
     

           

  

   

   

  

    

     

  

Hg 

. FBB Trygve Lie. 
, 

- 

& ? 

— kementerian LN.    
Selandjutnja dalam pengumuman 

itu dikatakan, bahwa pemerintah 
Indonesia menganggap keanggauta- 
annja dengan sungguh2 dengan ke- 
jakinan dan kesedaran penuh akan 
kowadjiban serta tanggung djawab 

  

Seterusnja pemerintah Indonesia 
akan memberikan perhatian penuh 

” 

  

| dan kerdja- sama jang berbukti dlm 
“usaha2 mentjapai maksud2 tudjuan 
PBB, jaitv memelihara keamanan 

Gan perdamaian dunia. $ 

— Dinjatakan selandjutnja, bahwa 

| pemerintah Indonesia akan mentju-      

    

  

    

  

1 soal mengenai negara2 dan 
sa2 asii dimana sikapnja -dan 

: kerdja sama dapat menolong 
|. menambah baiknja perhubungan dan 

saling mengerti dalam dunia Inter- 
nasional. : 

   

— Mr. Rum bitjara. 
Dalam pidato radionja sema- 

lam, Menteri Luar negeri Mr. Moh. 

Rum berhubung dengan diterimanja 
& Indonesia mendjadi anggota PBB 

| menjatakan, bahwa penaikan Sang 
Merah Putih hari Saptu jl ditengah2 

1 'bangsa2 jang mendjadi           

  

   

  

  s PBB menundjukkan, ke- 
1 gsa kita telah sede- 

       

  

   

     
    

  

    
    

   

   

ngan bangsa2 lain. 
“keanggotaan ini sama sekali 

-erhadap dunia internasional”, 

4 mengingatkan akan perdjuangan 
xjat Indonesia sedjak diprokla- 

| mirkan kemerdekaan tg 17 Agustus 
“1550. Sedjak itu bangsa kita tidak 

: henti2nja berdjuang mati2an, me- 
| ngeluarkan keringat dan darah jang 
tidak sedikit. Pada tahun 1947 kita 

| menghadap! serangan musuh jang 

| berusaha melenjapkan kemerdekaan 
kita itu. Tapi bagaimanapun djuga, 

  

   

njerahan kedaulatan, Dan diusaha- 
kan terus menjempurnakanhja, hing- 

| ga sekarang Republik Indonesia 
| telah diterima mendjadi anggota 
PE ht F 2 

Tn Politik bebas. 
Mr. Rum menegaskan, bahwa sikap 

pemerintah dalam mendjalankan politik 
luar negerl, ialah politik bebas. Tetapi 

'ini tidak berarti negatief. Pemerintah 
“akan menentukan sikap, dengan wakil2 

2 | 
Ke 
t e « 

Pidato Menteri e 

jg dipikulnja sebagai anggauta PBB. 

| rahkan perhatian penuh terhadap 

rangi kedaulatan bangsa 

| rakjat terus berdjuang, hingga pe- 

Ta 

TN 

t 

—. Pemerintah Republik Indonesia menjatakan suxur dan senang hati. 

'” bahwa Republik Indonesia telah diterima sebagai anggota PBB dengan 

' kebulatan suara dan menjampaikan terima kasihnja kepada ketua ser- 

| ta para anggota persidangan umum “PBB, istimewa kepada sekdjen 

|. Selain itudjuga disampaikan terima kasih kepada ketua serta para 

| anggota Dewan Keamanan jg telah menjokong permohonau Republik 

Indonesia untuk masuk meridjadi anggota PBB. Demikian pengumuman 

  

rakjat, dalam menghadapi dunia inter- 
nasional. 

PBB harus digunakan sebagai lem- 
baga untuk memelihara damai didunia 
ini. 
Demikian Menteri LN Mr. Moh. Rum. 

ban 0 .—-— 

1000.000 Bangsa 
nan. 

MENGUNGSI KE MESIR? 

Dewasa ini ramai sekali dibitjara- 

kan oleh kalangan resmi di Mesir 

tentang suatu berita jg diterima da- 

Ti Djerman Barat, jg menjatakan, 

(bahwa para pembesar2 Djerman di- 
sana sekarang sedang merentjanakan 

mengenai pengungsian bangsa Djer- 

man ke beberapa negara diluar ne- 

geri. 

Mesir adalah suatu negara jg di- 

kehendaki oleh sebagian besar bang- 
sa Djerman. Selandjutnja pemerin- 

tah Djerman Barat memadjukan per- 
mohonan kepada pemerintah Mesir 
agar supaja Mesir dapat mengizin- 
kan sedjumlah 1000.000 bangsa Djer- 
man jg terdiri dari bermatjam ting- 
katan dari kalargan tani hingga ke 
kaum intelektueel. Pengungsian ini 
menurut pendapat kalangan pembe- 
sar2 Djerman Barat akan mengun- 
tungkan pemerintah Mesir djuga. 
karena orang itu mempunjai keah- 
lian utk membangunkan suatu usaha 
besar dim lapangan perindustrian. 

A.P,B. 

  

'Hari ulang tahun R.R.T di Jogja. 
pe ULANG tahun R.RT. di Jogja dirajakan oleh segenap penduduk 

Tionghoa. Semua toko2 didjalan raja Etutup dan sepandjang dja- 

lan nampak berkibar bendera R.R.T. disamping sang Merah Putih”. 

Sorenja digedung C.H.T.H dilangsungkan rapat umum jg mendapat kun- 

“Gjungan jang tida sedikit dari pebak golongan Tionghwa. Pula tampak 

hadir dim rapat umum itu Walikota Jogjakarta Mr. Soedarisman Purwo- 

kusumo. - “8 

£ Rapat umum ini diselenggarakan 
| oleh panitia Perajaan Hari Nasional 

merak J karta atas inisitip Ko- 
mite Perdamaian Dunia seksi Tiong- 
hwa. : 

| DARI DIREKSI: 
DITJETAK SENDIRI. Mulai tg. 

1 Oktober 1950 ini K, R. ditie- 
4 — tak dipertjetakan K, R. sendiri, 

| tidak lagi di Pertjetakan Repu- 
blik. 

PERTJETAKAN REPUBLIK. Ke 
pada pihak pimpinan Pertjetakan 
Republik sdr. Djaruman, serta 
semua pegawainja, jang telah 
mentjetak harian kita ini sedjak 
pertengahan tahun 1949, kami 

menjampsikan banjak2 terima - 
-kasih: dari permulaan hingga 
hari terachir K. R. ditietak di- 
sana, kerdjasama selalu sebaik- 
baiknja. na 

PERTJETAKAN NEGERI. Baik 
pula bersama ini kami sam- 
paikan terima kasih “kepada 
pihak Pertjetakan Negeri (Bon- 
dolumakso), jang' dengan per- 
kenan kepala daerah, telah men- 

4  tietak K. R beberapa lamania, 
“jaitu sedjiak ditariknja mundur 
tentera Belanda, hingga kepin- $ 
dahan kami ke Pertjetakan Re- 
publik. 

29 NOMOR TELPON. Berhu - 
“6 “bung dengan keadaan 

$ baru ini, baik siang mau- 
..$ pun malam, telpon re- 

$$ daksi tetap No. 202, Jo- 
23. Ing 
j Hi 

” gia. ' za 
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Sesudah dibuka berturut2 dinja- 
njikan lagu2 Kebangsaan Tionghwa, 
Indonesia dan ,,1 Oktober”. Dan 
menghormat pula bendara RRT dan 
gambar Mao Tse Tung, 

Dalam pedatonja ketua rapat me- 
ngatakan, bahwa kini telah sampai 
pada waktunja utk membuka lem- 
baran sedjarah baru bagi bangsa 
Tionghwa umumnja. Hendaknja rasa 
dan benih perpetjahan antara kita 
sama kita dapat dilemparkan se- 

, Gjauh2nja, Hendaklah perhubungan 
antara bangsa Tionghwa dan rakjat 
Indonesia umumnja dapat dipelihara 
dgn sebaik2nja dan utk selama2nja, 

Demikian Ketua rapat. 

Habis pedato ketua berturut-turut 
menjambut wakil2 dari Sarekat 

Buruh Tambang, P.N.I. Merdeka, 
Sarekat Buruh Pertjetakan. Sobsi 
Daerah, NN Buruh Keradjinan 
Kulit, B.P.R.I. Pusat, Lembaga In- 
donesia Tionghoa, Sarekat Buruh 
Kehutanan, Persatuan Gunting Ram. 
but Indonesia, B.T.I., P.S.II., Gera- - 
kan Wanita Indonesia, Sarekat Bu- 
ruh Konstruksi. Pokok daripada 
sambutan2 itu ialah mengharapkan 
kepada semua hadirin supaja dapat 
menghapuskan perbedaan bangsa, 
menegakkan rasa tjinta antara kita 
sama kita, dan bagi seluruh bangsa 
didunia iri jang tjinta pada perda- 
maian dunia. Menjerukan supaja 
antara pemerintah Indonesia dan 
Republik Tiongkok dapat terbentuk 
suatu ikatan iang sedjati. Sebagai 
achir rapat dipertundjukkan tableau 
(toneel). 

Semalam diadakan pawai jg ter- 
diri daripada murid2 sekolah Tiong- 
hoa, pemuda, Tani dan Wanita dari 
aloon2 Utarasmenudju ke Kelenteng. 

  

untuk damai ! 
N. Moh. Rum 
  

  

   
sah Bau: 

Keamanan 
DI KRAWANG—TIMUR 
BAIK KEMBALI 

Didapat keterangan dari pihak 
jang bersangkutan, bahwa berkat 

kekuatan pihak sipil (Polisi, P.P., 
dan C.P.M.) kekatjauan di Krawang- 
Timur dapat diatasi. Keadaan disana 
sekarang boleh dikatakan sudah 

mulai baik kembali. 
Penjerahan Pemerintah Militer 

ketangan sip'!l setjara berangsur2 
telah berdjalan lantjar, 4 

Perlu diterangkan, bahwa keka- 
tjauan2 jeng pernah dialami itu 
mulai nampak dan memuntjak di- 
sekitar tanggal 17/8- 50, waktu itu 
bantuan pihak Tentera sering di- 
mintakan biarpun Pemerintah Mili- 

  a 

  

aa 

"3 

39 

ter sudah diserahkan kepada sipil. 
(Ant). 

sin YAA 

Gerakan mihlak F, 
|. Leimena waktu 

BESAR - BESARAN DI 
MALUKU SELATAN ? 

Ada tersiar kabar2 waktu ini 
APRI telah melakukan gerakan2 
militer jang baru dan setjara be- 

. HARIAN : 
. Diterbitkan oleh Badan Penerbit »Kedaulatan Rakjat” (Anggauta S. P. S.) 

B 

| 
: 
| 
Ng Y Tentara Korea Utara mengun- 

   

  

UMUM 

pena 

| Menjera 

  

Na 

h atau 
hantjur 

“ Pengumuman djenderal Mac 
1 Arthur jg disiarkan radio Tokio 
menjatakan, bahwa tentara Korea 
Selatan telah melewati garis lin- 
tang utara 38 deradjat, 

  

t 

“$ durkan diri diauh dari garis tsb. 
"4 kesebelah utara. — PCJ. 

3 (Sampai semalam belum ada 
reaksi dari pihak manapun ten- 
tang pelewatan garis lintang Oleh 
getar Korea Selatan. (Red.) 

  

$ 

? » 0 
Sementara itu Mac Arthur 

| menjerukan: Utara harus 
, mejerah, daripada alami 
! pertumpahon darah jang ta' 

$ “ada gunanja. 

$ 

: 
: 

EL. 

  

sar2an seperti pemboman dll. terha- 
dap apa jang dinamakan ,,RMS”. 
Tentarg kebenaran kabar2 ini pi- 
hak jang berkuasa di Djakarta ba- 
ik kalangan sipil maupun tentara 

masih belum dapat memberikan 
keterangan dan menjatakan masih 

belum menerima laporan2 berkena- 
an dengan garakan2 militer seperti 

tersiar itu. Diketahui, bahwa Dr. 
ini telah pergi 

- keluar Djakarta. Menurut dugaan 
keberangkatannja itu ada pula per. 
talisnnja dengan penjelesaian soal 
»RMS”. 

  

Bitjara orang Djakarta 4. 

Tentang SATU tj 
  

Backgroundnja ta: 

— 

alan wk Presiden 
dibenarkan orang 

Ab aan kedudukan Wakil Prestden agak ramai dibitjarakan orang. 
Baik didalam Parlemen, maupun diluar Parlemen Background: telah 

diketahui orang banjak.Tapi umumnja masih 
chalajak ramai. 

Baiklahfikini kita njatakan, don Sidak dh 

Menurut radio, adanja kedudu- 
kan Wakil Presiden tersendiri, dlm 
suatu Negara jg mempergunakan 
sistim Kabinet parlementer, itu 
memang tidak benar. Presiden 
hanja sebagai simbul. Apakah gu- 
nanja diadakan Wakil Presiden jg 
hanja mempunjai kedudukan se- 
bagai wakil simbul “itu? Kalau 
Presiden berhalangan, lebih tepat 
djika lantas diwakili oleh Ketua 
Parlemen sadja ! 

Tetapi para pemimpin2 -jg kini 
menentukan tjorak, bentuk dan 
haluan Negara kita, berpendapat, 
bahwa diri bung Hatta itu tidak 
dapat dipisahkan dgn bung Karno. 
Bung Hatta adalah sederadjat dgn 
bung Karno. 

Demikianlah ! Karena fikaran jg 
demikian itu, maka sedjak permu- 
laan berdirinja Republik (sesudah 
Proklamasi 17 Agustus 1945)-pun 
telah terdjadi demikian. Kedudukan 
Wakil Presiden sama dgn Presiden. 
Gadjihnja-pun sama Itu waktu 
sama2 R. 1000, — sebulan. 

