia mendjadf anggofe
i PBM.
Komisipidatonja
maka ketua
P.B.B.Indonesia
dalam
buat

Ia menjatakan harapannja,,bah
:
:
wa Indonesia akan dapat menjum
bangkan tenaganja buat keperi
“Hj"tingan perdamaian,
duniai dan men

dengan tegas

EA

:

menga

3
kan tidak mungkin dalam minggu
kasi
selgini akan
ke Amerika
Sepersidangmengikuti
untukbertolak
(ikat
:

lamat.

Natsir

A@
mungkin
pertahan
21
ipa
| kan politik bebas.
m pada itu Mr. Etuat Siresdati
iragk Fraksi i
Kedaulatan

ini-dan
pay

ig

Komisi PBB

ae sn Kg

“effectiefS5 bi-

. sama sekali

itu. RD.

'kah kabinet Natzir akan dapat me
nttndiu

telah direntjanakan

seperti jang

menangan
jang
gilang - gemilang
:
P
etahan
Meliikiatta du

"3 La" an
.

akan

Mr. MOH. RUM KE AMERIKA? '
Dari kalangan kementerian
L.
N. didapat keterangan, bahwa
menteri L. N. Mr. Moh. Rum
bu-

politik bebasnya

memperahankan

lain

antara

itu, Mr. Moh. Yamin

un-

ngurangi

dan
KMB
dengan persetudjuan
rentjana bantuan Marshall dil. ka
binet Natsir tidak akan mungkis

Berkenaan dengan diterimanja
Indonesia sebagai anggota P B B

““”
K2

Henibertiridak
an au den
:
ssi de
Ja terdjadi
A3
ana
Na
“3
) PBB ih

dipi-

Cgdatta.

(4) PBB dapat dan harus mem.

“buktikan, bahwa ia sanggup

E
”

4.

“S3

Sumatera jang paling selatan dan
tiba di Kemajoran pada djam
12.20

kemenangan

Yamin :

ng

1

. GaSehetum sidang lengkap

baai, Kepulauan

Inggeris dan Arab, sedang Ameri-

ka menjokong Turki supaja
lih Ant. AFP.

#

dakan pertjobaan dengan pesawat Convair jang telah diterima
baru2 ini dari Amerika. Pesawat
terbang akan berangkat dari Kenajoran djam 8.45 pagi dan melalui atas Bogor, Sukabumi Tjian:
djur dan tiba dilapangan Andir dj.
9.45 dan disambut oleh pembesar
pembesar sipil dan militer.
Pada djam 10.45 rombongan
Presiden .akan bertolak kembali
ke Djakarta melalui
Wijnkoops-

B. puas.

kemarin dulu sore Indonesia

205,

KediEPt

PRESIDEN
KELILING
DGN.
PESAWAT CONVAIR.,
Menurut kalangan jang berdeka

Ar

“28 Wakil di P

U

NOMOR 220 — TAHUN,VI.

RAKTAT” (ANGGATTA EPS

PENERRIT .KEDATLATAN

|

... f 0,50

1 millimeter 1 kolom

HARIAN

OLEH BADAN

T.

. Advertensi:

$

Kapten

dalam

ke-7, mengtakan,

tan, chusus dengan ketegangan

antara APRI dan Gerilja serta
menggugat tindakan2 APRI jg.
pada permulaan Agustus membunuh 13 patriot Gerilja.
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
(tidak berpartai) berpendapat:
bahwa perpetjahan2 jg terdjadi
di Indonesia maupun dimana2
karena orang menjampingkan
jang

se-

bahwa

kini ham

pir dapat dipastikan bahwa djen-

deral William Dean masih hidup. "
Dikatakan, bahwa ia mandesarkan

keterangannja itu kepada laporan2 parang dan penduduk sipil da
-an2 perang dan pendudk sipil da
ri

pelbagai daer hajang

da keamanan di Sulawesi Sela- “ Sepagai

peri-kemanusiaan

Cochrane,

orang opsir dari resimen kavaleri

10 djuta rupiah buat pelajaran
sangat kurang, dan minta pela
jaran memakai prahu2 lajar di
bangunkan kembali dan teruta:
ma menitik-beratkan soalnja pa

rasa

William

se

sungguhnja,
dan menghendaki
Suatu revolusi kabatinan
jang
dapat membentuk djiwa ,,orang”
dalam masjarakat.
Pembitjara terachir Pringgodigdo (PSI). mengatakan, bah-

wa keterangan pemerintah tidak

luas.

diketahui, djenderal

ean adalah panglima dari divisi
ke-24 jg telah hilang sedjak pasukan2nja Amerika mendarat Kea-

yong pada tingkat permulaan dari
perang di Korea. Ant UP
mengadakan kredit peralihan jg
besar djumlahnja dan nanti di-

suruh bajar djuga oleh anak-tju-

tju kita guna membeajai segala
usaha kearah konsolidasi, sebab

kalau

tidak

begitu kita, akan

miendapat visieuse cirkel. Dari
mana kredit peralihan itu didaLa a, terserah kepada pemerin
an.

1

Selandjutnja ia minta dibangunkan beberapa ribu
rumah

menimbulkan enthosiasme pada
rakjat. Mestinja disamping kesulitan2 dibajangkan djuga so-

di Kebajoran untuk mengatasi
persatuan administrasi antara

a12 jang konkrit dihari kemudi-

Sidang dihadiri 131 anggota
dan 11 menteri, diantaranja PM
Natsir, Ant.

an. la manitikbaratkan
pidatonja pada usul supaja pemerintah

Djakarta dan Jogja.

2
0”.
an

berkewadjiban
ra

rumah2 atap dan peramjang belakangan ini
bersendja

bung

tetapi suda Babel
menjiarkan'pamf let2 didalm, mana mereka menjatakan akan
revolusi sosial (?) karena t ak . Prau
| daerah dan ketentarawn.

a
—.

Perlu diketahui, bahwa

maa

supaja . Tilaltuyutkan

diri

di

,wip posisi” dgn setjara aktief.
Menetapkan kongres partai

jat. Menurut penjelidikan gerom
bolan2 itu mendjalankan kekatjau

pada tg. 28-9 hingga tg. 31 Okt.:

bertempat di Djakarta, jg pani
tianja diketuni oleh Ir. Sardjono.
Keba
3. Buat AA ontara sampai paane
| da saat konggres dewan partai
maka : berada di Jogja.

an karena ingin menduduki kursi
: dalam pemerintahan dan ketenta-

'raan, tetapi tidak berhasil.

ajakan mereka itu bukan
a terpeladjar.
2
Berhubung

Asta

ibu

menerima/ mengurus

pa

dari

jang

Oleh

gerombolan?

A.

bahwa

iba.

djumlah

meningkat

kita

ini

penduduk

angka

22 Sept. 50
tsb.

telah

ratusan.

Me-

Desa

masih:

dan

tjukup

Djaminan-djaminan

di

ruangannja.

terhadap

Dijawatan

ru-

rumah2

mereka

itu, ketjuali diusahakan oleh
tersebut djuga kini sedang
perhatian

I,
ketera-

ditempatkan

Pamong

jg

U.

