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Berita, ban: ada satu Paya 

x sedjak beberapa bari dan 
1 terdjadi evakuasi 

| dari orang2 sipil dani keluarga2 Am- 
bon dari kota Ambon pain Ceram 
| 1 b timurnja dan au Ceram 
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“ta pa 

3 Pa enanta 

ian" India mengumumkan 
hi bahwa India ta' akan 

tuk Korea, jang telah di- 
oleh resolusi negara? barat. 

yg djurubitjara Kem. L.N. me- 
gkan bahwa mengenai hal itu 
pula dikirimkan instruksi2 ke- 
utusan India L. Sacces Sir 

U, India tak men tudjui 

oja daerah K. utara selama 
Et aa damai ditem-. 

    

DR. BUKIMAN Usa traksi 
15, Masjumi) dapat Saat a. 

" binet serta pr 
mepgandjurkan supaja. « 

 binet diberi kesem mpatan 
kan program tsb. Tu aa 
Mengenai suara2 tentang 9g 1 

rut tjampurnja pihak militer Ba G 
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njusunan kabinet, Dr Su 
harapkan pada pemerintal 
suka md ber kei yan 
rat Sultan itu, s saia s 
ten : i 

engena program | 
berpendapat, bahwa s 

ja ada Na ka Ne 
am Nag Hatta,    

  

    

eraja rf Angkatan Perang di Djakarta 'dilang 

Dean bar, Gambar (atas) nampak Pr 

Kepala Staf Umum APRI Kol. Simatui 

Daan Jahya (kiri Presiden) berserta p' 

1 bagian? | ot. tar an 

| King jang sem s1 

  

an dengar pameran 
Tertinggi bersama2 
Presiden) dan Kol. 

Wainnja menjaksikan 

v 

Ambon 

- 

mulai ngungsi. 

  

2: il. TNI mendarat "ai an serta menguasai tem- 
“ja- kini masih dalam 

n dantiskin kementerian Perta - 
suga an itu menerjagt ana kaga korban ALRI dan 

  

  

H0 Putusan P: B. B. y 

Sidang umum PBB kemarin 
dulu menerima baik resolusi 8 
negara dgn 47 suara pro, 5 
anti dan 7 tidak menjatakan 
suara. Dengan demikian maka 

“ Dj. Mc. Arthur telah diberi 
kuasa utk mengirimkan pasu- 
kan2 PBB keseberang garis 
lintang utara 38 deradjat. Re- 
“solusi Rusia telah ditolak dgn ' 
'”52 suara anti, 5 pro dan 3 
suara kosong. RD. 
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: Dr. J. an cubi Ambon 

| Operasi APRI ta 
perlawanan 

(Anggauta S. P. S.) 

    

      
   

» Satoe cs lari ke Ceram. 
ENTERI Kesehatan Dr. Leimena jg baru sadja kembali dari kundju- 
ngannja ke Ambon menerangkan bhw gerakan2 militerjg sedang 

dilakukan oleh APRI di Maluku' Selatan itu adalah semata-mata ditudju- 
kan terhadap pasukan2 baret hidjau dan Rep, Maluku Selatannja dan 
sekali —kali tidak. terhadap rakjat Maluku. 

Selandjutnja: diterangkannja dgn 
tegas bahwa Somoukil dan beberapa 
pemimpin lagi dari apa jg dinamakan 
Rep. Maluku Selatan sekarang tih 
melarikan diri dari pulau Ambon 
kepulau Ceram dan bersama sama 
Agn sebagian dari baret hidjau se- 
Gang berada di timur Ceram. 
Didalam gerakan2 militernja ini 

pasukan2' dari Angk. perang RI di- 
mana-mans tempat dipulau Ambon 
dllnja tidak mendapat perlawanan 
rakjat Maluku. Mereka sebaliknja 
disambut dgn perasaan lega dapat 
terlepas dari tekanan dan himpitan 
dari baret hidjau itu. 

Pada umumnja demikian Ment. 
Leimena, rakjat di Maluku Selatan 
terutama para pemudanja membe- 

rikan bantuannja kepada pasukan2 
APRI. 

Dr. Leimena achirnja menjatakan 
harapaonja, agar operasi militer jg 
Kini masih berdjalian dapat segera 
berachir supaja kehidupan jang nor 
masal dapat. timbul kembali bagl 
rakjat Maluku. Tentang pemerinta- 
han sipil jang dipimpin oleh Dr. 
Rehatta dikatakannja bahwa telah 
kelihatan kemadjuan2 dalam usaha- 
usahanja. RD. . 

    

  

Soal Ambon dalam 
parlemen. 

Dalam peda itu dalam sidang ter- 
tutup parlemen hari Djum'at malam 

untuk membitjarakan soal Ambon 
dan sikap pemerintah Belanda se- 
bagai jang ditundjukkan oleh PM 
Dr€es, berbitjara Ik 15 orang ang- 
gauta jang seluruhnja menolak su- 
rat kawat PM Drees mengenai soal 
Ambon. Berbagai anggauta mengan- 
Gjurkan kepada pemeriotah supaja 
mengambil sikap tegas terhadap soal 
jang merupakan soal dalam negeri 
itu. Dalam pembitjaraan berbagai 
anggautaitu dinjatasan, bahwasikap 
pemerintah Belanda sebagai jang 
diajatakan didalam kawat PM Drees 
itu adslah suatu usaha untuk me 
ngulur2 penjelesaian soal Irian. Dari 
fraksi PSI tidak ada jang berpidato 
mengenai soal itu. —Ant. 

Ambon dim Kabinet. 

Hari Sabtu jl. kabinet bersidang. 
Dibitjarakan soal djawaban peme- 
rivtah atas pemandangan umum 

| babak pertama parlemen, jg akan 
diberikan hari ini. 

Menurut Antara dibitjarakan dju- 
“ga tentang penjelesaian soal Ambon, 

FC J menambahkan, bahwa da- 
fam “sidang itu menteri Leimena 

. memberikan laporan tentang hasil 
pengalamannja disekitar kepulauan 
Maluku Selatan. 

ARIKS CS TIBA DI NEDERLAND 

AFP mengabarkan dari Den Haag 

bhw suatu delegasi dari Irian jang 

Giwakili penduduk asli tg. 6/10 jl. 

telah tiba di Den Haag dgn pesa- 

w at udara Delegasi jg dipimpin o- 

  

' Pertempuran di Korea: 

, PASUKAN2 SELATAN LEWATI 39 
 Randjau2 di Korea buatan RUSIA? . 

Dv. ke.6 K. Selatan kini telah tiba di Wachon jang letaknja 27 km. 

  

dari Songj om'dan.12 km. disebelah utara garis lintang utara. 38 
'anggauta dalam komisi 7. deradjat. Angksudara A. S. mengabarkan bahwa 2 iring-Zan tank. 

K. Utara kini Tt ber gerak perbatasan Mansjuria kearah selatan. 

Rs Selandjutnja tatakan bahwa 
“Gjuga dekat ia yang dan disebe- 
lah vtara Wonsan dipantai timur 
terlihat sedjumlah besar tank Utara 
Sementara itu dikabarkan bahwa 

Dj. Mc. Arhtur telah memindahkan 
“div. kavaleri A. S. jang pertama ke 
medan pertempura Gisebelah utara 

| “9 ika 
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la katakan, sed Huninet itu bu 
kan zaken kabinet, tapi extra par” 
lementerkabinet, ar artinja meskipun 

      | bertanggung djawab kepada parle- 
men, tetapi ti mempunjai bac- 

ja dari parlemen 
Pembitjara usulkan supaja kabinet 
diubah, terutama terdiri dari expo- 
“nen2 MasjumisPNI serta Buruh dan 

    Tani. 
93. Djoko Prawiro (PIR) jg ber- 

Ka pendapat, bahwa kabinet masih da- 
“pat Giperbaiki Susunannja, memu- 

| sutkan' pidatonja pada soal swa- 
prada. Ia minta supaja pemerintah 
djangan menjamaratakan swapradja, 
sebab disamping jg berkianat pun 
banjak jg patriot, 

'95. Pupella (Partai Buruh) seba- 
gai pembitjara terachir tidak me-' 

| njinggung soal keterangan pemerin- 

   

    

   

  

Pan Hamba c 15 
Pereladay Dep Aan 1 
ri nilai sesuatu 1 pemei 
tidak dapat pg 1 
atas | 

   

'tah atau programnja, tetapi istime 
2 wa ditudjukan kepada Moh Yamin 

| menerangkan, bahwa 'pembitja- 
in Moh Yamin tentang duduknja 

n seolah? didjadikanimbangan 

1 berbahaja dan dapat meme- 
belah persatuan. Pan Indo. 

Ant. | & 
   

4 orang menteri berasal dari 

adap pamberontak di Ambon, 

Seoul. Pasukan2 tsb, kini sedang 
terlihat dalam perempuran2 sengit, 
Gengan pasukan2 terbelakang. Uta- 
ra ditepi sungai Im Jim. 

Pasukan2 kavaleri A. S. tadi te- 
lah berhasil menjeberargi sungai 
itu dan kini Isedang memperluas ke- 
dudukan pangkaannja ditepi utara. 

Sertempuran2 di Selatan boleh 
dikatakan tlh, hampir selesai. Pa- 
sukan2 Selatan kemarin telah me- 
lewati garis lintang ke 39 disebelah 
utara Kojo. Pada malam harinja 
mereka melandjutkan gerakannja 

menudju ke Wonsan. 

Seorang djurubitjara militer di 
Washington menerangkan bahwa 
kaum Utara dgn. setjara besar2an 
tih menjebarkan randjau2 diperaitan 
disekeliling Korea. Berhubung dng. 
hal ini maka gerakan2 kesatuan2 
angkatan laut disepandjang pantai 
Korea selama 24 djam jang bela 
kangan ini sangat terganggu. Ran: 
djau2 tadi adalah buatan Rusia jg. 
baru jg. masih “aan AetuBr dari 
gudang. ( 

Gerakan pasukan2 K Gbiiktnri ke 
arah kota pelabuhan Wonsan hing 
ga saat ini masih terus dilakukan. 
Penindjau2 militer mengharapkan 
bhw. fihak selatan psda hari ini 
akan sampai dihadapan garis2 per: 
tahanan fihak. Utara di Wonsan. 

Sementara itu presiden K. selatan 
menerangkan bhw.didaerah2 jg. te- 
lah diduduki “oleh K. selatan akan 

| diadakan pemilihan? umum. Tjalon2 
jang terpilih akan mendapat tem: 
pat dalam DPR jang selalu terbuka 
bagi mereka RD. 
Wk Cuba kemarin mengadjukan 

sebuah mosi baru pada PBB untuk 
mengadakan peraturan jang bersifat 
umum dimana PBB diharuskan me 
detapkan siapa2 jg dapat diterima 
nebagai wakil dan pegara mana jg 
Pa 

RRT menjerbu Tibet. 
Dari kalangan2 resmi diperoleh 

kabar bahwa tentara RRT telah 
menjerbu Tibet utara. Dalam berita 
itu dinjatakan bahwa tentara RRT 
telah memerdekakan pada Sing Ki- 
ang dan telah memasuki Tibet uta 
ra. Berta ini disiarkan oleh radio 
Peking. 