Pokok fikiran jg demikian itulah 
pula jg memenangkan dim Panitia- 
Bersama RIS-RI, sehingga dalam 
UUD Sementara itupun ditetapkan 
adanja kedudukan Wakil Presiden. 
Dalam fikiran para” pemimpin itu, 
— sebagaimana fikiran orang ba- 
njak djuga—, telah ditetapkan, 
bahwa bung Hatta-lah jg pasti akan 
(dipersilahkan) menduduki djaba- 
tan itu. 

Sebagai halnja pokok fikiran, 
bahwa Presiden harus bung Karno 
dgn tidak usah dipilih lagi, — ma- 
ka rasanja Wakil Presiden-pun ha- 
rus bung Hatta pula. dgn tidak 
usah dipilih lagi pula. Itulah kira 
sebabnja, maka dlm UUD pasal 45 
ajat 4 dinjatakan, bahwa utk ' per- 
tama kali Wakil Presiden diangkat 
oleh Presiden. Dan dapat dipasti- 
kan, bahwa bung Karno akan me- 
milih bung Hatta sebagai Wakil 
Presiden. Mungkin dlm pentjalonan 
itu sadja “bung Hatta. telah dapat 
mendapatkan 2/3 djumlah suara. 

Tetapi, utk menundjukkan sedi- 
kit sifat demokrasi, maka ditambah- 
lah, bahwa jg diangkat oleh Pre 
siden itu harus dari andjuran DPR. 

Kini telah ditetapkan, bahwa jg 
akan diandjurkan oleh DPR itu 
hanja seorang sadja. Satu orang, 
dan boleh dipastikan bung Hatta. 
Hemat kita memang lebih tepat 
demikian. Sebab, misalnja jg di-: 
andjurkan oleh DPR lebih dari se- 
orang, jg akan dipilih oleh bnug 

j 

  
takut2 menjatakan dimuka 

  

Karno tentu bung Hatta djuga. 
Djadi pertjumalah mengandjurkan 

sig lain2. 

Diatas itu  background-:nja. 
Djika ada sedikit ramai2 menge- 
nai ini, pokoknja adalah ditim- 
bulkan oleh aliran2 jg tidak mem- 
benarkan background tjara  berfi- 
kir jg demikian itu. 

Kemudian ada terdengar suara, 
bahwa ada golongan jg akan men- 
tjalonkan K.H. Dewantoro dan ada 
pula jg akan mentjalonkan Ketua 
DPR sendiri. Itu semua menun- 
djukkan adanja aliran jg tidak 
membenarkan background diada- 
kannja djabatan Wakil Presiden, 
dan bahwa Wakil Presiden itu 
harus bung Hatta. Tapi, aliran ini 
belum tjukup kuat dalam Parlemen. 
Djadi jg akan diandjurkan sebaga, 
Wakil Presiden mesti bung Hatta 
Demikian itu, djika bung Hatt., 
sendiri suka menerimanja. Konon 
bung Hatta-sendiri tidak mempu: 
njai ambisi untuk djadi Waki: 
Presiden. Beliau lebih suka diad! 
profesor sadja dalam Perguruan! 
Tinggi. Dan djika benar bung Hatta 
lebih suka mendjadi profesor dari 
pada mendjadi wakil simbul, aki- 
batnja “akan baik sekali. Akan 
sangat mempengaruhi tjara berfikir 
beberapa pemimpin jg masih sangat 
kolot itu. Selandjutnja akan mem- 
pengaruhi djalannja sidang Madjelis 
Perubahan UUD nanti. Djabatan 
Wakil Presiden akan lebih mudah 
(disetudjui oleh anggota2 Madjelis) 
dihilangkan dari UUD Negara 
Kesatuan. 

Mengenai diri bung.Hatta, Ham- 
ka, penulissdalam harian Peman- 
dangan sependapat dan sdr Sudi- 
jono Djojoprajitno diatas. Bung 
Hatta adalah seorang pemimpin 
poltik jg mempunjai kekuatan po- 
tensi-il. Daripada mendjadi Wakil 
Presiden, jang hanja berarti men- 
djadi wakil simbul jang tidak bo- 
leh diganggu-gugat, lebih berguna 
bagi masjarakat kita apabila beliau 
memegang Pemerintahan. Lepas 
dari soal setudju dan tidaknja dan 
politik beliau, sesungguhnja bung 
Hatta lebih the right man on the 
right place, untuk memegang dja- 
batan PM dari suatu zaken Kabi- 
net, daripada bung Natsir sekarang 
ini. Dan djika tidak mendjadi PM, 
lebih menguntungkan masjarakat 
lagi, apabila beliau mendjabat pe- 
kerdjaan jang lain2, apapun djuga, 
daripada kedudukan mendjadi wa- 
kil simbul itu, 

Aa 

    

pe 

    

Komisaris Tinggi Belanda di Indonesia, A. Th. Lamping, 

Peaaaaaan ana aan 

Da MU AN ATK Ge 

MA Kan Tn AN Moe 

Adpertensi: 
1 millimeter, 1 kolom. . f 0.50     
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menjerahkan surat? keper- 

tjajaan mapuan Presiden Sukarno di Istana Merdeka, dihadiri a.I. oleh Menteri L. N. 

Mr. Moh. Rum. (Gambar Antara).. 

Medan Pertempuran Korea: 

fake 

o 

20.000 orang Utara tewas 
di Seoul 

Pem. Utara minta intervensi 

| Iah tiba digaris lintang utara 38 daradjat, jakni pada suatu tempat 
An MENGABARKAN dari Taegu, bahwapasukan2 Korea, Selatan te- 

4 KM sebelah Barat Kahimontang, didjalan besar dekat pantai Ti- 

mur. Rupanja kini telah bersiap2 untuk melaiui garis itu. 

AFP menambah keterangannja 

bahwa PBB hendaknja dengen sege- 
ra mengambil keputusan tentang 
diperbolehkan atau tidaknja garis 
ini dilaluinja, oleh karena mungkin 
sekali pasukan2 Korea Selatan se- 

malam telah melaluinja. 
Sementara itu pasukan2 bermontor 
dari PBB mendapat. Kemadjuan2 
jang tjepat disektor selatan dan 

utara. Maksudnja ialah untuk mem- 
perkuat perhubungan antara Tuegu 
dan Seoul. Pihak Korea Utara di- 
daerah Seoul tidak mengadakan ge- 

rakan2 perlawanan jang hebat. 
Dalam pertempuran di Seoul telah 

tewas kurang lebih 30.000 orang 
preman Korea Selatan sedangkan 

Korea Utara kehilangan 20.000 orang 
jang ditembak mati karena tersang- 

-kut dengan keadaan politik. Dalam - 

pada itu Pem Korea Utara telah. 
minta kepada PBB supaja pertem- 
puran2 di Korea dapat diachiri dgn 
mengadakan suatu intervensi. Berita 
tsb disiarkan oleh radio Pyongyang. 
Menteri/Luar Negeri Korea Sela- 

tan menerangkan, bhw tidak mem. 
punjai hak utk menentukan apakah 

pasukan2 Korea Selatan harus me- 
langgar garis lintang utara 38 dera- 
djat atau tidak. Ketentuan tentang 
hal ini terletak sepenuhnja dalam 

tangan pasukan2 Korea Selatan. 

R.D. 
Ae kab 

. 3000 Serdadu Utara 
MEREBUT KEMBALI TAEJON ? 

Djurubitjara markasbesar djende- 
ral MacArthur mengatakan pada 
hari Djum'at, bahwa meskipun 
pasukan2 Korea Utara mundur di- 
szmua front, tetapi mereka bertem- 
pur dengan sengit disebelah barat- 
laut dari Seoul pada hari Kemis. 

la mengatakan pula, bhw kira2 
3000 serdadu2 Korea Utara ka- 
barnja kini sedang menjusun keku- 
atan kembali di front Selatan, dan 
telah mendapat perintah untuk 
mentjoba merebut kembali Taejon. 

(Ant. UP). 
—O— 

Korea Selatan 
HARUS HENTI GARIS LINTANG. 

Markasbesar tentara ke-8 di 
Korea mengumumkan pada Djum- 
'at malam, bahwa angkatan darat 

  

Korea Selatan telah diberi instruk- 

si oleh rombongan - penasehat 
militer. Amerika untuk Korea, utk 
madju hingga garis-lintang 38 
deradjat dan berhenti disana. 

Djurubitjara tentara ke-8 dalam 
pada itu menerangkan, bahwa 
keterangan itu berasal dari pena- 
sehat2 militer Amerika, dan dapat 
diartikan bahwa pasukan2 Korea 
Selatan telah diberi insiruksi untuk : 
tidak melampaui garis perbatasan 
antara Korea Utara dan Korea Se- 
latan. (Ant. aa z 

Pekat ke 
PERANAKAN ARAB. 

4 Okt. jad. oleh ,,Panitia War- 
ga” di Semarang telah diprokla- 
mirkan mendjadi ,, Hari Kesedaran 
Peranakan Arab” terhadap Tanah 
Air Indonesia. 

Berhubung dengan itu akan di- 
adakan perajaanjang dilaksanakan 
dengan siaran2 dan penerangan 
jang maksudnja menuntun kearah 
kebaktian dan ke-insjafan warga 
tu terhadap.nusa dan bangsa In- 
donesia. 

Hari 4 Oktober pada tahun 
1934 adalah hari lahirnja ,,Per- 
satuan Arab Indonesia” jang di- 
usahakan oleh A. R. Baswedan dan 
mulai itulah P. A. I. membuka lem- 
baran sedjarah bagi peranakan 
Arab untuk melangkah kepada 
kesedaran nasib dan penghidupan 
dan sedar bahwa Indonesia adalah 
satu2nja tempat dimana mereka 
dilahirkan dan dikuburkan, Ant. 

—Badan penjelidik bagian pilem lu- 
ar negeri di Pakistan telah mengu- 
mumkan suatu undang2.kpd semua 
maskapai2 pilem jg menghendaki 
kedatangan pilem2 Mesir atau pilem 

Amerika Serikat. Undang2 itu beri- 
si suatu larangan keras terhadap 
pengedaran pilem2 Mesir dan Ame- 

rika jg menurut penjelidikan” badan 
tersebut dianggapnja merusak ke- 
tinggian moral bangsa Pakistan ka- 
rena pilem2 Mesir dan Amerika ber- 
isi pertundjukan2 jg merusak mo- 
ra! penontonnja. s 

  

Irak tetap melarang pengaliran 
minjak lewat Haifah. - 

“ 

ARU2 ini tiba di Bagdad, salah seorang ahli ekonomi dan strategie Ing- 
RB geris, bermaksud mengadakan pembitjaraan untuk memertjahkan soal 

minjak jang sampai kini pemerintah keradjaan Irak masih terus me- 
larang pengaliran minjaknja melalui Hajpoh dan daerah2 Jahudi lainnja. 

Menurut kalangan jg berdekat— 
tandengan Menteri Luar Negeri Irak 
mengatakan, bahwa kundjungan 
orang itu adalah semata2 dikirim 

oleh Inggris dan Amerika Serikat 
berbuhung denggn kerufftuhan bebe- 
rapa maskapai minjak dibagian Bah- 
rin dan Irian jang mana dewasa ini 
sumber2 minjak di Irian sangat ter- 
antjam, maka pemerintah Inggeris 
dan Amerika menghendaki, agar 
.pengaliran minjak Irak itu dilaku- 
kan sebagai gantinja dari minjak2 
jang mengalir dari. daerah2 Negeri 
lainnja. 

Pemerintah Irak dalam hal ini sa. 
ngat hati2, karena walaupun Irak 

telah, menderita kerugian pulukan 
Gjuta hasilnja jang diderita oleh Is. 

rail sangat pahit. Dan kalangan itu 
mengatakan bahwa ini kalau rom- 
bongan ahli2 ekonomi dan strategie 
Inggeris ingin menarik Irak supaja 
suka didamai dengan djaminan bah. 
wa minjak2 itu tidak akan diberikan 
kepada Israil, dan hanja untuk ke- 
pentingan kaum sekutu sadja jang 
setiap waktu menghadapi kegenti- 
ngan. s 

Kalangan itu menjatakan selan- 
Gjutnja, bahwa meskipun bagaima- 
na orang berusaha kearah ini, namun 
pemerintah Irak tetap akan mem- 
pertahankan pendiriannja jang se- 
mula, dimana larangan pengaliran 
minjak ke Haifa “akan diteruskan 
ketjuali djika soal persengketaan 
Palestina telah dibereskan. APB, 
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|. ra Indonesia mendjadi anggauta UNO pa : 
| kan benarnja keterangan pemerintah, bahwa politik luar negerinja adalah 

“ politik bebas, pidato.Dr, Diapari jang mengatakan kabinet tidak kuat ka- 

  

lemen. 

"5 TN 

dari Pemerintah. 
Dr. Diapari bela pers Nasional. 

| Pada sidang raalam Sabtu melandjutkan pemandangan umum terhadap 
beleid politik pemerintah, berbitjara 8 anggauta, jaitu pembitjara no. 8 
sampai no: 15, diantaranja jang merupakan oposisi terhadap keterangan 
pemerintah, ialah pidato Mr. Sunarjo (PNI) jang dengan masuknja nega- 

a waktu sekarang menjangsi- 

rena formasinja, sedang pidato Margono Djojohadikusuma dari fraksi par. 
tai pemerintah PIR jang menguatkan Ka geaDak anggauta Dewantoro su- 
paja P.M. Natsir mengadakan tindjauan lagi terhadap susunan kabinet- 
nja dan mengadakan reshuffle setjara insidentil, maupun perubahan integral. 

t. Sunarjo Sangsikan Politik fasar Hegeri Bebas 

  

    

      

|... Pembitjara lainnja jalah Zainal 
—. Abidin Achmad (Masjumi), Idham 

“Chalid (Masjumi). A.C. Manoppo 
- (Demokrat), A.A. Achsien. (Masju- 
'mi), dan Siradjuddin Abbas. Hadir 
PM. Natsir dgn 5 menteri2 lainnja, 

K Pembitjaraan para 
anggauta. : 

“3. & Zainal Abidin Achmad (Masju. 

