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AN GAN2 politik jang. tertentu di 
Anta ahwa sebenarnja adalah sama sadja artinja, apakah 

uk Indonesia (UNCI) hanja meminta instruksi baru dari 
“hanja mengandjurkan, bahwa D.K. mungkin akan dapat 

iat kekuasaan komisi tsb. dengan meminta kepada 

a menjatakan kepada 

Pem. 

Dakapak “untuk menggunakan alat2. jang ada guna mentjapai penje- 
lesaian dalam masalah Maluku ' Sa 

jang kedua ini adalah lebih berat    

n pada hakekatnja hal 
dari pada panja meminta instruksi 

ur . sadja. Demikian ikalangan2 tsb. tadi. Zi 

Kalangan? potitik itu selandjutnja 
na tindakan K.P.B.BI. itu 

tape najar bahwa Indo-' 
au isaat 'ini djuga sedang ' 

latan en : $ 

Sementara itt didap t kabar dari , 

n Pemerint bahwa Kem 

(L.N. sekarang sedang mempersiap- 

kan hai2 jg perlu untuk segera di- 
kirimkan kepada wakil R:I, di PBB, 
untuk bahan2 dalam membela pen- 

. Girian NN mengenai masalah 
Ha . Adapun pendir,an 

Sia sep 

pentingnja, di- 
ngan soal Maluku Se- 

    

  

kh 

  

  

a Jogja Hamengku Buwono 
. djabatannja sebagai Wk. 

  

5 1 pula ke Djakarta. 
epada »Aneta” ia menerangkan 

bahwa kundjungannja ke Medan itu 
“Ialah untuk mendapatkan pemanda- 
ngan tentang keadaan ditempat itu. 
| Atas pertanjaan, apakah menurut 

| pemandangannja keadaandi Sumatra 
- Timur memuaskan, Wk. P. M. men- 

.. Gjawab, bahwa setidak-tidaknja di- 
| sini adalah sedikit lebih tentram 
| Gari-pada di Djawa. Djuga daerah 
' Padang dan Palembang telah dikun- 

| Gjungi oleh Hamengku Buwono IX 
dalam PN pulangnja. RD. 

   
PE tai 

2 Konsulat? Indonesia 
ia Fa “Dj Calcutta dan Bombay. 

“ ata" Nisak: Indonesia di India Dr. 
Sudarsono kini sedang berada di 
3 a dan besok akan kembali 

L at kedudukannja. Menurut 
Ea Dr Sudarsono didalam bulan jad 

pkan Indonesia akan sudah 
| dapat membuka konsulatnja dikota2 

Ea Haa dan Tan Ant. 

    
   

AN SOAL Te 
KOPI. $ 

2 “3 orang anggota parlemen, “poibis 
3 | “Ia, Djaswadi, Dauhang,,Anwar Tjo- 

kroaminoto dan Mr. Sunarjo telah 
mengadjukan usul kepada Panitia 
Rumah Tangga DPR, supaja menin- 
djau kembali peraturan, jang ber- 
kenaan dengan larangan masuk ba- 

| gi kaum Wartawan dalam ruangan 
makan DPR. 

Sementara itu dapat Bikhparkari 
pula, bahwa persatuan wartawan 

Jogja telah mengetok kawat 
protes s terhadap Penagan gran 

       
     

    
   
   

  

     
   

    

   

      

   
   

  

lain, umpanja soal 

pertama j 

| rea Utara 

   
“India akan sokong 

“Indonesia. 
| Pihak jg baru datang dari India 

“ag 8 ng mengetahui : keadaan2 
dinegara itu, menerangkan, 

Haa pada umumnja India sepen- 
Hp “1. Pem, Indonesia dlm 

n sekarang ini, jaitu me- 

      

HARIAN UMUM 

unja hak tu 
mandangnja sebagai suatu Damn 
takan terhapap Pem. Indonesia, 
Maka dari itu dapatlah diduga, 

bahwa Pem. India akan menjokong 
"pendirian Indonesia dlm soal. Ambon 
itu: apabila D.K. pan PBB akan tu- 
rut tjampur dalam soal intern dari 
Indonesia ini. Demikian pihak tsb. 
menurut Antara. Ant. RD. | 

PBB tak punja hak. 
Dalam 'permulaah bulan depan” 

ini Dewan Keamanan akan bersidang 
untuk membitjarakan masalah pem- 
brontakan Ambon, demikian diwar- 
takan oleh Reuter dari Washinton. 
Seperti diketahui Komisi PBB untuk 
Ind. baru2 ini telah mengawatkan 
laporannja kepada Dewan Keamanan 
dalam mana dinjatakan kegagalan 
usahanja untuk ikut tjampur tangan 
menjelesaikan masalah ini. 

Sementara itu, berita Reuter tab. 
mengabarkan selandjutnja, bahwa 
para wakil Ind. jang terkemuka 
Lake Sucess menjatakan pendiri 
resmi pihak Ind., bahwa kekatjauan2 
di Maluku selatan, dim "lingkungan 
kekuasaan rumah tangga adalah 
termasuk dalam lingkungan kekua- 2 | 
asaan rumah tangga dlm negeri 
Ind. sendiri. Dalam ana PBB 
tidak mempunjai hak untuk turut ' 
tjampur tangan. 

  

Patam di Korea: 

KUMCHON DJATUH 
Tentara Korea dalam Kepungan dapat 

N € 
was Fa" 

YARTAWAN UP bersama divisi - 
pada hari Djum'at" djauh malam, bahwa kesatuan2 kavaleri : 

ke-i Amerika telah menjerbu ke Kumchon dari djurusan timur ke- : 
tika Djum' at sore, dan dengan demikian mentjapai 

rig: loloskan diri ! 

kavaleri ke-1 mengabarkan 

ngadakan gerakan pengepungan bertjabang dua berhsa Ik 8 hing- 
ga 10 ribu tentara Korea Utarajang kini tertjepit dalam suatu ,,Kan- 
tong” jang kira-kira pandjangnja 20 mil dan lebarnja 18 mil dida- 
erah garis pertahanan Korea Utara diutara garis lintang. 

Serangan terhadap Kumohon itu 
jang dilakukan oleh 3 kolone dari 
divisi kavaleri ke-1 dibantu oleh pe- 
sawat2 angkatan udara ke-5 Ameri- 
'ka. Kesatuan dari divisi tersebut, 
jang menjerbu dari djurusan timur 
setelah dapat madju 18 mil sedjak 
—Kemis malam, adalah kesatuan jang 

masuk kekota jang 

teiah ,,dibikin rata” oleh pemboman- 
pemboman 'pesawat2 Amerika itu. 

Kota Kumehon, jang sebelum pe- 
rang berpenduduk 25.000 orang, me- 
rupakan kota besar jang pertama 
jang direbut oleh Givisi kavaleri 
ke-1 sem Givisi itu mulai 
gerakannja kearah utara dari garis 
lintang ke 38jmenudju ke Pyongyang. 

“Dugaan Amerika 
| salah! 

Sebelum keutara dari ga” 
ris lintang itu dimulai, pemimpin2 
militer PBB menduga, bahwa sedi- 
kit2nja 20. 000 tentara. Korea Utara 
dengan gerakan demikian itu akan 
masuk dalam suatu perangkap, te- 
tapi kini di »s bahwa iebih dari 
separoh dari kekuatau tentara Ko- 

2 menduduki benteng2 
Gigaris pe itu mungkin te- 
lah dapat PN enalacan diri atau 
telah tewas sebelum. perangkap itu 
Gapat ditutup. 

Sementara itu sebuah konvoi dari 
Ik. 60 truck di sajap kiri divisi.ka- 
valeri ke-1 ketika Djumtat siang 
diserang oleh suatu pasukan Korea 
Utara jang kuat disuatu tempat, 
5 mil diutara Paekchon. Sebuah kolo- 
ne balabantuan 'terdiri dari tank2 
dan kesatuan2 angkatan darat te- 
lah dikirim untuk membantu konvoi 
tersebut. Ae . « 

pi ad - 

Ka 

      

ita United Press dari Manila, maka pihak ke- 
' Indonesia di Manilia Ihenjatakan, bahwa bulan 

lamet Pambudi akan meninggalkan Manilla menudju, 
agai diketahui. maka Slamet Pambudi dari kedutaan 
ni rut berita2. telah dipersalahkan mendjadi sumber 

akan, bahwa golongan Islam dari bangsa Pilipino 
uk pemasukkan Mindanao dalam negeri Indonesia, 

( 'sukan Mindanso kedalam Indonesia 
' sebagai jang dituduhkan kepadanja 
' itu. Slamet Pambudi mempertahan- 
kan djuga, bahwa tidak mungkin 
ia mendjadi sumber dari sesuatu 

n berita jg datangnja dari Djakarta. 

   
   
    

        

    
   

   

Dalam pada itu acting Menteri 
luar Negeri Felino Neri menjatakan, 

. bahwa Kementerian Luar da 
da ak aon | Bitipina menganggap bahwa xini 
an | soal tsb sudah selesai, Felino Neri 

tah “tidak ma aa memberikan keterangan 
— lebih lan E PEN United Press. 

60.000 Utara ditawan. 
Markas besar Mac Arthur dalam 

resumenja tentang situasi militer 
di Karea, ketika tgl. 13/19 mengu. 

mumkan bahwa pasukan2 PBB ma- 
Gju disemua front dan berhasil me- 
nangkap 400 orang pasukan Korea 
Utara lagi, hingga djumlah mereka 

'kini hampir 60000 orang, jaitu jg 
ditawan sedjak permulaan perang 
sampai sekarang. 

Divisi ke 1 kavaleri Amerika ber 
hasil merebut Hanpo'ri, jang letak 
nja 20 mil sebelah utara garis lin- 

“tang 38 dan 65 mil dari -yongyang. 

27.572 Kerugian 
Amerika di Korea. 

Kerugian Amerika di Korea hing- 
ga tg. 6 Oktober ini adalah 24.165 
orang ditambah dgn kerugian dlm. 
minggu jl. jg berdjumlah 3.407 orang. 

Dari djumlah ini, 3.614 tiwas, 
16.289 orang luka2, dan 4260 orang 
hilang. Akan tetapi dari djumlah 
orang2 jg dikatakan hilang itu 311 
orang sekarang adaditangan Korea 
Utara. Ant-Afp. 

Pantai Timur Korea 
Utara digempur! 

Serangan Gari laut dan udara jang 
terkuat “sedjak permulaan perang 
Korea ini sedang dilakukan terhadap 

pusat2 perlengkapan “dan  djalan2 
perhubungan dengan Sovjet Rusia 
dan RRT di Korea Utara. 

Armada PBB jang menjerang pan- 
tai timur Korea Utara itu antara 
lain terdiri kapal- penempur ,,Mis- 
sSouri”, kapal2 induk ,,Philippines 

Sea” dan ,,Valley Forge”, sedikit- 
nja 4 kapal- pendjeladjah Amerika, 
kapal- pendjeladjah Inggeris ,,Cey- 
lon” serta kesatuan2 ringan lainnja 

Gari angkatan2 laut Inggris, Ame- 
rika, Canada dan Australia. 

2 Djuta d ,kema- 
tian dan kehantjurnn” 

Lebih dari 2000.000 pound bom2 
dan peluru2 meriam telah dimun- 
tahkan kearah sasaran» didaerah 
pantai timur "Korea Utara dari 
Chongjin disebeiah utara, hingga 
Tanchon, 105 mil tebih keselatan lagi. 