Hal ini adalah untuk pertama ka- 
linja bahwa berita tentang penjer- 
buan tentara RRT terhadap Tibet 
diresmikan. RRT telah berkali-kali 
mengumumkan bahwa negara tsb. 

akan memerdekakan Tibet dan telah 
lama tersiar kabar, bahwa disebelah 
utara dan barat- laut perbatasan 
Tibet telah ada pemusatan tentara 
(RRT. 

Seperti pernah dikabarkan peme- 
rintah Tibet telah menjerukan ke- 
pada negara2 jang merdeka agar 
mereka menghalang halangi maksud 
RRT untuk menjerbu ke Tibet. RD. 

  

leh Ariks Kaspiepo dan Abdullah 
Arfan dan jg mengundjungi Neser- 
land sebagai tamu2 dar. pemerintah, 

menjaiakan harapannja dapatlah 
delegasi tsb diidzirkaf' menghadiri 
konperensi Uni'e jad itu ig hendak 
mempersoalkan nasib Irian. Delera- 
Si tsb menjataktan, bhw Irian ingin 
tetap dibawah kekuasaan Belanda. 

Demikian menurut berita AFP tsb. 
Ant. 

Soal Ambon : 
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pertempuran itu. Ant. 

. -Gerilja Huk di 
"utara Manila. 

“50 Pemberontak Huk telah tewas 
dim suatu pertempuran dgn pasu- 
kan2 pemerintah dipegunungan2 jg 
letaknja 25 mil sebelah utara Manila, 
demikian diumumkan oleh kemen- 

terian Filipina pada hari Diumaat. 
Kira2 150 gerilja Huk telah ber: 
tempur dengan 3 kompi tentara Fi 
lipjna mulai Kemis. malam hingga 
Djum'at pagi. Pihak tentara men. 

"derita kerugian 3 orang luka2. 
Berita2 ig terachir mengibarkan, 

bahwa pasukan2 pemerintsh jg ber- 
ada dibawah komando kolonei Na: 
palaon Valeriano jg terkenal seba- 
gai ,pemberantas Huk" itu, kini 

telah dapat mengepung kaum pem: 

, berontak, 
Menteri pertahanan Filipina, Ra- 

mon Magsayssy, mengatakan, b h- 
wa lebih baniak pasukan2 yen erin 
tah akan dikirimka@ lagi ketempat 

Pe 
- 

Pasukan? polisi Filipina dinropin- 
si Pampanga disebelsh utara Manila 

telah.diberi pemerintah oleh jang 
berwadjib utk berd'aga2 terhadep 

kemungkinan perajaan ,,Nonble.ten” 
110 Oktober) oleh orang2 komunis 
Tionghos, Ant. Rtr. 

Pemerintah telah. turut tiampur UNCI. 
TI surat UNCI terachir kepada pemerintah RI jang disampaikan 

6 October jl. kepada.menteri' luar negeri Mr. Moh. Rum oleh 
ba UNCI Paul Bihan diserukan kepada pemerintah RI supaja mena- 
hentikan. operasi militarnja di. Amban: dan menerima perantaraan UNCI 
dalam mentjari kemungkinan penjelesaian setjara 
ini ditolak loh pemerintah. 
Dalam surat, itu dinjatakan ha- 

rapannja bahwa pemerintah Indo- 
nesia dapatlah selekasnja berhasil 

untuk mentjapai penjelesaian selu- 
ruh persoalan Maluku Selatan dgn 
damai dan memuaskan. 

UNCI menegaskan kesediaan dan 
keinginannja ' untuk memberikan 
setiap bantuan dalam batas kakua. 
saannja dan djika dikehendaki mem- 
berikan djasa2 baiknja bagaimana 
sadja jg. oleh pemerintah RIS. di- 
anggap baik. Tg 12 September ta- 
waran ini disampaikan sendiri un- 
tak - dimintakan perkhatisn 
P.M. Republik Indonesia jg. seka- 

rang Moh. Natsir oleh Ketua UNCI 
jg. pada waktu itu djuga memberi 

sugesti istimewa. bahwa UNCI da- 
pat djuga mengundjugi Ambon un. 
tuk mentjari kemurgkinan2 penje- 
lesaian dengan rundingan. 
UNCI menjatakan kesediannja dng. 

mengingat pentingnja faktor wak- 

tu untuk pergi ke Ambon selekasnja 
djika tawarannja itu diterima. 

Tg. 25 Sept. Unci menjampaikan 
seputjuk surat lagi 

Tg. 20 Sept. jl. menteri L,N, Rum 
menjampasikan kepada UNCI seba 
gai djawaban atas suratnja tg. 25 
Sept itu pandangan pemerintah RI. 
bhw pertjampuran Unci tidak akan 
dapat merupakan bantuan jg bergu- 
na tapi sebaliknja akan merupakan 
Gorongan penambah semangat bagi 
kaum pembrontak di Ambon. 

Kira2 ta. 1 October UNCI dengan 
setjara tidak resmi menerima kabar, 
bahwa Dr. Leimena belum lama te: 
lah berangkat Ke Maluku Selatan 
dan bahwa tindakan2 militer terha 

dap Ambon telah dimuiai, UNCI 
mengakui akan baiknja untuk meng- 
hindari pengumuman tentang per- 

kembangan2 ini, pengumuman mana 
menurut pendapatnja dapat menje- 
babkan petjahnja kekatjavan dalam 
kamp2 militer di Djawa. dimana 
anggota2 bekas KNIL suku Ambon 
ditempatkan, Dengan alasan ini 

UNCI tidak mengambil tindakan2 
apa2 pada tingkatan 'itu,, selain 
mentjari kepastian dari tuan me- 

ngenai laporan2 tidak resmi itu jg, 
tentang itu tuan sediakan sakahai 
untuk kami. j 

' Tapi mengingat telah disiarkan 
baru2 ini pertukaran tilgram tgl. 
5 October jl. antara P.M. Drees dan 
PM. Natsir dan tentang berbagai 
laporan mengenai tindakan di Ma- 
luku Selatan dewasa ini, maka ala- 
san mendiamkan itu tidak beriaku 
lagi, 

kepada. k 

damai. Permintaan 

  

  

| Dalam djawabannja kepada 

|. UNCI menteri, L.N, Mr. Moh 
Rum menjatakan, bahwa usa- || 
ha UNCL untuk mernd'adi Per ! 
antara di Ambon telah ditolak 
oleh pemerintah, | 

Seperti diketshui pada achir 
belum Sept. jl. Komisi F BB utk 
Indonesia ini telah mengadiu- 
kan permintaan tertulis untuk 
di-izinkan mengundjingi Am- 
bondan mengadjak pemimpin? ls 
pemberontzKan di Ambo 2 
mengadakan perna gann 
ngan pemerintah. Menteri LN 
Moh. Rum selardjutnia men- 
djawab permintaan £sb. dgu. 
menjatakan, bshwa usaha Ko 
misi PBB itu hanja akan 
memperkuat kedudukan kaum 
pemberontak. —RD.         

Tg. 5 October il. UNCI mererima 
surat dari Komisaris tinggi Belinda 
jang tindasannja disampaikan ke- 
pada Rum tg. itu djuga berisi per- 
mintaan remi atas nama pemerin- 
tah Belanda supaja UNCI - meng- 
gunakan segala djalan jang dapat 
ditempahnja untuk mentjapai peng. 
hentian permusuhan di Maluku Se- 

latan. Berdasarkan alssan? ini UNCI 
masih merasa perlu sekali lagi ber- 
usaha dengan pemerintah RI me- 
ngenai soul ini. 

Dalam surat Rum tg 23 Sept. ji. 
kepada UNCI dan dalam Sjawahan 
P.M. Natsir terhadap tilgram Drees 
5 Okt. jl. dikemukakan, bahwa se- 
belum memulai mengadakan tinda- 
kan? militer di Ambon, pemerintah 
Indonesia telah berusaha mendapat- 
kan segala djalan jang mungkin 
untuk mentjapai penjelksaian dgn. 
damai. UNCI merasa perlu minta 
perhatian dalam hubungan ini atas 
penolakan oleh pemerintah Indone. 

sia terhadap tawaran djasz2 baik 

dari UNCI jg. dikemukakan gen en 
djak 4 August. jl, Kalau andaikata 

diterima mungkin akan sudah ter- 
buka djalan untuk menjelesaikan 
sgal itu dengan damai, .UNCI me- 
ngandjurkan kepada pemerintah 
Indonesia untuk menghentikan tin- 

dakan2 militer di Maluku Selatan 
Gewasa ini dan melandjutkan men- 
tjapai kemungkinan untuk menje- 
lesaikan soal itu dengan damai de- 
ngan menerima tawaran Gjasa2 baik 
dari UNCI: Ant, 
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Diantara barisan? 
Gg ikut merajakan 

hari Angkatan Pe- 

rang di Diskarta 

itu, “falah barisan 

Angk. Laut. Gam: 
bar diatas menun 

diukkan betapa te- 

gap dan megahnja 

. mereka. mengajun: 
kan langkah, se- 
hingga kepertjaja- 
en thd Angkatan 

Laut kita, bertam: 
bah besar, (Ipphos 

Aneta). 
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Bab dan balada 
.minggu lebih ke Hulu Sui 

1 Pas ani penjelesaian di Hulu $ 

r sia Hasan Basry selama satu 
“ditugaskan kepadanja untuk 

ata! srhasil dengan memuaskan”, 
. geraiklan keterangan Major Sitompul, dalam suatu keterangannja 'de- . 

:9 . ngan wartawan: KR di Bandjarmasin: 

Selangjutnja diterangkan, kini te 

rap-kali mereka berbuat ini .dan 
berbuat itu katanja atas nama rak- 
jat dan hasrat rakjat, telah terbuk 
dengan senjata2nja, dan teranglah, 
bahwa perbuatan. mereka bukanlah 
atas kehendak rakjat, tetapi keh 
Gak mereka sadja, jang kerap 
— mengambil keuntungan sen-. 