Pengungsian

sementara

mah-rumah

ditim-

mendapat

sedjak tanggal
sampai

diri segenap

Sosial

Panitya
mendjadi

Karesidenan

kan,
cho,

organisasi2, partyZ

didjalankan

dan

dibawah

PI

pimpinan

Sungai, pusat dari sarang gerom-

— bolan tersebut.
Menurut keterangan

Maj.

Si-

tompul djurubitjara tentara, jang

:

maka

Ia

bertanding

12

.

ang menamakan dirinja »Brigade
telah
Pantjasil ” di Pe
at disergap dan 21 orang pe-

inja, diantaranja

Razak

Annas, tetapi j jang sebenarnja ber

Te

nama Mahali, tertangkap.

sudah

Kk 2. Mok Khai Khoon, seorang Ti
onghoa kelahiran di Singapura.
Umurnja baru 22 tahun, lan belum beristeri. Ia mulai bermain
tindju ketika berumur 18 tahun.
Tidak melalui sebagai
amateur,
tapi terus langsung professional.
Dikatakan bahwa ia start dari bawah 4 ronde. Demikian terus me

besar ,,gerakan gelap” ini

2

di Malaja

li.

hasil dari

djmeuh dapat dikabarkan,

Solo

belum

kali, dan dari itu ia menang 10 ka

gerakan pembersihan ini akan di
umumkan selekas mungkin. Lebih

2.

adalah

pandjang ilmu pengetahuan).

— diberikan kepada wartawan ,,KR”
di Bandjarmasin,

bhw.:

beristeri. Pi
hak
penjelenggara per
tandingan
mengatakan, bahwa sifat da,
nannja selalu fast, clever dan
seientific (tjepat, pandai dan se-

Letn. Kol. Hassan Basry dan teru| tama dilakukan di daerah Hulu

1
- Sen

Perlu

Menu-

$ 'rut
“
daftar jang diketemukan dim

— markas itu, maka gerakan gelap
ini beranggauta 200 orang. Selain
itu djuga diketemukan beratus2
tangan hidjau sedangbuahrsapu
|

Tenaga Iistrik dan mesin2
Amerika

| kan tanda pemimpinnja jalah sa3 |putangan hidjau bersorot putih.
dikabarita pn
Dame

wan

an sedikitpun. Besar harapannja

gerakan

Dea

$

pembersihan

ini dapat

mat

angga

bikira

| 1950 jibl. dipendopo Kawedanan Purna
3,

telah

berlangsung rapat

PER-

WARI jang bermaksud memberikan pe

meranganpenerangan kepada para Pe| ngurus

Perwari

dari

Kelurahan2,

ten-

Pemilihan Umum, dan Pemben
| tukan DPRD sementara, dan djuga arti
“party politik dan organisasi2, jang ma:
dan Sdr. Pardan.

Disamping

itu djuga diadakan

| djuran-andjuran
“0
“b).

an-

menarik

perhatian,

| berantasan

buta-huruf

| —djalankan

didesa

to), jang

tjaranja

,

jang

Krandji

ialah

sudah

pem-

di-

(Purwoker-

sangat praktis,

ialah

dalam tiap-tiap rumah (keluarga) salah
seorang keluarga jg. pandai membatja /
- menulis diwadjibkan memberi peladja(ran kepada anggauta keluarganja ma.singmasing jang belum dapat mentba—. (ja / menulis (buta- huruf).
&

- PNI MERDEKA BER-,WIPPOSISI?
ae
Didapat kabar bahwa

dewan

partai PNI Merdeka dalam

si-

dangnja pada tg. 28-9 telah me-

Aa

ngambil putusan2 al. sbb:
1. Momberi instruksi kpd fraksi
PNI Merdeka

Presiden menjatakan, bahwa
tuan Oto memang salah seorang
putra Indonesia jang banjak sekali djasanja kepada tanah air
dan bangsa. Berkata Presiden:
Kalau umpamanja tuan Oto sekarang ini masih hidup, maka
sudah tentu beliau akan membe
ri lagi djasa2nja jang besar
kepada negara kita ini dan banjak kesulitan jang kita hadapi
sekarang
ini lebih mudah dia-

dalam parlemen,

:

Tentang hal pekik ,,Merdeka”
itu diterangkan oleh Presiden
duduk perkaranja sbb:
5
Pada rapat
BPKKP di-Kramat itu oleh tuan Oto diandjurkan untuk memberi salam satu
sama lain dengan utjapan ,,Indo
nesia Merdeka”.
—. Pada tanggal 1 Sept. 1945 oieh
» Presiden Sukarno dikeluarkan
dekrit untuk memberi salam satu sama
lain dengan utjapan
Merdeka”.
Atas pertanjaan apakah Presiden sebelum diadakanmja rapat
“BPKKP itu telah pernah menga
dakan pembitjaraan dengan
tu
an Oto tentang perlu adanja sesuatu salam nasional, Presiden
mendjawab bahwa memang benar begitu. Kalau tak salah, ka

malam

1459

lorakan

djiwa

bersama2,

seluruh

nerus naik, sehingga

hari

rakjat

pekik ditindjau

misalnja

pekik

,,Hi-

dup”, pekik ,,Indonesia”, pekik
»Indonesia Merdeka” dan pada
waktu itu belum diambil sesuatu
keputusan, kata Presiden.
Atas pertanjaan kita apakah
pada waktu itu pekik ,,/Merdeka”
sudah
dibitjarakan, Presiden
mendjawab

achirnja

bahwa

didalam

9

pertandingan. jang ia lakukan

da

lam tahun 1949 ia mendapat kemenangan selalu. Ia pun telah ber
tanding di Melbourne dan Sydney
(Australia) 5 kali, dimana hanja
L kali kalah. Salah satu dari lawan
nja bertanding di Australia ialah
seorang Siam bernama Tonchai.
Surat kabar ,,Malaya Tribune”
menamakan Mok Khai Khoon sebagai the best boxer of 1949.

ada

pa-

Jogja,

sedjak

Belanda

tetapi

terpaksa

Jogja diadakan pertemuan antara
wakil2 murid, wakil2 guru sekolah tsb dan dari Djawatan Pen-

didikan untuk diberi pendjelasan
mengenai

keputusan

j ang telah

diambil oleh perutusan Kemente-

rian Pendidikan tersebut. Achirnja ditetapkan, bahwa SMA
II
akan ditutup, apabila para peladjar tidak suka tunduk kepada
keputusan dari Jogja itu
2

dan YHO).

.da-

terbit

—

walaupun

sean-

3. Jagir Singh, dari India. Djuara tindju India buat tahun 1948,
1949 dan 1950. Ia seorang bekas
Inspektur polisi. Waktu masih
djadi polisi memang sudah gemra
sekali kepada permainan tindju.
Dan ia terus masuk djadi profes-

di

terbit,

terbit kembali di Surabaja dipimpin oleh sdr. Sumantoro, sebagai
harian pagi, hingga sorenja bisa
dapat dibatja dikota ini. —

sional boxer. Ketjuali di India sen

"ialah
5

wil
“No. Comment -

Hari penutupan tsb.

BANJAK

MURID

TERLANTAR

Dikota ini sekarang tidak sedikit murid2

jang

belum

mendapat

tempat sekolah.
Pada umumnja
mereka berasal dari SMP? didaerah2 jang ingin meneruskan peladjarannja di SMA dikota ini.
Yetapi karena kekurangan tempat dan jg. diterima pada umumnja didahulukan jang
mendapat
angka rata2 7 udjian penghabisan
SMP, maka murid2 dibawah 7 tis.
dak dapat tempat. —

TNI

mengadakas

latihan.