. kabinet Natsir, menerangkan, bhw 
tidak Sidik dan Dewantoro sadja 
jang menjesali tidak turutnja TNI 
dalam kabinet, iapun demikiandjuga. 
Ia menghendaki supaja . rentjana 
undang2 pemilihan umum diadjukan 

jg pertama, djuga mendesak supaja 
diperlekas pemberian otonomi ke- 
pada daerah2, supaja kepintjangan2 
didaerah2 di Sumatera dapat diatasi. 

9. Dr. Diapari (Serikat Kerakjatan ' 
Indonesia) disamping mangatakan, 
bahwa kabinet lemah karena forma- 

| sinja, melahirkan banjak2 suggestie 
Bt jg harus didjalankan oleh. pemerin- 

El tah. Usaha pendidikan sekarang 
menurut pembitjara masih bersifat 
.kolonial. F5 

Sekolah? partikulir jg memenuhi 
sjarat2 pemerintah harus dipikul 

“ seluruh beajanja oleh pemerintah, 
minta sekolah Mohammad Sjafei 
di Kajuianam jg dibumihangus di 

—- rehabiliteer oleh pemerintah, mes- 
kipun utk itu harus dikeluarkan 
berdjuta rupiah. Pembitjara minta 

Gjuga basa Indonesia dinormaliseer. 

tjara bertanja mengapa oleh peme- 
| .rintah tidak diperhitungkan nilai 
. uang pada waktu achir2 ini. Pem- 

“ 'bitjara gembira dengan adanja 
barang? export jang bertimbun su- 

“atu tanda rakjat masih tjukup te- 

. maga produksinja, tjuma pengang- 

'bangan antara export dan import di 
Sumatera menurut pembitjara pin- 

| tjang, sehingga akibatnja barang2 
.« jang penting buat rakjat harganja 

tinggi, dan mengharapkan supaja 
pemerintah dapat menguasai soal 
“transpor an barang2 import. Ja 
tidak setudju dengan pessimisme 
pemerintah, sebab menurut pembi- 

. tjara rakjat masih banjak modal, 
' tjuma membutuhkan pimpinan pe- 

merintah. Ia tanjakan bagaimana 

— tractor2 jang dulu didatangkan dari 
— Pilipina jang penting buat Sumatera. 

| Dipegangnja monopoli pengang-. 
kutan dilaut oleh KPM menurut 

2 pembitjara tidak sesuai dengan UUD 
|. dan merugikan rakjat. Pembitjara 

| gembira bahwa pemerintah -mau 
membangun perlajaran, disamping 

0 itu angkutan darat harus djuga di- 
. perhatikan, sebab masih banjak jg 

| “ditangan asing. 
| Achirnja pembitjara mengeritik 
usaha kementerian penerangan jang 
 negatip, karena didaerah2 orang te- 
tap tidak tahu menahu tentang soal2 
jang pokok: Diapari meminta 

. Supaja pers nasional umum- 
“nja dan kantor beritanasi- 
Onal chususnja mendapat 
“service danprioriteitjang 

. #jukup dari pemerintah, dan 
| KonkurE€nsi daripersasing 

Eng 
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- Sarangan madju 
(X0 Sarangan jang telah habis dibumi 

| hangus, dan' mendjadi rata dengan 
tanah, pada achir2 ini, makin lama 

. makin banjak menarik penindjau2, 
— Karena pemandangan alam pegunu- 

ngan, hutan2 dan telaganja jg indah. 
Djalan2 dan djembatan2 jang me- 
nudju ke Sarangan dan terus ke 
'Tjemorosewu diperbaiki, hingga se- 
|karang dgn mobiel Sarangan mudah 
dapat didatangi. Ata 
. Hotel Merdeka telah membuka 
restaurant ditepi Telaga Sarangan, 
sedang pembangunan kembali Hotel, 
sudah hampir selesai. Pada perte- 
 ngahan Oktober j.a.d. Hotel Merde- 

. Ka Sarangan akan dapat dibuka de- 
ngan resmi. : 

  

   

mi) dalam pembelaannja terhadap 

kepada parlemen sebagai rentjana. 

Mengenai soal keuangan, pembi- : 

kutan jang mendjadi soal. Perim-. 

- 

“harus ditjegah. Untuk memper- 
“tinggi mutu wartawan harus diada- 
kan 'universiteit djurnalistik dan 
memperbanjak pengiriman warta- 
wan keluar negeri. Disamping itu 
kemerdekaan pers harus didjamin. 
Ia meminta supaja dibasmi pener- 
bitan kolonial jang kini menjelun- 
dup seolah2 mendjadi penerbitan 
nasional, meskipun pimpinannja ada 
pada orang2 Indonesia. $ 

' 10. Mr. Sunarjo (PNI) memusatkan 
kan pidatonja pada politik luar ne- 
geri pemerintah. Ia menjalahkan pe- 
merintah mendjadikan negara Indo- 
nesia anggauta Uno pada waktu kini, 
sebab menjangsikan apakah djustru 
karena djadi anggauta UNO itu pe- 
merintah akan dapat mendjalankan 
politik luar negeri jang bebas. Me- 
nurut pembitjara politik bebas kea- 
rah perdamaian dunia malah bisa 
didjalankan diluar UNO, asal tidak 

bertentangan dengan azas2' UNO. 
Berdasar kepada pasal 121 dan 122 
UUD masuknja Indonesia ke UNO 
seharusnja didjalankan atas undang2, 
djadi dengan persetudjuan DPR, oleh 
karena itu seharusnja dipintakan 
persetudjuan dulu. Dalam hal. ini 
pembitjara- meminta pendjelasan da- 
ri pemerintah. 

Fengaruh asing dalam hubungan 
dengan politik bebas, oleh pembitja- 
ra disendikan atas dua masalah, ja- 
itu immigrasi dan modal asing. Me- 
nurut pembitjara, sepandjang pera- 
turan jang belum diubah, dalam th. 
ini 4000 orang asing boleh masuk 
ke Indonesia. Hal ini menurut pem- 
bitjara merugikan perekonomian 
bangsa Indonesia jang setiap tahun- 

nja banjak mempunjai geboorteover- 
schot, oleh karena itu minta supaja 
pemerintah menindjaunja kembali 
dan membatasi immigrasi itu pada 
orang2 jang dibutuhkan sadja, sebab 
masih mendjadi pertanjaan apakah 
orang2 asing jang datang kemari 
itu selain mentjari nafkah tidaklah 
membawa kepentingan2 politik. Da- 

lam hubungan polifik bebas dengan 
pengaruh modal asing, Mr. Sunarjo 
menegaskan pengakuan pemerin- 
tah akan kebutuhan modal asing 

7 Belanda dan 4 Tiong- 
' hoaditangkap. 

5 

£ 

: 

Disamping itu kini masih banjak 
tanah ditangan modal asing atas 
undang2 kolonial, bahkan ada hak2 

- erfpacht jang habisnja sesudah ta- 
hun 2000. Pembitjara meminta 

paja hak2 itu diperbarui dan didja- 
dikan konsesi biasa jang tidak lama 
waktunja. Pengaruh modal asing 
itu menurut pembitjara akan tera- 
sa djuga pada politik luar negeri 
pemerintah. : 

11. Idham Chalid (Masjumi) ter- $ 

utama menerangkan soal keamanan 
di Kalimantan jang tidak boleh di- 
pandang enteng oleh pemerintah. 
Terganggunja keamanan disana itu 
menurut pembitjara terutama ka- 
rena rasionalisasi tentara jang tidak 
teratur, penempatan tenaga2 
tidak pada tempatnja dan terlam- 
batnja pembentukan DPR.2 daerah. 

12. Margono Djojohadikusumo (P 
IR) menitik beratkan pidatonja pa- 
da usaha keuangan. Pembitjara ber- 
tanja, apakah dengan naiknja de- 
viezen 200 djuta sudah diperhitung- 
kan contrapost2, misalnja pemba- 
jaran luar negeri. Kedudukan Ja- 
vasche Bank jang tidak disinggung2 
oleh pemerintah dipandang gandjil 
oleh pembitjara. JB. sebagai bank 
circulasi menempati kedudukan pen- 
ting dalam urusan keuangan negara. 
Menurut perdjandjian perhubungan 
keuangan antara Nederland dan In- 
donesia selama pamerintah Republik: 
Indonesia masih berhutang pada Ne- 
Gerland. Indonesia harus bermusja- 
warat lebih dulu dengan Nederliand 
Gjika akan mengubah undang2 Ja- 
vase Bank. Tapi sebenarnja Republik 
Indonesia sudah berhak penuh un- 

tuk membaharui pimpinan Javase 
Bank pada waktu penjerahan ke. 
Gdaulatan 27 Desember '49, demikian 
pembitjara, jang berpendapat bah- 
wa djika bank sirkulasi ini sudah 
dikuasai penuh oleh pemerintah, 
tentu dapat melakukan koordinasi 
sebaik2nja pada pemakaian uang 
dengan tidak memberatkan angga- 
ran belandja. Pembitjara merasa 
girang bahwa pemerintah akan me- 
hindjau kembali sebaik2nja bilate- 
rale handelsaccoorden. 1 

SEP 

Djenazah 2 pangeran 
| DI PINDAH, 

Pada tgl. 28-9 pagi dilangsungkan 
pemindahan djenazah Ir. Mr. G. P. H. 
Notokusumo dan G.P.H. Tjakraning- 
rat dari makamnja di Baluwarti 
dan Polokerto (Surakarta) ke ma- 
kam Imogiri (Jogja). 

Hadlir pada upatjara pemberang- 
katan itu antara lain Sri Sunan, 
Residen Surakarta Salamun, Residen 
Madiun Sudiro (dulu Residen Sura- 
karta), dan Walikota Surakarta 
Subakti Pusponoto. 

-. 

Dengan setjara kebetulan rombongan para wartawan dalam perdja- 

lanan pulang dari Sukabumi ke Bandung di tengah perdjalanan di Warung- 

kondang di tengah2 hutan telah dapat bertjakap2 dgn seorang Komandan 

T N.I. jang sedang mendjalankan tugasnja disana. Dan atas pertanjaan 

ia menerangkan bahwa pasukan T.N.I. sekarang sedang mengadakan 

operasi di pelbagai tempat dan gerombolan kini telah terdesak ke dalam 

hutan, dan gerakan mengepung terus didjalankan, 

Menurut keterangan banjak ang- 
gauta gerombolan jang telah mele- 
paskan uniformnja dan menjaru Se- 
“bagai rakjat biasa, dan tidak ber- 
sendjata. 

Tentang desas-desus jang menga- 
takan bahwa dalam.gerombolan itu 
terlihat pula bangsa Belanda dan 
bangsa Tionghua kita mendapat ke- 
terangan memang betul, dan kini 
telah dapat ditawan 7 bangsa' Be- 
landa dan 4 orang bangsa Tiong- 

hoa, 
telah ratusan jang telah dapat 

. ditawan belum 'terhitung jang mati 
Gan disampingnja telah banjak sen- 
djata jang dirampas. 

Disepandjang djalan antara Suka- 
bumi-Tjiandjur penuh dengan pasu- 
kan T.N.I. jang mendjaga dan dgn 
begitu keadaan disepandjang djalan 
ada aman. Hanja kepada orang2 jg 
hendak berpergian diperingatkan 
supaja membawa surat keterangan, 
sebab kalau ketika diperiksa tidak 
bisa memperlihatkan surat keterang- 
an dari Lurah atau dari Tjamat, 

mungkin bisa menjusahkan. 

  

“ Dinjatakan, bahwa jg mengenai 
soal ketentaraan telah dibitjarakan 

| Gengan menteri Pertahanan. Demi- 
“kian pula dim kalangan pimpinan 
““kepolisian telah dilakukan penem- 
patan tenaga baru bagi Bali. Wk 

& P.M. mengharapkan, bahwa dengan 
adanja perubahan2 itu tidak lama 
lagi kesukaran disana dapat diatasi. 

“ Untuk minindjau kemungkinan2 da- 
| pat diambil tindakan2 seperlunja di- 

daerah kepulauan Sunda Ketjil'lain- 
inja sehingga dapat dihindarkan 

| kedjadian2 semantjam di Bali itu, 
maka» Wk. P.M. bermaksud dalam 

, akan mengadakan per- 

     

   

        

    
   

   

   
  

— Pembaharuan Susunan P.P. dan 
00 Polisi di Bali. 

AAJAKIL PM. Hamengku Buwono jg telah kembali dari kundjungannja 
We Bali untuk menjelidiki keadaan disana menjatakan, bahwa kesu- 

“" karan2 jg ada di Bali terutama mengenai soal? psychologis. Kini 
talah diadakan tindakan2 oleh pemerintah pusat diantaranja penempatan 
Bupati dari Purworedjo Alisastrodiredjo dan patih Handjojo. 

djalanan .kepulau2 Sunda Ketjil 
lainnja, 23 

Sebagai diketahuj, Wk. P.M. dim 
perdjalanan kembali diikuti wakil 
sekdjen ke.II dari kementerian dlm 

Lag Makmum Sumadipradja 
dan K€pala penghubung masjarakat 
dari djawatan kepolisian Mr. Memet 

“ Tannmidjaja jg diperbantukan ke- 
pada P.M, Menurut keterangan Mr, 
Memet, kini sudah ditempatkan di. 
Bali Komisaris Polisi I Sudarsono 
(dulu dim permulaan revolusi Dj. 

“Majur dim TNI) dan tidak lama la- 
| gi akan ,menjusul polisi I Suardjo 
Ant, 

  

  

sedang bangsa kita sendiri ' 

Brigade2 baru 

Hari Angkatan Perang 
DI DJAWA TENGAH. 

ENTANG perajaan Hari Angkatan 
1 Perang di Djawa Tengah jg akan 

dilangsungkan di Semarang, kita 
mendapat kabar, bahwa ini akan 
dilangsungkan setjara besar2an. Te- 
tapi pokok perajaan berpusat pada: 

1. Peperiksaan Barisan bertempat 
dilapangan dekat Tjitarum (kota 
timur) kemudian parade. Barisan ini 
kemudian akan berdjalan melintasi 
tengah2 kota menudju ke Kantor 
Divisi Bodjong. 