    

ena jang sedemikian, (demikian: 

sambung' Djuru bitjara Ketenteraan 
pula, sudah dapat diketahuilah siapa 
pengatjau dan siapa rakjat, dan 
karena jang sedemikiau pulalah 
mulai kini fihak Ketenteraan aa 
mendjalankan tindakannja Jang ter 

untuk Hata EN su- 

jasana Hulu Sungai dan untuk hal 
ini, Overste Hasan Basry telah kem- 

agi ke Hulu Sungai, guna me- 

penjelesaian tsb. 
min bahwa penjelesaian ber- 

an lantjar, karena fihak 
eraan sudah dapat menjelidi- 

agaikan tahu dimana entah, 
$ na beras, dan didjamin “pula 
“bahwa mereka jang berdosa sadja- 
lah jang akan menderita akihat 

'buatannja. Rakjat biasa djangan 
“kuatir, fihak ketenteraan memang 
'bidjaksana, demikianal. keterangan 
.djuru bitjara Ketenteraan kepaia 
wartawan KR di Bandjarmasin.. 

  

MOSI MEMBATALKAN KMB 
23 SEA mosi Ptk membatalkan bemalusuan KMB, ditanda - tangani 

oleh anggauta2 parlemen dari PKI. |. Pemuda dan Buruh: dimadjukan 

kepada sidang parlemen hari. Sabtu. il. Ji mosi tsb sbb.: 

Menimbang: 

“1, Bahwa rentetan kedjadian2 se- 
—. Gjak dari peristiwa Westerling, 

| peristiwa bekas Menteri Negara 
. RIS Sultan Hamid, pemberon- 
takan Andi Azis dan komplotan- 
nja,pemberoniakan K.L. di Maka- 
sar pengiriman korvet Kortenaer 

- ke Makasar, larinja Soumokil 
dgn pesawat terbang Belanda 
dari Makasar ke Maluku Sela- 
tan dan achirnja timbulnja pem- : 
berontakan di Maluku Selatan 
oleh resimen speciale troepen 
KNIL jg dahulu dipimpin oleh 
Westerling, membuktikan dgn 
Gjelas bahwa Belanda senantiasa 
berusaha mempertahankan ke- 
kussaan kolonialnja di Indonesia 
untuk kembali berkuasa sepe- 
nuhnja sebagai pendjadah, 

2. Bahwa kawat dari Drees mem- 
buktikan dgn lebih djelas lagi 
kebenarah dari pada pendapat 
tersebut diatas: 

, 3. Bahwa semua rentetan kedjadi- 
| an2 tsb diatas adalah akibat jg 
| logis dari perdjandjian KMB, 
suatu perdjandjian jg ternjata 
merintangi penglaksanaan tjita2 
rakjat Indonesia utk menjusun 
masjararzat jg demokratis sesuai 
dengan dasar proklamasi 17 
Agustus 1945, 

4, jera pemerintah jg sekarang 
2 angan pada perdjandjian . 
aa dan tidak didukurg olek 
semua golongan ini, mustahil 
bisa mengatasi kesulitan2 tsb: 

Memutus kan: 
Membatalkan perdjandjian KMB, 

. Membentuk satu pamerintah 
. persatuan nasional jang tidak 
terikat oleh KMB, jang demo- 
“kratis anti pendjadjah dan didu- 
“Kung oleh semua partai2, orga- 

- nisasi2, dan golongan? dalam 
masjarakat dgn program nasio- 

nal jang menguntungkan rakjat 
banjak : hanja pemerintah per- 
satuan nasional demikianlah jg 
dapat membereskan peristiwa 
“Maluku Selatan dengan tjepat 
dan tegas. 

8. Mengusir dengan segera tentara 
Belanda. jg masih ada di Pidpp 
nesia. 

  

— KEMBALIKAN IRIAN BARAT KE RI 

Dari Djailolo (Halmahera) dika- 
watkan kepada ,,Antara“, bahwa 

| baru2 ini di Pnjailoto diadakan rapat 
raksasa oleh segenap lapisan rakjat 
dengan atjara pokok ,,menuntut ke- 
pada dunia internasional umumnja 
dan kepada imperialisme chususnja, 
supaja menjerahkan Irian Barat 
kembali ke Indonesia dalam thn 1950 
ini djuga. 

Demikian bunji kawat tsb. 

SENTRAL BIRO SOBSI PINDAH KE 
DJAKARTA. 

Dajam pada itu, kini Sekretariat 
Sentral Biro SOBSI sedang sibuk 
dengan segala sesuatu untuk pin. 
dah kc Djakarta. Hal ini memang 
telah mendjadi keputusan Sobsi, 
bahwa kedudukan jang tepat bagi 
Sentral Bironja dalam masa seka- 
rang adalah Makarta, 

— Bulan ini Pos P.M. Kartasura 
akandi hapuskan. Dan anggota-ang- 
gotanja akan dipindahkan ke Solo. 

  

“Piring terbang” lagi... 

Seorang djuruterbang pesa- 
wat transport Amerika pada" 
hari Djum'at menerangkan, 
bhw ia telah melihat suatu 
mesin jg mempunjai delapan 
buah lampu jg menjinar ter- 
bang meliwati pesawatnja di. 
atas California pada malam 
Djum'at. 

Mesin jg ,aneh” itu terbang 
dgn ketjepatan jg menakut- 
kan dam (djuruterbang tadi 
terpaksa menaikkan pesawat- 
nja lebih tinggi lagi utk meng- 
hindari suatu Taptanan, diu- 
dara. 

Orang tidak atm membe- 
ri keterangan tentang terlihat 
nja pesawat jang sematjam 

»piring terbang” itu diatas 
Amerika. Ant. AFP.       

    
  

lama berdiri paberika. penting. at. 
Indone 

barkan bahwa tidak ang tjalon 
Majan PN baik bangsa ki" 

Niat: memadjukan Industri dan 
keradjinan. 

Kesungguhannja disangsikan kaum industri: 
(Oteh koresponden KR Djakarta) 

adanja perubahan dalam susunan Kementerian Kemakmuran RIS diadj dua 
: Kementerian, jaitu Kementerian Perdagangan dan Industri 
«rian Pertanian, maka diharapkan tidak lama lagi akan diadakan perubahan politik 

Ds: kalangan Kementerian Kemakmuran ' didapat kabar bahwa dengan 

dan Kemente- 

“dalam kedua Kementerian tsb jang maksudnja memadjukan perdagangan, in- 
'dustri dan pertanian. 

Menteri Perdagangan dan Industri 

«Dr. Sumitro menerangkan bahwa, 

politik Kementeriannja dimasa de" 

kat ialah memadjukan industri dan 

keradjinan ketjil, istimewa jang di- 
usahakan bangsa Indonesia. Ketjuali 
itu menurut Dr Sumitro, industri 

besar dan pedagang. besar jang se. 

perti diketahui menjulitkan perkem- 
ag perdagangan dan industri 
jil dan keradjinan sedapat-dapat- 

nja akan dibatasi. Dr Sumitro me- 
ngatakan'bahwa ia tak mengadakan 
perbedaan antara inJjustrialis dan 

pedagang Tionghoa dan Indonesia. 

Berhubung dengan keterangan Dr 

Sumitro ini, kita menanjakan kala: 
ngan industri asing jang tak mau 
disebut namanja. Kalangan itu me- 
nerangkan bahwa pada “hakekatnja : 
hingga sekarang belum tampak ada 
pimpinan tegas dari ' Pemerintah 

untuk memadjukan industri: dan 
perdagangan jang perlu sekali bagi 
perkembangan Perak ORA, Indo- 
nesia. Tn 
Dengan agak cynis' (ia berhata: 

,Djawatan2 : 
adalah penghalang besar bagi tum- 
buhnja inisiatif baru dim lapangan 
industri dan keradjinan, Djika Pes. 
merintah tak lebih tjepat bekerdja 
dan tak seperti sekarang ini terlahi 
terikat formaliteiten, maka sudah 

  

   

    

       

  

     

    

da 

Dalim hubungan ini dimana 

  

Industri ' sebenarnja' 

maupun bangsa Talohesta jg minta 

izin deviezenvergunning guna menda- 

tangkan barang2 kapital.dari ular 

negeri seperti cameratoestellen, bagi 
industri produksi film, mesin2 guna 

pembikinan cement, alat2 dan mesin2 

tenun, pertjetakan hingga sekarang 

belum djuga menerima deviezenver- 

gunning itu, meskipun mereka sudah 

5 bulan memintanja. 

Selandjutnja dapat dikabarkan 

bhw sistem free list utk memadju- 

kan import kedalam negeri dimasa 

depan akan dilandjutkan, karena 

soal itu ternjata masih menguntung- 

kan bagi djumlah barang2 didalam 

negeri jg lambat laun akan menurun- 

kan harga barang dipasar. Kalangan 

Kementerian Kemakmuran mene- 
rangkan pada kita bahwa dengan 

(Oleh Koresponden K.R. Djakarta). 

MEA keterangan beberapa: pembesar Belanda jg kini bekerdja 
pada beberapa Kementerian kita mendapat kesan bahwa mereka 

pada” umumnja tak keberatan. djika kedudukan mereka diganti oleh 
pembesar2 Indonesia. Seperti diketahui kini sudah tersiar kabar, bahwa 
Pemerintah berniat melepas, pegawai2 /Belanda jang berlebih-lebihan 

Pegawai2 Belanda pada umurmnnja 
berniat tak akan 'memperpandjang 
kontraknja bekerdja pada Pemerin- 
tah Indonesia, karena mereka me- 
rasa sesudah negara Kesatuan di- 
bentuk kurang terdjamin hidupnja, 
Sevab2nja menurut pembesar2 itu, 

ialah karena ongkos hidup bertam- 
bah mahal, perumahan mereka tak 
sebaik jang mereka biasa dalam 
kehidupannja sebagai orang Barat. 

Djuga pendidikan bagi anak2 mere- 
ka, jg kini kurang dapat kesempa- 
tan penuh menuntut peladjaran da- 
lam bahasa Belanda mendjadi salah 

satu alasan bagi pembesar2 Belanda 
untuk merasa tidak bahagia hidup 
dalam dinas Pemerintah kita. 

Karena diasingkan. 
Pembesar? itu pada kita menga- 

takan: ,,Sesungguhnja, bagaimana 
kami bisa merasa senang bekerdja 
pada Pemerintah, kalau kami tak 
diberi kesempatan memegang djaba- 
tan2 pimpinan, karena semua dja- 
batan itu dipegang oleh bangsa 
Indonesia. Dan itu sadja tak menga- 
pa, asal sadja kami djangan merasa 
dianak tirikan Gan sama sekali di- 
asingkan dari proses pekerdjaan jg 
menurut anggapan kami, kami ber- 
hak mendjalankannja.” 

Uang pensiun ta' men- 
tjukupi. 

Djuga soal pensiun bagi para pe- 
gawai Belanda adalah soal2 jang 
menjulitkan mereka, karena ada 
kabar bahwa pensiun mereka harus 
dibajar dengan koers rupiah Indo- 
  

Penggedoran di 
Kartasura. 