Perang 5 Oktober

srad.
Parade besar2ari akan dilangsungkan di Semarang, dan sangat
boleh
djadi beberapa
pasukan
sini akan bertolak kekota itu utk.
mengikuti parade tsb. —

'APOTHEEK
gal

Buka hari Minggu
1 Oktober 1950.

Apotheek
Ojam G2

tang-

MALIOBORO
9

Pb
SIG
,
c
ie
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|

dipimpin oleh

Sumatra

Tengah.

baga

tsb.

jang

orang-orang

——

dan

dari

TiongPiopghns

Lembaga tsb. mempunjai tudjuan mempererat perhubungan masjarakat Indonesia
dan

Tionghoa

djalan
jaan.

antara

lain

dengan

perhubungan

PERUBAHAN

kebuda-

PERHUBUNG

AN UDARA DJAKARTA
JOGJA.

-

—

“Dari Djawatan Perferbangan
Sipil didapat keterangan, bah(wa mulai tg. 1 Oktober j. a. d. Pa
diadakan perobahan
perhubu2
ngan udara antara
Djakarta
dan Jogja, jaitu ketjuali hari
Selasa dan Saptu, pesawat terbang akan sampai di Maguwo
djam 9.00 pagi dan berangkat
kembali ke Djakarta dj. 10. 00.
Pada hari Selasa dan Saptu pe- sawat terbang akan menudju

Surabaja

dulu dan sampai

di

-

Maguwo djam 13.00 siang dan
bertolak ke Djakarta dj. 14. un £ 3
HARI

R1. DIJogaa.

R.I

“Didapat kabar bahwa nanti
pada hari peringatan R. R. T an 2
tg, 1 Oktober oleh penduduk
Tionghoa di Jogja akan diadakan sekedar peringatan : Menurut

rentjana

akan

diadakan

kota.

»6 DJAM DI JOGJA”
Sudah beberapa hari ada diko-

ta ini sdr. Basuki Resobowo dan
Sumanto dari
Perusahaan
Film

Nasional Indonesia (Perfin) utk.
mengadakan persiapan2 buat pem
buatan film baru jang bakal dinamakan ,,6 DJAM DI JOGJA” .
Isinja ialah mentjeritakan pe-

)

njerbuan rakjat terhadap kota Jo-

gia ketika diduduki tentara Bld.
da pada tg. 1 Maart 1949.
Pembikinan film ini direntjanakan 1 bulan dan diharap sudah
dapat dimulai opname pada tg.
7 Oktober jad.
Regisseurnja ialah sdr, Usmar
Ismail, regisseur film ,,The Lo

March”,

Se

uaen

Anas

Siaran

SAPTU,

06.35
07.15

07.45
12.15
12.30
13.15
13.45
17.05
17.45

15.20
19.15

RRI

Jogja

30 SEPTEMBER

1950..

Serba-serbi pagi hari.
Permainan

piano,

Pengantar bekerdja.

Dari Pasundan.
Krontjong aneka warna,
Siang riang.
Rajuan Siang oleh ,,Dwi
Suara.”
Gending2
dolanan
oleh

Kanak2 Wilosoprodjo.
Irama sendja,

Dunia Olah Raga oleh Po
ri.
Soal

Sa

uan

(Dja-

Dagelan: Mataram

oleh

karta),

»Barisan Kuping Hitam”

Sekitar Negeri
kita : Malaya.

20.30 - Gema

@)

terdiri

Indonesia,

hoa
pranakan
aseli.

20.15

ANDEROOM

&

LEMBAGA INDONESIA —
TIONGHOA.
Kemarin dikota ini telah di-'
bentuk Lembaga Indonesia —
Tionghoa Jogjakarta.
Hingga kini telah tertjatat
berpuluh-puluh anggauta
lem-

aa

:u :

nindjau dari Staf K. P. daerah

19.30

5

Prodjopramudjo

selaku Kepala Secrt. K. P. Dju
ga dihadliri oleh rombongan pe-

,

0

dihadli-

ri oleh Rombongan dari K. P.
Hn
dan Haminte Jogjakarta

pawai dalam

Ant.

hari Angkatan

pendudukan

tidak

hari,

djurit

kemungkinan

dulu

bahwa

di Aloon2 Utara, untuk mengadakan persiapan parade jang akan
dilangsungkan
'buat menjambut

MASSA”
SUDAH
TERBIT.
Sedjak tg. 25. Sept. jang lalu
jang

pema-

LATIHAN 5 OKTOBER.
Sedjak beberapa hari jl. per-

sebelum September pekik Merdeka telah diutjapkan orang.
Ant.

sk.,,MASSA”

tentang

Ahir

da waktu itu pekik ,,Merdeka”
belum terpikir sama sekali. Dalam pada itu Presiden menerang

kan bahwa

Jogja

dainja SMA II djadi ditutup, tetapi Djawatan PPK akan beri ke
sempatan kepada murid2 untuk
daftarkan diri masuk pada sore

”Antara”

(djadi 2

Beberapa

dari

kaian gedung sekolah HB$ jang
mendjadi persoalan peladjar tiga
buah
sekolah hingga sekarang
ini,
Kemudian oleh perutusan dari

bahkan,

sesudah proklamasi) saja
mengadakan pembitjaraan bersama
sama dengan tuan Oto dan ber
Sama2 dirasakan benar perlunja
Satu pekik jang dapat menggekita.

rabaja beramai2 berkumpul dimu
ka kantor Walikota untuk minta
pendjelasan mengenai keputusan

pat pakai sore hari. Perlu ditam-

ta Presiden seterusnja, pada tg.
19 Agustus

Sab

SOAL GEDUNG SEKOLAH.
Para peladjar dari SMA II Su

II (bekas AMS

Singodimedjo

wartawan

jaitu hari

oleh SMA I (bekas SMA Nasi| onal dr. Soetomo) dan SGA pada waktu pagi hari, sedang SMA

-.. Keterangan Presidem Sukarno,“

dan Bung Karno, maka kemarin
— telah menemui Pres. Sukarno.

didahulukan,

Menurut
keputusan, “gedung
HBS itu dapat
dipergunakan

Berkenaan dgn suatu tulisan dalam harian ”Sipatahunan”
Bandung dari Sutisna Sandjaja jang menjatakan
bahwa jang
mentjiptakan pekik ,,Merdeka” itu adalah Oto Iskandar Dinata
dan kemudian mengandjurkan supaja
untuk menjelidiki
hal

tasi.

5:3

Fonds kematian.
Pemberantasan buta- huruf.

. Jang
-

Djapen

oleh

diterangkan

| singimasing

Ok.

M3

di

Merdeka”.

“ini dimintakan keterangan2 kepada Mr. Kasman

PEWARI DAN PENERANGAN.
| Pada hari Minggu, tanggal 25 Sept.

.wokerto,

£

(farms)

Usis.