Kapal penempur ,,/Missouri” jang 
dengan meriam2nja dari 16 Iintji 

“telah merobah Chongjin hingga ting- 
gal merupakan reruntuhan jang 
menjala” ketika hari Kemis, esok 
harinja menjerang Tanchon, dan 
selama lebih dari satu djam me- 
ngebomi Kota itu, jang mungkin 
mengalami nasib jang sama sebagai 
Chongjin. “ 3 

»Climax" dalam pe- 
rang Korea 

Dengan adanja serangan? dan ge- 
rakan2 itu, maka diduga, bahwa 
tidak lama lagi Mac Arthur mung- 
kin akan memberi ,shantamannja 

jang merupakan climax dalam pe- 
rang Korea” untuk menghantjurkan 

tudjuannja me- 

bu, oleh Badan Penerbit ak do letan Baking, 

"3 

Mp Sukun valak 

  

Menurut Radio Djakarta, Sabtu 
malam djam 0100, Duta Besar 
Indonesia untuk Pakistan Mr. 

| SAMSUDIN telah pulang ke- 
rachmattullah. Seperti diketahui 
Mr. SAMSUDIN. telah bebe- 
rapa waktu berada di Djakarta 

8 untuk beristirahat karena kese- 
| hatannja terganggu. 

Selama di Djakarta ia dirawat 
di Rumah Sakit Umum. 

Kemarin pagi DJENAZAH 
almarhum itu telah diangkut ke 
Sukabumi untuk dimakamkan 
disana. Sebelum itu telah dilang- 
sungkan. suaru upatjara di Ru- 
mah. Sakit Umum. tsb diatas, 
ja a.l. dihadiri oleh Wakil Pres, 

2 P.M., Ketua DPR, Menteri2 lain- 
3 nia, duta besar Pakistan serta 

pembesar2 sipil dan militer, be- 
gitu pula para wakil2 partai dan 
organisasi2. 

Dapat dikabarkan, bahwa be- 
berapa menteri turut mengan- 
tarkan djenazah itu ke Sukabumi. 

2      Semasa mudanja, Mr Samsu- 
din mendjadi anggota Indonesia 
Muda, Parindra dan ketika za- 

"' man Djepang salah seorang pe- 
! lopor 3 A. Sesudah Republik 

Indonesia diproklamirkan, ma- 

suk Masjumi.— 
Almarhum pernah mendiadi 

Wk. P.M. dalam kabinet Amir 
dan menteri Penerangan dalam 
kabinet Hatta.— : 

$ Dengan berpulangnja . Samsu- 
din, maka sudah ada 2 orang 

"duta Indonesia ber nge Hi 
“H. Dahlan Abdullah "dan Sam- 
sudin. 

(Anggauta S. P. S.) 
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H  SIDANG PLENO TERBUKA DPR. 
  

Drs. Moh. Hatta Wakil Presiden. 
Golongan kiri keluar siding. 

Ne sidang pleno terbuka hari Sabtu jang lalu, parlemen telah 
memilih Drs. Moh. Hatta mendjadi tjalon Wakil Presiden per- 

tama Republik Indonesia, Pemilihan dipandang sidang sebagai hal 
mutlak karena Hatta ditjalonkan oleh 113 anggauta, disamping K.H. 
Dewantoro 19, Sjahrir 2, Dr. Sukiman 2, Mr, Moh. Yamin 2, Mr. 
Iwa Kusumasumantri 2, Ginting Suka 1 dan Burhanuddin £I suara. 

Sebagaimana diketahui tjalon 
jang boleh dipilih hanja jang da- 
pat paling sedikit 10 suara. Dgn 
adanja hanja satu tjalon disamping 
Hatta jang boleh dipilih jaitu De- 
wantoro dengan hanja 19 suara, 
maka oleh sidang dipandang mu- 
tlak Hatta terpilih sebagai Wa- 
kil Presiden. 

Hari itu parlemem mengirim utus- 
an jang diketuai oleh Mr, Tadju- 
din Noor untuk menjampaikan pu- 
tusan parlemen itu kepada Hatta. 
Sebelum diadakan  pentjalonan. 
fraksi PKI memadjukan surat ke- 
pada ketua sidang. bahwa karena 
PKI tidak pandang perlu ada dja- 
batan-Wk Presiden dan karena 
usul PKI menunda pemilihan tja- 
lon Wk Presiden sampai terlak- 
sananja perubahan UUD. ditolak 
oleh DPR, maka fraksi PKI ke- 
luar dari sidaug diikuti oleh frak- 
si FBI dan Partai Sosialis. 

Djumlah suara jang diadjukan 
pentjalonan 147 diantaranja 5 blan- 
ko. Ant, 

z 

Hatta terima. 
Bekas P.M. Moh Hatta kemarin 

petang telah menjatakan kepada 

utusan2 parlemen bhw ia menerima 

pentjalonannja sebagai Wakil Pres. 

Republik Indonesia, 

Dapat diharapkan, bahwa Pres 

Sukarno tidak Tania Tadi Exan me: 
ngumumkan ign resmipengangkatan 

Moh Hatta sebagai Wakil Presiden. 

  

Pemerintah Korea Utara dikomando 
Amerika 

aan abadi Amerika Serikat dgn tegas menjatakan dalam sikap 
komisi interim PBB untuk Korea bahwa Syngman Rhee tidak 

akan ikut serta dalam pemerintah Korea Utara dan bahwa komando 
kesatuan tak akan memaksakan suatu jang tetap meliputi Kotea Utara 

Pernjataan Amerika ini dibuat 
“dalam sebuah nota jang mendjelas- 
kan pemandangan USA terhadap 
politik pendudukan PBB di Korea 
Utara, Sikap Mac Arthur dan 
duta Amerika di Korea Selatan 
John Muccio ini akan merupakan 
salah satu atjara jang penting da- 
lam pertemuan antara Truman 
dan Mac Arthur. 

Selandjutnja dinjatakan, bahwa 
mungkin perlu menggantikan untuk 
sementara waktu pemerintah pu- 
sat Korea Utara dan mengadakan 
peraturan2 jang tertentu “guna 
mengawasi pembesar2 daerah jang 
pada waktu Mang ini. Ant.AFP. 

Lekas2 kirim sendjata 
untuk Indo Tjina! 

Pada hari Djum'at Perantjis 
mulai perundingannja rahasia 
ngenai soal mempersendjatai diri 
kembali dgn Amerika Serikat dan 
dalam pada itu Perantjis mendesak 
dipertjepatnja pengiriman? alat2 sen- 
djata Amerika, seperti  pesawat2 
pembom ringan dan meriam2, ke 
Indo Tjina, 

Nota perantjis itu minta dipertje- 

me" 

me 

| patnja pengiriman perlengkapan jg 

| TA TN Utara, Ant. — UP. 

Ho Chi Minh. 

sangat diperlukan ke Indo Tjina, 
dimana pasukan? perantjis telah te. 
rus-smenerus mengalami pukulan2 
hebat dari pasukan2 Ho Chi Minh. 
Nota itu selandjutnja minta pengi- 
riman kapal2 ketjil, meriam2, amu- 
nisi serta pesawat2 pembom ringan 
untuk membantu pasukan? Perantjis 
mematahkan serangan2 pasukan2 

Ant, UP. 

Pasukan2 Perantjis utk 
Korea, 

Bebataljon pasukan? sukarela Pe- 
rantjis pada tg 25/10 jad. ini akan 
berangkat dari Marseille ke Korea 
untuk menggabungkan diri dengan 
pasukan2 PBB disana, densikian di- 
umumkan pada hari Djumvat. 

“ 

Ne em aa UNY Ul 

  

Pyongyang terantjam 
Pasukan2 PBB di Korea Utara 

pada dewasa ini sudah semakin 
mendekati ibukota Korea Utara 
Pyongyang, “demikian diterangkan 
Sabtu il oleh djurubitjara “markas 
besar djenderal Mac Arthur. Berita 
pers lainnja menjatakan, bahwa 
gerakan kekota Pyongyang tadi, 
Gilakukan oleh pasukan2 PBB dari 
3 djurusan, jang merupakan suatu 
lingkaran badja, dan kabarnja  pa- 

.sukan2 Korea Utara kini terantjam 
oleh bahaja pengepungan. 
Kabarnja sedjumlah satuan2 ang- 

katan laut Inggeris dan Am. Serikat 
telah 2 kali melakukan serangan 
dekat perbatasan Rusia dan telah 
berhasil menghantjurkan 2 tero- 
wongan jang penting dan sebuah 
djembatan lagi k.l. 16 KM dari per, 
batasan tsb. tadi. Setelah melakw 
kan serangan? tadi, satuan2 tsb. 
kemudian mengundurkan diri lagi. 

RD. 

—Kini telah disjahkan susunan PB 
SB Kem. PP&K sebagai berikut : 
Ketua sdr. A.K. Hadi, wakil ketua 
sdr. Budhiono SM dan penulis 1 sdr, 
Imam Puspowinoto. 

SE RAAA 

  

  

Protes Cochran didjawab. 
»Antara” mendapat kabar dari 

kalangan jang mengetahui di Dja- 
karta, bahwa Pem R.I. telah men- 
djawab protes dula besar Amerika 
Serikat di Indonesia Marle Cocbran, 
mengenai utjapan2 duta besar RRT 
Wang Yeng Sun, dalam merajakan 
hari ulang tahun RRT di Djakarta 
baru2 ini, 

Dalam djawaban itu a.l. dikata- 
kan, bahwa Pem. Indonesia tetap 
mendjungdjung tinggi kemerdekaan 
bersuara di Indonesia, akan tetapi 
tidak manjetudjui. djika suatu ne- 
gara tetamu melakukan tindakan2 
jang berupa serang menjerang,  de- 
ngan negara tetamu lainnja didaiam' 
R.I.- 

kawan2nja dahulu! 

Berhubung dengan pekembangan2 
terachir dari keadaan di Maluku. 
Dewan-Pimpinan Perserikatan Per- 
himpunan2 Mahasiswa Indonesia 
menjatakan al. sebagai berikut: 
PPMI memandang, bahwa penje- 

lesaian soal Ambon setjara militer 
sekarang ini adalah sesuatu hal jg 
tidak dapat dihindari. 
PPMI menjesalkan sekali sikap - 

beberapa kawan mahasiswa asalda- 
ri Maluku (jg menamakan diri Korps 
Mahasiswa Maluku) jg belum djuga 
dapat menghilangkan pengaruh2 po- 
litik kolonialisme Belanda jg mele- 
kat pada djiwa mereka. 
PPMI amat mentjela sikap Peme- 

rintah Belanda jg mentjoba turut 
bertjampur tangan dim soal Dim 
Negeri kita. Begitu pula' sikap Unci 
dim peristiwa Ambon ini amat Gi- 
sesalkan, kami kuatir. sikap Unci 
itu mungkin dapat menghilangkan 
kesan2 jg baik dari rekjat Indone- 
sia terhadap Unci. : 

Tiarda diadi Menteri 
Peperangan? 

Diduga Tjarda Van Starkenborgh, 
dalam komisi tetap dari Pakt At. 
lantik di London baru? ini mungkin 
akan ditjalonkan untuk memangku 
djabatan Menteri Te Belar- 
a. RD» 

  

Pertemuan at 
Mac Arthur. 

Sabtu ji dilangsukan pevanatikan 
jg pertama antara "res, Truman dn 
djen. Mac Arthur, Perundingan telah 
dilakukan dalam sebuah gedung ke- 
tjil diudjung sebelah selatan pulau 
Wake, 

Keterangan2 mengenai perun: 
Un ini belum lagi didapat. RD. 