Brankas dibongkar 
f 11.000.— terbang. 

Pada tg. 5/6- 10 '50, antara djam 
11 malam rumahnja Pak Kramama- 
di Lurah desa Ngabejan Kartasura 
telah didatangi 4 orang jg berpa- 

kaian dril bermanto! dengan bersen- 
Gjata 1 pistol 2 karabijn 1 stungun. 
Penggedor lebih dulu membikin 
3 orang pendjaga ta' berdaja, Bek 
lurah sekeluarga sama. ta' be- 
rani bergerak. Karena pak lurah 
baru mendatangi perajaan di Pos 
P.M| Kartasura, Penggedor telah 
berhasil membongkar Brankas Ke- 
lurahan berisi f 1.000.— 'mengam- 
bil uang Bank Pertanian jg ditaruh: 
dalam tumpukan padi (lumbung) se- 
banjak f 10.000—, melutjuti pakaisn 

Bok lurah berupa 3 tjintjin berlian 
dan 1 karung bahan pakaian. 

Para penggedor berada dirumah 

Pak lurah lamanja 3/4 djam. Pak 
lurah pulang dari. Perajaan di Pos 
P.M. Kartasura. Penggedor sudah 

menghilang. 

KEWFAT BALASAN DARI DUTA BE- 
SAR RRT. 

Sebagai balasan atas kawat Sen- 
tral Biro SOB3I kepada Duta Besar 

RRT di Indonesia berkenaan dengan 
hari ulang Itahun berdirinja RRT, 
maka paga tgl. 7 Oktober kemarin 
dulu, Sentral Biro telah terima ka- 
wat dari Duta Besar RRT, Wang 
Yen Shu, jang menjatakan trima 
kasihnja atas utjapan selamat SOB- 
SI kepada rakjat Tiongkok pada 
hari ulang tahun pcrtama berdiri- 
nja RRT dan menjampaikan pera- 
saan hormat jang tak terhingga 
dari padanja kepada segenap kelas 
buruh Indonesia, 

Selain itu dinjatakan djuga, bah- 
wa kawat dari SOBSI untuk Fede- 
rasi Buruh Seluruh: Tiongkok di 
Peking, telah diurus. 

  

segera akan diusahakaa supaja Pe- 
merintah, mengadakan kontak dgn 

wakil2 perdangan RRT agar perhu- 
bungan dagang antara kedua negeri 
itu kemudian hari dapat dirapatkan 
jang tentunja akap menguntungkan 
kedua pihak., Seperti etahui po- 
litik Pemerintah tak dirubah untuk 
melandjutkan perhubungan dagang- 
nja dengan negeri2 lainnja jang 
bisa menguntungkan Indonesia. 
Dalam hubungan ini patut dika- 

barkan djuga bahwa masih sadja 
pihak pedagang kita menjesalseka- 
li, karena politik perdagangan Ye- 
merintah masih belum memberi 
tjukup proteksi pada usaha bangsa 
Indonesia, sehingga praktis perda- 
gangan interinsuler tak berdjalan, 
dan keuntungan jg didapat dengan 
perdagangan lokal sangat ketjil dan 
menjulitkan perkembangan perda- 
gangan ' bangsa Indonesia, bahkan 
mereka merasa lebih mendapat ke- 
uotungan jg Naa ketika zaman 
Da Na 

nesia dan tidak lagi dengan koers 

rupiah Nederland, jang lebih tinggi 
nilainja. Berbubung dengan hal itu 
ada kabar bahwa kaum pensiun Be- 

“landa jang kini sudah tinggal di. 
Nederland, mesti kembali ke  Indo- 
nesia, kalau mereka hendak tjukup 
hidup dengan wang pensiunnja. 
Pembesar2 itu mengatakan selan- 

djutnja djika Pemerintah Indonesia, 
masih mengharapkan tenaga pega- 

'.wai Belanda supaja mereka dapat 

'“'itu akan mentjoba mentjari 

- 

bekerdja sebagaimana mestinja, ba- 

iklah Pemerintah mentjoba menghi- 
langkan keberatan2 mereka. Kalau 
tidak mungkin pegawai2 Belanda 

perlin- 

dungan dengan djalan garantiewet 
untuk pegawai2 bekas Pemerintah 

"Belanda jang kini masih berlaku se- 
laras dengan persetudjvan KMB. 

Banjak pindah parti- 
kelir. 

Dalam pada itu dapat dikabarkan 
bahwa tidak sedikit para bekas pe- 
gawai Belanda jg tadinja bekerdja 
pada djawatan2 pindah keperusa- 
haan2 partikelir, dan ada diantara 

mereka jang mentjoba tjari nafkah 
Giluar negeri seperti di Australia, 

“Pegawai Bel an, tidak senang 
bekerdja pada R. I. 

Amerika Selatan, ke Irian dan kem- 

bali ke tanah airnja sendiri ke Ne: 

Gerland. 

Djuga di Nederland susah. 

Menurut berita2 dissk Belanda, 
pada umumnja nasib para bekas 
pegawai Belanda di Indonesia, se- 
kembalinja dinegerinja tidak meng. 
gembirakan, Karena di Nederland 
sendiri mereka tak mudah menda- 
pat pekerdjaan jg dapat memberi 
gadji tjukup, meskipun di Nederiand 
orang dapat hidup lajak dgn gadji 
f. 350,— sebulan. Diantara lain jg 

djuga sulit bagi para bekas psga- 
wal Belanda dinegerinja 1aiah soal 
perumahan. 

Tenaga Bid lebih murah. 
Salah satu djalan agar pegawai2 

Belanda istimewa jg ahli2 tetap be- 
kerdja di Indonesia, baiklah mereka 
didjamin. penghidupannja, karena 
bagaimanapun djuga tenaga Belan- 

da lebih murah djika dibandingkan 
misainja dgn tenaga jg kita datang 
kan dari Amerika, Inggeris, demi- 
kian pendapat beberapa penindjau 
politik di Djakarta. 
Dimasapembangunan ini tenaga 

ahli Belanda masih sangat diperlu- 
kan bagi Indonesia, asal sadja me- . 
reka ditempatkan sebagai pimpinan 
tehnis, tapi pimpinan beleid umum- 
nja masih ditangan orang Indonesia 
segala sesuatu akan berdjalan dgn 
tak merugikan pembangunan Indo- 
nesia, demikian achir kata penin- 
djau2 politik itu, : 

  

22 Anggauta Masjumi Kroja 
ditangkap ! 

Didakwa membantu aksi AUI. 

Pe dengan aksi2 pasukan2 A.UL.I. 
daerah Kebumen ke: sekitar Kroja pada achir bulan 

jang melarikam diri dari 
Oktober jl. 

koresponden KR mendapat keterangan2 jang sangat dapat . dipertjaja 
dari Tjilatjap, bahwa di tempat2 sekitar Kroja telah dilakukan penang- 
kapan2 atas penduduk jang didakwa telah memberikan 
terhadap aksi2 pasukan2 A.U.I. tsb. 

Diantara mereka jang ditangkap 
terdapat 22 orang anggauta MA- 
SJUMI. 

Jaitu 8 dari Kroja, 4 dari Keba- 
rongan, 2 dari Buntu, 3 dari Maos, 
1 dari Adipala, 1 dari Nusawungu 
dan 3 dari Binangun. Pada tanggal 
28 91950. mereka diangkut ke Tjila- 
tjap. 
Menurut kalangan jang mengeta. 

hui itu, segala kebutuhan makan 
minum 22 orang tsb. diselenggara- 
kan oleh Kepenghuluan Kabupaten 
Tjilatjap. 

- Berhubung dengan keadaan seru- 
pa itu, maka kalangan ummat Isiam 
di Tjilatjap depgan mengingat, pe- 
rubahan2 politik di dalam dan dilu- 
ar negeri mengharapkan agar supa- 
ja fihak jang bersangkutan akan 
dapat melaksanakan kuadjiban da- 
lam menjelesaikan soal A.U.I. ini 
dengan segala Kebidjaksanaan, agar 
keadaan tidak mendjadi lebih :bu- 
ruk. —Wdj. 

Gerakan  pembasmian 
pelatjuran 

di Besuki. 

Atas perintah Residen Besuki di- 
Gaerah Besuki segera akan diadakan 
gerakan serentak. membasmi pela- 
tjuran dgn .a.l mengumpulkan me- 
reka dan menempatkan mereka dim. 
asrama. Mereka dalam asrama akan 
dirawat dan mendapat djaminan ma- 

kan, pakaian serta akan mendapat' 
:pula pengadjaran dan pendidikan, 

Pemimpin “Djawatan ' Sosial di 
Djember menerangkan, bahwa djam- 
lah pelatjur. didaerah kabupaten 
Djember Ik ada 6v0 orang, dan utk. 
merawat mereka kini telah disiap- 
kan tempat perawatan itu dan rentj:- 
na beajanja ialah untuk sitiap orang 
Gisediakan Ik f'1,- sehari. Ant. 

85 Ton lada ditangkap. 
Lisensi palsu? 

Pihak PAM kepolisian Pangkal 
Pinang kini sedang" mengusut 'per- 
.kara penangkapan lada sebanjak Ik. 

"85 ton jang sedang dibawa dengan 
perahu utk. diangkut dengan kapal 
KPM Ma. Shapur, melalui pelabuhan 
Pangkalanbalam (Bangka) pada tg. 
2919 jl., 
Penangkapan dilakukna karena 

beberapa keterangan jg mentjurigai 
pengeluaran lada tsb, jg berlisensi 
KUE Djakarta/Bangka dgn harga 
kontrak berbeda-beda, jakni masing2 
700-850 dollar dan 1000 dollar per 
100 kg, diexport dari sana untukjatas 
nama dua pedagang terkemuka di 
Djakarta oleh dua pedagang Tiong- 
hoa diPangkal Pinang jg telah lama 

bantuannja 

  

Gitjurigai oleh kalangan kepolisian. 
Diduga bahwa penahanan dan pe- 

nangkapan lada tsb. akan menjing- 

kapkan beberapa kedjadian jang 
terdahulu, dan mungkin merupakan 
mata rantai. penjelundupan2 jang 
lampau. Selandjutnja didapat kete- 
rangan bahwa instansi resmi di Si- 
ngapura pernah mentjatatkan lisensi 
palsu jang dipergunakan oleh penje- 
lundup2 dari Indonesia. Hasil pengu- 
sutan belum diketahui. Ant. 

29 PB. VERTIKAAL MASUK SOBSI. 
Rapat P.B.2 Pengurus2 Besar Sa- 

rekat Buruh anggauta Sobsi dengan 
Sekretariat Sentral Biro Sobsi jang 
diadikan sedjak tanggal 29—-9—1950, 
disamping mempersoalkan penjem- 
ptrnaan organisasi djuga telah me- 

ngambil keputusan2 dalam beberapa 
masallah penting a,l. 