Sedjarah. pekik
2

timbul Benlalenaran Ba

diipergunakan. diladang2

Serikat.—

ra Kotagede dan' Umbulhardio
bertempat di Kotagede dan iatihan di-ikuti oleh
Anggauta2
K. P. S. beserta stafnja.

diketahui, bahwa mula?

tu malam tg. 30 September
ini
ber tempat di stadion Sriwedari.

panitia

aa

Pada fgl. 26-9
diselenggarakan

pertandingan di Jogja akan dilakukan pada hari Rebo malam tg.
27 kemarin, tapi berhubung sesu
atu hal, maka diundur hingga hari
Rebo tg. 4 Oktober jad. Dengan
demikian, maka pertandingan di

.seorang Phi
lipina, Umur
23 tahun

dap gerombolan2 itu. Gerakan mi

5

ANA

kh Oct. jad.

1, Little Pan

Banjumas.

tah Daerah bersama2 pihak tenta
ra kini sedang sibuk mendjalanterhakan gerakan

:
Pa:

30 Sep t. dan di Jogja

pat dikabar- 8

di Kalimantan Selatan, Pemerin-

53.

ig

2... Menjambung berita tentang akan diadakannja pertanding
| gulet dan tindju di Jogja dari djago2 gulet dan tindju luar. negeri,
maka telah ditentukan bahwa pertandingan2 itu akan diadakan pa
da hari Rebo malam tg. 4 Oktober jang akan datang, Dan
di
z
gelanggang KRIDOSONO.
diri, ia telah bevbar ai “ PhiliH Djago2 tersebut kini telah semu
“anja tiba di Jogja. Dalam pertan
pina, Australia dan Malaja. Umur
nja 24 tahun.
Selalu bertindak
Sdiingan2 tindju itu nanti akan kesportief dalam tiap2 pa
luar diatas
ring: Little Pancho
nja.
lawan
Mok Khai Kheon: Jagir
4. Mengenai Kid Meyeriaia adaSingh- -Kid Meyer.
lah djago. tindju jang terkenal di
T Mengenai
Surabaja. Beratnja 64 pounds, se(diri djago2
dang Jagir Singh 61 pounds.
“#tersebut das

persetudjuan dan bantuan

gp ema

Di

ter-

berhu-

jang

ngan,

reka.

Banjumas,

kekatjauan2

landjut

AA

pegunungan / desa-

mengungsi/ diungsikan

Lebih

alasan2

tersebut tidak menlapat Ma
sama sekali dari party2, dan

ie

adanja

balikan

beleid

telah

Pengungei,

disekitar kota

paksa

Banjumas

Panitya

Pengungsi

desa

La Kabin amanat Piosilan. ke
ini 2
keruh kembali. Keka-

dikota

tenar

ini
sebuah

ab

Ik
| dibentuk
5

Pertandingan? gulet da
tindju.

A. UI.

Oemar

L

agu2

tetangga

malam oleh ,,Enam
rontj ong

Lan

Ag Pendengar!

2

an

1. Po niman bag. I 1
Lagu2 Krontjong / Lang
gam Pilihan pendengar Te
bag. II,

s3

Dul Arnowo peringatkan
: 8 | e. ai
antj

telah

ari

kan berita? ini atau

— lainnja jang mengatakan,

mengundurkan
is dibawah teka
erkumpul disebe

be-

T WAKIL

MENTERI
Rabert

"

Selalu djalan Patjinan—Malio-

at perbatasan.

kan pula,
- djumlah pasukan2
Minh sekarang dilatih
1
sendjatai
diseberang

dasar

menteri perta-

tjinan—Malioboro—Tugu

(Ant. AFP.)

minggu depan
dengan
dihadiri
oleh 11 negara, demikian diumum
kan dengan resmi di Teheran pa-

Didekat kota Hanoi, ibu - kota

ran2 ketjil2 masih terus berlangsung. Akan tetapi djurubtjara Pe
rantjis mengatakan, bahwa
per. tempuran besar belum pernah ter-

'djadi didaerah ini.

diatas ini, Pe

rantjis nampaknja telah
an.

Negeri jang

pertjobaan2nja

mening-

utk. me-

ut Dongkhe kembali. Ant. UP

akan ikut serta da

lam konperensi tersebut ialah Indonesia, Pakistan,
Afghanistan,
Irak, Syria, Libanon, Mesir, Saudi
'Arabia, Turki, Hashemit Jordania

dan Iran. Ant. UP

:

lihat keadaan

itu iba

SELURUH

SEOUL

itu tetap adanja,

sekalipun

puan jang hendak bersalin. Dan
orang2 jang bepergian penting
lainnja. Kalau mereka itu semua fi
dak boleh lewat, orang dapat

DIDUDUKI

(0 Dari Seoul dikabarkan, bah

wa pasukan2 angkatan laut dan da
| rat Amerika telah menduduki se
luruh kota Seoul pada hari Kejam 11 waktu ditempat.
" dinas rahasia mengata

membajangkan kesusahan2
kah jang dapat timbul oleh

nanja ?

apakare-

ia

Sekali lagi: Apakah kebiasaan
menutup lalulintas Patjirnan—Ma.
lioboro—Tugu itu dapat ditindjau
kembali?
Dirobah supaja tidak
merugikan kepentingan2 lainnja?
Mudah2an!
DIPODIWIRJO.

di Inshon, serdadu2 laut Amerika
|

:

hal itu kelak mungkin dapat diper
soalkan atau ditindjau kembali.
Tapi jang mengenai bab B dan
bab C kiranja kebiasaan menutup
lalulintas umum sepandjang Patjinan—Malioboro—Tugu itu masih dapat ditindjau lagi. Dipertimbangkan,
bagaimanakah
dapat
diadakan perobahan agar. tidak
merugikan kepentingan chalajak
ramai? Selalu ada dokter lewat
untuk beri pertolongan kpd orang
sakit keras. Pula ada bidan atau
dokter lewat utk. tulung: perem-

pada hari Senen hingga Djum'at

lion Vit Mingh sekarang sedang
mengantjam kedudukan Perantjis
di Pakha dan Laokay.
s
pertempu

@n

“Konperensi Ekonomi Islam jg
kedua akan diadakan di Teheran

kan, bahwa antara 8 dan 10 batal.

menewaskan 11.200 serdadu2
tara dan menawan 3300

ia terus melatih tentara RRT
: Djurubitjara pemerintah na sionalis Tiongkok menuduh, bah- '
wa Rusia mempersendjatai
dan melatih lagi tentara2 RRT di Man
Sada

Sek

Han

in

PRA

- Djurubitjara nasionalis

IA

Tiong-

kok ini, Shin Chang Huan, dalam
g Gie
ikan,
bahwa tempat tersebut satu interpiu menerangkan, bahakan diambil. Ant. UP.
3 wa laporan djawatan rahasia jg
paling belakang menjatakan, bhw
Rusia sekarang sedang sibuk melatik dan mempersendjatai 150 di
visi RRT dan menibangur angkat
an udara RRT jg moderen. Seku“man dan Moch.
:
rang2nja 50 divisi, katanja pula,
Kabinet Perantjis hari Kemis
sekarang sedang menerima latihan
atau sudah habis
mempeladjari
kursus2 dibawah pimpinan Rusia
.» menteri luar negeri dan menteri
di Mantjuria.
Sedang
angkatan
nan Perantjis,
masing2
udara RRT telah menerima 250
— Robert Schuman dan Jules Moch,
pesawat udara dari Rusia.
mengenai soal ikutnja Djerman
Dinjatakannja seterusnja, bahmemberikan sumbangan “dalam
wa laporan2 djawatan rahasia itu
soal pertahanan
Eropa
Barat.
menjatakan, bahwa Rusia telah
Ant. AFP.