G 

PPA Jogja tolak tarip Aniem ! 
Kenaikan Aniem tak perlu. 

ja inisiatip PNI tjab. Jogja, hari Sabtu jl diadakan pertemuan 
dengan beberapa pihak untuk mempersoalkan kenaikan tarip Aniem, 

Hadir dalam pertemuan tsb wakil dari Serikat Buruh Gas Listrik jang 
menguraikan dengan angka2 hanja ongkos2 
luaran, bahwa tarip itu sebetulnja tak perlu dinaikkan. 

Daiam keputusan rapat menolak 
kenaikan tarip Aniem tsb. Mengan- 
djurkan pada pemerintah segera di- 
laksanakan program Nasionalisasi. 
Dan pula membentnk Panitia Pro- 
tes Aniem Daerah Jogja dengan 
diketuai Surjokusumo, wk ketua 
Wazir Nuri dan penulisnja Surjono. 

Mengadjak organisasi2 jg belum 
duduk dlm PPA supaja ikut serta. 

Mengadjak kepada Panitya2 Pro- 
tes Aniem diluar Daerah Jogja utk 
segera mengadakan Pa dan 
kerdja sama. 

  

pemasukan dan penge- 

Adjakkan Gerwis. 
Gerwis (Gerakkan Wanita Indo- 

nesia Sedar) di Jogjakarta menga- 
djak semua golongan buruh wanita- 
tani- pemuda: pedagang ketjil dan 
pengusaha2 guna membentuk kesa- 

   

            

    

  

an aa 

“PPMI sesalkan pernjataa 

  

tuan aksi menentang terror ekono- 
mi jang didjalankan Aniem. 
Kenaikan tarief Aniem dianggap 

sangat.memberatkan beban rakjat, 
karena Gisamping rakjat inasih men- 
dapat tekanan ekonomi 

tentara, naiknja harga kebutuhan 
serta Na Kingeiu Ma Dia 

sebagai 
akibat pengangguran — rasionalisasi 

S
i



  

   
     
        
      

    
        
          
        

                  

             

      

| rakjat. 

5, 

5 

  

1. Indonesia menerangkan tentan 

bahan keterangan jg lengkap. 

Oleh Koresponden KR Djokarta. 

Tt R.M Margono Djojohadikusumo, Presiden Direktur Bank Negara 
: 6 : j beleid ekonomi Pemerintah bah- 

“wa'baginja sulit untuk menindjaunja karena tak dapat angka dan 
rurut dia hal itu adalah kelema- 

- han program Pemerintah. Margono menjangsikan Pemerintah dapat 
melaksanakan program Pemerintah. guna memperkuat perekonomian 

tah digunakan untuk mem. 
belandjsi pengeluaran luar negeri, 
meskipun handelsbalans negara se- 
karang positif. Selandjutnja menu- 
rut kalangan jg mengetahui hingga 
sekarang kedudukan Javasche Bank 
masih gandjil, karena padahakekat- 
nja kedudukan Javansche Bank mo- 
ndpolistis, hingga dapat mempenga- 
ruhi politik keuangan Pemerintah. 
Hal itu, menurut itu ada-' 
lah akibat politik kompromi antara ' 
BFO dan RI. Selain itu kedaulatan 
Indonesia dikurangi, dengan adanja 
persetudjuan antara Pemerintah In- 
donesia ign Belanda dalam hal pe- 
ngangkatan direktur2 Javanshe Bank. 
Bagaimanapun djuga - Pemerintah 
hendak membela kegandjilan itu, 
tak dapat dipertahankan. Betul Mr. 
Lukman Hakim dan Mr Indratjaja 
Giangkat sebagai direktur Javasche 
Bank, tapl itu hsnja suatu konsesi 
jg tak ada artinja utk menentukan 
politik Javasche Bank. jg sejogjanja 
dirobah atau dilebur mendjadi Bank - 

Sentral Indonesia, sedangkan Bank 
Negara Indonesia dengan sebetul- 
nja didjadikan Bank Pembangunan. 

' HANDELSACCOOR- 
BEN RUGIKAN PE- 
MERINTAH. $ 

Selain itu menurut kalangan teb. 
handelsaccoorden jg bersifat bilateral 
dewasa ini masih merugikan Peme- 

rintah Indonesia, dan sebaiknja di- 
tinijau kembali dan disesuaikan ' 
dgn politik ekonomi jang membuka 
Kesempatan mengadakan hubungan 
dagang dgn negeri2 Asia dan Eropah 
Timur. Bank tehnis dan ekonomis 
'monetsir merugikan Indonesia djika 
"masih sadja dilandjutkan pembajaran 
hutang2 Indonesia pada negeri2 
Mropah Barat melalui Nederlandsche 

Dalam hubungan ini kalangan 
Kementerian Pertanian mengatakan 

4 bahwa sebaiknja Pemerintah lebih 
banjak menjediakan anggaran belan- 
Gja guna memadjukan produksi di- 
dalam negeri, istimewa pertanian 
San Keradjinan-industri. : 

“SUDAH ADA KOOR- 
"1 DINASI.: 

Mengenai pertanian kalangan tsb. 
mengatakan bahwa s 5 sudah 
Gidapat koordinasi antara rentjana2 
untuk memadjukan pertanian, jang 
berdasarkan Bijzonder Welvaartsplan. 
1949 (dari pemerintah prefederal), 

- plan Kasimo (dari Pemerintah RI), 
| Gan Rentjana Istimewa Kementerian 
“Pertanian (RI). Rentjana Koordinasi 
“tu 
- sentral 

dipimpin dalam satu pimpinan 

| Kalangan itu mengatakan bahwa 
hingga sekarang masih sadja terasa 

kurangnja Haa dalam Ila- 
pangan pertanian dan keradjinan jg 
maksudnja dapat membantu melan- 

| Yarkan rontjana2 koordinasi tsb. 

HL “KOPERASIDAN TRANS- 
“ MIGRASI. j 

Pembesar2 bagian koperasi dalam 
hubungan ini menerangkan bahwa 
dimasa depan diusahakan supaja 

JAVASCHE BANK 
SN an MASIH GANDJIL. 

Dalam hubungan ini dapat dika. 
| 'barkan bahwa sebagian besar uang 

“migrasi 

itu kini sudah didjalankan usaha2 
jang giat. 

| Selandjutnja soal transmigrasi jg 
bersangkutan djuga dgn rentjana2 
koordinasi tsb kini dapat perhatian 
istimewa dari Pemerintah. Pembesar2 
jg diberi tugas mendjalankan trans- 

itu, menerangkan pada 
wartawan kita bahwa sekarang se- 
Gang diadakan pembitjaraan2 setjara 
mendalam tentang pian transmigrasi 

erintah terlalu banjak ' 
gunakan uang 

2 Untuk pengeluaran Luar Negeri. 

g 

itu Bagaimana detailsnja pembesar? 
itu belum mau memberi keterangan. 
Meraka katakan: ,,Kita mesti beri 
bukti sadja dulu, baru berbitjara”. 

Pemilihan anggotaDPRD 
Temanggung. 

Pada hari Kemis tg. 19 Oktober 
jad akan diadakan pemilihan ang- 
gota DPRD kabupaten Temang- 
gung, mulai djam 9-pagi bertempat 
diruangan kabupaten didj. Setasiun 
Utara, Temanggung. 

Para pemilih supaja membawa 
surat tanda pemilih. 

  

Indonesia akan djalankan systim 
|. pendidikan Amerika 

KM BACHTIAR, kepala bagian pendidikan dari Kementerian 
- Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Repyblik Indonesia jg 

kini berada di Amerika Serikat untuk mempeladjari pendidikan Ame- 

rika selama 3 bulan, dengan beaja dari rentjana pertukaran orang ' 

dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, pada hari Saptu (14 

Oktober) ini bermaksud hendak mengadakan perdjalanan dari pantai 
kepantai di Amerika. 

'Dalam suatu interpiu baru2 ini 
ia teristimewa hendak mengun- 
djungi ,.sekolah2 menengah dan 
kuliah?2, baik kepunjaan pemerin- 
tah maupun kepunjaan partikelir 
dan djuga untuk melihat ,,bagai- 
mana sekolah2 diselenggarakan 
dikota2, tempat2 ketjil dan pedu- 
sunan di Amerika Serikat”. 

Bachtiar mengatakan: ,,Kita di 
Indonesia hendak mengubah sis- 
tim sekolah kita, dan pengetahuan 
jang akan saja dapat dari sistim 
sekolah2 Amerika tentu akan sa- 
ngat berguna sekali”. Ahli pendi- 
dikan Indonesia ini jang menja- 
takan, bahwa sistim sekolah di 
Indonesia pada waktu ini masih 
banjak mengandung sifat2 dari 
peladjaran bekas negara pendja- 
djahan, jang terutama memen- 
tingkan ilmu teori, menjatakan. 
bahwa ia mengharap akan me- 
masukkan beberapa ,,bagian jang 
praktis dari pendidikan Amerika” 
dalam pendidikan Indonesia djika 
ia sudah kembali di Indonesia, de- 
mikian diberitakan oleh Usis. Ant. 

Partai Demokrat Rakjat 
Indonesia bubar. 

Menurut pengumuman jang di- 
sampaikan kepada kita, Partai De. 
mokrat Rakjat Indonesia (PDRI) 
mulai brilan ini dibubarkan, dengan 
pertimbangan2 bahwa kewadjiban- 
nja sudah dapat dilandjutkan oleh 

partai2 politik lainnja. 
Dapat dikabarkan, bahwa PDRI. 

ini didirikan sebagai kelandjutan 
Gari Partai Rakjat Pasundan (PRP) 
Gibawah “ pimpinan Suriakartale- 
gawe. Waktu itu PRP. dibubarkan 
karena ternjata telah terpetjah 

belah. Ant. 
  

koperasi rakjat diperhebat. Untuk 

| RASDISKRIMINASI DI - SVPM. 
EDJAK sebulan jang lali buruh minjak di Sungai Gerong jang 
tergabung dalam Serikat Sekerdja ,,Persatuan Buruh Minjak” 

(Perbum ), telah memadjukan 17 tuntutan kepada Standard Vacuum 
Petroleum My, antaranja mengenaj hak pensiun dan liburan. 

Hingga dewasa ini tuntutan jang 
Giperajuangkan oleh Pengurus Hari- 
an,perbum' 'Tjabang Sungai Gerong 
belum berhasil hingga sussana be- 

| Jakangan ini mendjadi hangat. 
  

     
   
   

     

  

Ir 

Seorang Belanda jang turut mengat 
di Djaw” Barat tertangkap. Pitji | 

sarong “Jidjadikan topeng, orang 
katanja anggauta Darul Islam. 

an 
ini 

Buruh merasakan adanja peratu. 
ran2 jang membeda?kaa kulit satu 
sama lain, terutama mengenai soal 
pensiun, Bagi pegawai2 (employe) ' 
jang menurut istilah Gisana disebut 
,Overseas and C class”, jaitu jang 
terdiri dari golongan Belanda pera- 
nakan, sudah ada peraturan pensiun, 
tetapi sebaliknja utk buruh bangsa 
Indonesia belum (tidak) ada, Kalau 
ditanjakan, SVPM selalu mendjawah, 
bahwa peraturan mengenai itu ma- 
sih sedang disusun dan diperintji. 

Selain dari pada itu, soal pengam- 
bilan tenaga dari luar negeri jang 

(telah disetudjui bersama beberapa 
“bulan j. 1, kenjataannja dilanggar 
oleh SVPM. Mereka memberikan 

“alasan karena masih kurang ahli2 
Gi Indonesia 'ini. Dalam beberapa 
hariiniperundingan2 akan dilakukan 
mengenai proses ini, demikian war- 
tawan KR memberitakan dari Pa. 
lembang. 

  

F85.000.- Buat rumah- 
| tangga seorang opsir? 