1. Mgssa Ontslag. 2. Perdamaian 
Dunia. 3. Pemilihan Umum. 4. Fer- 
wakilin dalam D.P.R. Daerah. 5: Mi- 
nimumloon. 6. Pemakaman kembali 
Dijinazah 11 Fahlawan klas Buruh 

jg akan diadakan di'daerah Solo. 
Perlu diterangkan bahwa djumlah 

Sarekat Buruh anggauta Sobsi jang 
vertikaal (ber-Pengurus Besar) se- 
karang telah berdjumlah 29 P. B. 
jaitu dgn masuknja S.B. Ind. Metal 

dan S.B. Rokok Indonesia (dimana 
termasuk S.B. B.LA.T.). 

Demikian pula Sobsihingga seka- 

rang telah mempunjai 96 tjabang2 

jg terbesar diseluruh Indonesia. 

KETUA komite PEMBELA PERDA- 
MAIAN DIPANGGIL P. A. M. 

Seperti diketahui pada tz1. 1 Ok- 
tober jbl. Komite Pembela Perda- 

maian Dunia Daerah Jogjakarta me- 
ngadakan rapat umum dialoon.aloon - 
utara. guna memperingati Hari Per- 
damaian tgl. 2 Oktober. Rapat umum 
tersebut sebenarnja dilarang oleh 
'pihak P.A.M. Tapi hal terus dan 
tidaknja, diserahkan oleh pimpinan 
rapat, Surjono, kepada segenap ha- 

dirin jarg beribu2 djumlahnja. Ha- 

dirin menjatakan serentak supaja 

rapat diteruskan dan mereka berani 
bertanggung djawab kalau ada apa2. 
Sesudah rapat selesai, segenap ha- 
dirin bangsa Indonesia mengikuti 
pawai, jang pada hari itu diseleng- 
garakan oleh penduduk Tionghoa 
untuk merajakan hari ulang tahun 
RRT. 

Hari Djumvat jbl. ini Surjono dan 

Harian ,,Nasional” jang memuat be- 
ritanja, telah dipanggik, P.A.M. un- 
tuk didengar keterangannja menge- 

nai rapat umum tersebut. Bagaima- 

na kelandjutannja, apakah Surjono 

(pimpinan Komite Pembela Perda- 
maian Dunia) akan dituntut atau 

tidak, belum ada kepastian. 

DJAPEN SELURUH JOGJA BER- 
KONFERENSI. 

Pada hari Senen tanggal 9-10-50 

Djapen seluruh Jogja berkumpul di- 
kantor Djapen Adikarto, untuk ber- 
konferensi. Sebelumnja" oleh rom- 
bongan utusan dari Djapen jang di- 
pimpin oleh Sdr. Arifin dari Dja- 
pendi mengadakan penindjauan ke 
seluruh Djapen kapanewon di Adi- 
karto, 
Antara lain merundingkan soal 

perkembangan faham2 baru jang 
timbul didaerah Jogjakarta, dan 
membitjarakan soal beaja dari uang 

usaha. 

  

Kebidjaksanaan sifat P.P. 
Malam Resepsi Kongres S. S. P. P. 

ANJAK “kesulitan2 jang dihadapi ' oleh pamongpradja dalam men- 
djalankan kewadjibannia, dan kebanjakan dapat diatasi karena ke- 

bidjaksanaan. itulah 
al. 

jang diadi sifat dari pamongpradja. 
sambutan K, RV 1. Honggowengso 'pada 'malam' rasepsi kongres 

Demikian 

Serekat Sekerdja' Papongpradja tg 6/10 malam di Jogjakarta. 

Kalau bukanlah karena kebidjak- 
sanaan pamongpradja banjak kesu- 
litan2 ditemui oleh pemerintah. Se- 
kalipun begitu oleh pemerintah pu- 
sai, didalam  perajaan2 nasional 
ataupun utjapan?2 lain2nja, disamping 
utjapan penghargaan terhadap bers 
bagai2 goiongan dalam masjarakat, 
penghargaan terhadap pamongpra- 
dja atau sengadja dilupakan. Pa- 
mongpradja tetap ta'at kpdpemerin- 
tah dan banjak diamnja djika diban- 

Ging dgn golongan lain. Karena ta'at 
itu— demikian Honggowongso me- 
landjutkan sambutannja— golongan 
pamongpradja itu akan dihapuskan 
dengan undang2 No, 22. 

Honggowongso mengharap supaja 
kongres berhasil memetjahkan soal2 
sekitar pamongpradja tsb, 

Walikota Jogjakarta Mr, Suda- 
risman Purwokusumo menjatakan 
dlm kata-sambutannja, bhw dalam 
zaman demokrasi ini kita harus in- 

saf akan hilangnja' autocratis-bes- 
tuur diganti dgn collegiaal-bestuur. 
Selandjutnja dinjatakan, bbw sam- 
pai sekarang undang2 no 22 thn 48 
belum berdjalan dan tidak dapat 
didjalankan diseluruh Indonesia, 
djika beium disahkan oleh parlemen 
jg sekarang. Pergunakanlah kesem- 
patan jg ada utk mewudjudkan apa 
jang djadi kehendak pamongpradja: 
Penukaran nama pangreh pradja di- 
zaman kolonial mendjadi pengatur-, 
penata-pradja tidaklah berarti apa2, 
kalau golongan pamongpradja itu 
tidak melakukan kesalarasan djiwa 
dgn keadaan selaku pendjaga kese- 

imbangan antara tentara, polisi dan 
rakjat umum, dan melakukan kese- 
imbangan antara pemerintah tinggi 
Gan rakjat. Demikian Sudarisman. 

Selandjutnja dikatazan, bahwa 

     
   

  

  

an 
ANDERIOMN — 

  

  

            
        

   

   
   

  

   

   
   

            
  

pamongpradja, harus ta'at kepada 
disiplin negara, Djika pamongpra- 
dja mendjadi anggota salah satu 
partai politik, dan disatu sa'at 
harus tunduk pada disiplin partai 
jang bertentangan dengan disiplin 
negara, ketika itu harus dipilih 
keluar dari partai atau berhenti 
Gjadi pamongpradja. Demikian a. 1. 
kata2 sambutan Walikota Sudaris- 
man Purwokusumo. 
Didapat keterangan kongres tsb. 

mendjadi voorkongres dari kongres 
serikat sekerdja pamongpradja se 
Indonesia jang akan diadakan di 
Bandung pada pertengahan bulanini. 

. PEMBANGUNAN ” GEDUNG S.M: 
DI WATES. 

Diberitakan tentang berdirinja ge- 
dung S.M. di Wates bahwa oleh 
formateur telah diadakan usaha" jg 
tjepat dengan mengumpulkan uang 
agar gedung S.M. lekas dapat ber- 
diri. Rentjana benjan kl. 3atau 4ribu. 

LULUS MEMEGANG BUKU NEGERI 
Udjian Negeri untuk idjazah MC 

megang Buku I dan II jang dise- 
'" lenggarakan oleh Kementerian P.P. 

' tono R. Wignjo, Soekirno, 

& K: Jogjakarta dikota2 Jogjakarta, 
Surakarta, Semarang dan Kediri 
telah berachir dengan hasil sbb: 

Pengikut udjian seluruh 117 orang 
untuk M.B. I, jang lulus 31 orang, 
12 orang untuk M.B. II. jang lulus 
tidak ada, 

Jogjakarta : 
R. Soemiadi, nn U. Sajia 

Ibnu, Rr. Doerijah, Moerjono,. Dir- 
djosoedono, Soeparlan, Roesdjono 
Sosrodihardjo, Goeritno Siswanto, 5 

Surakarta : 
Soedarto,. Moedjiono, Soetorahar. 

djo, Soekirno: Soepono, Soepi, Har- 
Romeo, 

Ramelan. ' 

Semarang: 
Ong Sien Tjoan, Tan Hoe Tjay, 

Slamet, Ong Tioang Hay, Liem Sik 
Bik, Saidhi Dharmoharsono, Ong 
Sing Gwan, 

Kediri: 
|. Soedarto, Maksoem, Roeslan, Soe- 
djiban, 

mmnkakbw nian 

I- P.S. AKAN SER KONa BN a 
DI JOGJA 

Didapat kabar, Hana IPSI (Ikatan 
Pentjak Selurih Indonesia), akan 
mengadakan konggresnja ikan per- 
tengahan bulan Nopember jad, ber- 
tempat di Jo gja. . 
Antara ate” akan membit takan 

technik SEN " 
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    ENURUT siaran Radio India "jang dita Hukapik 

  

Paris pada hari Djum'at, 
kalangan2 jang mengundjungi konperensi Lembaga Hubungan Pasifik di 
India pada umumnje berpendapat. bahwa komunisme di India kini ada 

dalam keadaan mundur. Kalangan2” itu diuga berpendapat, bahwa kekuatam ko- 
munisme di Asia itu adalah diakibatkan oleh: kenjataan. bahwa paham itu di- 
tondjolkan sebagai nasionalisme Asia: 

Kata mereka, kaum komunis tidak: 
akan mendapat kesempatan untuk 
memperoleh kedudukan jang kuat 
di India, ketjuali djika pemerintah 
India jang sekarang ini didjatuhkan, 
karena Rusia tidak mempunjai ta- 
pal-batas jang bersamaan dengan 
India. 

Para pengundjung konperensi dju- : 
ga berpendapat. bahwa ,,antjaman 
Komunis kepada Indonesia . tidak 
membahajakan .. karena Indonesia: 
K.ni sedang. berkembang dgn tjara 
jang demokratis”. 3 
Komun sne Tiongkok :kata me- 

reka adalah liberal sifatnja, sehing- 

ga disokong oleh sebagian besar 
#akeyat Tiongkok. Dikatakan, bahwa 

lim huburgannja jang erat de- 
ngan Sovjet Uni komunisme Tiong- 
kok itu memperoleh kekuatan. , 

Beberapa delegasi dalam pada itu 
berpendapat, bahwa diluar akan 
diadakan tekanan? untuk memper- 
kuat pemerintah komunis di Tiong- 
kok. Selandjutnja "mereka  menam- . 
bahkan, bahwa suatu persetudjuan 
jang bersifat. kompromi antara 
Tiongkok, Djepang dan Rusia akan 
memperkuat keamanan Djepang. 

: Ant. AFP. 

  

Pemog kan srtama di 
Damon Pekan 

Pemogokan dari 20.000 buruh dja- 
watan lalu-lintas sungai dan kanal 
di Djerman Barat jang dimulai pa- 
da hari Djum'at sangat menghambat 
lalu lintas kapal2 pengangkut. 

Ini adalah pemogokan jang perta- 
ma kali jang didjalankan terhadap 
pemerintah Djerman Barat. 