KABINET PERANTJIS

3

:

. Chacovski :

Hanja butuh 36 djam untuk
memukul mundur pasukan2
Amerika dari Seoul

menempatkan

Pasukan Utara

sun

Gazeta” di Korea, Ale

re Cha

covski hari ini menegaskan, bah-

lai pada tg. 16 September jl. telah berhasil dengan baik, sedang

OA

A3

rika jang Jengkap bersendjata
mendirikan kubu2

pext: hanan.

Demikian

Ant

:

AP

BE,

Praktis

Chacovski.
$

sudah

patah

Kata djenderal Gordon

Walker

sebelah selatan garis paralel 38 de
radjat. Ant UP

Serangan

B - 29

daerah Korea

atas
Utara

Pengumuman
markas
besar
djenderal Mac Arthur. menjata-

Djenderal Gordon Walker, ko-

kan, bahwa 42 buah pesawat B-29

mandan tertinggi dari pasukan2
an
darat PBB
di Korea, menu
2
kan kepada pers, bahwa 3 kesa-

hari Kemis ini menjerang djalan2
kereta-api serta djembatan2 dida-

. melintasi garis paralel 38 deradjat

(dan jang telah memasuki daerah

Korea Selatan kini telah dipatah
kan sama sekali. Serangan?
umum pasukan2

PBB jang dimu

dari angkatan udara PBB

front baru

daerah

pantai timur dan

pada

erah Korea Utara disebelah utara
garis paralel 38 deradjat .
Serangan2 itu ditudjukan kepada

djalan2 dan banguman? karesa-api
di Chori, Shongjin, Yongnam-i
dan Kujang-dong. Ant. UP
“0

“

jang saat ini berada di Djakarta
ketjuali menggunakan kesempatan
perdjalanan kereta api Surabaja
Djakarta jang pertama djuga hendak mememui Menteri Perhubung
an Djuanda berhubung dg. protes
Rukun Kampung? Surabaja terha
dap kenaikan tarip listrik dan air.
Lebih landjut ,,Antara” menda
pat kabar bahwa oleh Dul Arnowo
telah diperingatkan supaja Aniem
sementara djangan mengambil tin
dakan terhadap orang2 jang tidak

mau

membajar

pai ia
nurut
pada
tidak
tansi.
bahwa

kembali ke Surabaja. Meketerangan Aniem sampai
5 hari jang lalu dijumlah
dapat ditagih ada 9000 kwi
Tentang air dikatakannja
walaupun Djawatan air ko

disektor

kwitansinja sam-

tapradja terang selalu mendapat
rugi, kenaikan taripnja masih dju
ga harus

litunda.

Selandjutnja diterangkan bahwa djawatan air membutuhkan
onderhoudkosten jang banjak, ka
rena kerusakan onderdil2 dan ma
terial2 untuk itu selama tahun
1941 tidak pernah diganti atau
dirobah.
Di Djakarta walikota Dul Arnowo akan tinggal beberapa hari.

USA.

kekedjeman

mereka

(Hoakiao)

rita NCNA selandjutnja.

2 aja

..diju
@Juga,

oleh front itu. Ant UP.

Memang

benar

ada

tawaran

bahwa

pendul

kan, bahwa pembitjaraan2 untuk
perdamaian di Korea sedjak bebe
rapa waktu telah dilangsungkan
melalui duta-besar India di. Pe-

ian terdiri dari empat pasal jang
disampaikan
kepada
dutabesar
Sardar Panmikar pemerintah RRT
jang bertindak sebagai perantara.
Ant. UP

pertemuan2

dasarkan undang2,

akan

Harian komunis »Daily Worker” sementara itu kabarkan, bah
wa diantara orang2 jang terkena

oleh peraturan

turun

paja

diterima

djadi

Fonds

Keuangan

Internasional,

su-

anggota

djauh
5

dari

3:

adp. sk. ini no. 4054

kepada

Surat2

"

kelas

SMA

terlalu

mungkin djangan
Kotabaru.

&

kosthuis

III mentjari

BASMILAH SEBELUM KASEP !
Waktu

diserang segala matjam

penjakit jang disebabkan masuk
angin

mitsalnja

kepala

pusing,

mau tumpah, ulu hati sakit, badan
greges, perut

kembung

sebelum heibat, minumlah

DJAMU

ini ialah penga-

TULAK

-.

dil,”

:

ANGIN

Dalam waktu pendek, pasti sem
buh.
1 pak
1. S7

DJAMU

DJAGO

Seluruh Indonesia.

dari tachta

dikalahkan

dengan

ang-

401-9.

oleh djago-tindju Djerman
MaxSchmeling pada tahun 1936, sekali ini djuga tidak dapat menghin

dingan
jang dilangsungkan
di
Yangkee Stadion di New York de
ngan

disaksikan

oleh

tidak

rang lari 220.000 penonton.

Joe Louis, jang
25 kali selama

kini berumur

Il tahun,

dan

te-

lah mengundurkan diri dari
nia - tindju pada permulaan

duta-

la hampir dipukul ,,knock-out”
oleh Ezzard dalam ronde ke-14, da

lam ronde mana mata-kiri Louis
sudah tertutup samasekali, sedang
darah

keluar dari hidungnja

dan kuping-kirinja.
»Brown

Bomber”

ini, jang

da-

dalam 62 pertandingannja sebagai
seorang djago tindju professional
hanja mengalami sekali kalahan,
jaitu ketika ia dipukul knock-out

Toko
Bara

trima

dari ,,axioma

ku-

lama”

dari

tindju jang mengatakan,

— »tiada Seorang djago lama
dapat kembali”. Ant, RH.—

akan

Buku2

A.KASOEIN

K. U. U. H. Pidana
Tanja / Djawab

Amerika dan Europa.

MALIOBORO No. 43.
dengan harga MURAH
tulis, Tjita2,

Pen. Pembarisan'

bajar,

Kain?

dan

Taktik main Bola

Ilmu djiwa Praktis

masih

#banjak lagi.

Kamus
!!

Hormat kami: Toko ,,Sari-Moeljo”, Malioboro 43

Dk.

398-9

Untuk
menjambut
Hari Angkatan Perang
5 Oktober 1950.
1 Oktober

jad.

meng- Apa—dan—8Siapakan alm, PA? DIRMAN.
Aneh

—

K.

Pemakai Tjap-tjap
Djari (Detacloscopie)
400-9.maPer. Lalu Lintas
ca ' Pen. Rijbewijs
Kewadjiban Polisi
TI
Dari Pendjara ke Pendjara oleh Tan Mataka

Sari-Moeljo

SAKSIKANLAH

Kepolisian

Urai
| Adalah satu2nja perusahaan ka
H. 1. R. jang dibarui
tjamata di Djawa Tengah jang
Pen, Proces Verbaal
mempunjai mesin2 slypery sendiTindakan dari Polisi
ri, tenaga jang achli dan hubung: « Oxdomansi
b. Polisi
an jang luas dengan pabrik2 di
Reglemen Dinas

Memeriksa mata
tidak
djuga menerima recept.

keperluan sehari2, Obat2an, Alat2

dunia

bahwa

Katjamata ?

|

dinjata-

e

(laki2)

peladjar

Seorang

rang2 Sovjet Ilya Ehrenburg, Ni
colas Tkhonov
dan Alexander
Koreneichuk, demikian djuga be-

lah mengadjukan permintaan

komunikenja

tetapi

rat itu.