Djawaban pemerintah atas pe- 
mandangan umum parlemen jbl. 
mengenai pertanjaan anggauta M. 
Iwa Kusumasumantri tentang pem- 

| “belian perabot? rumah tangga oleh 
seorang opsir tinggi sedjumlah 

..f|85.000.- dan dngkos2 lainnja untuk 
. memperbaiki rumah jang ditinggali- 
inja, menjatakan, bahwa hal ini oleh 

|. pemerintah edang diselidiki. Ant, 
YA 

  

Kongres gabungan. 
UMMAT ISLAM MENA DO 

Dari Menado "Antara" Semarang 
diminta mengabarban bahwa pada 
tanggal 21, 22 dan23 Oktober jad. di 
Menado akan diadakan kongres ga- 
bungan dari "Madjelis Islam” dan 
”Madjelis Sjari”. 
Madjelis jang pertama didirikan 

di Menado pada tahun 1945 sedang 
jang kedua di Gorontalo pada tgl. 
24 Agustus 1950 dalam mana terikat 

sekalian pegawai2 Sjari, Kadli2, 
Imam2, Chatib? dll. 
Kedua organisasi itu maksud dan 

tudjuannja bersamaan dan dalam 
kongres jad. itu banjak masalah 
mengenai soal2 pernikahan, penje- 
lenggaraan mesdjid2, pengumpulan 
djakat-fitrah, pengawasan | pemba- 
gian budel2 harta warisan, pendaf- 

an Nikah, lahir, mati, perumahan 
anak jatimimiskin dll. akan didjadi- 

kan objek pembitjaraan. . 
Dalam kongres tsb. telah djuga 

diminta datang Perdana Menteri, 
Menteri Agama, Ketua Pariemen 
Gan lIain2 alim-ulama dari seluruh 
propinsi Indonesia Timur. Ant. 

    

    
   

Dua orang Korea Selatan jang, merasa dirinja tidak aman lagi, lari 
dengan perahu kelaut, Setelah lama berhanjut2 pelarian2 itu ber- 
temu dengan kapal2 perang Hr. Ms. Everisen, jang diwaktu sedang 
berpatroli. Atas permintaan mereka, mereka dinaikkan diatas kapal 
perang 'itu. (Aneta). 

  

Sulawesi Selatan : 

Usaha damai terus diadakan 
“Tandan Daud anggauta komisi djasa2 baik penjelesaian soal 

gerilja Sulawesi Selatan jang telah menemui Kolonel Nasution di 
Djakarta beberapa waktu jl. menerangkan. bahwa dari pembitjara- 
annja dengan Kolonel Nasution itu ternjata, bahwa dari pihak Ang- 
katan Perang walaupun telah mengeluarkan pengumuman akan 
ambil tindakan keras terhadap gerilja, rupanja masih diusahakan 
djalan lain buat hindarkan pertumpahan darah. 

Salawati tidak hendak katakan 
Gjalan lain apa itu. Ia sekarang 

berangkat kepedalaman Sulawesi 
Selatan untuk menemui pemimpin 
gerilja dan menjampaikan kepadanja 

''hasil2 pembitjarakannja dengan pi- 
| hak Angkatan Perang untuk me- 
ngetahui sikap pihak gerilja dim hal 
ini. Disamping itu akan bersngkat 
djuga hari ini Jusuf Bauti anggau- 
ta Dewan Pemerintah Sulawesi Se- 
latan ke Djakarta untuk mendjum- 
pai kepala daerah Sulawesi Selatan 
jang kini ada di Djakarta untuk 
memberi lapuran keadaan Sulawesi 
Selatan pada tingkatan dewasa ini. 

Di Djakarta mereka akan mene- 

  

Wartawan protes. 
eean kerna dengan adanja peraturan kamar kopi parlemen jg 

menjebabkan para wartawan—parlemen sulit melakukan pekerdja- 
annja, maka dalam suratnja kepada ketua parlemen tg 13/10 para 
wartawan Djakarta jg mewakili kantor berita ,, Antara” dan ,,Aneta" 
serta harian2 ,,Pedoman”, ,.Sin Po” »Merdeka” Indonesia Raya" 
dan ,.Pamandangan” dalam rapatnja jg diselenggarakan oleh Pengu- 
rus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia dan di kundjungi pula oleh 
Pengurus Pressroom DPR saudara Parada Harahap, memutuskan 
menjatakan kepada saudara Ketua DPR Sementara R.I. bahwa: 

1. Para wartawan Djakarta jg di- 
wakili dalam pertemuan tsb sangat 
menjesali diadakannja peraturanka. 
mar—kopi DPR jg mengenai peker- 
Gjaan wartawan tidak dengan min- 
ta pertimbangan organisasi warta- 
wan lebih dulu. dan tidak dapst 
membenarkan alasan2 jg didjadikan 
Tn putusan mengenai peraturan 

2. Peraturan itu psychologis bisa 
“membawa skibat jg kurang baik dan 
objektif sangat menjukarkan peker. 
djaan wartawan sebagai penghu- 
bung antara DPR dan rakjat. 

Oleh karena itu rapat memutus- 
kan mengusulkan kepada Saudara: 

8. supaja peraturan itu segera di 
tjabut untuk memelihara lantjar: 

nja pekerdjaan dan | 
b. .supaja Saudara menerima pera- 

turan baru jg kami kemukakan 
ini sebagai gantinja. Ant. 

Kolera di Minta 
Selatan 
Dalam 3 Minggu 200 

| orang mati. 
Sedjak achir September jl. telah 

berdjangkit penjakit kolera dida- 
erah Palembang Selatan, jaitu di- 
sekitar Marga Mekuku Ulu (P. 
Beringin) dan Marga Sindang Da- 
nau (Ulu Luas), demikian diberi- 

.takan oleh harian ,,Suara Rakjat 
Sumatera”. 

Selandjutnja diberitakan, bah- 
wa dalam tempo 3 minggu jang 
teracbir tidak kurang dari 200 
orang jang telah meninggal dunia 
disebabkan sakit perut jang hanja 
2 hari lamanja itu, ' 

Perlu didjelaskan bahwa untuk 
mentjapai daerah ini haruslah 
berdjalan kaki 2 sampai 3 hari 
lamanja, Ant, 

  

Tutup akibat import 
Di Jogja ada 10 pabrik sikat gi 

gi, diantara mana beberapa miliknja 
bangsa Indonesia. Mereka bekerdja 
Ggn menggunakan bahan2 dari da- 
lam negeri hanja sebagian besar 
Gari bulu babi terpaksa didatang. 
kan dari Hongkong. Berhubung dgn " 
makin sukarnja pemasukan bahan 
tsb pada waktu achir2 ini perusa- 
haan2 tsb terpaksa memperketjil 
produksinja, Dewasa ini hanja da- 
pat menghasilkan Ik. 300 losin sa- 
Gja dalam 1 bulan. 

Tepi sekarang perusahaan itu 
menghadapi kesukaran2 baru berhu 
bung dgn bertambah besarnja im- 
port sikat gigi dari luar negeri. 
Meskipun sikat gigi bikinan dalam 
negeri makin baik kwaliteitnja, ta- 
pi karenabikinan luar negeri ban- 
ting harga, achir2nja 8 dari 10: pa- 
brik sikat gigi disini terpaksa ditu- 
tup. Hal ini mengakibatkan banjak 
buruhpun jadi kehilangan peker- 
Gjaannja. 

“ 

mui beberapa pembesar pemerintah. 
pusat, katanja untuk urusan dinas. 

Ant. 

Sarang rouletie di Balu- 
warti di grebek. 

Baru2 ini oleh Polisi Negara telah 
diadakan penggrebekan sarang dju- 
di (roulette) jg diadakan di tempat 
kediaman KGPH. Mangkubumi di 
Baluwarti Solo. 

Diantara pemain2 rotilette terda- 

pat dua orang Tionghoa, djuga jg 
mendjadi bandarnja orang Tionghoa 
Mereka bersama-sama tuan rumah 
Gan alat2 djudi pada seketika itu 
djuga dibawa kekantor Polisi utk 
Grarus. 

Papa at 

LULUS ASRI. 

Guru gambar Sekolah Menengah 
tingkat atas jg lulus thn. peladja- 
ran ke 4, ialah: 

1. Sutrisna. 2. Subagjo. 3. Sukar- 
man. 4, Djumadi. 

Seni Keradjinan dan pertukangan 
jg lulus thn. peladjaran pertama, 
ialah: 

1: R. Moh. Djufri. 2. Abdil rasjid, 
3. Sujud. 

LULUS UDJIAN UNIVERSITAIR. 

Dari Fakulteit Hukum dan Ilmu 
Pengetahuan Masjarakat Balai Per- 
guruan Tinggi RI didapat kabar, 
bahwa telah lulus dari Udjian kan- 
didat I bagian Hukum: IB. Siregar, 
Nena H. Sigarlakie dan D. Damenik. 

Udjian Propaedeutis' bagian Ilmu 
Pengetahuan Masjarakat : EF. J.H. 

Tan, A. Boeng Kiam Po dan Udjian 
kandidat bagian Ilmu Pengetahuan 

Masjarakat, Sie Bing Tat, (Ant). 

37 Sekolah » Gerilja” 
dioper Pemerintah 

37 Bush , sekolah darurat” didae- 
rah Tjibinong jang didirikan dimasa 
gerilja jl dan karena itu populer 
dengan sebutan sekolah ,,Gerilja”, 
baru2 ini telah diresmikan mendja- 
di sekolah pemerintah. Dalam pe- 
resmian tsb berpidato Wedana Tji- 
binong Darmaprijatna dan Umar 
Sanusi inspektur Sekolah Rakjat 
kabupaten Bogor, Guru2 dari seko- 
lah2 tsb mendapat voorschot 3 bulan 
gadji. Ant. : k 

£ 

Sistim pengangkutan interinsulair 
akan dirobah. 

IDAPAT kabar, bahwa dalam waktu singkat akan diadakan pe- 
robahan mengenai sistim pengangkutan interinsulair di Indonesia" 

Jang dilakukan sampai sekarang 
adalah, bahwa setiap orang, dengan 
seizin Kementerian Perdagangan 
dan Perindustrian boleh mengirim 
barang kesetiap tempat di Indone- 
sia. Dalam pada itu mesti diperha- 
tikan, bahwa pengangkutan jang 
dilakukan dgn perahu dikenakan 
kewadjiban  menjetorkan  tanggu- 
ngan sebesar 500pCt. dari harga 
barang jang mau diangkut itu. 
Aturan ini sangat menghambat 
alokasi barang, tapi sebaliknja 

  

dapat  mentjegah  penjelundupan 
serta mendjamin tibanja barang2 
itu ditempat jang ditentukan dalam 
surat izin, 

Aturan jg mau didjalankan ialah 
Gemikian. Setiap tempat ditentukan 
oleh jang berwadjib berapa banjak 
barang sebulan diperlukannja. Djum- 
lah ini dibagi-bagi antara pedagang 
ditempat itu untuk mendatangkan 
barang sedjumlah jang dipastikan 
baginja, 

# 

  

  

— Mutasi ' Kempen. 
Untuk mengatur usaha2 dan 

pekerdjaan2 penerangan didaerah 
Ustimewa Jogjakarta lebih rationil 
dan mengingat surat penetapan 
Menteri Penerangan R,I. No 34/ 
U-50 tgl. 20 Djuni 1950 tentang 
»Peraturan Pembentukan Kesatu- 
an Penerangan Mobil ', maka di- 
adakan mutasi sebagai berikut : 

Il. Sdr. Darjono, Kepala Ba- 
dan Pemeriksa Film pada Ke- 
menterian Penerangan dibe- 
baskan dari pekerdjaan Pe- 
meriksa Film, dan diserahi 
tanggung djawab sebagai Ke- 
pala Djawatan Penerangan 
Daerah Istimewa Jogjakarta. 