Seorang djurabitjara pemerintah 
dalam pada itu memperingatkan, 
bahwa pemogokan itu akan mem- 

bawa akibat? jang berbahaja bagi 
perekonomian negara. Ant. UP. 

Kekerasan2 dim pemogok- 
— an buruh tani di Italia. 

Perbuatan2 xekerasan terdjadi 
lagi di Italia Utara pada hari 
Djum'at pada waktu pemogokan pe- 
kerdja2 tani mengindjak hari jang 
ke 10. : 

8 Pekerdja jang tidak mogok te. 
lah dipukuli oleh barisan2 pendjaga 
kaum komunis di Monticello. Dilem- 
bah sungai Po kaum pemogok telah 

   

   

membakar habis beberapa rumah2 ba in ja. 

Pe OP 
  

  

a 

Dr. Wiliam A. Sewell dan William W.L. 
( lenn, 2 orang ahli tehnik Amerika, 

baru2 iai telah berhasil membikin mesin 

dapat dipergunakan untuk membedah 
diantung (hart operaties). Pertjobaan 

telah dilakuka dengan hasil baik pada 
seekor andjing. : 

A.N.P. 

  

  

9, 
Ka 

. Pendjualan karet. 
| Untuk n menuhi permintaan? pe- 

mesan karet di mesi | USA jang mene- 
.rima 

  

rima karet dari Indonesia, maka 
baru-baru ini oleh Institut Devi- 
sen kepada bank2 telah dikuasakan 
.untuk menjelesaikan dengan jang 
menuntut claim (claimanten) djum- 
lah uang dollar jang dituntut me,, : 
nurut dokumen2 claim jang diadju- 
kan kepada bank oleh para impor- 
tur jang berkedudukan di negeriini, 
dokumen? mana telah dibubuhi 'tan- 
da tangan Jacobus HF Frank, 120 

Wall Street, New York 5 N.Y. : 
| “Perhitungan nilai-Jlawan dari djum. 
'Iah valuta jg telah dibajaritu dapat 
dilakukan dengan . importur2 di- 
negeri ini atas dasar jg sama dgn 
perhitungan jg dilakukan dulu dgn 
exportur buat menetapkan djumiah- 
valuta jg berkenaan dengan export. 
"Ang 

SBM AKAN. SOKONG PBTBKD 

Tidakan tegas jang akan kami 
adakan nanti akan disokong sepenuh- 
nja oleh Serikat-Buruh Mobil (SBM) 
Djakarta, demikian keterangan ke- 
tua umum Persatuan Baruh Trermv 
dan bis Kota Djakarta (PBTBKD). 

Sementara tindakan itu belum 
hendak dilaksanakan menunggu be- 
rachirnja perundingan tgl. 11-10jad 
jang diadakan atas permintaan pa- 
ra komisaris BVM dan akan dihadi. 
ri oleh wakil2 buruh, direksi, komisa- 
ris2 BVM dan Kementerian Perbu- 
'ruhan. Dalam pada itu bahan2 tun- 
tutan mendjadi bertambah karena 

terdjadinja lagi hal2 jang oleh Se- 
rikat Buruh tsb dianggap tidak adil 
dan harus segera diselesaikan: di 
sebutkan a.l. sikap dokter BVM jg. 
dalam pekerdjaannja berpihak kepa. 
da madjikan, pemetjatan2 dan de 
gradasi2 terhadap buruh BVM jang 
aktif membantu serikat buruh dll. 

Ant. 7 

— 

Di kota London tiap2 tahun diadakan pelantikan sherif2 baru. Gambar diatas 
menundjukkan Sir Fredirick-Rowland, Walikota London menudju ke gedung 
Geuidhal! untuk menghadiri upatjara tsb. Dibelakang Rowland nampak 2 "orang 
sherif baru jang akan dilantik Percy Thomas dan Lovely (dgn katjamata) dan 
djaksa Letn. Kol. G.J. Cullum Welsh. (A.N.P.). 
  

Persediaan? sendjata Amerika 
untuk Indochina. 

Bp diangkatnja djenderal Francis Brink sebagai kepala. misi 
militer. Amerika Serikat untuk Indochina, kalangan-jang mengeta- 

hui di Washington menerangkan, ' bahwa misi: militer tersebut akan 
menerima persedian2 Amerika di Saigon. dan akan "menjampaikannja 
kepada" KomisarisyTingai Perantjis. Kemudian persediaan2 itu akan di- 
berikan kepada pasukan2 Perantjis dan Viet Nam. 

Kepada misi Amerika ini akan 
diberikan kekuasaan untuk menga- 
wasi bagaimana tjaranja supaja 
perbekalan2 militer ini nanti dapat 
dipergunakan dengan sebaik2nja. 

Melihat kenjataan. bahwa djende- 
ral Brink adalah seseorang jg ahli 

tentang hal Timur Djauh dan pe- 
perangan gerilja, maka orang ber- 
pendapat. bahwa ia nanti akan dapat 
memberikan pendapat2nja jang ber- 
guna kepada pembesar2 militer 
Perantjis dan pembesar2 militer. ' 
Amerika di Timur Djavh. 
Pengiriman misi militer Amerika 

ini disetudjui pada waktu pengiri- 
man bantuan utk Indochina disetu- 
djui, Ant. AFP. 

  

Sidang Umum P. B. B. 
  

. USUL SOVJET DITOLAK 
. Untuk. mengundang wakil Korea : 

PAKIL Sovjet: Uni, Jacob Malik. 
: untuk. mengundang: wakil Korea dalam 

$. Lengkap PBB. mengenai soal Korea. 

Dalam Sidang Lengkap PBB. jang 
dimulai djam 16.00 Gmt. jg. hendak 
membitjarakan resolusi 8 negeri ten- 

“tang status kemudian Korea, wakil 
Sovjet, minta supaja wakil Korea 
Utara dan Selatan dibolehkan ikut 

“serta dalam debat. 
Dengan 41 suara anti, 6 setudju 

dan 6 blanko Sidang Lengkap me- 
nolak untuk mengundang Korea 

Utara dan Selatan ikut serta Gaiam 
debat. : 

Ketika Malik berbitjara tak ada 
seorang jang berbitjara menentang 
Malik, tetapi mosi Malik tadi dito- 
lak, ketika ketua Sidang Lengkap, 

Nasrollah Entezam, minta sidang 
supaja mengadakan pemungutan 
suara. £ 

India tak mau duduk 
dalam komisi. 

Penolakan India untuk duduk da- 
lam Komisi Korea dapat diakui ke- 
tika Kenneth Younger, wakil Ing- 
geris, dengan resmi mengusulkan 
Thailand supaja mengisi lowongan 

dalam komisi 7 negeri itu. 
Bila usul itu disetudjui,. komisi 

tsb- akan terdiri dari wakil2 Aus- 
tralia,. Chili, Nederland, Pakistan. 
Philipina. Turki dan Thailand. 

  

Pasar malam kenang2an rugi 1 360.000. 
6 Orang tersangka melakukan korupsi dituntut dimuka Hakim 

Ba Malam Kenang-kenangan jang diusahakan oleh . Persatuan 
Bekas Tawanan sedjak dimulai tanggal 17 Agustus sampai di 

tjabutnja 'kembali' mandat dari “pengurus panitia lama tanggal 11 
September 1950, telah meuderita" kerugian sebesar f 360.000, —. 
Sedjak tanggal 11-9 sampai berachirnja Pasar” Malam tsb. tanggal 
1 Oktober 50. didjelaskan oleh panitia baru Pasar Malam” tidak 
rugi dan kalau mau dikatakan untung adalah sebesar f.1016,70 jang 
masih terdapat dalam kas panitia Pasar Malam jang baru, pada hari 
penutupannja, demikian keterangan' bekas wakil ketua Pasar Malam 
Kenang2an Rudjito dalam. konperensi pers jang diadakan bertempat 
dibekas kantor Panitia Pasar Malam Medan Merdeka Djakarta, 

Pesawat rocket per- 

tama ke bulan! 

  

   

    

   

  

   
   

  

Mu 9 Ta 
| diika pesawat rocket akan mens 

| Ajapajv ketjepatan 40000 km. 
| satu djamnja. 2 

“ Perdjalanan kembali kedu 
dengan demikian akan dapat: 
tempuh dalam hari itu djuga. 
       

    

    
     

   

     
    

      
   

   

Dinjatakan selandjutnja, bahwa 
sebab terutama dari kerugian jang 
sekian banjaknja itu adalah karena 
panitia lama #jang ditundjuk oleh 
Perbeta untuk mengusahakan de- 
ngan mendjalankan pasar malam. 
adalah terdiri dari orang2 jang bu- 
kan ahli dalam mengatur organisasi 
dan begrooting, sehingga beberapa 

“Lbangunan jang terdapat dalam ,Pa- 
| sar Malam jang sangat memakan 

begrooting terlampau besar. misal- 
nja stand dari temppt dansa dima- 

|" ha untuk itu dikeluarkan begrooting 
1 sebanjak Ik. f 70:000,— dan bebera- 

pa stand lainnja jang sesungguhnja 
kurang berfaedah jang djuga me- 
minta - begrooting terlalu besar, 
“alangkah baiknja kalau sebelum 
Shagng itu panitia lama memi- 

rkan dulu hal? tsb. dan meminta 
uah fikiran dari orang2 ahli ten- 

tang itu, sehingga stand2 jang tidak 
“perlu diadakan dapat diganti dengan 
“pertundjukan2 iainnja jang digemari ' 
“orang. 

et
 

£ 

  

John A- Brogan' Jry Wakil Presiden 
King Features Syndi cate di Amerika 
Serikat, tahun ini menerima penghor- 

hari Djum'at gagal lagi. usahanja matan medaile Maria Moors Cabot.— 

perdebatan di Sidang ' menjiarkan keseluruh dunia dongengan2 
"dari Mickey Mouse, Donald Duck, 

Brick Bradford, Henry (Gundul) dllnja, 
San berharap supaja djangan  diantaranja ke Rio de Janeiro, Djakar- 

lama waktunja pemilihan umum di- ta dan Bergen op Zoom.— 
adakan dan memberi kesempatan Penghargaan djasa ini dikeluarkan 
tentara PBB "untuk pulang, tetapi tiap2 tahun: teh Universiteit Columbia 
Ginjatakannja, menjuruh tentara 
PBB kembali sebelum kewadjiban2 

mereka selesai akan berarti suatu 
fitnahan terhadap pertanggungan 
Gjawab kolektip kita. 

terutama di lapangan pers, dan chu- 
sus untuk Amerika Latin — 

Sembojan Brogan Jr ialah 1 Ketawa- 
lah, dan dunia akan turut ketawa! Dan 
ini berlaku untuk seluruh dunia-— 

  

KI. 3000 orang2 asing di Phili- 
pina tidak sjah? 