2. Mengumpulkan semua lurah dari 
seluruh Djawa Tengah jg pada dja- 
man gerilja berdjasa pada Tentara, 
untuk mendapat hiburan dan pernja- 
taan penghargaan semestinja. 

3. Resepsi bertempat di Kabupa- 
ten dengan pertundjukan seni suara. 
Ada kemungkinan mendatangkan 
Orkes dari Solo lengkap. , 

Di daerah2 tidak diadakan parade2. 
Boa 

AKAN DIBENTUK. 
Setelah beberapa hari berada di 

Djakarta, kini Kolonel Gatot Subroto 
dan Lt. Kolonel Suprapto kembali 

berkantoran di Divisi. Di Djakarta 
telah dilangsungkan pertemuan an- 
tara segenap Panglima Territorium 
dan Staf Angkatan Perang bersa- 
ma2 Kementerian Pertahanan. 
Perundingan2 itu mengenai soal2 

reorganisasi Ketenteraan dan pel- 
bagai matjam mutasi2nja. 

Jang mengenai Djawa Tengah da- 
pat dikabarkan bahwa pembagian 
Brigade akan disusun baru, jg kini 
sedang berdjalandan pelantikan 
Brigade2 baru itu nanti 
akan dilangsungkan bertepatan 
dengan hari Angkatan Perang pada 
tg. 5 Oktober j.a.d. 
Mengenai mutasi jg penting dapat 

dikabarkan bahwa tidak lama lagi 
Lt. Kolonel Suprapto akan dipin- 
dahkan ke Djakarta, sedang peng- 
gantinja sebagai Kepala Staf akan 
ditundjuk salah seorang dari Briga- 
de commandanten di Djawa Tengah 
ini djuga, k 4 Ta 

Pasukan2 angkatan laut Amerika Serikat, jg dinamakan ,Leathernecks" 
Korea Utara jg dapat ditawan dlm pertempuran merebut Seoul, dgn mengangkat tangan ber- 

gambar nampak 2 orang tentara Laut A S. dgn sendjata mendja- ga supaja serdadu Korea Utara itu djangan bergerak sedang seorang temannja menggeledah 

diri dimuka tembok. Pada 

para tawanan itu. (Photo ANP). 

Hari Minggu kemarin. berangkat 
rombongan Kementerian Penerangan 
ke Djakarta terdiri dari 30 orang 

neruskan usaha penjelesaian penem- 
patan tenaga dalam masing2,bagian 
serta seksi2nja supaja pekerdjaan 
penerangan dipusat tidak tergang- 

gu. 
Lebih djauh didapat kabar bah- 

wa kepala bagian Publiciteit Kem- 
pen jaitu sdr. Sundoro, ,jang menu- 
rut susunan formasi Kempen seka- 
rang ini mendjabat kepala redaksi 
dari bagian pewartaan, kabarnja sa- 

pgat boleh djadi sdr Sundoro tsb 
akan melepaskan djabatannja 
jaitu setelah tugasnja sekarang ini 
selesai sama sekali. 

$ Sdr. Sundoro kabarnja akan tetap 
, tinggal di Jogja untuk menuntut pe- 
Yaadjaran lebih landjut diperguruan 
tinggi Gadjah Mada, dan ia akan 
itempatkan salah suatu djabatan 

"dalam penerangan daerah atau kota 
wpradja, Jogja, 

NAN 
& 

1 s. 

memaksa, serdadu2 

  

Pak Budyono: 

Bela nakan Dulu Peraturan Pem. 
No. 39/50, Baru Pilihan Umum. 

Mengenai pembentukan daerah 
otonomi di Djawa Tengah Pak Bu- 
dyono menjatakan, bahwa hal itu 
sudah berdjalan, hanja Solo jang be. 

lum selesai. Tentang vooruitzichten 
mengenai soal tersebut dikatakan 
bahwa ini tergantung dari masjara. 
kat jang harus memelihara demo- 
krasi dan ketenteraman djiwa, se- 
hingga memiliki normen jang boleh 
dipakai untuk bersama.sama me- 

njusun masjarakat baru. 

Buat Solo menurut pendapat Pak 
Budyono sebaiknja Peraturan Pem. 
no. 39 tentang bembubaran D.P.R. 
“dan bentukan sementara dilaksana- 
“kan dulu, sebelum pemilihan umum 

: lankan, , 

1 Pak Budyono soal Swapra- 
dja tidak akan menambah kesulitan2 
jang telah ada, Hal itu tjukup dise- 
rahkan pada Pemerintah Pusat un- 
tuk mengadakan putusan jang 
prinsipieel. 

    

Pa Brebes aman kembali. 
Dikatakan oleh pak Gatot bahwa 

beliau dan Pak Budyono adalah ,,dua 
badan satu djiwa”. Djanganlah hen- 
daknja andjuran tentang persatuan 
hanja kata2 omong kosong sadja. 
beliau mengikuti Pak Budyono, di- 

sampingnja mengurus intern soal2 
militer, 

Selandjutnja diterangkan bahwa 
didaerah Banjumas, jang merupakan 

batas Djawa Barat, telah diadakan 
pembersihan setjara besar-besaran 
terhadap kekatjauan2. Kini daerah 
tersebut sudah kembali normaal dan 
hal ini mudah terlaksananja karena 
Rakjat membantu keras, terutama 
didaerah Kroja, Sumpjuh dll. 

Pekik merdeka jang dulu dilarang 
oleh D.I, sekarang sudah terdengar 
lagi dengan leluasanja. 

Beliau mengandjurkan supaja di 
Brebes lekas2 ditaruh Pamong-Pra- 
Gja jang bekwaam, untuk melan- 
tjarkan pemerintahan. 

Disiplin tentdra sulit. 
Mengenai kerusuhan jang terdjadi 

dibeberapa tempat, misalnja Solo, 
Jogja dan sebagainja, diakui bahwa 
ada djuga anak2 Tentara melakukan 
srobotan2 mobil, Hal ini mudah di- 
mengerti, karena beberapa lamanja 
menderita dalam perdjoangan, jang 
menimbulkan kembali djiwa mate- : 
rieel, iri hati dan sebagainja. : 

Juist dengan adanja tindakan? jg 
tidak pada tempatnja itu, oleh be- 
roepsmisdadigers dipergunaxan ke- 
sempatan fintuk mengadakan aksi 
pengatjauannja, : 

Dinjatakan oleh Pak Gatot bahwa 
tidak sedikit anak2 Tentara jang 
melakukan tindakan2 jang tidak se. 
mestinja, dipendjarakan di Pendjara 
Tentara Ambarawa. 

Biro Demobilisasi 
Nasional. 

Selandjutnja diterangkan oleh Pak 
Gatot bahwa kini telah dibentuk 
suatu opvanglichaam jang dinama- 

kan Biro Demobilisasi Nasional untuk 
meringankan pekerdjaan ' mengenai 
urusan demobilisasi, jang kini masih 
ada sedjumlah 5000 jang masih harus 
didjalankan demobilisasi. 

Pokok dari demobilisasi tersebut 
ialah dapat dibagi mendjadi 3 soa12 
jang harus dibereskan, jalah: a. Me- 
njusun organisasi, b. Soal keamanan 
dan c. demobiliseren, ketiganja jang 
mendjadi tugas kewadjiban Biro De- 
mobilisasi Nasional tersebut. 

Atas pertanjaan didjawab, bahwa 

kebanjakan demobilisasi didjalankan 
kepada mereka jang berkelakuan 
tidak baik, lichamelijk ongeschikt 
(mempunjai penjakit t.b.c. misalnja), 
djuga mengenai soal kelebihan. De- 
mikian Pak Gatot. : 5 

2 —0O— 

Pengusaha2 bioskup 
Solo protes. 

Baru2 ini ke-empat bioskup di So- 
lo jaitu (UP, Rex, Dewi, Sriwedari) 
tidak main, sebagai protes kepada 

      
  

AKSUD kedatangan Pak Budyono, Gup. Djawa Tengah, bersama pak 
Gatot Subroto Gi Solo jalah untuk mendapatkan bahan? guna melan- 
djutkan pemerintahan, berhubung dgn Gimasukksannja Surakarta dim 

propinsi Djawa Tengah, demikian dinjatakan dlm pembukaan konferensi 
pers, jang diadakan dirumah Bapak Residen pada hari Sabtu jang lalu. 

' 20.05 PENDIDIKAN MASJA- 

   

Perampok tertangkap. 
Pada tanggal 19/20-9- 1950 djam 

2 malam rumah Sdr. Martoredjo 
desa Daratan, Kap. Minggir, Kab. 

. Sleman kedatangan gerombolan pe- 
rampok, dengan merusak pintu, ma- 
suk rumah. 

Sdr. Martoredjo diikat, keluarganja 
dikumpulkan.— Hasil gedoran sehar- 
ga f968, - berupa bermatjam2 ba- 
rang, diantaranja berupa uang seba- 
njak f125,— | 

Djam 5 pagi 2 orang diantaranja 
telah tertangkap oleh DP3. 
Tempel, jg selandjutnja diserahkan 
kepada Kap. Minggir. , 

Dim pemeriksaan, mengakui: bhw 

grombolannja terdiri dari 5 orang, 
J-k: 1. Dipo: 2. Hardjo, 3. Amad- 
redjo: 4. Sur@emi: 5. Nohari. Selain 
itu diakui pula, bahwa mereka turut 
serta djuga dalam penggedoran di 
Minggir KI. Sendangagung : di Beke- 
lan Kal. Sendangagung, Kap. Ming- 
gir dan di Dekso, Kap. Kali bawang. 

BOR 

  

Pemerintah tentang djaminan kea- 
manan terhadap perusahaan dan bu- 
rubnja, 

Beberapa kali gedung2 bioskup tsb 
didatangi gerombolan jg tidak ber- 
tanggung djawab dengan melihat bi- 
Oskop dengan tidak membajar. de- - 
ngan alasan karena tidak digadji, 
sehingga menimbulkan ketegangan 
Gengan pengurus bioskop masing2. 
Berhubung dengan itu kabarnja 

PERPEXBI telah mengadjukan su- 
rat padainstansi jang bersangkutan, 
jang pokoknja minta kepada jg ber- 
wadjib untuk lebih memperhatikan 
Ka keamanan digedung2 bios- 
Kp3 "R : 
Perlu kirinja diterangkan bahwa 

pada waktu jang sudah2. pendjaga- 
an dilakukan oleh C.P.M. dan Polisi 
Negara, akan tetapi ternjata masih 
kurang untuk dapat mengatasi ke- 
adaan jang tidak diinginkan. 

Pada malam berikutnja pertuns 
djukan2 bioskop pada gedung2 ter- 
sebut sudah dapat dilangsungkan la- 
gi sebagai biasa. 

0 

Badan Pemeriksa film 

Berhubung dengan berdirinja Ne. 
gara Kesatuan Republik Indonesia 
dengan Kem. Penerangannja di Dja- 

karta, maka Badan Pemeriksa Film 
di Jogjakarta tidak perlu ada lagi, 

dari pada Pemerintah Pusat di Dja 

2 
Kem. Pen. Joga memutuskan. 

1, Membubarkan Badan Pemeriksa 
Film Republik Indonesia di Jogja- 
karta, i 

2.Sebelum ada Panitya baru ttg. 
Pemeriksaan Film jang dibentuk 
oleh Panitya Pusat: Negara Kesa- 
tuan Republik Indonesia, buat se- 
mentara menjerahkan pekerdjaan 
pemeriksaan film kepada Panitya 
Pemeriksaan Film di Djakarta jang 
diketuai oleh Mr. Maria Uifah San- 
toso P1 

Latihan 
PEMILIHAN UMUM LURAH2. 

Dengan bantuan Kantor Koordi- 

nator Djawatan2 Penerangan Kare- 

sidenan Surakarta beserta saudara2 
Kepala Djawatan Penerangan Kabu- 

paten didalam daerah pemilihan 

(Karesidenan) Surakarta. maka mu- 

lai dari tanggal 1 Oktober 1950, Kan- 

tor Pemilihan Surakarta berturut- 

turut akan menjelenggarakan la- 

tihan (kursus) Pemilihan Umum 

Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat 

Pusat untuk saudara2 Lurah dida- 

lam daerah pemilihan tersebut. 

semua anggauta. Badan Pemeriksa 
Film termaktub dalam surat2 kepu- 
tusan Menteri Penerangan tersebut 
diatas dari pekerdjaannja masing2 
dengan pernjafaan terima kasih 
atas djasa2 mereka dalam memban- 
tu menjelenggarakan pekerdjaan 
memeriksa film, 

4.Surat keputusan 'ini berlaku 
terhitung mulai tgl. 30 Sept. 1950. 

Dur : 

. Latihan tersebut akan diselengga- 
rakan disetiap Kawedanan danakan 
dapat diselesaikan kurang lebih pada 
achir bulan Nopember 1950 j.a.d. 
Adapun maksud dari latihan2 itu 

adalah untuk mempersiapkan sdr.2 
Lurah guna pemilihan umum j.a.4., 

didalam penjelenggaraan pemilihan 
mana mereka akan bertindak seba- 

gai pembantu dari Kantor Pemu- 
ngutan Suara. 

Latihan2 di Kawedanan tersebtit 
akan diselenggarakan didalsm waktu 
satu hari, setelah mana pada kedua 
harinja akan diadakan pertemuan 
dengan sdr.2 Ketua dan Sekretaris 
dari semua Kantor2 Pemungutan 
Suara dari setiap Kawedanan, jang 
maksuinja akan dapat menjempur- 
nakan organisasi Kantor2 Pemu- 

ngutan Suara, — 

Kantor Pos tg. D tutup 
Berhubung dengan Hari Angkatan 

Perang Kemis 5 Okt. 1950, Kantor 

dan Kantor Pos Tambahan Gondo- 
laju ditutap. Selain loket Telegrap 
dibuka djam 09.00 — 11.00, 
Pembagian surat-surat dilakukan 

sebagai biasa (1 Kali). X 
SAN, 

SS Kem. PP&K. 
Didapat kabar, bahwa tgl 29 ji 

telah disjahkan berdirinja Sarekat 
.Sekerdja kementerian PP&K Jogja- 
karta. Dalam rapat diputuskan se- 
bagai formateur pengurus ditundjuk 
A.K. Hadi ketua dan Budhiana S.M. 
wakil ketua.- Maksud organisasi 
ini diterangkan supaja dalam mem- 
perdjuangkan nasib pegawai2 PP 
&K& dari Jogjakarta dalam kemen- 

Siaran RRI Jogja. 
Senin, 9 Oktober 1950: 

Lagu2 kedaerahan diteruskan : 
Paul Godwin Orch. 