IN. Sdr. Arifin Sudarjo 
Kepala Djawatan Penerangan 
Daerah Istimewa Jogjakarta, 
dibebaskan dari tanggung dja- 
wab djabatannja tsb diatas 
dan diserahi tanggung djawab 
sebagai Kepala Kempen ,,Ke- 
satuan ' Penerangan Mobil" 
dengan tempat kedudukan di 
Jogjakarta. 

K.P.U. San resolusi 
Kem. Kehakiman. 

Dalam rapat jg telah diselengga- 
rakan oleh para pegawai Kemente- 
rian Pekerdjaan Umum jg termasuk 
golongan IV kebawah telah diputus- 
kan: $ 
Menjokong penuh Resolusi Panitya 

Perbaikan Nasib Pegawai golongan 
IV kebawah Kementerian Kehaki- 
man Jogjakarta tersebut diatas dgn 
bersedia mananggung segala konse- 
kwensinja. 

Pemberian idjazah. 
Dengan bertempat disekolah Rak- 

jat Tegalpanggung, semalam telah 
Gilakukan pemberian idjazah Cursus 
Kader Pamong Kanak2 (spelleidster) 

jg diselenggarakan oleh Gabungan 
Wanita Kemantren Danurdjan, 

Cursus diikuti oleh 25 orang pe- 
mudi. .Upatjara pemberian idjazah 
dilakukan oleh E. R.T. Judaningrat 
sebagai wakil Wali kota.— 

Jang mendapat no. 1 ialah: Nj. 

Rusian, no. 2 Nj. Prawoto dan no. 
3 Nj. Siswojo. 

WARGA NEGARA JANG UTAMA. 

Djuri Sajembara karangan No. 2 jg 
berkepala. Warga Negara Jang Utama” 
dibawah pimpinan Saudara Sutardja 
Kartohadikusumo telah memutuskan 
bahwa mereka jg mendapat hadiah 
jalah: 6 

Hadiah No.1, £ir. L. Tedjosusastra 
: (Jogjakarta). 

“No.2 ,, S8, Sundaru.. Jo- 
gia. 

1 No.2. ,, “K. Wirjowardojo 
Jogja. 

DEWAN PUSAT BTI 
KE DJAKARTA. 

Kapat Dewan Rimpinan Pusat 
Pleno BII jang diadakan di Jogja 
karta pada tgl. 7 sampai 9 Okto- 
ber baru2 ini telah memutuskan: 
1. Pengesahan, anggauta2 Dewan 

Pimpinan Pusat. Pleno BTI jang 
dibentuk oleh formateur, seba - 
njak 25 orang susunannja sbb." 

Katua IS. Sardjono: Ketua. 
(IL Moch. Tauchid: Ketua. III 
Djadi: Bagian Umum, Tjiptodar- 

. Sono dan Asmu: Bagian Pendi, 
dikan, Moch.: Tauchid: Bagian 
Sosial. Ekonomi, Sadjarwo, Dja- 
di,. Marlan, dan Dr. Tjokrone- 
goro, Bagian Penerangan. Mip- 
todarsono dan Marlan. dan ba- 
gian Pemuda: S. Sardjono. Sela- 
innja itu. anggauta2 Pleno lain: 
nja-jang sebanjak 17 orang jg 
terdiri dari pelbagai tjabang di- 
seluruh Indonesia. 

2. Mengesjahkan rentjana keterang 
an azas dan 'A. D. baru jang di- 
susun oleh Panitya pada waktu 
Kongres ke III jang lalu. 

3. Menjusun Program BTI berda- 
sarkan atas putusan2 Kongres, 
mengenai: Politik Agraria, Sosi- 
al/Ekonomi dan Pendidikan. 
Selandjutnja akan disusun trans- 

' "migrasi dan ekonomi desa. 
4 Tempat kedudukan: 

Dewan Pimpinan Pusat BTI di- 
pindahkan ke Djakarta, waktu 
pindahnja akan diumumkan. (BS.) 

Sipedagang tadi bebas mentjari 
barang dimana sukanja, dan perihal 
harga diserahkan padanja. Sipeda. 
gang ini dapat pula menjuruh peda- 
gang ditempat Izin utk mengirimkan 
barang atas namanja atau utk dia. 
Dgn djalan ini mau diusahakan, 

agar barang? jang diangkut dengan 
alat apapun djuga akan sampai 
ditempat jang tertjatat menurut 
izin. Rapat sangkut pautnja dengan 
sistim pengangkutan lama adalak 
beban uang tanggungan jang kini 
kabarnja sedang diselidiki apakah 
masih perlu diadakan, djika sistim 
pengangkutan baru dimulsi, 

Belum diketahui bila peraturan 
baru ini akan didjalankan, Ant,



      

    

  

ertanggungan djawb diatas), 
demokrasi dijaman lebih 
tahun lampau, demokrasi 

   

    

bagian manusia jang sedang 
'kita memang masih muda. 

m 2 unjai tradisi2 jg boleh 
1 in. Segala sesuatu harus 
ptakan sendiri. Tradisi2 ha- 

ikin sendiri. Tetapi, djus- 
ena itu, djanganlah kita be- 

lu r main2, membikin konvensi2 
| dang tidak baik.— Begitulah orang 

2 tu, karena tidak setudju, 
setudju terhadap sikap Ka- 

arang ini. Dalam hal pem- 
n Kabinet! 

     
    

    

   

  

   (GAN nstral menjatakan, 
wa djawaban dan pendirian 
binet Natsir ini patut dipudji. 

   koknja Kabinet akan minta 
'kepertjajaan dari Parlemen. 

    

rik simpasi. Teristimewa simpati 
olongan jang masih ragu2. 

na dgn simpasilah orang lebih 
h memberikan suara kepertja- 
Susumgan dan isi kalimat jang 
andung tantangan, susahlah 
rik simpasi orang. Djadi psy- 
ygis, djawaban itu kurang te- 

   

   

  

    

    

   

  

   

   

  

   

    

   
   

   
    

  

       

   

ga politis kurang bidjaksana 

binet Natsir tidak hanja akan 
ali pada votum kepertjajaan. 

pi akan bekerdja terus, kalau 
um kepertjajaan itu diterimanja 

i. Uutuk lantjarnja pekerdjaan, 
'perlu kerdja-sama sebaik2-nja an- 

Pemerintah dan Parlemen. Ka- 
(antara Pemerintah dgn Parle- 

ka suara. kepertjajaan djuga. Tet 

| gyutnja? 

Plato: Artinja demokrasi: 

  

“bagaimanakah pekerdjaan selang 

  

   

  

   
  

    

Demikianlah kalangan netral. 

»HUDJAN DAN ANGIN KERAS. |. 
'' Sabtu sore sedjak djam 4 -sampai | 
5.30 hudjan lebat turimn di Jogja. 
Sebelum itu angin keras datang, 
jang mengakibatkan banjak wu- 

Wung rumah. runtuh dan beters 
bangan,  diantaranja bioscoop So- ' 

bo. Harsono jang karenanja malam 
itu dan kemarin pagi terpaksa di- 

' tutup, : 5 $ 
Pohon2 banjak jg. tumbang, se- 

hingga lalu lintas dibeberapa bas - 
gian kota terganggu. Na Ge 
Dihalaman bekas gedong BP 

KNIP sebatang pohon besar tum- 
bang-hingga kawat2 tilpun putus 
Kemarin kawat2 sedang dibetulkan 

Siaran RRI Jogja. 
SENIN 16 OKTOBER 1950.  ' 

06.35 Himburan pagi. j 3 
07.30 Tango and: Ouick step: music: MEN 
12.45 Lagu2 populer. 2 k 
13.15 Petpouries- 
13.45 Lagu2 .Timur. En 
14.00 Swing melodians. Ti 
17.05 Peladjaran njanji kanak2 oleh Pak Tono 
17.45 Permainan piano oleh Sdr. Muljono. 
18:15 Orkest cosmopolitain. s5 
1830 Peladjaran Bahasa Inggris (Djakarta) 
1930 Aneka warna O.R-J. Poniman bg: |. 
20.15 Pendidikan majarakat. 
20.30 Aneka warna O.R.J. Poniman baf II. 
21:30 Wajang kulit. menjongsong tgl. 17, bg. 

TE: ,,Ontoseno takon Bopo'' 
22.30 Wajang kulit bg. Il sampai 0.6 pagi. 

  

  

  

      

      

   

      

    

      

           

         

     

      

    
     

      
        

      
      

   

   
     

   

    

    
    

  

    
    

  

TAU d by" 

DOROTHY LAMOUR MENGATAKAN: 
»Tak permah saja -melalaikan perawatan 

muka sehari” dengan busah sabun wangi 

Lux jang melimpah" dan. berchasiat. 
Menghilangkan debu dan kotoran, 

membikin kulit mukamu segar.” 
(Bintang film Paramount) 

   

  

  

    
    

        

  

  

  

sKABAR LELANG” 
Besok pada hari Selasa tgl. 17-10-1950, djam 5.00 sore di Balai 

Lelang Faisal Djl. Sajidan 11 Jogja, akan mengadakan lelang, ter- 
Giri dari prabot rumah tangga, alat2 Kantor tempat tidur besi, 
kasur2 baru dari kain. Dan banjak barang2 jang tidak di limiet. 

Hari periksa hari Senen tgl. 16-10-1950. 
166—19 Hormat Pengurus. 

PENGUMUMAN 
DAFTAR TJALON2 ANGGAUTA D.P.R. D. SEMENTARA KAB. TEMANGGUNG. 

  

  

  

"THE GAY LADY" 
SHOW-FILM GEMBIRA kUTJU 
Penghantar: SUASANA INDONESIA No. 163 
Berwarna. 17 th, Keatas. Djam 19.—dan 21.— 

Akan datang: 

Film Indonesia 

I,BINTANG SURABAJA 1951 
  

    

     
    

     

    

   

     

  

  

    
   

    
  

  

    

   

      

          
    
           

tidak dapat kerdja-sama jang  .| ng 3 Kete- 
“selalu sadja tjektjok, peker- £ Nama g | Pekerdjaan Alamat La aa 

ag akan tidak lantjar. Segala 5 ga 

2 jg dimadjukan oleh Peme-. » 23 3 Sal | 

4 tidak lekas dapat diterima Pi Abdul Mwin 30 Kep. Djapen Ketjamat.  Temangg. N.O. 
s Parlemen. 12| Abdul Mu'thi 29 Guru S.M. 5 GP... 
Ni tjara” mathematis,— menurut. 83 Abdul Salim 40 Kep.Djapen Ketjamat.  Tembarak | Masjumi 
Rs istilah Mr. Yamin, jang artinja den — #4| Aburisman 38 Kep. Desa Ngadisepi  Djumo P.P.D.I. 
5 kemenangan suara sedikit—, Kabi- 5 Achmad Arsjad 27 Penghulu Distrik Tjandiroto ' Masjumi 

net Natsir nanti kiranja akandapat — 16: Achmad @odli 42 Peg. Ke-Penghuluan Temangg. SBI. 
Re 87: Achmad 45 Peg.D.P.U. Kabupaten , 5 Part. Sos. 

|8| Adisudarsono .A.S. 33 Kep. S.M.P. Satrija 5 Muda Kath. 
9| Ajub 35 “Pedagang Parakan | Masjumi 

10, Atmosubroto 45 Kep. S.R. VI Paponan 2 P.G.R.I 
11, Aftmosoekarto Ds.R,S. 49 Pendita Ai (Parkind. 
12| Baero Njonjah 3012 R Pa Temangg. | Perwari 

2 | Dutowirjo 30| Pedagang Kedu S.T. 
14| Gagak Sutardjo 45 Peg. Djaw. Pend. Masj. ' Temangg. B.T.I. 