“0 orang atau lebih bangsa'asing jang kebanjakannja dari orang2 
Tionghoa jang tinggal dinegeri ini lebih & bulan lewat dari waktu 

jang ditentukan dalam'surat pasportnja sewaktu masuk kenegeri ini, 
sekarang masih: tinggal di. Philipina dengan tidak: setjara jang sjah. 
Sedang pemerintah Philipina tak sanggup: mengusir mereka keluar 
dari negeri ini oleh sebab beberapa hal. 

  

Selain dari djumlah tersebut pem- 
besar2 imigrasi Philipinapun telah 
menanda tangani beribu-ribu surat 
perintah untuk menjuruh orang2 
asing jang harus meninggalkan ne- 
geri ini. Akan tetapi ini hanja tetap 
penanda tanganan, sedang pelaksana- 
ann»nja masih belum dapat dilakukan. 

Menurut taksiranpemerintah djum- 
lah orang2 Tionghoa jang tinggal 
di Philipina ada kira2 160.000 orang. 
Akan tetapi taksiran ini pada umum- 
nja dipandang terlalu rendah. Djadi 
menurut taksiran djumlah orang2 
Tionghoa jang berdiam di Philipina 
ada kira2 antara 250.000 dan 500.000 
orang. Ant. UP. 

berapi2- kepada pemerintah Afgan. 
terhadap serangan atas daerah Pa- 
kistan jang dilakukan oleh suku2 
dan pasukan resmi Afganistan. 
Dikatakan djuga, bahwa pemerin- 

tah Amerika dan Inggeris telah 
Giberitahukan tentang pengiriman 
protes ini. Ant. UP. 

    

Penghianat dan spiona- 
se” di Tjeko lagi. 

Dua orang Tjeko telah didjatuhi 
hukuman. seumur hidup dan & 
orang lainnja mendapat hukuman2 2 
pendjara mulai 12 hingga 22 th. 
pada hari Djum'at karena diper- 
salahkan melakukan pengchinatan 
dan spionase terhadap negafa. 

Rudolf Hajek. jang dituduh men- 
djadi pemimpin gerombolan itu, 
dan Centk Koutnick masing2 -di- 
djatuhi hukuman  pendjara' "untuk 
seumur hidup, Mereka dituduh 
telah melakukan spionase dibawah 
perintah Laurence Gaze, konsul 
Inggris: di. Bratislava. Gaze sendiri 
telah meninggalkan: Tjekoslowakia. 
Ant. UP, 

Protes Pakistan kepa- 
.. da Afganistan. 

Pemerintah Fakistan mengumum- 
kan hari Djum'at, bahwa pemerintah 
telah menjampaikan protes jang 

mempertinggi, 

IALAH 
3—10 

  

Selama 20 tahun ini Brogan Jr telah ' 

    

  

  

  

UNDIAN UANG 
SEBESAR .f 1.500.000. -— 

terbagi atas 150.000 surat undian A f 10— jang bernomor 10 001 
sampai dengan 160.000 dan selembar surat undian terbagi lagi atas 
surat-surat undian seperempat A f 2.50 guna PENGURUS JAJAYAN 

»DANA BANTUAN (BI. FK.) DI DIAKARTA" 
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Djumlah hadiah2 besarnja f 750.000.— jaitu: 

1 hadiah dari f 100000.— £ 100.000.— 

Buni pian” DO 000. — ., 100.000.-— 
ra 33 125.000,— ,,  50.000.-—— 

On Bu 3231 10.000-— nii 001000. 
To 2 ni. D0001— 2x. (5,000, — 
Don na... 11000—,,  55000.— 

Dao An 500.—. ,, 110-000.— 
600 ,, Bi 2590.— , 150.000.— 
6001 “1 Ga PA LD. ai 00000:55 

Djumlah 1500 hadiah £ 750.000 —       
Surat2 undian dapat diperoleh: 

1. pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, pembajaran 

contant dengan uang jang sah: ! 
ESCOMPTOBANK N.V,, Djakarta, Noordwijk 25 (di Djakarta- 
kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Makassar, Medan, 

, Menado, Padang, Palembang, Semarang, Sibolga, Surabaja, Tegal, 
. Telok Betong, dan Tjirebon. 1. 
DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pontianak. 

2. Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui:pos, paling banjak 10 

surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengi. 
riman poswesel kepada EHscomptobank N.V. Djakarta, (Post- 
trommel 58), Bandung,,Mdkassar, Medan, Menado, Padang, Pa 
lembang, Semarang, Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok Betong dan 
Tjirebon. 

Untuk tiap2 satu surat-undian penih atau bahagian dari satu 
surat undian pendih harus dibubuhi f 1.— guna bea administrasi 
dan pengiriman. 
Djika djumlah surat2 undian jang disediakan untuk dikirim 
telah ditutup semua. maka poswesel jang diterima sesudah itu 
dianggap untuk undian uang jang berikutnja, ketjuali djika 'si- 
pengirim memadjukan permintaan lain. 

PENARIKAN di DJAKARTA BADA 29 dan 30 NOVEMBER 1950 
dihadapan Kantor Notaris Mr. N. A. M. yan Aliteng, ketjuali djika 
tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau surat2 
undjan tidak terdjval habis, maka hadiah2 akan dikurangkan 
menurut perimbangan. 

MULAI PENDJUALAN PADA 1 NOVEMBER 1950     97—10 
  

  

  
UTJAPAN: TERIMA KASIH. 

Dengan ini kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih 
terhadap Pembesar2, para romo Pastur, Tamu2, djuru2 rawat 
Panti Rapih, dan R. K. 2 Djagalan—Bodon—Karangduren (Kota 
Gede) jang telah: menundjukkan perhatian berupa karangafi 
bunga dan bantuan apapun djuga kutika meninggalnja Bapak 
Hardjowirogo pada hari Rebo tg. 4—5 Oktober 1950. 

Kota Gede (Jogjakarta) 9 Oktober 1950. 

Jang berduka #jita, 

Kartohardjono (Kota Gede) 

Dibjopranoto , (Blitar) 

B. Prawirosuwarno. (Tulungagung) 

Dr. Sentral (Jogjakarta) 

  

- . 555 — 

Terima kcsih kembali 1 
atas peringatan kepuasan serta 

utjapan terima kasih dari ? 
pemesan2 jang menguruskan: k 3 

  

emballage 
angkutan 

assuransi 
kepada kami 

Angkutan & Emballage 

N- V. FORTUNA" 
16—10 telpon 766 — Gondolaju 4. 
  

  

  

kerna tenaga listrik jg tak terbatas biar 
pada SIANG - MAUPUN MALAMHARI, 

Kemewahan jang demikian itu dapat Tuan peroleh, dan di- 

samping itu terdapat sifat-sifat jang menguntungkan guna 

kekuatan penghasilan, memperiuas 

penghasilan tadi, lagi pula untuk memperketjil perongkos- 

annja, ja'ni dengan djalan memilki sendiri suatu pesawat 
pembangun tenaga listrik. 

Para abli elektro kami dengan senahg hati akan membantu 

Tuan untuk memilihkan pesawat jang terdjitu untuk itu, 

jani jang dapat memenuhi tiap sjarat jang diperlukan 

oleh perusahaan Tuan 3 

( LINDETEVES N. 

ea an kn 
  

  

  

Pemberi Tahuan. 
| Menurut putusan Pengurus Jajasan Rumah2 Sakit Kristen di Djawa- 

Tengah mulai tanggal 1 October 1950. Dokter Kasmolo Paulus ditetapkan 

merdjadi Dokter Pemimpin Rumah Sakit Bethesda" di Jogiakara : dan 

sedjak 1 October 1950 pimpinan Rumah Sakit tersebut kami serahkan 

kepadanja.' 

66—10 « Dr. L. G. J. SAMALLO.   Pain Ls Tian 
DAPAT naa 

  

akan 

   
uE 

insinjurnja Indonesia semendjak 1889. $ : : 
Pa KO Rana 
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AT" SENEN 9 OKTOBER 1950. 
ee 599595 

.. KEDAULATAN RAKI       | — Suatu misi penjelidik jg terdiri 
. dari . Melby dari kementerian        

   

  

   

  

     

    

  

Ini pikiran begitu luar biasa dari ' 
Dr. Drees. Nggak ada orang lain bisa 

| punja pikiran begitu. e KA 
Memangnja, mau niru radio—Erres : 

— Eris maar &€n Drees, diganti djadi: 
| Dir is naar cen Drees!! 3 
Ag $ BERABE- 

  

   

      
   

Inilah makanan jang sangat 
menguatkan badan, asal dilapisi 

A dengan Blue Band jang sedap. 

| Juar negeri Amerika, djenderal Gra- 
yes Erskine dan Glen TN ba 
ECA telah mengundjungl Indochina 

F 5 f sja ak berangkat ko Indone- 

Aim Ya |. sia, Malaja, Birma, Thailand, dan 
Dr. Drees. itu perdana menteri Be- 2 2 3 

lapas, Wginon: Malaga tidak bakal Sp penamaan nan ssnssansem : 
tinggal! mm, kalau kita terus ha- Ba 2 ap E 

“ djar pemberontakan di Ambon, jang S ar . 

dibikin oleh serdadu KNIL jang pada raran RRI Jogja. 

masuk diadi Kt biar kulitnja sama SENEN 9 OKTOBER 1950. 

Mana dengan Berabe. Me ta 200 0715 The Andrews Sisters. : 
Tn aa bilang 2 KNIL itu masih diba- 07.45 Hid. The Sity Masters. 

wah anggung diawab Belanda. 1215 Penjanji kita dalam lagu2 foxtrot dan tangc. 
: Per! Kalau mereka nakal, Belanda 4315 |. kah Hoiwolan: z 

Iran k tanggung, nggak djawab.. Tapi. 113.45 Pengantar makan siang. 

tali Ne dihadiar, mereka minta 17.05 Peladjaran njanji kanak2 oleh ,,Pak Tono”. & 

4 Fa jawab pihak kita,” 1815 Hal penerbangan oleh ,,Perpeni”. , 

|. SEE! Hebat betul Dr. Drees. Diadi- 4839 Peladiaran bhs Inggris (Djakarta). 
5 nja orang2, KNIL—KL itu digolongkan 19:30 Serba neka "oleh ,,Empat Sedjoli” 

e punja hak exterriforiaal: kalau berbuat | 9915 Pendidikan masjarakat. 

nakal, jang berhak ngetok diarinja ' 7930 Langendrijan oleh G. S. Dojomardowo. 
B 1.20 Malam manasuka ORJ Poniman 

—MAU SEWA— 
Sebuah rumah atau paviljun. 
Bersedia memberi kerugian. Di- 
sukai bagian Utara kota. 
Surat2 pada KINIBALU. Tugu 22 

1 107—10 
  

  

. BOEKHOUDEN A BAHASA INGGERIS 
Rombongan baru dimulai Rombongan baru imbtsi 

-10 Oct. Dictaat gratis. Djuga 9 Oct. Buku gratis. Pendaft. BU DA Se&WAT 

akan dibuka kursus PEGANG sore dj. 4 — 5,30 di .,EMER-    

    

    

GO" —Bintaran lor 2. Djuga 
menerima  pendaft. untuk 
“'BOEKHOUDEN A. 100—10 

-BUKU . NEGARA, Pendaft, 
pada .,MITRA" — Bintaran ' 

'etan 11. 99—10 
"L RAKJAT KUAT. Mena na 

“TERBIKIN DARI TUMBUH2AN SADJA 

REX JANE WYMAN La 

"THE LADY TAKES A SAILOR" 
Karena kuadjiban, segala rahasia jg didapat digagalkan 

. PENUH dgn LELUTJON. SAKSIKANLAH ! 