Suka dukanja: SEBUAH BAKIAK (teklek).

Dalam

ber-

sematjam

kan, bhw pemerintah Birma te-

—

pena

Ditjari

pemerintah dapat mentjegah masuknja semua orang asing
jang
dianggap tidak memenuhi sjarat
kedaerah Inggeris.
Oleh karena itu pemerintah Inggeris tidak
bersedia memberi
idzin kepada
orang2 asing untuk mengorganisir atau untuk menghadliri kongres sematjam itu, demikian su-

Tionghoa di Ban

— Konperensi mengenai perse
tudjuan umum PBB tentang tarif
dan perdagangan
akan
dibuka
di
Torguay,
Dovenshire. Se
bagai pembitjara
pertama akan
tampil kemuka pemimpin delega
si Perantjis Jean Leguiller.

serta

ka dalam 15 ronde dalam pertan

Dikatakan, bahwa
pemerintah
Korea Utara kabarnja telah me-

perdama

rintah ini. Ant. AFP.

Djago tindju kelas berat Joe Louis (»Br
own Bomber”) semalam telah gagal dalam pertjoba annja u ntuk men
gadakan
COmeback” dengan mempertahankan titelnja sebagai
,djuara
dunia
utk, tindju kelas
berat” mela-wan Ezzard Charles,
djago-negro
dari Cincinnati.

king.

njusun sebuah tawaran

dalam surat itu, bahwa pemerin-

mengabarkan,

Joe Louis

berapa orang dari negeri2 lain,
diantaranja
pemimpin
sosialis
Italia. Pietro Nonni.
Komite perdamaian Inggeris te
lah memprotes keputusan peme-

tah Inggeris.
tidak dapat melarang diadakannja
konperensi2:

dung akan mengadakan
arak2an
pada tg. 30 September dan rapat
reksasa pada tg. 1 Oktober j.a.d.
ini untuk merajakan Hari Nasio
nal tanah airnja. Ant.

kan

Kalangan2 jang mengetahui di
Delhi pd hari Kemis mengata-

Keputusan tersebut telah diberitahukan kepada komite perdamaian Inggeris dalam surat perdana menteri Attlee kepada komite tersebut. Attlee menjatakan

Achir-

hun 1949.

bah

kan di Sheffield dari tg. 14 sampai 19 Nopember jad.

kan rentjana untuk merajakan
Hari Setahun Berdirinja
Republik Rakjat Tiongkok.
Kaum
Hoakiao di Indonesia
djuga telah kawatkan kepada P.
B. B. untuk menjatakan protes
terhadap
pengeboman
Amerika
atas daerah Tiongkok Timur-laut
dan Korea, dan terhadap agressi
Amerika di Taiwan, demikian be

»bergandengan

telah

Pemerintah Inggeris
telah memutuskan
untuk
melarang
masuknja orang2 asing jang bermaksud untuk menghadliri Kongres Perdamaian Dunia ke-ll jang menurut rentjana akan diada-

telah menetap

36 tahun, telah memegang rekord
dengan mempertahankan titelnja

dan

Inggeris melarang masuknja
orang2 asing menghadiiri
kongres perdamsisn

Sedjumlah
95
perkumpulan
Hoakiao di Djakarta telah mengi
:rim kawat kepada Chou En Lai,
perdana menteri R. R. T., menja
takan ketjemasannja atas perbuatan2 agressi Amerika Serikat ter
hadap Tiongkok, demikian berita
NCNA dari Peking hari Kemis.
Dalam kawat tersebut selandjutnja diberitahukan bahwa dalam
rapatnja baru2 ini di Djakarta

sungai Naktong telah mengundur
kan. dirr kearah kedudukan2 jang
baru dan merupakan suatu front
jang kuat.
Radio itu menjatakan
dalam
pada itu, bahwa pasukan2 Korea
Utara di Seoul bertempur dengan
tangan”

Detroit di Michigan (USA) adalah kota pabrik mobil. Bahan2
diterima dengan kereta api dan kapal, dan dikeluarkan mobil2 jg.
sudah djadi keseluruh dunia. Kota berpenduduk 1.835.000 orang.
Usis

Kawat protes Hoakiao atas

Louis

Radio Pyongyang mengabarkan,
bahwa pasukan2 Korea Utara di-

wa gerakan2 pasukan2 PBB

wa untuk memukul mundur pa- | kan pasukan2 Korea Utara
jang
sukan2
Amerika dan Korea
Se- telah kotjar-katjir itu kini menda3
derita tekanan2 jang berat. (Ant.
“Jatan dari Seoul hanja diperlukan
AFP.)
waktu selama 36 djam.
Kata Ohacovski, 13 hari lamaSELATAN DUDUKI YONGWOL
nja puluhan ribu pasukan2 AmeMO
Pasukan2 Induk-divisi Korea Se
0... menjerang Seoul. Kota ini seka- laan jang begerak madju 30 mil
kearah barat laut dari Chunyang
rang sedang dirobah mendjadi
semalam,
pada hari Kemis
telah
sebuah benteng jang kuat. Kira?
memasuki kota Yongwol, 55 mil
setengah djuta kaum buruh kini

sedang sibuk

menju-

Kata Radio Pyongyang

tertahan

—”Literatw

10 divisi Rusia di

pangkalan2
militernja
di” Port
Arthur dan
Dairen dan seluruh
propinsi Mantjuria dan Sinkiang
sekarang dibandjiri oleh beribu2
penasehat2 militer Rusia.
Selandjutnja
djurubitjara nasionalis Tiongkok ini menerangkan, bahwa djumlah orang Rusia
jang berada di Tiongkok sekarang
adalah kira2 40.000 orang. Ant.
UP.

.

Koresponden

se

Untuk sementara, istimewa jg.
mengenai bab A baiklah kebiasa-

“KONPERENSI EKONOMI
“ISLAM KE 2 DI TEHERAN.
| INDONESIA DJUGA HADIRI.

— gara Pakha. Begitu djuga dikabar

Saigon

adalah

ting,

letak kira2 40 km. sebelah teng-

selatan didekat

kesopanan Timur

rat leher kota Jogjakarta. Satu2.
nja hubungan umum jang terpen-

1 3

propinsi Tonkin dan djauh kearah

ini ketika diada-

lalu berlaku hormat kpd. sesama
manusia. Tapi soalnja djadi agak
lain terutama karena djalan Pa-

luar negeri sewaktu
Marshall Ijadi menteri

i.

perbatasan

didaerah Tiongkok.
Satu berita lain lagi mengatakan, bahwa pasukan2 Peranfjis
. dan Vit Nam (Bao Dai) telah me
. Mmnggalkan Hoang Suphi.jang ter

Belakangan

Srat utk memberi hormat kpd pihak jg. manapun djuga. Apalagi

Roosevelt dan djuga wa-

ri

Bahagia,

kan balapan sepeda.
Eri
Tidak hendak mengurangi ha-

waktu pemerintahan

bahwa segerilja Vit |
dan diper&

ke Taman

Bila ada pembesar2 lewat,

C.