07.30 Irama pagi. 
07.45 Foxtrot dan waltz-medley. 

  

  

12.15 Futs Waller dng orkestnja. tralisir. - - 
12.30 KRONTJONG SIANG ,,ORJ . Lo 

PONIMAN. - $ 
13.15 Gending2 Djawa: Gamelan M a 

5 Kjai Kanjut misem. r Hadi 
“13.45 Concert siang, | 

5 Peladjaran 'njanji f SEKDJEN PP & K, 

utk kanak2 oleh Dari pehak resmi didapat kepas- 
Pak Tono. tian mulai tgl 30 Sept jl Mr. Hadi 

telah diangkat djadi .sekdjen ke- 
menterian PP&K, tuan Sugardo 
Purbokawotjo kepala pengadfaran 
dan tuan "Sadarjun kepala pendi- 

17.45 HIDANGAN SARDJONO cs. 
18.15 Hidangan YVaughum/Mouru dan 

: Perry Como. 
18.30 Peladjaran bhs Inggris 

  

(Djakarta). Sikan.- 
19.30 TAMAN PEMOEDA OLEH , 

p »S.M,A. IA” 
—Djenderal Douglas Mac Arthur 

pada hari Djum'at tiba di Seoul 
dgn menumpang pesawat terbang 
untuk menjerahkan ibu-kota Korea 
Selatan kembali kepada presiden 

& RAKAT 
21.30 UJON2 NJAMLENG GS, 

DOJOMARDOWO bg.I 
22.80 UJON2 NJAMLENG G.8. 

DOJOMARBOWO bg. II, 
3 Syngman Rhee, . 

    

KE DJAKARTA. 

kepala2 bagian dan seksi untuk me- ' 

itu 

Kap. 

sebab Pemeriksaan Pusat Film se- 
luruh Indonesia adalah kewadjiban 

karta. Berkenaan dengan itu maka 

3. Memberhentikan dengan hormat . 

Besar Pcs dan Telegrap Jcgjakarta & 

terian jang baru nanti dapat disen. 
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no di Djakarta. 
pemimpin bfkerdja 
gas, ra pemim- 

akan,, pemimpin rak- 
Wakil rakjat di Par- 

      

   
    

     O 

    

   
   alam 

menjampaikan kehendak      
    

Vi Man 
Ua. 

  

   elah kuasa” itu. Mesti- 
h punja wakil di Parlemen 
enjampaikan kehendak ke- 

-Sodrono. 
usah, untuk mentjari wakil 
Bung Yamin anggota Par- 

K berpartai Sodrono dju- 
ak berpartai. Djadi kawan 
amin, Kawan separtai ,,ti- 
Tpartai” itu: 
min wakil Sodrono. 

   

  

   
   
    

  

     

    

    

   
      
   
   bitjara apa tidak kasih tahu 

lu sama Sodrono. Sesudah bi- 
tjara djuga tidak kasih pendjelas- 

3 EA Apalagi minta pertimbangan. 
—. Bung Yamin protes, Karena kata- 

ja hak2 anggota Parlemen 'ada 
Hap, SINSPR Opa oleh orang2 Peme- 
rintah. Itu rupanja benar djuga. 

     
  

     

   
   “Parlemen, Bukan hak Sodrono. Se- 

bab hak Sodrono sebagai :rakjat 
kuasa, telah lebih dulu diperkosa 
habis2-an oleh para anggota Par- 
Iemen, itu sendiri. Ka 

. Djadinja susah untuk mentjari 
| siapa2 jang sebenarnja mewakili 
Sodrono. Achirnja- Sodrono ambil 

| “putusan. Mana2 jang pada sesuatu 
| waktu bitjaratjotjok dengan angen- 

angen Sodrono—itulah jang dipan- 
Gang sebagai wakilnja. : 

—.. Dipilih jang pada sesuatu waktu 
. #jotjok sadja. Sebab tidak ada te- 
24 tap tjotjok. Tjotjoknja itu tjuma 

    

2 
PN 
1 

  

2 
a 
Aa 

    

    
   

| berfikirnja berlainan. Para pemim-. 
pin pakai pikiran pemimpin. Sodro- 

| NO pakai pikiran Sodrono. Pikiran 
(pemimpin banjak tjabang2nja, piki- 
“ran Sodrouo sederhana. : 

3 Sodrono baru akan ngobrol peker- 
—. Gjaan para pemimpin di Parleman. 

. Belum akan ngobrolkan tjara ber- 
fikirnja. : 

. belum tingga 
 Djuga belum mempunjai rumah di 

IN arta. Kebanjakan lantas dihotel. 
Jang Sodrono tahu banjak jang 
tinggal dihstel Desen (Des Indes ), 
hotel Der Nederlanden, hotel Cen- 
raal dan hotel Inter 
' Sodrono djuga sering masuk hotel2 

tu. Tjari suguhan kopi dan nunut 

gn 

    

  

   

      

   

  

     
   
    

    

   

  

     
   
    

    

   

   

  

    

  

  

  

' Parlemen letaknja didja- 
(Sipayer) Podjok kidul- 
ng Banteng (dulu lapang 

- Djadi tidak begitu djauh 
ke-empat hotel tsb: Naik tram 

tjukup setal2n. Naik betjak seperak 
| atau seperak setengah. Tapi banjak 

5 jang naik mobil. Malah gratis! 

tidak dinas, matjam2 Sodrono tidak 
tahu! i : 

Djam 9 atau 10 pagi, sudah tiba 
igedung Parlemen. Menurut waktu 
djam mulainja sidang. Lebih dulu 
-bagian ,,Penerangan”, taruk tan. 

“da tangan. Ini jg terpenting. Sebab 
Kalau tidak ada tanda-tangan, wang 

| duduk tidak terima. Dua puluh pe: , 
k hilang! 3 , 

Sesudah itu biasanja lantas obro12- 
. di buffet. Minum kopi dllnja lagi. 

Ceme bugi nrombol. Minta di- 

Gong berbunji. Sidang akan dimu- 

lai. Tapi para pemimpin masih ba- 
| njak jg enak2 dibuffet. Dan banjak 
“lagi jang belum datang. Sodrono 

| .saksikan. Beberapa menit 

  
  

    

sesudah gong berbunji, diruang si- 
dang baru ada duduk 12 orang. ' 

ta Selama sidang, banjak anggota jg 

    

ampak fikirannja tidak di sidang 
jitu, Ada jang omong2 sendiri dengan 
kawannja jang dekat, ada jg seperti 

in2, ada pula jang membatja. 
ak pula jang lantas meninggal- 
dangpergi ke buffet. Tapiada- 
jang ngotot bitjara sampai 

gatan. Ada lagi jg mengganggu 
interupsi) orang bitjara, PG 
Pendeknja matjam2! - 

Tb aan : 
Banjak kawan Sodrono bilang : 

bagarura 'Parlemen itu kerdjanja 
seperti main2. ' 

3: Sodrono sudah kena suap. Sering2 
Gditraktir itu. Mendjawab: Main2 
itu kan ja bekerdja. Dan pekerdja- 
an jg baik itu katanja harus di- 

itu bikin & 

    

     
   
     

    

    

D 

  

  

       

    

      

      

   

   sdrono 
arium tetap £750,— sebulan, 

ang sekali sidang f 20,—. 
jalan selama sida s 

h enginepan berapa banjak jg. 
dibajarkan kepada hotel. Sedikitnja 

20,— sehari. Itu jang sudah pasti, 

2 
UI 

      

  

   

    

  

   

      

    
   
     

  

   
   

     

  

   

taruk tanda tangan. |” 
lumajan itu hanja bagi 

idak berpartai. Sebab 
hasilannja boleh buat. 

   

  

3 

  u. Konon sebagi: 
Nae Lara Tunai 
rtai. Sampai ada 40 pOt wan 

         

  

     
   
  

Hi: 

BekerdjaN omong2an atau 
ruang Parlemen: 

Rakjat jang dika. ' bat , 

olongan Rakjat jang 

| Alih bukan! Kalau bung Yamin 

. Jang diperkosa hak2 para anggota 

Pa 

. waktu kebetulan s ja. Sebab, tjara : 

arlem€n, kebanjakan 
.menetap di Djakarta. 

4 

  

  

1 Mr. Rum ketua. 

   

      

   
   

  

dari pemerintah Republik 
  

i dari tuan2 L. N. 

  

    S 
       

  

:Luar 
k Prawoto dan 
hak Dewan Perwakilan Rakjat. 

jang s 

   

  

ketua, L.N. Palar sebagai wakil ke 

angganta. 
| Direntjanaken, bahwa pidato res- 
mi jang pertama dari delegasi In- 
Gonesia dalam kedudukannja seba- 
gai anggauta baru dari UNO itu 
-akan diutjapkan oleh ketua delega- 
sinja, Mr. Moh. Rum dan untuk se- 

, dari 
delegasi R.I. didalam UNO akan 
dipimpin oleh LLN. Palar, demikian 
keterangan? jang kita perdapat dari 

terusnja perwakilan tetap 

. pihak jang mengetahui. 
Berhubung dgn diterimanja Indo- 

nesia sebagai anggota P.B.B. maka 
hari Sabtu dilakukan pengibaran 
bendera P.B.B. didepan gedung ke- 
menterian L.N. Djakarta. Ant- 

3 & On 

“Beko lebih. positip 
Dim lingkungan 
internasional. 

Berhubung dgn telah diterimanja 
“Indonesia mendjadi anggota PBB. 
sekdjen Kempen Ruslan Abdulgani 
memberikan keterangan kepada 
»Antara”, bahwa masuknja Indona- 
sia dim PBB itu adalah suatu hal 
jg ta' dapat dielakkan. Dalam pada 
itu kita harus mengingjafi diri kita, 
bahwa perasaan tanggungdjawab 
kita terhadaprakjat kita sendiri dan 

   
Dewan Keimanan dalam sidangnja pada hari Djum'at telah mem 

kan dengan pemungutan suara untuk mengundang wakil2 dari pem 
perdebatan. mengenai masallah Formosa dalam 

tah RRT guna menghadiri 

Dewan Keamanan pada tanggal 15 

demikian maka susunan 
kapnja dari delegasi R.I. 

dalam sidang umum UNO tahun 
ini nanti adalah terdiri dari Men- 

Mestinja “teri Luar Negeri Mr. Rum sebagai 

tua dantuan2 jg lainnja itu sebagai 

BRDASARKAN kawat jang telah diterima oleh Kementerian Luar Ne- geri di Djakarta dari L. N. Palar kemarin, maka delegasi sementara ' 21 1 Indonesia jang duduk dalam sidang umum. 
| setelah diterimanja Indonesia - mendjadi anggautanja itu, adalah 

Palar, Sudjatmoko, Mukarto, 
dirdja dan Didi Djajadiningrat. 

ira itu didalam waktujang — - : 
ja akan berangkat pula 

ri Djakarta ke Lake Succes Men- 
teri Luar Negeri Mr. Moh. Rum 

rsama2 dengan Dr. Darmasetiawan 
jono dari Kementerian 
Gan Mr. Tambunan, 

Mr. Sumanang dari pi- 

lamatan perdamaian dunia. Ant. 
Oo 

Parlemen Australia akan 
dibubarkan 

'Djika rentjana undang? anti- 
komunis tidak diterima. 

Rakjat Australia mengharap su- 
paja parlemen mendjaga keselamat- 
an mereka terhadap komplotan2 ko- 
munis, demikian perdana menteri 

mengu- 
tjapkan dlm pidatonja mengenai ren- 
tjana undang2 anti—komunis peme- 
rintah dalam sidang parlemen. de- 
mikian radio Australia menjiarkan 

Australia Robert Monzies, 

hari ini. 
Pemimpin oposisi buruh, J. Chief- 

ley, menjatakan, bahwa partainja 
tidak menentang pembubaran partai 
komunis. Akantetapi partainja ingin 
menegaskan bagaimana - perlunja 
amendemen jang dimadjukan senat 
untuk mempertahankan hak2 manu- 
sia, 
Perdebatan mengenai rentjana un- 

dang2 ini diindurkan hingga hari 
Selasa jang akan datang. Radio Aus- 
tralia ini selandjutaja menggambar- 
kan, bahwa pemerintah bermaksud 
akan memxbibarkan parlemen djika 
achirnja rentjana undang? anti-Ko- 
munis ini tidak diterima, (Ant. AFP) 

November jad, akan tetapi Tiongkok 
Nasionalis tetap menentang diundangnja wakil2 RRT itu, dengan menja- 
takan vetonja. 

Dewan telah memutuskan dengan 
suara 7 setudju (Sovjet Rusia, Yu- 
goslavia, Inggris, Perantjis, Egua- 
Gor dan India), 3 suara tidak setu- 
dju (Amerika Serikat, Tiongkok 
Nasionalis dan Cuba) dan 1 blangko 
(Mesir), untuk mengundang wakil2 

. RRT dim Dewan Keamanana 

Ketua Dewan Keamanan, Sir 
Gladwyn Jebo, kemudian menjata. 
kan, bahwa dgn hasil pemungutan 
itu, soal pengundangan wakil2 RRT 
Gianggap diterima. SE 

Tsiang menentang: 
»Suara-tidak setudju 
saja berarti veto!" 