5| Gondoprajitno S, 40 Peg. D.P.U. Kabupaten 1 SEBDA. 
1€' Gono 38 Kep. Desa Djampiroso : 3 P.P.D.1. 
1i | Hadidarminto 40 Penilik Sekolah » P.G.R.I, 

€ f . 48| Hadiwardaja A. . 40 Mantri Pol. Kehutanan .Tjandiroto | S.B KE. 
z jm : 12 Hardjodimuljo 40 GuraS.R. VIKebumen  Pringsurat P.G.R.I. 
d $ PU 20| Irawan R 24 Kep. Desa Kaloran Kaloran P.P.D.1, 

R 9 21, Machjadi 30 Reg, D.P.U. Kabupaten “Temangg. | Pari. Sos. 
MATA! 22| Marsiti 23 Peg. Djapen A 5 Epi. 

aa: : J 23| Moh, Badrun 35 Peg. Djapen ag 2 S.B.K.P. 
ana, penetapan “ E 2.99 24 | Moh. Besari 34 Kep. Desa Tjampursari Bulu Pesindo 
gonta Alan 2 RGU Ss 25| Moh. Ishak 45 Pedagang | Temangg. SPA. 

TNO an 2€, Nur Slamet Njonjah 38 Guru S.M.P. Negeri 1 erwari 
Maa 21 | Prajitno 34 Guru S.M.P. Negeri 1 |Masjumi 

| “5. a.— 28| Prajitno Njonjah 25 —- s2 | Muslim. 

! AHLI BERIDJAZAH DALAM | 28| Rachmat 21| Pedagang Ngadiredjo G-P.LI. 
katan Mn NS : 3C| Sabiis 46 Peg. DjapenKabupaten Temangg. S.B.K.P. 

en u He IL MU OPTIK, 31| Sanjoto S. 44 Kep. S.R. VI. No.1 PE |Par.Kth. 
apan  pertefolio- SN 146—10 32| Sardju Siswontojo 30! Mendjait | Ngadiredjo| S.S.M. 

jang angen 2 Pn 33| Sartijah 23! Guru S.R. Perempuan ' Temangg. |P.P.I. 
: 34| Sastrosumarto 46: Peg. Djapen Kabupaten Tt S.B.K.P. 

35| Siti Mardiijah 21 Pedagang Ketjil ma | GPII-Putri 
36. Slamet Usman Puger 28| Kep. Djaw. Pend. Masj. | 1 |(PERPI 

37 Sudjjono R. k 32! Kep. Desa Soropadan | Pringsurat P.P,D.I. 
38 Sujitno 35| Djaw. Listrik dan Gas ' Temangg. (P.B.I. 

- 39. Sujudi-, 35, Guru S.M.P. Partikelir | Ngadiredjo Sarbupri 

  

  

Ban berikutnja. . 17 th. keatas. 41 
ic 5- Fe Gkiriai 
  

  

   

  

  

     

      

   

    

   
    
    

    

: RSA 
an) 5 

ta en 

ANN 
An played by LOM CHAKEY 
played by BELA LUGOSI 

Lek 

it A 5 ) | 

muntjullagi dilajar Soboharsono. Sekarang 
“Frankenstein. 

45 Sutjianto Adiwinoto R. 46 
46 Tjundoko : 
47. Tjokrohutomo 
48| Tjokrowardojo 
49 Zaini Ichsan. 

Guru S.M.P. Negeri 
Kep. S.M.P. Negeri 
Guru S.M.I. 

40 
41 
30 

40 Sukirman Hadji 40 Kep. Penghulu Kabup. ' 
Supadjar 40' Partikelir | 

| 42. Sumardi 301 Peng. Kab. Bandarredjo | 
: 43 Sumartono 40 Sekretaris Kabupaten | 

f 44, Susilowati Njonjah 35 GuruS.R.VI Perempuan 
Asisten Wedono | 

Temangg.  Muhamm. 
5 KBRI, 

Ngadiredjo| Sarbupri 
Temangg. |P.IL.R. 
Parakan | Perwari 
Ngadiredjo  S.S.K.D.N. 
Temangg. |PERPIL 

1 (EL GR.I. 
2 pari, 
Y: (GP. 

  

Temanggung, 15 Oktober 1950. 

Panitia ' Penjelenggara Penjusunan 
D.P,R. D. Sementara Kabupaten. 

Ketua : SOEMARSONO. 

  

PEMBERI TAHUAN. 

sekarang pake nama baru, 

KONTAK DAGANG INDONESIA", 

    Harap umum mengetahui, 

Bagaimana "“tjeritanja. 

  

    

   

  

ALIK TIRAI AWAN” (Achter De Wolken) 
tg. 18 Oktober1950. Jang berkepentingan 

bungan dengan Soboharsono. 

KONTAK DAGANG INDONESIA , TRIJOSO” 
Pimpinan jang lama Tuan A. L. de BOER. 

1 Pimpinan jang sekarang Tuan R. SUDARSONO. 

E 5 ai" DIREKSI. 
KONTAK DAGANG INDONESIA ,,TRIJOSO”, 

- : Hakan | SEMARANG. 
A/n. “ Direksi,   16910 
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St. DJAMALUDDIN. 
  

172—10 

TIDAK di SAMBUNG. 
Bisa terima segala matjam "REPARA TIE, Horloge,  Wekker, 
Lontjeng Listrik,  Lontjeng Tembok, | dan lain - lainnja. 
Semua REPARATIE tidak: di SAMBUNG atau di PATRI, 
ada sedia  matjam - matjam ONDERDELEN sampai tjukup. 

Segal 'REPARATIE dapat TANGGUNGAN 1 Tahun (satu). 

# A    JUWELIER 

  

1TAN/ - HORLOGER    

  

Moseytagan 

Kou masuk 5. G.A. |. Nada Jogjakarta 3 
kelas IV. Laki? dan Puteri. 

1. Mereka jang telah mendaftarkan diri pada Kantor Agama 
D.I. Jogjakarta. supaja mengambil nomor udjian di 
Kantor Kementerian Agama, Ngabean 76, mulai tanggal p 
18 sampai dengan 27 Oktober 1950 pada pukul '9.30 
sampai 1, dengan membawa keterangan-keterangan tamat 
beladjar jang sah : 

  

2. Yidak boleh turut 'udjian : 
a) jang umurnja lebih dari 18 th bagi tamatan S. M.P. 
b) jang 4murnja lebih dari 20 th bagi tamatan Madrasah: 

3, Mereka jang berhalangan datang, dapat'mewakilkan orang ' 
lain dengan memberikan surat. kuasa, dan keterangan2 
dari jang berkepentingan seperti tersebut dalam ajat 1. 

4. Ujian akan diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 
1950. : 

Jogjakarta, 14 Oktober 1950, 
KEMENTERIAN AGAMA BHG, PENDIDIKAN. 

a.n, Kepala 

SIWO JO. 

    
116410 : 

an 

OBAT KUAT KONG LENG PO 
Untuk orang laki-laki tiap warna perak. 
Untuk orang perempuan tjap warna mas. 

OBAT KUAT KONG LENG PO adalah pendapatan terbesar dalam 
lapangan obat2-an diabad ke-20 ini. Obat kuat ini 
adalah hasil penjelidikan ahli2, dan merupakan obat 

kuat jang paling baik. Ini bukan propaganda kosong. 
Para pemakai dapat membuktikan kemandjurannja 
obat kuat ini, « 2 Ti 

Djika suatu orang dapat mengerdjakan sesuatu 
jang besar dan memikul kewadjiban jang berat, ma- 
ka ini adalah karena kekuatan otaknja dan keseha- 
tan badannja, Pribahasa mengatakan: ,,Ada badan 
jang sehat, sesuatu jang besar baru dapat tertjapai” 
Dalam dunia jang penuh persaingan sebagai seka- 

rang ini, jang sempurna menang dan jg tidak sem- 
purna kalah. Karena itu orang jang badannja 
tidak sehat dan otaknja tidak kuat tidak akan men- 

Gapat tempat dalam dunia ini dan hanja bisa menge- 
lah napas. Orang jang bodoh menganggap kliru. : 
Orapg jang pandai tentu mentjari obat guna meno- 
long badannja jang lemah dan otaknja jang tidak 
kuat itu. Apakah obat jang paling baik ? Tidak lain, 
jaitu OBAT KUAT KONG LENG PO terbikin oleh 

Pabrik Helmig, 1 
CBAT KUAT KONG LENG PO adalah hasil 
penjelidikan dari APHOTHEKER G. BROS, ahli obat 
bangsa Djerman dari pabrik kami danterbuat dari 
sari tumbuh2an dan bahan logam setjara modern. 
Kemandjuran obat ini sangat mengagumkan orang, 

maka dinamakan RADJA OBAT KUAT. Djika me- 
minum obat ini, orang jang otaknja tidak kuat bisa 

fjerdas /tadjam pikirannja, orang jang badannja dan semangatnja 
tidak sehat bisa mendjadi penuh semangat, orang jang lagi beladjar 
bisa memperoleh hasil baik, orang jg lemah bisa berbirahi pula, orang 
jang tidak kuat berdjalan bisa berlari laksana terbang, orang jg 
tidak bernapsu makan bisa bernapsu pula, orang jang 'kawin 
terlalu muda dan kehilangan tenaganja bisa mendjadi sehat dan segar 
pula, orang jang berusia landjut dan lemah bisa mendapat kembali 
kesehatan dan kekuatannja, serta lebih landjut pula usianja untuk 
berkumpul dengan gembira dengan anak-tjutjuknja. ay 

BINTANS PENOLONG BAGI KAUM WANITA, 
"Penjakit kaum wanita selainnja disebabkan oleh kurang bergerak, 

kurang olah.raga dan Jain2, terutama disebabkan oleh kurang darah 
sehingga orang perempuan jang menderita penjakit itu lemah sema- 
ngatnja dan laju rupanja seolah-olah merupakan bunga jang rontok. 
OBAT KUAT KONG LENG PO bisa menghilangkan semua Pa 
Gan penderitaan kaum-wanita itu, Djika meminum obat ini, orang 
jang datang -bulannja tidak tjotjok dan menderita penjakit keputi- 
han bisa tjotjok datang-bulannja dan hilang penjakit keputihannja, 
orang jang tempat-peranakannja dingin bisa mendjadi hangat tem- 
pat-peranakannja dan subur telurnja, orang jang lemah dan kurang ' 
kebirahiannja bisa mendapat kembali napsunja dan mendjadi laksana ' 
rumadja puteri. Pada waktu hamil, orang perempuan terserang ber-- | 

| “bagai penjakit:djika memakai obat kuat ini, orang jang sering kelu- | 
ron bisa kuat kandungannja dan bertambah darahnja hingga lenjap- | 
lah segala penjakit itu. Djika meminum OBAT KUAT KONG LENGpPoO | 

  

  

& 

bisa mendapat kembali tenaganja, Orang jang sudah lama menikah 
Gan tidak mempunjai anak, bisa mendapat putera djika memakai 
obat kuat ini. Orang jang menikah terlalu dan mukanja putjat dan | 
laju, setelah memakai obat kuat ini bisa mendapat kembali keseger- 
annja dan dapat pula merasakan kenikmatan. » 

HELMIG'S CHEMISCHE FABRIEKEN 
BONGKARAN No. 42-h4-h6, SURABAJA. 

Hoofdagent: N, V, HANDEL MILI, KIAN GWAN | 
, | N.V, CHEMICALIENHANDEL ,TJIE MIN" 
OBAT KUAT KONG LENG PO hisa didapat disemua toko, 

Harga f 25.— sebotol.       