Lovett

pertahanan

pembantu

bawa

B.

dalam pemerintahan

s di propi

Walikota Surabaja Dul Arnowo

“bara AT ugu ditutup untuk lalulintas umum dalam hal2 seperti
berikut:
"5
A. Bila djenazah pahlawan di-

PERTAHANAN.
. Tpruman
hari Kemis
agkat

Aniem tunda rekening!

MB

lutju —
Alamat

tapi benar,
Tugu 42 Telp. 202, Jogja.

kata-kata sulit

Ongkos kirim 10 £.
nja

F.

d.LI.

F. 9,90
Ra
» 650
». 1,50
» 8,50
» 4,650
» 4,50

ae
5
S

o0
ng
3 290
» 3,50
,, 1

» 650

. ,, 3,50
an tayas

Sedikit

0,50.

Sedia buku2 lama' jg mengenai:
Rechten, Economie,
Techniek,
Geologie, Geneeskunde, Chemie,

Hogere wiskunde, Opvoedkunde,”

.

Geschiedenis, Bouwkunde a.l
Sedia S.M.P. Stensil untuk

Klas

I, II, III, Djual dan Beli

buku2 pengetahuan dalam sega-

la bahasa. Lama dan Baru.”
Toko

Buku

AN

EKONOMI
44 Jogjakarta,

,

TIMBANG

G. GEROMBOLAN

“DE

2

TN DITAWAN

HN

Bertempat

- Merigenai berita tentang pertem
anda: “daerah Tjiandjur, lebih

dung, bahwa tindakan pembersi-

Brigade IX Divisi III oleh Letn.

Bara

kukan.
Dalam pertempuran pada tg. |
jl.

Sept.

ai mesin tik

|

2

PIN

RM. Sutarto,

PL

peremptet

di Djerman ada kelebihan

17.000.000 banjaknja.

“baret serta bajonet.

Kalau boat

mbah Nur:

5 Komentar

PP nggak ada njonja rumah mogok. Sebab
| terlalu banjak tjalon stakingsbreeksters!
— Siapa mau pindah ke Djerman?
Berabe sih sungguh mati nggak mati!
Pa
,

D0

TKI

Ber

RAPAT

. gota- itu

UMUM.

setjara

Panitya Pembela Perdamaian Du“nia daerah Jogjakarta besok tg.
2.1 October 1950 akan Danepkan
2

| dl. diserukan

wanita,

peladjar

supaja

bersama2

ngumumannja, seluruh sidang ber

Fi “langsungkan

konperensi

“ Dalam

— hari lamanja.
60 Orang pemimpin

“ang
2

Kabupaten

dari

se
2
ma-

hadir dalam

:

gang

Site” Tuh

dja-

“atau aa

Semarang ter-

paksa menganggur sebagai

aki-

-Oleh
Djawatan
Kabupaten Demak
Pe na
24 dan

—

ap 25 September, dua malam
| berturut-turut, telah diadakan
pertundjukan
bioskop
untuk

ee keberatan adanja peraturan
e ru dari Menganga
Hewan

Adapun

ba
Ko-

film

di Demak,

tap
jang - mengharuskan
membajar dahulu uang ,.ongkos
— abattoir” sebanjak
33,5 rupiah
, “untuk seeker sapi(kerbau). Ka1 tanja, jang dirasa berat bukanlah
nja pembajaran itu melain| kandtjara membajarnja jang
di005 tarik lebih dahulu itu.

|.
|

kan uang ..titipan” 30 sen
Lebih djauh
sepedanja.

|.

pilfak kotapradja
bahwa

didapat

perundingan

Djuga
surat.

kembali sepat
Serekat

per
dari

| Seorang guru

tonoom

“..

jabang

buruh

BHS.

(3 X

“Au-

S. E. BI

Ik

Ingkungan

7

.marang

telah

memutuskan me-

.YUS dengan hatsil
“ikut:

nasehat

Soewarti

Sdr.: Mr. Koososbi-

Alena

Didjual

Rumah

&

prempuan

tinggal model

baru komplit,

jang

NUDJUM

ad

Dril cp hem (Ejlono) ..
Toko, SOLO”

hi

Sp

:

: 3083

pusik

an 5.
“SosrowidjajNo.

Terima
. Model jang 'paling baru ,,E MPRESS”
Permanent-wave
toestel.
pake stroom
4 minuut. Droggkap. Made in U. S. A.

Wasbaki.
Stroomklem.
Onderleggers.
Stroomlbesklemmen. Wave-clips. |:
lers dan 'alat2 keperluan:
wave. Obat-obat, Wave-set

'

Paffanent
dan Wave

olie.

H. B. Azad

Kotakpos

No.

132 Bandung.

Menerangkan

segala hal “penghidupan. Kirim empat pertanjaan berikut keterangan nama dan
umur, dalam satu envelop dengan poswessel f 10.-— Tuan/Njonja akan dapat
tanggung
dipegang
rahasia
djawaban-djawaban jang
tjotjok dan berbukti
96-9
teguh.

Pa sanglah

adver tensi

Krekot

Panti

A00
OBAT:

peta

SN 1
BATUK

“HONGKONG:

19

Telf

372

Djakarta.

Gambir

257-9

.MAKLUMAT"
Kepada

dalam .K. R."

-

seluruh Koperasi2 Rakjat Indonesia
di Pulau Djawa dan Madura,
hormat! «

ef
AA

ini dipermaklumkan

bahwa kami telah mene-

“rima bermatjam2 barang kain, Benang Tenun dan kelontong, dari Luar Negeri.
Diharap kepada jang telah memesan, mengambilnja pada Kantor kami ,,INACCO” Prapatan 46 Djakarta, (semen-

tara) pd. tiap? hari Senen dan Rabu mulai pk: 9-12 pagi.

216 1050.
po

hem

Delanggu
Umum:

Pengawas:
IL. W. SUBROTO.

1829

dapat terus ditempati. Ke»BAMBANG”, Djaga-

ti5-

Arda

120 badlju

5 sore pada

S. JOSOSUDARMO.

4378

syeloide

|

3 —

Djalan Purwosari 32 Solo.
Pimpinan

Co.”

$ 475,

laki baru Philips

djam

Pendidikan

.SEDYO - TENTREM

makan

Bersama

Simplex

11 siang dan

Bagian

Baru

tjepat:

Tj Mesin tulis Undewood
SBOBet

Hendrsasmars.
Nn.

1 Rumah

terangan pada: Bureau Bouwaannemer

Sajidan Gm 5/245

Hi Speda

Bendahara Saudara
:
kanan

seminggu)

Si 1Speda prempuan Gaselle

“Diojosoewarno.

133

AY

Holland, trommol rem orisineel
|
Pa f 1100,-— f 1450,— dan f 1600,--

: skretaris Saudara:
:

Dari djam 9 —

"NEGARA"

di.

Surabaia.