« Wakil Tiongkok Nasionalis, Dr. 
Tsiang, dengan segera menentang 
pernjataan ketua itu. Ia menjatakan, 
bahwa suara tidak setudju jg telah 

- dikeluarkannja itu, menurut peratu- 
ran negara-negara besar dan karena 
Tiongkok Nasionalis adalah salah 
satu anggauta tetap dalam Dewan 
Keamanan itu. 4 

1 A.S., Sovjet dan Pe- 
ranijis tidak menga- 
kui veto Tsiang 

Segera seteiah pernjataan wakil 
Tiongkok Nasionalis itu, Sovjet 
Rusia, Amerika Serikat dan Peran- 
tjis berturut2 menjatakan sokongan- 
nja terhadap pernjataan diterimanja 
pengundangan wakil2. RRT oleh 
ketua, serta pernjataan, bahwa veto 
Tsiang itu tidak berlaku. 

Perdebatan pandjang lebar jang 
kemudian berlangsung tidak me- 
mungkinkan Dewan mengambil se- 
suatu keputusan jang terachir. 

i (Ant. UP). 

— 

Apa maksud 

  

Delegasi RRI. 
TIBA DI LONDON. 

Delegasi RRT dari Peking hari 
ini tiba dl London. Ini adalah pe- 
rutusan pertama jang menurut 
term di London, ,,muntjul dari ta- 
bir kambu” menudju ke Inggeris me- 
ngakui pemerintah RRT dalam bu- 
lan Djanuari jl. 

Delegasi ini terdiri dari 6 orang 
dan dipimpin oleh Tiu Ning Ji. 
wakil ketua Federsasi Buruh seiuruh 
Tiongkok. Mereka datang di Ingge- 
ris atas undangan Perhimpunan 
Persahabatan Tiongkok — Inggeris 
untuk menghadliri perajaan2 peri- 
ngatan pertama dari berdirinja Re- 
publik Rakjat Tiongkok jang akan 
dilangsungkan pada hari Minggu ini. 

Delegasi tersebut dalam perdja- 
lanannja ini membawa bendera RRT. 

Ant, —U.P. 

pa 

— Parlemen dari republik Yugosla- 
via, Bosina Herzegovina, telah me- 
nerima baik sebuah undang2 jang 
melarang orang2 wanita memakai 
»burga” atau kain penutup muka. 
Undang2 ini akan berlaku bagi 600. 
000 orang wanita Islam dinegeri 
tersebut. 

Mr. Tayib Napis, 

terhadap dunia harus bertambah 
besar. Kita sekarang sebagai bangsa 
jg merdeka telah masuk keluarga 
bangsa2 sekalipun seringkali sua- 
sana keluarga itu djauh dari sua- 

“sana keluargaan. Oleh karena itu 
kita harus lebih menundjukkan ke- 
tjakapan kita utk bekerdja lebih po- 
sitip dim lingkungan internasional 
guna kepentingan bangsa kita sen. ' 
diri guna kepentinnan kardjasama 
Agn tetangga kita dan guna kese- 

  

   

kementerian 
mumkan disini hari ini. 

kerugian2 Injatakan, — bahwa 

engan resmi 
tersebut. 

Daftar nama2 kerugian menun- 
djukkan, bahwa 2.211 angkatan 
darat Amerika tiwas terbunuh, 230 

karena luka2, 
3.959 orang dikabarkan telah 
"hilang dan 11.050 orang men-- 

orang meninggal 

dapat luka2. 
230 Orang: mati karena luka2 

termasuk dalam: daftar itu sudah 
orang2 jg tiwas dan luka2. 

lon. di Lake-Succes KERUGIAN AMERIKA. 1 ne Kerugian2 Amerika dalam per- 
" tempuran' Korea hingga sekarang 

- adalah berdjumlah 17.220 jang 
tiwas, hilang dan luka2, demikian 

pertahanan mengu- 

« Kementerian ini seterusnja me- 
ini 

hanjalah mereka jg dimasukkan 
dalam daftar nama2 kerugian, ialah 
ig keluarganja telah diberi tahukan 

oleh kementerian 

Ant.. AFP. 

   
Sidang Umum. P. B. B. 
  

anggauta D.K. 

dari djumlah suara dim Sidang.. 

Berturst2 diadakan 
hingga pemilihan jg ke 5, tetapi ti 
dak dapat djuga tertjapai djumlah 
40 suara jg diperlukanitu, Ant—U.P. 

x AO 

Nederiand telah dipilih dim pemi- 
lihan pertama dgn mendapat 47 su- 
ara, jaitu 7 suara lebih banjak dari 
Gjumlah 40 suara jg paling sedikit 
dibutuhkan utk dapat dipilih sebagai 

Turki dan Libanon kedua?nja ga- 
gal dlm pemilihan utk mendapat 
kursi Timur Tengah dlm Dewan Ke-. 
amanan guna menggantikan Mesir, 
karena tidak dapat mentjapai 2/3 

pemilihan2, 

  

Indonesia masuk PACT PASIFIK? 
Oleh Koresponden K. R. Dijekartai 

ERLE COCHRAN, Duta Besar USA jang pada tg. 25/9 berunding dgn 
Mr..Roem, satu djam lamanja di Kementerian Luar Negeri. Kalangan 
resmi tak mau memberi keterangan. Tapi kalangan jang mengetahui 

menduga mungkin perundingan itu 

Seperti diketahui, Percy Spender, 
Menteri Luar Negeri Australia de- 
ngan giat berkeliling di London, 
den Haag dan Washington untuk 
membitjarakan pembentukan Pasific 
Pact. Indonesia menurut rentjana 
akan ditarik dalam Pasific Pact jg 
"pada hakekatnja adalah suatu pact 
militer untuk membendung arus 
komunisme ke Asia Tenggara. 

Seorang Menteri jang mesti dira- 
hasiakan namanja dalam pertjakap- 
an dengan kita mengatakan bahwa 
hendaknja soal Pasific Pact itu di. 

diamkan oleh pers Indonesia. Kare- 
na berita2 tentang itu dgn sengadja 
dilansir untuk mengetahui reaksi 
Indonesia. Djika kita terlalu banjak ' 
membitjarakan soal itu, itu berarti 
mendapat perhatian dari Pemerin- 
tah Indonesia. 

Dan sudah tegas bahwa Pemerin- 
tah Indonesia, seperti ternjata dari 
“statement PM Natsir akan melaku- 
kan politik luar negeri jang netral, 

- Dalam pada itu patut dikemukakan 
bahwa pendapat Menteri tsb adalah 
pendapat ig membajangkan opinie 
jang objektif dan mengetahui me- 
nempatkan soal2nja dalam proportie 
jang sewadjarnja. 

BA      

  

Teniara ta' setudju 
Pact Pasific. 

Mengenai soal Pasific Pact jang 
akan membawa perubahan besar 
dalam politik Indonesia, djika sean- 
dainja terlaksana Indonesia turut 
dalim pact tsb., opsir tinggi iang 
tak mau disebut namanja menerang- 
kan bahwa pihaktentara tak setu- 
dju djisa Indonesia masuk dalam 
pact itu, karena bagaimanapun dju- 
g2 para perdjurit kita sanggup mem- 
pertahankan tanah airnja dengan 
kekuatan sendiri. Dengan masuk 
dalam paci itu berarti militer Indo- 
nesia tergabung dalam blok USA 
jang kini tampaknja makin merun- 
tjing berhadapan dengan blok Rusia. 
Dengan tersenjum opsir2 tinggi itu 
berkata: ,,Tentara tak turut dengan 
politik, sdr., tapi inilah pendapat 
kami.” 

Perundingan 
Natsir - Yamin. 

Dim hubungan ini patut dikabar-- 
kan bahwa baru2 ini Mr, Yamin, jg 
dianggap oleh setengah kalangan 
parlemen kita sebagai seorang Mi. 
rabeau (djago pidato Perantji3) me- 
ngadakan perfindingan dg PM Nat- 
Sir, jg menurut kalangan itu menga- 
takan bahwa dengan djalan menga- 
Gakan missie parlemen utk memberi 
penerangan tentang Irian diluar ne- 
geri, masalah Jrian akan dapat dipe- 
tjahkan lebih mudah dgn saluran 

  

Setengah tahun Export Indonesia. 
JATATAN tentang export Indonesia selama setengah tahun 1950 menu- 

T rut tjatatan Kantor Pusat Statistik adalah sbb: 2 

Negri2: 

KUNDJUNGAN CARPENTIER ' 
KE SINGA PURA? 

Djenderal Marcel Carpentier, pa- 
nglima teptara Perantjis di Indo 
China, pada hari Djum'at telah 
kembali di Saigon dari kundjungan- 
nja ke Singi#pura. Ia telah berun- 
ding dengan pembesar2 Inggeris. 

Pihak resmi di Saigon tidak suka 
memberi komentar sesuatu apa ten- 
.tang kemadjuan 9jenderal Carpen- 
tier itu. 3 

Sebagai diketahui, Carpentier per- 
nah memberi suggesti, agar supaja - 
para panglima tentara Perantjis, 
Inggeris dan Amerika Serikat di 
Timur Djavh menjusun suatu ren- 

| fjana strategi bersama untuk me- 
merangi komunisme di Asia Teng- 
gara. 

Sensur militer di Indo China 

3 Sementara itu seseorang pembesar 
pemerintah menerangkan, 3 bahwa 
sensur militer akan berlaku di Indo 
China pada achir minggu ini atau 
baba permulaan minggu depan. Ber- 

 kenaan dengan adanja sensur mili- 
ter itu, maka djawatan2 penerangan 

| »8kan dirborganiseer 
ai agan? aka 

agar penera- 
an lebih mudah d'perdapat 

, koresp Ta . Demikian 

Tiongkok" RRT, 

.nesia selama 6 bular 

  

Nederland (atas pesanan) 
Keradjaan  Inggeris 
Djerman dan a.p. Beta 
Perantjisdan ap.  : « 5 
Belgia dan Luxemburg dan ap. 
Italia dan ap. .  . . $ 
Denmark : 4 : $ 
Norwegia . , 4 £ . 
Swedia. Kg y 5 
Kanada z x TEA $ 
Amerika Serikat , 
Uni Afrika Selatan 
India . , : se 
Pakistan . 5 5 $ 
Muang Thai . “ $ & , 
Malaka Inggeris .  . : $ 
Penang « 4 
Singapura . 8 
Hongkong ' . 4 

tema wi “ 
Djepang . 1 
Pilipina , f 
Australia . - K

n
 
a
p
 

ea
 

Wa
p 
A
m
 

Negeri2 lainnja . 

Djamlah (termasuk pembulatan) . 

“Export 

(hitung djuta kg dan rupiah) 

harganja beratnja 

  

488 264 
54,7 92,2 
en 48,3 

| 5,2 4,5 
7,5 14,2 
4,6 2,5 

: 2,5 7,6 
j 2,4 BEA 

14 0,5 
13 0,2 

227,7 394.9 
8,9 40,7 
5,9 35,1 
1,5 8,3 
8,5 61,5 
191 123,5 

, 15,4 2.605 
: 390,7 1442,7 

9,2 42,1 

254 78,4 
IA 190 
31.2 13,3 

155,3 841,5 

2. 1542,6 2814,3 
Demikianlah angka2 sementara dari KPS mengenai export dari Indo. 

berlaku sedjak pertengahan Maret 1950,—Ant, 

pertama th. 1950. Harga2nja adalah terhitung harga 
'£.o.b. (termasuk bea—pengeluaran) dan termasuk pula sertifikat devisen 
is ia 

    

mengenai soal2 Irian, dan Pasific Pact. 

diplomatik. Mengenai statemen PM. 
Natsir. 

Pidato Natsir 

totaliteit detail. 

Kalangan parlemen pada umumnja» 
istimewa pemimpin? kiri tidak puas 
karena pidato Natsir. jg dianggap 
»Simpatik verschijningnja” dan ,,tjer- 
Gas” pikirannja, adalah ,,totalitait 

detail” jg tak bernafaskan politik 
tegas dan tak kaja isi dan ,,boeiend” 
Pidato Natsir meskipun diselubungi 
angka2 dan bahan2 keterangan jg 
agak terlalu lengkap, membajang- 
kan optimisme Pemerintah jg terla- 

lu geforceerd dan mau menjembunji- 
kan keadaan jg sebenarnja, 

Djika kabinet Natsir tak sanggup 
Galam tempo. singkat meninggikan 

tingkat hidup rakjat tak mustahil 
kabinet Natsir akan digulingkan 
oleh pihak opposisi. Tentang ini, 
kita sendiri dlm pertjakan dengan 
Menteri jg tak mau disebut nama- 
nja mengatakan bahwa. Pemerintah 
senantiasa memberi kesempatan pa- 
da partai2 politik untuk duduk dlm 
kabinet. Djadi berita2 tentang re- 
shuffle ada benarnja dan tidak be- 
narnja, Pintu utk partai2 politik ma- 
suk dalam kabinet jg belum puas 
bengan susunan kabinet sekarang 
masih terbuka. 

PER nan 

Protes Tjekoslowakia. 

W " Kili dalam pembitjara2an Tarip 
dan Perdagangan di Torguay, hari 
Djum:at mengadjukan protes ten- 
tang badirnja delegasi2 dari Djer- 
man Barat dan Korea Selatan. 

Protes ini diadjukan oleh duta 
besar Tjekoslowakia di London” Dr. 
Rudolf Bystnicky. Ant—Rtr. 

AKIL Tjekoslowakia, satu2nja 
negara Eropa Timur jg diwa- - 

  

Nederland gantikan Norwe- 
gia dalam Dk. 

aim de Umum pada hari Djum'at telah memilih Nederland u 
dlm dewan Keamanan menggantik:n Norwegia, sedangkan E 
lah dipilih utk menggantikan Cuba. . : "     

  

Siaran Regional dan 
Local 

Dalam konperensinja Dinas Peka- 
baran Regional dan Siaran, Djawa- 
tan radio seluruh Indonesia baru2 
ini di Djakarta antara lain telah 

memutuskan membagi batas siaran 
“regional dan lokal (relay station). ' 
Adapun tempat siaran regional di 
Djawa, jalah: Djawa Barat di Ban- 
dung, Djawa Tengah di Jogjakarta, 
Djawa Timur di Surabaja, Sedang- 
kan Madiun, Semarang, dan Solo 
lokal station. Di Indonesia Timur 
siaran regionalnja di Makassar. Se- 
Gang Menado ialah loc:l station, 
Sementara itu menurut keterangan 
kalargan jang mengetahui, maka 

Sebelum keadaan di Ambon men- " 
djadi baik, hanja diadakan siaran 
local sadja. Djuga di Kalimantan 

dan Bandjarmasin regional dan 
Pontianak djuga mendjadi local. 