      

Tonigle! | 

orang jang habis bersalin dan kehilangan banjak darah dan tenaga, 3. 

N.v, 1 ) 

    

    
INI MALAM DAN BERIKUTNJA —— 

 



    
     

  

    

  

N kita namanja ,Dewan 
an Rakjat”. “. 

Uu, menurut namanja, sudah 
arlemenitu tempat wakil rak- 

pat wakil bangsanja Sodro- 
Ta Pariemen itu perakmpin,     

    
ang ada atau banjak jg me- 

begitu. Merasa wakil rakjat. 
srngng dianggap sebagai wa- 

   

    
masing2 anggota mewakili 

)00 penduduk. Tjuma tidak dite- 
i inja itumewakili siapa? 

0 orang penduduk. Jang 
Kk tentu mewakili anak-is- 

ang lima orang. Boleh 
at djuga mentua dan 

anakan?nja. Djumlah semuanja 
25 orang. Selebihnja, jg 299.915 

  

   

   

  

g Yamin pernah protes, kare- 
, saga pagaka Parlemen (wakil 

Dab. banjak lagi. 
Itu memang baik. Kalau merasa 

| dirinja wakil rakjat, bitjaranja dan 
3 tindakannja mestinja lantas hati2. 
“Saja tidak! Seorang anggota 
| kadang2 bitjaranja mbolak- mbalik. 
| Manja ikut angin! 

| Tapi djuga banjak 

     

merasa di- 

5 Diantaranja jz te. 

ng2 Ne demiklan: K.H. 
Dewantoro dan bung Margono. 
“Terhadap beliau2 itu, Sodrono 

buka topi. 
kg “Djumlah anggcta Parlemen ki. 

| 280 orang. Terdiri dari bekas2 ang- . 
ata. Dewan Pertimbangan Agung, 

BP KNIP, DPR RIS dan Senat RIS. 
Matjam orang2-nja dapat dikira2- 

kan. Jang bekas anggota BP KNP 
sudah dikenal Sodrono sedjak di 
Jogja. Jang bekas anggota DPA di- 
kenal djuua samentara. Jang bekas 
anggota DPR RIS, hanja jg dari K 
NP jg sebagian dikenal Sodrono, 

| jang lain2 belum. (Ketjual jg dari 
Djawa Barat). Jang dari Senat, 

' hanja tiga orang dikenal, jakni mas 

Mapang, “Reubik Hassan dan bung 
Sarino. 

Terus terang Sodrono Katakan. 
. Jang dikenal Sodrono lebih dulu, itu 

— amumnja progresief. Tapi jg lain2, 
“  Sodrono be “bisa bilang. Sebab, 

reka adalah pilihan 
Gari negara2! bonekra van Mook dulu! 

Orang-nja matjam2, asalnja ma- 

. tbam2 fikirannja diuga . matjamz. 
: Tapi djaminannja sama. Honorarium 
| sama2 f750.— sebulan Wang hotel 

— sedikitnja £20— sehari. Wang dja- 
'lan (mer un setiap hari didjem- 
put auto) f15— sehari, dan wang 
duduk £30— sekali sidang (mung- 
kin 1 hari “sidang 2 atau 3 kali). 
Tambahan lagi distribusi ! 
Kini ada istimewanja lagi. Buffet 

Bra sedia kal 
melulu terse a untuk para anggo- 
ta Parlemen. Sedang utk para war 
“tawan dan pegawai Parlemen, dise- 
diakan tempat di pressroom, tidak 
boleh dekat2 para anggota. 
Sodrono si, bukan anggota Parle- 

men, bukan wartawar. dan bukan 
pegawai. Djadi merdeka memilih 

. tempat. 
BE EGITULAH matjamz-nja anggo- 

ta. Bitjaranja Gjuga matjam2. 
| Menurut fraksinja, menurut partai- 
—nja, menurut daerah asalnja, dan 
$ | menarah: pula Girinja orang-seorang. 

Gjumlah 3 matjam banjak 

   

   

1 | Sama2 partai PIR, sama2 Pa 
“PNI, sama2 partai Masjumi, 
bitjaranja, karena berlainan aan 
'asainja, atau karena berlainan per- 

i ngannja. Jg satu partai ham- 
pir bersamaan hanja anggota? dari 

PKI. Boien djadi karena gu-. 
ah ditjetais. 
Bitjaranja ada jang lutju2. Nah, 

Sodrono akan mengobrolkan semen 
Pa 1g Jutju2 ini sadja. 

Nirus Genting Sukada 
ti Sumatera. Timur. Ada bitjara be- 
gini: » Sebelum Kabinet terbentuk 
“hatiku berdebar2, djiwaku terom- 
“pang.ambing, fikiranku kesal. Teta- 

| pi, sesudah Kabinet terbentuk, hati 
ku gembira, di-ikuti rasa banjak te- 

| rima kasih. Aku ingin memasukkan 
.golbngan jg suka menerima sisun- 
jan dan program Kabinet”. 

Surjoningprodjo dari 
Djawa Timur. Namanja pakai ,,RT” 
kira2 raden tumenggung. Djadi be- 
kas kangdjeng bupati. Dia bilang 

Kabinet "Natsir adalah sjah, kare 
na ditundjuk oleh Presiden. 'Kabi- 

  

    

   

    

net hanja bert gung djawab ke- 
pada rakj t. Ig dimaksudkan : bu- 
kan kej )- Kabinet ber 
bak sepenubnja. menjusun program- 
nja, Parlemen tidak boleh tjampur 
tangan, tidi naa! 
Pariemen dj | tidak usah bikin mo- 
si mpertjaja adanja mosi 

| mpertjaja” Du Mengihnag makna 
“tidak pertjaja”. Biarlah Pemerintah 
bekerdja terus, ha Giganggu'. 

| Rupanja bung Surjo: 
waktu djadi kangd 
“djaman Kinta Dean. 
Kijabi H. Adnan Ane Solo. 

“Waktu. Norojono-nja 'beladjar . di 
Hedjaz. Jg dibitjarakan serba-Solo, 
“dan jg didjadikan tjontoh serba- 
Hedjaz, Beliau ada bilang. Jg ter- 
Lenting keamanan. 'Djangan tidak 

“aman seperti Solo. Kabinet Natsir | 
|memen 

   

tingkan soal keamanan itu. 
“Dan berdasarkan persaudaraan se- 

3 gala umat manusia. Djadi harus di 
' taati. Kalau tidak taat: dosa. 'Ter- 

hadap negara dan terhadap agama. 
1. Sekianlah sementara suara2 wa- 
"Opal boa a eananjan. 30 

  

   

  

Bachmid pernah mengatakan, angkata 

terbuka untuk umum, " 

1 

AMERIKA Sirihak Karta Baar angkatan beranda 
mendjadi 2.100.000. oran: 

la staf gabungan Amerika 

serta Presiden Truman ke Pasifik. 

Tea dikatakannja bahwa 
tan udara Amerika Serikat 

akan diperbesar hingga terdiri dari 
62 group abat, sedangkan angka. 

tan Iaut & terdiri dari 905 sa- 

tuan, "antara sekarang dan bulan 

bjuni jang akan datang. 

RENTJANA | PERTAHANAN AKAN 
. DIPERBESAR 

Kata Jaranioy, rentjana pertahan- 
“wakt:: ini akan membutuh- 

sebesar 25 miljard dollar, 
| pemimpin? militer A- 

: ng menjusun suatu 
akan  meributuhkan 
uh lebih besar lagi, 

  

    

   
rentjana je 
biaja jang 
jang memer! ukan pengorbanan te- 
naga “lebih besar dan djumlah 
serdadu. Jang lebih banjak lagi. 

: BELANDJA PERTA- 
GKIN 40 MILJARD 

a “Bradioy djuga menga- 
bahwa ia telah menerangkan 

ha di Dotrott, bahwa anggaran be-. 
3 djika perlu mung- 

orbesar mendjadi 30 
jard dollar. 

   

    

   

  

     

   

saha tadi menjanggupi 
men asn sebagian dari 
ereka dan- menjerahkan ke- 

pada H erika Serikat apa sadja 
Tn sungguh2. 

kata 
Serikat, da 

« melalui radio ketika hari Djuma'at 13/10, 

Hara Omar Bradley, kepa- 
am pidatonja jang disiarkan 

sebelum berangkat be- 

  

w -Itompet masjarakat'"- 
Protes Cochran. 

Sebagai suatu surat kabar In- 
donesia jg. termasuk lingkungan 
bangsa2 Asia dengan djalan ini 
»Trompet Masjarakat” protes ke 
ras atas tindakan tentara2 Ame- 
rika cs memperlakukan tentara 
Korea seperti termuat dim ma- 
djalah . Time", demikian a-l. bu- 

nji kawat surat kabar .Trompet 
Masjarakat” Surabaja jg dikirim- 
kan hari ini kepada duta Ameri 
ka Merle Cochran di Djakarta. 

Kawat itu dikirimkan berhubung 
dendan gambar jang dimuat dim . 
madjallah .. Time” jg melukiskan 
4 orang serdadu Korea Utara 

ig harus telandjang bulat sambil 
atjungkan kedua belah tangan- 
nia, berbaris dimuka serdadu 
Amsrika jang memegang senaan. 

Seterusnja kawat tsb. njatakan, 
bahwa apa jang dianggap bagi 
bangsa2 Barat mungkin suatu 
kegagahan mengarak , serdadu2 
Korea dengan telandjang bulat, 
dimata bangsa Asia menundjuk- 
kan pengetjutnja dan tidak kenal 
kesopanan dari serdadu Ame- 
rika. cs. — Ant. 
(Gambar isb kami muat hari Rebo 
il Red, K.R-) 

  

        
  

  

— Undang2 Keamanan USA 
Anggota2 partai totaliter ta' boleh masuk! 

K 
EMENTERIAN luar negeri Amerika ketika hari Kemis memberi in. 
struksi2 kepada konsulat2 Amerika Serikat diseluruh dunia, supaja utk 
sementara waktu pemberian2 visa pasport kepada orang2 asing jang 

ingin mendatangi Amerika, ditunda, 
dalam negeri Amerika jg baru. 

Undang2 ini, jang dinamakan un- 
dang2 anti.subversif, 2 minggu jang 

|lalu tih diterima baik oleh Kongres. 
Walapun telah diveto oleh Presi- 

Gen Truman, rentjana undang2 tadi 

disahkan djuga. 

KOMUNIS & KAUM TOTA- 
LITER DILARANG MASUK. 

Undang2 baru tadi melarang ang- 
gota2 Parai | Unis ,atau anggo- 
ta2 partai2 totaliter lainnja” masuk 
ke Amerika Serikat. 

Pa FRANCO BOLEH 

Selandjutnja UP ketika hari 
Djum'at kabarkan dari Washington, 

: bahwa, menurut pembesar2 Amerika, 
kaum faiangist Sepanjol (organisasi 
fascist jang menjokong Djenderal 
Franco) akan diperbolehkan mema- 
suki Amerika, walaupun undang2 
baru tadi melarang masuknja ang- 
.gota2 partai2 totaliter. 

Dalam insiruksi2 kepada konsulat2 
Amerika tadi dikatakan, bahwa ti- 
dak akan diberi visa kepada setiap 
orang jang ,,sekarang mendjadi atau 
dahulu pernah mendjandi anggota 
dari partai2 Nazi, Komunis atau 
Fascist, atau berhubungan erat dgn 
partai2 tersebut. Ant. AFP. 
  