              

  

   —. 13 tahun keatas. — 

“Ini malam dan berikutnja 
3 kali main diam 5 — 7 — ? 

| DR MICKEY ROONEY 

SKILLER Mc. COY” 
dengan: 

BRIAN DONLEVY- ANN BLYTH-JAMES DUNN dil. 

  

INI MALAM DAN BERIKUTNJA 

Djam: 5-7-—9 13 th. keatas- 

MATINEE DJ: 10 SI 
Mulai ini malam dan berikutnja 
Dj: 5-7-—9. 17 th. keatas 

N - 4 57-10 

              
  

  

  

        
     

  

       
       

  

             

     

    

   

   
     

    

  

DIREKSI. 

SM | 2 Akan Didjual: 
$ 1 h Pan apa nama 

- AT Pn LUXOR MA 
BEBERAPA RUMAH jang terletak 

PRESTON PA maba ntua “5 DALAM KOTA JOGJAKARTA. | 

PEDRO 7 
: BU aa 

Keterangan lebih landjut diminta berhubungan dengan: 

ARMENDARIZ Film besar jang meng- Km ) 2 Kantor Administrasi ,, TRIAS" | 

3 : 5 2 si gambarkan perebutan SS “WALKER pd 90—109 Malioboro 55 Jogjakarta. 

TV « SI 1 mendapatkannja x ROBERT MONER 
8 | 

IP KU DIA : : 

| bar | X8 AVA GAN : : Ban 3 : 
ro) ” : YMES 3 

| mv TECHNICOLOR s#MMINJAK dg Atas nama Seri Paduka Ingkang Sinuhun Kangdjeng Susuhunan 

berserta segenap keluarga, dengan ini kami. menghaturkan di- 

perbanjak terima kasih kapada Instansi2, perkumpulan2, dan 
Tuan2, jang telah memberi bantuan jang berudjud tenaga, fi-s 

kiran, karangan bunga dan jang sama menghadliri ketika be- 
tangkatnja pemindahan djinazah : e 

Mr. Ir. G. P. H. haan bekiina 
dan 

G. P. H. Tjakraningrat 

ke Imogiri pada hari Kemis tg..28 September 1950 j.I. 

BROADWAY'S 
MUSICAL DELIGHT di salah satu tambang 

| 

BROUGHT TO THE SCREEN! 

di Amerika. BK j 
131 

Di dahului oleh 
Ya 

BERITA TANAH AIR :0-x 
No. 262. 

    
  

  

    
   
          

  

   

  

Dengan meninggalnja BERWARNA | 

| “13 th. Keatas. 

Djam: 17.—, 19— dan 21.— 

BE AA BE SA Ba BRA 

  'Pembesar Putra - Sentanadalem 
Karaton Surakarta. 

KOESOEMOBROTO. 

SERELMMAT Br PRANK MUOERT & CURTIS : 
Kenang Ae MArOKa Tr anAo woead 

    

seng 10 MILTER BAKCEK Senen 1 STOAET MEA: 
suacae Penta COMARO LASKER 

A WALTER WARCIR 
5 i tar ESA 

II KK EA PPT LL LAN Y$ 

Pp Sr dan mendapat tempat jang selajaknja. 

anggauta Pusat Pimpinan Partai Wanita Rakjat, pada tg. 1 

October 1950, maka dengan ini seluruh Partai Wanita Rakjat 

menjatakan turut berduka tjita. 
Semoga arwah beliau diterima oleh Tuhan jang” Maha Esa 

  

101—10 

KAPAN PEMBUKAANNJA mmm 

  

PERAMALAN 

  

  

  

  

     

   
  

  

  
  

    

  

  

     
        

  

  

                     

  

     

     
     

         
   

             
   

  

  

    

  

  

  

      

UTJAPAN TERIMA KASIH, : ' 106—10 Pusat Pimpinan Partai Wanita Rakjat. 

Dengan djalan ini, kami menjatakan terima kasih atas 

perhatian sepenuhnja dari para tetamu dan saudara2 semua jang | 

telah menjumbangkan tenaga, fikiran, harta dan benda, teristi- A EMBA RA p E Na nang TO K 0 

mewa kehadapan: : : : 

1. GB.R.A.LA. PAKOEALAM $ $ J OST R 5 : . 

2. SRI PADUKA PAKOEALAM $ » p» 

3. K.P.H. SOERJANINGPRANG : 
: 

1 Aam aan Detehada | IBADAN HOTEL NEGARA dan TOURISME 7 
5. K.R.T. POESPONEGORO na £ : an P3 F 

6., TEMAN2 SEDJAWAT dan KAWAN2 baik dida- i 

lam maupun diluar Jogjakarta. - Cia siak 4 : z - & : 

h 2 1 gembangkan TOURISME di Indonesia, maka oleh BADAN R d T C f K ig d hb: 

p pada perkawinan anak kami: " “ 1 HONET dibutuhkan banjak gambar2 Poster dengan selogan2 jang a ja extie F Oon ectie, ramerijn SD. 

SRI SOEPEN! ISWARATI PAKOEHADIWINOTO menarik. : 

"12 BA Tgn ee nga San Aa aa Dari Poster2 jang terbaik akan dibikin reproduksi banjak2 untuk "2g 

elah berlangsung psda jari Kemis tang Ne Op. dikirim keseluruh Dunia sekagai Propaganda Tourisme. m7 
Gi ndalem K.PH. Soerjaningprang Jogjakarta. : Untuk kepentingan" diatas, maka BADAN HONET mengadakan Di Djalan Besar j 

94—10 R.M... SOEBAGIO PAKOEHADIWINOTO. $ Sajembara menggambar Poster dengan sjarat2 sbb.: 80—10 MALIOBORO 15c, » JOGJAKARTA ? 11 

OA RN aka 1. Gambar harus mempunjai sifat2 Indonesia aseli. jang melukiskan: 

: Fs - : a. pemandangan? jang menarik: b. binatang2 di Indonesia: C. ba- Ba Sneak Du 

| rang2 atau bangun-bangunan, d. seni-budaja, dil. p 1 5 | 

k B 3. | 2.harus berwarna. dengan tjet minjak, tjet air atau potlot, | namanya eruba han tarief Bis PEIRAM Meme naana | 

jt ertunangan , 3.harus memakai selogan dalam bahasa: Indonesia, Inggris atau | JOGJAKARTA. | 

Kan iB Naa Indonesia dan Inggris, | 2 ol | 

-. x ut 

| 

' R. 'R. TOETI ANATOMIE KERTOHOESODO 2 1 Sambil menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan, | 

ah Pa denda | 4. ukuran paling, ketjil 20X30 cm: saja dengan ini Bri pevitabosi bahwa: Ta | 
ani | 5. saetobara ditutun-pada ta al 20 Nopember 1950. ulai tanggal 10 Oktober 1950 untuk sementara harga kartjis buat || 

: R P. B. SOENARIO GONDOKOESOEMO | J : pd ngg pe traject Jogja —Semarang, SEBAGIAN diturunkan sampai 30 pCt. $' 

(| Kemetiran Lor 3 Jogja 5 Oct. 1950 | 6. semua poster jang dapat hadiah, mendjadi hak milik HONET. Harap jang berkepentingan mendjadi maklum. | 

Di Merbabu 2a g : | | 98—10 SM, DIREKSI. | 

: ' 91—10) Hadiah — : pertame—R 250,—| Van YA na aa seram 

2 2 God | : ai : , 1 1 

2 Sa kedua —R 150,— Na BN Tana dipakai Mn . cm 

Gaming Pe LAMA ketiga —R 100, — PA MA Tar Tjari di Alamat Kepertjajaan 

. mrnatomnenten: 2 ma 
3 y “5 2 “ 

|. Bersama ini kami sampaikan diperbanjak terima kasih 'atas s3 Sardi dar Oteket WONET dan babi hli Tanto abaya Pep NON terkenal 

' kemurahan tenaga dan fikiran para Guru, murid dan orang ba Me Ae Pn TG | . Kembali, tetap berlengganan lagi. 

Ik tua murid dan atas kemurahan! harta bendanja para Darmawan Pemenang: akan diumumkan pada tg. 26 Nopember 1950, ber-. Pasar M3s” STJONG & Cot Maltelkia" Sp Jati 

Il: dalam usaha k Ini mengumpulkan sokongan bagi para DJANDA samaan dengan Hali Ulang:tahun ke” 4 dari Badan Skngae dita Ka Sa aa 3 Katakan Ti 2 : ga: 

MN TENTARA" dengan pendapatan R 1090,90 (seribu sembilan ARE dea Ubianbu ka 3 dat" Persatuan" Buruh » ” enguntungkan. , 

Il puluh 90/100 rupiah) sewaktu pendjualan bunga pada hari |. ! g 1 ", Sudah ada sedia Tjintjin Kawin, Kalung, Gelang, Subeng, Peniti, 

“I- ulang TAHUN ANGKATAN PERANG tg. 5-10-'50. Hotel Indonesia  (PERSBHI). Lionting, Model baru? dari 22 Krt, 
3 : Kn | $ 2 "Trima pesenan, kerdjaan tjepat, Radjin, Alus, Tukar menuk 

Pa Jogjakarta /:-10-1950 
1 " nukar Model 

5. Sg Th sa Penbukk”D DT Jogjakarta, 5 Oktober 1950. : ! Direksi HONET : i Baru, Djual beli. » 

3: PA 9: Ma PP On : £ TJIPTO RUSLAN ,I 4riodji Tangan Model baru, harga melawan. 84-10 
Pi | (Persatuan Djanda entara,) tt. . 8 Kain Batik Istimewa, alus & harga obral, f 25,— dan £ 45.— 

21 Ki Li 95-—10 :           
  

        
    

, TT “Ip Kedaulatan Rakjat” 7377/1117 A/102.