Mengenai pemastjar - pemantjar 
di Sumatra, maka diputuskan, bah- 
wa siaran di Medan, Padang, dan 
Bukittinggi serta Kotaradja men- 
djadi lokal. Sedang di Djakarta si- 
aran Nasional jang meliputi siaran 
seluruh indonesia dan harus direlay 
oleh semua station dlm siaran war. 
ta berita dan siaran pemerintah. 
Adapun di Djember jang sekarang 
telah dipindahkan ke Kediri dan 
Purwokerto sebagai relay station 

sadja kejudukannja. Sebagai dike- 
. tahui djuga keputusan kongres Se- 
rikat Buruh Radio jang baru-baru 
ini di Semarang, bahwa supaja radio 
tetap mendjadi djawatan dan bukan 
perusahaan partikulir. APB. 

3 

Peternakan di Klaten. 
ETERNAKAN di Kabupaten 'Kla- 

5 ten sesudah clash ke Ilini keli- 
.hatan amat mundur sekali kalau 

dibanding dgn sebelumnja. 1 
Kemunduran ini disebabkan sela- ' 

ma agressi Belanda itu banjak be- 
nar kerbau-lembu jg djadi korban 
peluru, didjual dan atau dirampok 
orang, sedang tambahan dari luar 
daerah tidak mungkin berhubung 
sukarnja perhubungan. 

“ Sekarang kekurangan itu makin 
terasa, lebih2 tenaga beli dari rakjat 
ada lemah, sebab harga kerbau.sapi 
kian hari kian memuntjak. Seekor 
lembu potongan (tidak berkwaliteit 
baik) jg ketjil rata2 berharga f 200,- 
— £300,—, lembu.tani sampai £ 400,— 
sedang jg untuk menarik grobag 
sampai berhsrga f 500— — f 600,— 

Pada achi:2 inj limbu dan kerbau 
jang djenis besar harganja agak. 
naik mengedjutkan, karena giatnja 
para pedagarg ternak jang mengi- 
rimkan trrnak2 itu ke Djakarta dan 
Bandung. , 
Untuk memadjukan per'ernakan 

kembali di Klaten, kini Djawatan 
Perchewanan Kabupaten disarfa 
memberi keterangan pada kita, bah- 
wa sekarang telah dimulai memberi 
lembu djenis baik betina maupun 
djantan kepada seluruff kelurahan 
dalam daerah Kabupaten jang ba- 
njaknja ada 400 kelurahan itu. 

  

Masaalah kerugian perusahaan batik di 
Surakarta. 

s 

Sk ini, dimuat berita ,,Antara” jang menjatakan, bahwa salah satu bond dari perusahaan batik di-Surakar. 

Pi menjajaka waktu jang lalu dalam 

ta (Batari). lantaran kurang bidjaksana peraturan pemerintah, telah menanggung rugi kl, f50:000 zegge en schrijve, lima puluh ribu rupiah. 

Hal ini telah menarik perhatian 
pemerintah, untuk mengusut lebih 
djauh. Dalam suatu pertemuan dgn 
wakil Pusat Djawatan Perindustri- 
an dan Perdagangan di.Jogjakarta, 
jang diwakili ofeh tuan Sachri, te- 
lah diadakan pertemuan - dikantor 
Perindustrian tsb. Tjabang Surakar- 
ta, untuk menjelesaikan soal ini: 

Menurut keterangan tuan Sachri, 
sampai saat diadakan pertemusn itu, 
pemerintah belum menerima setja- 
rik surat dari perusahaan batik di 
Surskarta jang mana-pun, jang mu- 
laporkan mendapat kerugian. 

Kalau benar peraturan pemerintah 
jang dimaksud itu, membawa peru- 
sahaan batik kita di Solo. kerugian 
jang besar, pemerintah bersedia meng 
ganti. 

Dalam pertemuan itu hadlir tuan 
Sugiri, kepala Djawatan Perindus. 
trian di Solo, tuan Waskita dari ke- 
makmuran Balai Kota ' Solo. tuan 
Ponopranoto wakil djawatan distri. 
busi di Solo, wakii2 Batari (persa- 
tuan batik Indonesia). Perbugas dan 
P.B.A.S. wakil Arab dan Batik Bond 
Tionghoa. « 

Sekedar pendjelasan diterangkan 
sebagai berikut: perusahaan? batik 
di Surakarta tsb. sebelum Lebaran 
jl. menerima bagian textiel (kain 
putih) dari pemerintah, utk dibatik. 
Sebagian dari pembagian kain putih 
ini, sesudah. mendjadi kain batik, 
didjual kembali kepada pemerin- 
tah untuk dibagi2.kan kepada pe- 
gawai dihari lebaran jl. Tetapi 
berhubung dengan turunnja harga 
textiel, pula selesainja kain batik 
jg. harus dilever kepada pemerintah, 
tidak tepat pada waktunja, menje- 
babkan timbulnja bajangan2 jg gelap 
diantara mereka pengusaha batik 
tsb., karena sebagian besar, kain. 
batik jg. sudah dilever itu, tidak 
diambil, bahkan harga kain batik 
diluar (pasar tjatuti, lebih murah 
atau setidakn'a menjamai dengan 
harga distribusi, , pe Na 

Batu Ng 
   

  

| kan wedjangan2, gemblengan2, fat- 

(am 
   

Diakui djuga, bahwa seandainja 
pesanan itu selesai tepat pada wak- 
tunja, oleh pemerintah tidak Gibajar 
sekaligus, masih tunggu'sedikit lama. 
Dari sudut komersieel ini berarti 
kerugian djuga. Sebab itulah maka 
pemerintah bersedia mengganti ka- 
lau memang ternjata rugi. 1 

Fihak ,,Batari” waktu ditanja, 
menerangkan bahwa tersiarnja bet 
rita dalam pers itu, asalnja dari 
salah seorang pengurus, djadi bukan 
dari Betari seluruhnja. Kerugian jg. 
sudah tentu, jg. reeel, belum ter- 
bukti. Tetapi bajangan mungkin 
mendapat kerugian ada, e 
Mengingat keadaen pemerintah 

dalam keadaan seperti Sekarang ini 
(swasana politik dalam negeri), 
maka soal ini tidak diributkan. 
Tentang naik-tururnja lang me- 
mang suatu faktor jg. penting bagi 
kaum pengusaha batik. Karenanja 
maka tersiarnja berita dalam pers, 
tidak mengherankan bila laluc me- 
nimbulkan persoalan ini. , 

Kini jg. perlu Gibitjarakan, tjara 
bagaimana kain batik jg. tersimpan 
digudang2 itu, jg. dulunja sudah mendapat besteming jg. tentu,,” sekarang harus ditjarikan be- 
steming jg. baru! 

x : an 

Mr. Kasman Singo- 
dimedjo di Weleri. 

IDAPAT kabar, bahwa atas per. 
mintaan Masjumi ansk tjabang 
Weleri, pada tanggal 1 Okt. Mr. 

Kasman Singodimedjo dari Dewan Pimpinan Pusat Masjumi Djakarta akan datang di Weleri daerah Ken- dal. Malam harinja akan memberi- 

wa2 dan petundjuk2 di 
mengenai situasi politik 
luar Negeri, 
Masjumi pada masa sex 

Jaa an 
   i 
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i Bekas anggauta PRP : 

“ngahan bulan Oktober 

“3 “Ia. achirnja 
melarkin diri. 

KAN» 
  
  

Mulai hari ini PODJOKR tidak akan “ 
muntjul lagi. Sebab oleh Berabe dira- 

rang tepat dengan maksudnja. 
dnja ialah memberikan la- 

  

    

    si 1 Ada keadaan jang baik, ada- 
ng tidak baik. Ada jang aneh. Ada 

jang lutju. Ada jang nggak aneh. Ada 
jang nggak lufju. Tetapi bagaimanapun 
juga : isinja ialah Ia poran. 
Oleh karena itu mulai hari ini Ba-- 

rabe tidak lagi muntjul dipodjok, me- 
lainkan di-laporan. : 3 

» 

Laporan Barabe hari Ini penduduk » 
Tionghoa ramai merajakan hari R.R.T., 
1 Oktober. Barabe turut gembira, mes- 
ki Barabe bukan warga-negara Tiong- 
hoa. Kalau keadaan di Tiongkok beres 

rabe turut senang. Sebab R I. djuga 
turut senang Dan sesudah Tiongkok 
dibawah pemerintahan jang satu sa- 
dia, jang dasarnja hendak memper- 
'baiki keadaan rakjat banjak jang 
dulu selalu menderita karena pemba- 
gian tanah iang tidak beres misalnja, 
ra'jat Tiongkok akan dapat mengharap- 
kan perbaikan hidup. 

Pendeknja Berabe turut gembira. 
Baik Berabe sebagai warga negara In- 
donesia baik Berabe sebagai ma- 
nuSia, baik Berabe sebagai 
orang jg ingin melihat si rakjat. mur- 
ba-diembel mendapatkan hidup jg lajak. 
'Oleh karena itu pun Berabe senang 

sekali dgn adanja Lembaga Indonesia— 
Tionghoa. Kedua bangsa itu akan da- 
pat membangkitkan dan memadjukan, 
saling mengerti. : An ana 

Tjuma Berabe lantas tanjak: C.H.T.H. 
itu perkumpulan sjapa? Perkumpulan- 

| nja warga negara Tiongkok? Apa per- 
kumpulanja warga negara Indonesia 
keturunan Tionghoa? | 

Berabe tanja ini, sebab kabarnja di- 
dalam C-H T.H, itu tiampur aduk. Se- 

' hinga tidak begitu djelas: apa ikan, apa 
daging, apa kepiting: 

f BERABE- 
  

BERGERAK ? 

Keadaan di Tjiandjur setelah di- 
adakan pembersihan baru2 ini sudha 
aman kembali. Kesatuan2 TII. jg 

berada di sekitar Tjiandjur sebenar- 
“nja tjuma kesatuan ketjil. Menurut 
orang2 jg mengetahui gerombolan2 
bersendjata itu datangnja dari Ban- 
dung Selatan. Jang merupakan mar- 
kas besar bagi mereka ialah Gu- 

— nunghalu dan Tjililin (Bandung 
Selatan) dan dipimpin oleh Achmad 
Sungkawa. Apabila mendapat pu: 
kulan dari TNI mereka mundur 
kearah dua tempat tsb. : 6 

Diketahui bahwa gerombolan2 ke- 
tjil jg bergerak baru2 ini ada ter- 

| dapat beberapa orang Selanda dan 
- Djepang. Tgl 22 Sept dipimpin oleh 

Harun terdiri dari 33 orang dan 3 
orang Belanda. 
Disinjalirkan, bahwa di Tjiandjur 
ada gerakan dibawah tanah jang 
dilakukan oleh beberapa orang bekas 
anggauta PRP, D.I. Nama gerakan 
mereka ialah Naga Giri. MS. 

53 aa : f. 

Djanda pedjuang AN 
MENDAPAT. TUNDJANGAN. 

Antara” Semarang mendapat ka- 
bar, bahwg oleh Djawatan Sosial 

Kesedjahteraan Tentara di Semarang 
telah dikeluarkan uang sebanjak 
£60.000,— sebagai uang bantuan 
kepada 450 orang jaitu djanda2 dari 
anggauta angkatan perang jang 
mezdapat 3 bulan gadji pokok sua- 
minja atau 4 bulan gadji pokok 
bagi ahli-waris dari jang ditinggal. 
kan oleh anggauta angkatan pe- 
rang itu. : 5 

Selain uang kepada mereka djuga 
diberikan bingkisan bahan pakaian 
sebanjak 600 pakket :dan djumlah 
uang tsb. akan disusullagi sebanjak 
f£ 60.000,— untuk djanda atau ahli 
waris jang lainnja. : 

: Dniversiteit Sarikak 
Buruh. 

Didapat kabar, bahwa atas usaha 
Sobsi daerah Surakarta pada perte- 

ini akan 
didirikan sekolahan jang nilainja 
peladjaran disesuaikan dengan pe- 
ladjaran dalam S.M.P. (senratjam 
Volks Universiteit). € 

Jang diterima mendjadi murid ja- 
lah mereka jg telah lulus S.R., dan 
pendaftaran masuk melalui masing2 
Serekat Buruh. Peladjaran akan di- 
berikan pada sore hari. Untuk per- 
tama kali akan diterima 120 murid 
untuk klas I, jang akan dibagi men- 
djadi 3 bagian, jaitu bagian A, B. 
dan C. 5 , 

Selain peladjaran2 jang biasanja 
diberikan pada S.M.P. akan diberi- 

“kan djuga peladjaran mengenai pe- 
ngetahuan umum, soal2 buruh dan 
ideologie buruh. Pimpinan daiserah- 
kan kepada sdr. Utomo Ramelan 
dan Md. Sunarman. 

Pasukan bersendjata 
bergerak ! 

Dari Banjumas diterima berita ja. 
terlambat: datangnja, bahwa dipegu- 
nungan selatan kota tsb. didesa Ka- 
rangrau pada hari Djum'at tg. 22 Sep- 
tember dg. tiba2 telah dimasuki oleh 
sepasukan bersendjata jg. tida diketa- 
hui dg. pasti kekuatannja. Segera se- 
telah diterima laporan2 tentang kea- 
daan. tsb. maka sepasukan tentara 
dikirim ketempat kedudukan pasukan 
bersendiata itu. 
tembak - menembak sampai beberapa 

pasukan liar tsb. 