PENDUDUK AMERIKA 152 DJUTA 
LEBIH 

Pada tanggal 1 September th. 
ini penduduk Amerika Serikat ber- 
djumlah 152.271.000 orang, 1.454 
000 orang diantaranja mendjalan- 
kan dinas militer dalam tentara, 
demikian diumumkan oleh kantor 
tjatjah djiwa pada hari Djum' at. 

Dikatakan, bahwa pada tanggal 
1 September itu 676.000 orang 
anggota tentara Amerika Serikat 

mendjalanka» tugas diluar negeri, 
diantatanja di Korea dan Djer- 
man. Ant. AFP. 

“AMERIKA DJUGA SETUDJU RHEE 

     

   

        

Ant. bebe 31 

DIBATASI 

Amerika Serikat pada hari Djum- 
at menerima baik keputusan jang 
telah diambil oleh Komisi Interim 
PBB untuk Korea untuk memba- 
tasi kekuasaan pemerintah Syng- 
man Rhee hanja dalam lingkungan 
daerah Korea Selatan, ja'ni dae- 
rah semenandjung Korea disebelah 
Selatan garis Been 38 deradjat. 

  

  

& » 

| Telah lama kite 
“golongan II dan ia pegawai fornau- 

| Her utk pindjaman guna pembelian 
sepeda. Tetapi sampai sekarang ma 

1 Gji jg telah menda- 
lah sepeda jg    

  

“nama pe . jang dapat 
itu segera djuga Penta kepada 
    

  

1 sepeda itu 
naik sepeda 

apn djalan    

pegawai negeri 

(akan 'diterimanja, Setelah dilotre, 

sesuai dengan undang2 keamanan 

  

TRYGVE LIE DIVETO OLEH SOVJET. 

Sovjet Uni dalam sidang tertutup 
Dewan Keamanan hari Kemis memveto 
dipilihnja Tryove Lie kembali sebagai 
sekretaris djenderal PBB. 9 Suara me- 
njetudjuinia, satu suara menolak, jekni 
Sovjet Rusia, sedangkan 1 suara blang- 
ko, Tiongkok Nasionalis. 

Sebagai kandidat Sovjet mengadjukan 
menteri luar negeri Polandia, Modze- 
lewski. Pentialonan ini telah-ditolak-o- 
leh Dewan Keamanan. Ant. AFP, 

4 23   

  

     

    

    

      

    

     

     
      
     
      
     

  

      

  

     

      

    

      
   

  

» . Untuk DIOKJAKARTA dan SURAKARTA: 

i 4 — RIS TRADING COMPANY" 
Selandjutnja Agen - Agen diseluruh Indonesia. 

    

  

  

IN) jang terbesar . 

WM)  didjalanan 
jang basah 

dan litjin! 
Tak ada 

loopviak lain 
jang lebih 

antislip ! 

  

: ag Kan Yes—o- 

  

Dari Hoaung Parlemen, 

Sekitar djawaban Korintah, 
(Oleh Redaktur parlementer-kita) 

Bpk naga PEMERINTAH terhadap pemandangan umum babak 
pertama, sangat pandjang. Kalau dibatja seluruhnja, se dikitnja 
alah waktu 4 djam. Jg dibatjakan hanja kurang lebih 1/12- 

nja. Makan waktu 21 menit. 
Seluruh djawabannja dibagi mendjadi 19 bagian. Ditambah 6 lam- 

piran. 
19 Bagian itu ialah : umum, keamanan, pertahanan, luar negeri, 

“dalam negeri, pegawai, 'kehakiman, penerangan, keuangan, perda- 
gangan dan perindustrian, pertanian. perhubungan. pekerdjaan umum, 
.pendidikan, kesehatan, perburuhan, sosial, danagama. 

Lampiran2, jg 4 mengenai keuangan, 1 mengenai pertanian dan 1 
lainnja mengenai perhubungan. 

Semua itu sebagai djawaban atas pertanjaan2 dan gugatan2 95 
orang anggota Parlemen, jg dikemukakan dalam waktu 40 diam. 

Pertanjaan2 jg matjam2, tjampur- 
aduk dan tidak teratur, dapat di- 
pisah2kan oleh Pemerintah, disen. 
diri2kan, Gisusun, dan lantas diberi 
Gjawaban. Baik djawaban bersama2, 
maupun djawaban sendiri2 seorang 

Geini seorang. 
Jang dibatjakan oleh PM Natsir 

pada hari Rabu malam Kamis 11/12 
Oktober itu, hanja bagian pertama. 
Soal2 umum. Jg lain2 disampaikan 
tertulis. Dan baru. diterima para 

anggota Parlemen sehari sesudah itu. 
Jakni pada 12/13 Oktober. 

Hari ini (13 Oktober) umumnja 
para anggota Parlemen belum sem- 
pat membatja seluruh djawaban 
Pemerintah itu. Kesan2 seluruhnja, 
belum dapat memberikannja. Waktu- 
nja untuk mempeladjari memang 
masih lama. Pemandangan umum 
babak II dimulai hari Rabu 18 Okt. 
nanti, 2 

Tapi mendengarkary djawaban per- 
tama (jg dibatjakan PM Natsir) itu 

sadja, umumnja orang telah dapat 
meraba2 isi seluruhnja. Karena se- 

sungguhnja, jg telah dibatjakan itu 
merupakan kesimpulan seluruh dja- 
waban Pemerintah. Sehingga waktu 
Ketua Mr. Sartono memberi tahu- 
kan, bahwa pemandangan terhadap 
djawaban Pemerintah itu akan di 
mulai hari Senin (kemudian diun- 
dur Rabu), seorang anggota (Dr, 
Diapari) menanjakan. apakah tidak 
dapat dimulai seketika djuga ? 
Djawaban Pemerintah diberikan 

@gn suara tenang. 
Dan umumnja orang mengakui, bhw 
djawaban ini (kesimpulannja jang 
dibatjakan oleh PM. Natsir), ring- 
kas, djelas, tegas. Selandjutnja, be- 
rani. 
Dalam hal ini, semuanja memudji. 

Memudji ketjakapan dan keberani- 
an PM Natsir. 
sDari matjam2 pertanjaan dan gu- 
gatan itu, ditemukan pokok 'mak- 
sudnja, Didjawah dengan singkat, 
Dimadjukan pokok persoalannja. Jak- 
ni, Parlemen dapat menjetudjui pro- 

| gram Kabinet atau tidak, dan selan- 

ie tan AN 

  

djutnja dapat menaruh ape rtjajaan 
kepadanja atau tidak. Kalau Par- 

lemen menjetudjui dan menaruh ke- 
pertjajaan, Kabinet berdjalen terus. 
Kalan tidak menjetudjui dan atau 
tidak mempertjajai. Kabinet' bubar. 

Begitulah kesimpulan djawaban 
PM Natsir. 

Jang lain2 djangan diganggu-gu- 
gat, Jang dapat diganggu-gugat itu 
adalah beleid Pemerintah, Sedang 
Pemerintah belum mendjalankan be- 
leid, baru mengadjukan program jg 
akan didjadikan pedoman mendjalan- 
kan beleidnja nanti. 

Prosedur. bentuk dan susunan Ka- 
binet djangan diganggu-gigat. itu 
bukan pertanggungan djawab Kabi- 
net kepada Parlemen. Melainkan 
pertanggungan djawab formateur 
kepada Presiden. 

Reshuffle insidentil. tidak mung- 
kin sekarang. Itu hanja mungkin nan- 
ti, sesudah Kabinet berdjalan, dan 
ternjata ada alasan2 untuk menga- 
Gakan reshuffle, guna perbaikan per- 
djalanan selandjutnja. 
Reshuffle integral itu sama arti- 

nja dengan Kabinet bubar, 
Demikianlah pokok2 djawaban PM 

Natsir. Djelas kata2nja. tegas pen- 
diriannja. Djantan, sikapnja. 

P . 3 j 

API djelas dan tegas belum tentu 
IT tepat dan kena. Djantan. belum 

tentu bidjaksana. 
. Golongan pro Pemerintah, merasa 
lega. Lega dan bangga, karena Pe- 
merintah benar2 boleh dibela. 3 

Golongan opposisi, merasa terpu- 
kul, kata2 Pemerintah jg terus-te- 
rang itu diterima sebagai tantang- 
an, 
Golongan jang masih tengah2, jg 

tadinja belum menentukan sikap. 

terbelah mendjadi dua. Sebagian 
(mungkin ketjil) "mendjadi pro Pe- 
merintah, dan sebagian (kiranja 
esar) lantas menempatkan dirinja 
ifihak opposisi, 
Din karena ketegasan pendirian 

Pemerintah jang demikian itu, kira- 

| (Bersambung halaman 4) 

  

DITJARI. 
  

  

Seorang DIREKTUR 
jang tjakap, memimpin satu Perusahaan Dagang, bangsa 
Indonesia jang sudah berdiri sedjak th. 1945. 

Sjaratnja: stor uang £ 15.000,—. Contan. 
Surat2 dikirim pada Adp. s.k. ini No. 156—10. 
  

  

  DITJARI — 
Bebrapa tukang bikin TIANTING TJAP 
Jang pandei dan berpengalaman, Lebih disuka jang dari Mataram. 

Boleh langsung berhubungan kepada : 

168—10 DJALAN BANK No. 1, PURWOKERTO: 

    
  

Usia Dewasa Lelaki dan Wanita. 

  

    

        

     

BUKU INI MEMBENTANGKAN A. L.: 

1 Hal ihwal Manusia tentang Asmara. Gubahan dari buku 
»  karangannja James Bruce, Anthropologis dan Sexologist, 

Anggauta Manusia Lelaki dan Perempuan. Dari buku ka- 
rangannfja Prof. Paolo Montegazza dan James Bruce. 

Ilmu perhubungan (Asmara). Dari buku Kama Sutra, lagu 
Si Pat'Mo dan Dr. v/d Velde.. 

Faedah dan bahajanja Menahan Kelahiran (Birth Control). 
Dari karangennja Hakim Ben Lindsay, Dr. George Ryley 
Scott, Robert Meadows dan hasil perdebatan antara Dr. 
Margaret Sanger dengan Winter Russell. 

Buku tsb. wadjib dipunjai oleh semua Warga Negara jang telah 
dewasa sebab petundjuk didalamnja sangat berfaedah untuk men- 
djaga kesehatan dan kepuasan bersetubuh. Pula disertai berpuluh- 
puluh gambar jang sangat menarik bagi para Agil-Baligh. 

HARGA PUSAT PENDJUAL, 

sebuah hanja f 10.- Toko buku PAK ROES Ongkos kirim bebas, 
10 buah potong 20pCt. 153—10 Pasar Djohar — SEMARANG. 

     
    
    
    
    
    
     
           

  

      

TUAN da NJONJA2 MEMBUTUHKAN APA?” 
Segera dapat pertolongan : 
Pengangkutan dalam dan luar kota?? 
Perkakas rumah tangga, divan, kasur, lemari, tempottidur dil. 
Untuk keperluan kantor, medja, kursi dll. 
T. Servis jang memuaskan dan tjepat an Tuan Ma sule 
dapat memperoleh di ,BALAI LELANG & PEN 

148—10 »FAISAL' - Djl. Sajidan No. 11- Telef. No. 657 - Jogja. 

TN 

  

t 
  Me apn NN anna aa La Ma an 

kepada kawan-kawan jang memberi bantuan demikian pula 
Dr, R. Soedarmadji berserta Bidan dan Djururawat2nja jang 
telah memberi pertolongan pada lahirnja “anak kita ke IV 

Moh. Sujono 

1950, 

. 

pada tanggal 10 October 

Jogja, 15 October 1950 
| TN Tan, 144—10     
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Dengan djalan ini kita menghaturkan banyak terima kasih | 

  

  

  

 