Negara"

dgn. akte Notaris P.H. 1948.
Memberikan peladjaran theorie dan praktek potong memotong dan mendjahi: pakaian laki2.
Pendaftaran mulai sekarang:

'DIDJUAL:

ELEN - SCHOOL

3 Speda

Mepekn 'ber-

Ketua Saudara:

“REN

Kali No. 4 —

(Guru dgn Idjazah HIK & Bahasa
(Inggeris “dari Cambridge
2879

—

ngadakan Reorganisasi Pengu-

Na

kuat badan

,Kleermaker

Kursus

Dengan

“pat di Gedung Kota Pradja Se$

oleh Pabrik Anggur:

1 bhs. Inggerissnja KURANG.
Pendaftaran hingga tg. 7 Oktober.

Yo.

Kota Pradja Semarang, dalam
rapatnja baru-baru ini bertem£

20

Chusus untuk murid? SMP/SMA

untuk orang lemah dan kurang kekuatan,

1950

Nopember

Kapsalon

dj. 16 — 17
| dj. 19

sekali

bulan

pertengahan

Pada

kuat jang

bikin napsu makan, kurang

AHLI

if 3,50

Waktu :

pantes.

KEMBALI.

DIBUKA

AKAN

KOLESOM

termashur (Anggur Kuat: tambah
sumsum, darah,
napas dan tenaga) ini Anggur terbikin
dari rupa2 bahan obat jang
mahal Kolesom Tulen,
dan

Pesapen

INGGERIS

4079

JarSine Horloger

Harga satu botol besar f 12,50, ketjil f 7,50.
Bisa dapet beli dirumah Obat dan Toko
P. & D.

Wanita untuk

Uang Sekolah:

Kota Pradja

dalam

Obat

lan P.A. 22 Djokja.

JD. AA. Tjabang Kota Pradja Semarang jang meliputi seluruh
kaum

dengan'
3912

402-9 |

sudah

Daerah

Semarang, disingkat

Jogja.

memberi peladjaran bahasa
Indonesia di Danuredjan 115.

kabar:

Mn

Buruh

|

Dikeluarkan

eat. A. SEMARANG
E

11,

kursus

2

Petjiman 30 — JOGJAKARTA.

putjet serta kurang darah bagi orang lelaki dan perempuan
tua dan muda.
badan
2. Kolesom Anggur PO THAY, untuk Orang hamil
lemah, kepala pusing, sakit perut, tumpah2, Pinggang ,kaki
diminum
sampe
tjuku pnja
bengkak dl. perlu
sekali
kesehatan.
djadi
bajinja,
anak,
dan
mamah
dalam bunting,
3. Anggur Beranak SENG HWA speciaal Prampuan sesudah
bersalin keluarkan darah busuk, dan tambah darah
baru,
berguna sekali badan Linu, masuk angin, kurang aer tetek,

Ditjari :

“kan kemarin antara Pedjagal dan
Pemotong Hewan jang disakSi-“
| kan oleh Kotapradja telah dida-"
“pat persetudjuan
sehingga hari
Sa

wetan

memberi

Anggur

berfaedah

»MITRA"

Bintaran

jang dilaku-

| pendjualan daging dikota

1.

Rombongan
baru dimulai 16
Oktober. Dictaat gratis.
Pen-:
daftaran pada:

atau perdjalanan loper djagal bi-

“Ia masuk dalam abattoir dikena-

A

tjita:
R. Adisawarno — Jogja.
..— Jogja.
Rr. Soejati
-— Jogja.
Mawardi
R.

dan harga

memuaskan

ba

(Tiap 5 Kolesom)

terse-

BOEKHOUDEN

Diterangkan, selandjutnja ketian: uang
ongkos tadi Djaga!
masih harus membajar uang ..ple
: keh' £ 4.50 untuk seekor sapi
| (kerbau) sementara sepeda jang
digunakan — untuk mengangkut

2

bioskop

Je. berduka
2.
— Jogja.
4.
— Jogja.
b.
— Tarakan. “1

:
1. R. Atmosardjono
3. Rr. Soekengsi
5. R. Soepangat

t

30-9 - 1950.

Jogjakarta,

Juwelier

Ara-9

ANGGUR

diputar

but terus menudju ke Kudus,
utk. mempertudjukkan film itu
djuga disana,
(Sp).

-.

|

jang

utjapkan
pada hari Kamis tg. 28-9-50, dengan ini kami
amal tersebut dapat
diperbanjak terima kasih. Semoga
Amien.
diterima oleh Tuhan dengan semestinja.

399-9.

adalah Hartakarun
dan
Berita2
“Tanah- Air.
Setelah memutar

5

20

film

R. Ngt. S. Atmosardjono

dpan

si

beridjazah.

boekhouder

Pekerdjaan pr

8

|

DITJARI

Lamaran tertulis kepada N. V. SE
DJAHTERA,
Gondolaju 28, IOGJAKARTA.

Rakjat dari segala pelosok adalah sangat memuaskan.

“tanggal 27-9.
Dari pihak Djagal lebih djauh
:
Antara” mendapat aan
bah| wa tindakan sedemikian itu dilakukan karena Tea
merasa

-

Seorang

umum bertempat di Aloon-aloon
bat pemogokan
jang dilakukan
| oleh seluruh
Djagal Semarang . sebelah barat. Perhatian dari

—

x

. 410-9

Penerangan
pada tg. 23
24 mengha-

Utjapan terima kasih

Bisa membikin segala matjam PERHIASAN
pake mata BERLIANT model paling baru dan LUX.

2
ka
EA

lagi.

UMUM.

tjantik

gadis

MOORE,

VIRGINIA

kawin dengan

Kepada segenap Tuan2/Njonja2/Nona2 jang telah memerlukan datang melajat pada waktu pemakaman anak kami:

413- 9

7

menerima

tamu

bau didalam kota

€

dapat

—

RUSSEL.

m LUX da ALUS ca

Dj. Widoro

(O).

Djam

hati“

9.

7,

dikenalnja.
tidak
jang
tetapi dibunuh oleh gerombolan
djelita .
Dengan susah pajah GORDON menjelidiki siapa pembunuh sahabat karibbahwa simanis djelita
nja ini, ..... . sungguh tidak terduga
jang membahajakan
ada
pengaruh
dibelakang ketjantikannja
“Ea
achirnja . .
dan INDO CHINA.
EXTRA FILM:
pertempuran? di KOREA
Akan datang: PRINCE OF THIEVES.

atas:

10.00

Gigi

Dokter

penarik

sensasi dan

keatas.

LADD — GAIL

ALAN

akan

Gordon,

Kawan

berikutnja:
tingkatan

” 17 th. keatas.

R. SOEMARDI

Ant.

| Pasta

|.

am 17.00—19.00 dan 21.00
MINGGU MATINEE DJAM

lainnja Pesindo. daerah Kediri
menjetudjuinja asal tidak mengurangi asas d.l.l. tersebut di-

BIOSKOP

12

baru -

memperta-

atas.

dan

Indonesia

NILA DJUWITA dan A. HAMID ARIF.
Tjeritera ini menggambarkan seorang pemuda jang dipaksakan kawin dengan seorang gadis, jang dulu semasa ketjil pernah
dikenalnja.
Oleh karena ia 'kawin- wakil" alika ia tak mengetahui, ba'gaimana rupa isterinja itu ! !!

sa organisasi pemuda dan tu“djuannja : demokrasi baru.
Mengenai adjakan berfusi de
ngan organisasi pemuda
lain-

Pa kan kewadjiban2
mereka ma| sing2 didaerah terutama berhu- bung terbentuknja "pemerintahan :
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