Berhubung dg: peristiwa tsb. banjak 
pendudnk desa disekitarnja menjingkir 

   
»» 

genai keadaan didalam ma- 

se” 

—— DAFTAR HARGA — 

“Segera terdjadilah 

  

UT Solo, 2. 
MADA malam Selasa jl dirumah 

Nj. Si Siong Tjioe kamp. Mlipi- 
kan, Katj. Djebres Solo kira2 

Gjam 7.00 (tudjuh) sore telah di- 
datangi segerombolan orang jang 

. berpakaian seragam serta bersendja- 

takan stengun, karabijn dan pistol, 
dg mengendarai jeep. Dg membong- 
kar pintu penggedor masuk rumah 
tsb, dan berhasil menggondol uarg 

kontan f 1.500.— dan barang2 perhi- 
asan serta pakaian seharga f 8.275— 
Setelah polisi bersendjata datang 

ternjata penggedor telah melarikan 
| diri beberapa menit sadja sebelum- 

nja. 

37.000 Murid sekolah 
Dari pihak jang bersangkutan 

»Antara” memperoleh kabar, bahwa “ 
dalam pertengahan tahun ini Balai- 
kota Surakarta akan menerima 
pembagian sebanjak 85 ton melk- 
poeder dari Unjcef untuk dibagikan 
kepada baji2 dan anak2 jang perlu 
diberi ,,bijvoediug” melk.. 

Dari djumlah jang harus diterima 
itu. Balaikota Surakarta baru me- 
nerima 12 ton. Pembagian susu jang 
sekarang ini baru diberikan kepada 
jang baji2 jg membutuhkan ,,bijvoe- 
ding”, diberikan melalui Dapur Susu 
Balai Kota dan P.M.I, 
Menurut rentjana akan dapat di- 

bagikan kepada 37.000 anak sekolah 
dari Sekolah Rakjat, tiap harinja 

160 cc. masing2 anak. |(Ant.). 

  

DITJARI: 

seorang typiste 
Pelamaran pagi djam 9—12 

di Bintaran wetan 11, Jogja, 

DIDJUAL: 
1. Rumah, terlelak di Bausasran. 

Keterangan di Bausasran 58. 
8—10 

  

  

  

Melajani dgn Conditie 
| MEUBELS 

1 TE PAT —.. —(medja, kursi, dipan dil.) 

MURAH! BALUNGAN2 RUMAH 
: 3 —(tjagak, usuk, dll.) 

RAPIH! MAINAN ANAK2 
—(kuda2, entok2, dsb,) 

Hubungan pada: R. MOH. SJAFIIE 

Prsh. Kaju .SAMPURNO" 
7—10 Kemetiran Kid. 45, Jogja. 
  

“1 October 1950. 

Rupa2 Djamu 

Rupa2 Djamu (Extra) 
Parem Pusaka (Balur, 

Boreh) 0,50 
Asiasen-pil (urus2) 0,50 

»Srikandi” (Bedak dingin) 0,50 
Hong San (obat baji) 0,50 | 
Rupa2 Djamu dlm blik 10,— 
Djamu bersalin Complit 50,— 
Djamu Bersalin doos K 25,— 
Gadung Masak 2,— 
Mangir-wangi 3 
Ratus-stanggi Bondet B 
Ratus-stanggi Bondet K 
Djie Lay Hio (dupa wangi) 1,— 

f 0,50 
0,75 . 

xz 

Tapel « 1,— 

Pilis Ia 
Djamu djagoor 

(Tjongyang). 1,50 
Djamu Bloediruk 1,50 
Melati Bondet (Bd.dingin) 1,— | 

| 'Mulo-zalf (zalf gatal) 150 | 
Obat Gigi 1,50 
Poeder Kramas (shampoo) 1,50 
Poeder djagoor (unt. 

Lelaki) 1,— | 

Tablet Murni (Unt. 1 

Pfempuan) 
Rokok Asthma s 1,50 
@uick—poeder (poeder 

luka) 
Rupa -rupa Sari Djamu 

(botolan) 
Sari Djamu Madjun 

(botolan) 4.— 
Balsem DJAGO 1,25 
Penawar (Bedak gatal) 2,— 
Baby—poeder (talk baji) 2,— 

Mm
a 

(P
N 

Kadorih di Mlipikan 

    Lotion Sidjagoor 3,— 
Kantong Djagoor 

: (Capotjes) 0,25 
Hoofdpijn poeder 0,25 
Minjak Djimat (smeersel) 2,50 

Adjimatpil B (tjutji   
darah) 7,50 

“Adjimatpil K (tjutji 
darah) 3,— 

Pil Nier B (Pinggang)  5,— 
Pil Nier K rn 2,50 

Madu Mudjidjat 
(Pepermunt) naa 
Madu Mudjidjat K 
(Pepermunt) 1,50 
DJEMPOL (Hoofdpijn 

E.d.C.) 3,— 
Siroop Batuk 3,— 

Obat Mata ,,Senor” 2, — 
Exzal.zalf (zalf exceem) 2,— 
Tablet DJAGO isi 2 (Hfd- 

#  pijn) 0,25 
Cosamin tablet Medjen 2,— 
Pil Kentjing Manis 7,50 

. Calvita tbl: isi 100 (kalk) 3,50 
Calvita 5. 28 (npb— 
Dupa Kintamani 0,75 
Obat Kuping 2,— 
Pil Ajam Sakit 1,50 
» Ajam Aduan 2,— 

Minjak Sariawan 1,— 
Ambeien poeder 2,— 
Influenza tb. isi 2 0,25 

Bisulak (Obat bisul) 0,50 

Rupa2 Anggur botol besar 15,—         

     
      

      

  

Imbangan kesetiaan, achirnja sanggup ia berkorban, 

| an 
INI MALAM DAN BERIKUTNJA 
Djam 5-7-—9 17 th. keatas 

' BETTE DAVIS : 
PAUL HENREID 
CLAUDE RAINS 

. "DECEPTION" 
The stars of ..5Stolen Life" 
steals another life. 

11—10 
  

mi! | 
3 

Ban 
UXOR 

dengan 

MALAM INI DAN BERIKUTNJA 

Menanti-Kasih” 

Nila DJUWITA & A. Hamid ARIF. 
HUSNI SEORANG TJALON ' DOKTER, KARENA 
AKIBAT KAWIN PAKSA, TELAH DJATUH TJIN 
TA KEPADA. , .. ISTRINJA SENDIRI, LATIFAH. 

17 
  

        

@ talian Keatas. 

     
     
   

    

  

Hanja Pepsodent mengandung Irium, 

Main 3 kali djam 17-—19 dan, 21. 

  

        CeA 
    

   

      

obat adjaib untuk memberantas selaput gigi 

dan membikin gigi 

    
  
    

- 

putih berkilau-kilauan. 

PEP. 504 —105 — B 

    
     

       
  

Tinggal 2 hari lagi s/d 3 Oct. 50 
Djam: 5—7-—9 13 th. keatas 

WAKE ISLAND 
Dg. BRIAN DONLEVY-— 

MACDONALD CAREY-— 
ROBERT PRESTON. 

100pCt. Film perang antara Ame- 
rika dg. Djiepang dikepulauan Pa 

cific. : 

Ini malam dan malam berikutnja 
“Djan 5—7—9 13 th. keatas 

FILM MALAYA JG. INDAH 

CHEMPACA 
Dg. KASMA BOOTHY- 

R. MARUTI YATIM-— 
SUHARA EFFENDI — 

SALEH GANI. 

Film roman jg. penuh avontuur 
dg. njanjian-njaniian jg: merdu, 

  

  "TI i 
BOEKHOUDEN A Bahasa Inggris 

Rombongan baru dimulai 10 
Oktober. Dictaat gratis. Pen- 

daftaran pada: 
— ,MITRA" — 

Bintaran wetan 11, Jogjakarta 
Djuga memberi kursus dengan 
391—9 Surat. 

Rombongan baru dimulai 9 
Oktober Buku-2 gratis, kara- 
ngan EMERGO. Pendaft. pada: 

: — ,EMERGO” — 
Bintaran lor 2, Jogjakarta. 
Djuga menerima pendaft. utk. 

| BOEKHOUDEN A, 392—9 
  

  

  

  

l aa aa ena l 

PENERBIT dan TOKO BUKU SIARAN 

OCCULT INSTITUTE 

Kirim 

i KOTAKPOS Nos. 151/159 — BANDUNG. 

tiga pertanjaan berikut keterangan - umur dalam satu 
.Envelop berzegel dengan satu poswissel f11,—. Origineel Envelop 
dikembalikan dengan tidak rusak zegelnja. Tuan Njonja akan 

      

tertjiengang tentang djawab-djawab jang tjotjok. Rahasia dipegang:   
  

  

  

No. 27 tinggal sedikit. 
  

  

  

  

DJ. 

  

NGABEAN 43 — JOGJAKARTA' 

Menjediakan buku2 penting: 

tafsir Garao Il oom. £ 6,— 

Technik Chutbah...... £ 5,— 
Kamus Modern....,.. 
Djendral Sudirman....if 2,— 
Toha kisah dramatis. ..f 150 

Fekih untuk S.M. .... f 3,— 
"Agoid: "3.8. M3 ne 2 
Fekih si SR 2.1 2 — 
Fekih dan 'Agoid. S.R. f 2,— 
Matjam2 tuntunan SOLAT 
bergambar gampang di faham. 
Bhs Indonesia, bhs Djawa Ur: 
Latyn. Bhs Djawa Hr: Djawa.   Bhs Belanda. Masing2...... 
Peta taat fl. Djuga sedia katju. 

HWoeraten £ 10,— 12—10 

Kami menjadjikan kepada Tuan 

SAKSIKANLAH ! 
DJANGAN SAMPAI KELEWAT.   SAKSIKANLAH ! 6—10 .     

   
    

         
  

3—— 

OKTOBER 1950 £ 
TEPAT BERUMUR 1 TAHUN 

Sebagai PERINGATAN, serta penghargaan dan 

terima kasih kepada segenap pembeli dan langganan: 

2 sampai dengan 10 OKTOBER 1950 disediakan 

105 KORTING untuk R10— 
pembelian sedikitnja 

PEMBELI DITOKO: tak usah minta, diberi korting : 

- PEMESEN LUAR JOGJA: guntinglah gambar ,,GA- 

RUDA" diatas, tempelkanlah pada strook post-wissel, 

5 ———— sdr. berhak atas korting tersabut. ———— 

Ongkos kirim tetap 10pCt., minimum R 0.50 

GUNAKANLAH KESEMPATAN INI 
BERSAHABATL AH DENGAN yj 

    

OKTOBER 1950 F 

GARUDA". 

    

      
    
      

    
        
        

     

     
       
       

     
        

      
       

       
     

        

     
   

  

  

BALAI TEKNIK : 

ng: UKT T.” Mart 
memasang dan memperbaiki : » 

Instalasi penerangan listrik, e 
Krachtinstalasi dan 
Mendjual electro- motor. 

Djuga memborong bangunan2 dan perkakas rumah-tangga. 

alamat : DJETIS PESIRAMAN No. 30. JOGJA.     

    

    

   
   

        
  

  

Ber-matjam' pendapat hal KEBUDAJAAN 
ada dalam madjalah ,,INDONESIA” nomor is- 

timewa, berisi perslah KONGRES RKEBUDA- 

JAAN DI MAGELANG, Augustus 1948. Pidato 

bung Karno, bung Hatta, pikiran2 tua muda 

semua aliran kebudajaan lengkap dimuat. 

Tebal 124 hlm. 
Harga R 5.— 

Penerbit : 

LEMBAGA KEBUDAJAAN INDONESIA 
2 -— Merdeka Utara 7 

Djakarta.   
  

  

  » NV.L CO. — 
Inoonesian Feoerat Commercat Orcanization wo. 
KANTOR PUSAT: DJAKARTA, MOLENVLIET BARAT 78 

HEAD OFFICE 

PERWAKILAN : JOGJAKARTA, SURAKARTA, SEMARANG. 

BRANCHES Dj. Kauman 31 Dj. Purwosari 75 Dj. Geredja 18 

SURABAJA. 

akan dibuka. 

BERDAGANG: 

e IMPORT & EXPORT 
@  INTERINSULAIR 

b USAHA dl. INDUSTRIE. 

Hormat kami, 
Directie NW EL 101   5—10 

5 5 Ie Sena 

  

Pesawat - Tenaga Listrik sendiri. 
  

  

Pudjian ta' perlu. Bukti mendjadi saksi 

Tjobalah isap rokok klembak menjan 

OETOMO & DJATIROSO 

Djagalah barang tiruan. Dikeluarkan oleh 

Perusah. Rokok Klembak Menjan/Kretek 

Djl. 

KRETEK MURNI. 

,0ETOMO”" 
Petjinan 42  — 

Ba 

Typ ,.Kedaulatan Rakjat” 737/11/A/102. 

Kutoardjo. 
383—8 

EP Uh Ab: Ust 

insinjur dari 

    

     
      

  

      

Jang memperhitungkan tiap keadaan jang mungkin mempengaruhi 

perusahaan Tuan, pula tiap sjarat jang diperlukan. 

Pesawat ini adalah suatu hasil perhitungan insinjur jang istimewa. 

Sudah barang tentu kemungkinan tetap ada untuk mendatangkan 
,Suatu alat” guna memenuhi entah sebagian entah keperluan 

& tenaga listrik seluruhnja dalam perusahaan Tuan. 

Bagai manapun djuga tjara jang terbaik, pula jang paling hemat, 
. ialah menjuruh para insinjur elektro memilihkan benda tadi ba- 

/ gi Tuan. Kerna biar pandidikan mereka, maupun pengalaman 
7 kerdjanja, memarg ditudjukan untuk memperhatikan tiap ke- 

mungkinan dalam perusahaan, agar kemudian dapat menetapkan 
akan sjarat-sjarat jang harus 

Pekerdjaan jang demikian itu tadi diselenggarakan oleh para 

LINDETEVES 
  

dimiliki oleh ,A LAMAT 
ka 
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