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HARIAN UMUM 
“ Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat” 

Kekuasaan sidang umum PBB perlu diperluas. 
BERKENAN dng ditrimanja Indonesia sbg anggauta PBB kalangan 

pem. a,l. menerangkan bahwa dengan sendirinja Indonesia harus 
turut tjampur dim penjelesaian beberapa so'al 'jg timbul dalam ge- 
langgang pertjaturan politik internasional. 

    

Kalangan tsb. selandjutnja me- 
njaiakan, bahwa RI menjetudjui 

 diadgkannja pengeluasaan kekua- 

aan sidang umum PBB dengan te- 
erpegang kepada piagam PBB 
ada pengambilannja sesuatu 

utusan dim Dewan Keamanan 
didasarkan pada persetudjuan jg 

aling sedikitanja 7 orang anggauta. 
Hal ini penting sekali artinja oleh 
karena sesuatu soal penting dim 
Dewan itu dapat dilumpukan oleh 
suatu veto. Selandjutnja Indonesia 
berpendapat pembitjaraan sidang 
umum PBB perlu sekali diperpan 
Cjang dari 24 djam mendjadi dlm 
Waktu beberapa hari. Dengan demi- 
kian setiap wakil2 negara anggauta 

PBB-mempunjai waktu jg tjukup 
untuk merundirgkan hal2 dengan 
semasak2nja lebih dulu dng peme- 
rintahnja. 

Terhadap konp. mengenai perdjan. 
djian perdamian dgn Djepang ka- 
langan tsb menerangkan, bahwa RI 
llm pendiriannja bulat untuk turut 
serta didalamnja karena. Indonesia 
termasuk dim nagara 2 jg mempu- 
njai kepentingan langsung dengan 
Djepang. Hal ini sesuai pula, bahwa 
kalangan pemerintah telah menga- 
Gjukan permintaan untuk mendjandi 
anggauta penuh dari Komisi Timur 

Djauh mengingat, bahwa Indonesia 
telah merdeka dan berdaulat. 

Mengenai kemungkinannja diadju- 
kanuja so'al Maluku Selatan kepada 
Dewan Keamanan kalangan tsb me- 
nerangkan, bahwa pendirian peme- 
rintah dim hal ini ialah bahwa so'al 
Maluku Selatan itu tetap so'al me- 
rupakan so'al intern. Achirnja ka- 

langan itu menjatakan, bahwa pe- 
 meriutah merasa akan merugikan 
aa fihak manapun djuga apabila 

so'al tersebut djadi di adjukan ke- 
pada Dewan Keamanan. 
Menurut kabar jg diperoleh Anta- 

ra dari Kementerian L.N., PBB telah 
minta kepada pemerintah Indonesia 
supaja menempatkan 3 orang Indo- 
nesia pada bagian peperangan Mar- 

kas Besar PBB. Untuk memenuhi 

     

    
   
    

   

hal ini Kementerian L.N. bermaksud 
untuk mengambil djuga oring2 dari 
kalangan wartawan Indoosesia apa 
bila fihak wartawan sendiri mena- 
ruh minat terbadap hal ini. Ant. 

sman mn 

PASUKAN2 PEMERINTAH KONTRA 
GEROMBOLAN BERSENDJATA 

DI MINDANAO. 
| Kira2 1300 orang pasukan peme- 
rintah Filpina jang dibantu dengan 
satu eskadron pesawat terbang pem- 
buru, hari Selasa mulai mengada- 
kan seraogan pembersihan terhadap 
gerombolan bersendjata jang dipim- 
pin oleh Datu Tawantawan, dipro- 
pinsi Lanao, pulau Mindanao. 

Tindakan tadi diadakan, setelah 
perundingan2 tidak berhasil: pe- 
rundingan gentjatan sendjata, jang 

ketika bari Senin diadakan di Tu- 
bod, propinsi Lanao, dan dihadiri 
oleh menteri pertahanan Magsay- 
say, telah gaga! karena ,,ajarat2 
jang tak mu n terdjadi”, jang 
diadjukan oleh Datu Tawan.tawan. 

Djumlab penganut Datu Tawan- 
.tawan kira2 500 orang Moro. 

Terlebih dahula telah dikabarkan 
bahwa Datu tadi telah menolak 
ultimatum pemerintah, untuk me- 
njerah dan melepaskan 12 orang 
jang ditawan oleh gerombolannja. 
guna mendapat uang lolosan-— 

Ant. UP, 

  

KE KONPERENSI ECAFE- 
Untuk menghadiri konperensi E- 

cafe di sangkok pada achir bulan 
ini, Djawatan Fireta Ap 4 
“ngirimwkan 2 orang Wakilnja. Konpe- 
perensi tersebut diantaranja akan 
mempbitjarakan so'al jang mengenai 
lalu lintas. - Menurut keterangan 
jang diperoleh 2 orang utusan tsb. 
ialah masing2 Saudara Gunari dan 

Ir. De Vries. Mereka akan berangkat 
ke Bangkok pada tgi. 21 Octb. jad. 
Gan akan tinggal disana selama 4 
hari. , N Ant. 

  

Membangun kembali djiwa kesatuan 
- Tugas utama Kempen- 

Resepsi Konperensi Dinas Penerangan. 
  

Gang dibalai Pertemuan Umum Kotapradja Djakarta Raya 
dilangsungkan resepsi pembukaan Konperensi. 
jang mendapat kundjungan Presiden beserta para "menteri, pem- RI 

s Penerangan 

besar2 sipil dan militer lainnja dan utusan2 dari Dinas « enerangan 
seluruh Indonesia. 

Setelah pidato dari Ketua Panitya, 
mska Menteri Penerangan Pellau- 
pessy dalam sambutannja a.iI. me- 
njatakan bhw dengan terbentuknja 

- negara kesatuan. maka Dinas Pene- 
rangan kini akan memulai dengan 
perdjoangannja jg baru jaitu per- 
Gjoangan kesatuan. Sebagai langkah 
pertama, demikian Pallaupessy, ja- 
itu mentjari djalan bagaimana tjara 
kita mengisi negara kesatuan seka- 
rang ini. Sebagai sjarat mutlak di- 
katakan, bahwa kitaharus sungguh2 
bekerdja terutama ditudjukan utk 
mendjauhkan perpetjahan diantara 
kita sama kita. Pun kepentingan per- 
seorangan dim masa kesatuan se- 
karang ini haruslah didjahkan. Se- 
baliknja semangat kesatuan harus 
dimiliki oleh orang2 jg merasa ber- 

- tanggung djawab terhadap negara. 
Sesudah seorang wakil dari utus- 

an2 Dinas Penerangan Daerah me- 
njampaikan sepatah duapatah kata, 
maka Presiden Sukarno dipersilah- 
kan memberikan amanatnja. All. 
Gitegaskan oleh Presiden, bahwa 
seperti djuga ia pernah menjatakan 
kepada wartawan Amerika, bahwa 
Gjustru setelah Indonesia mendapat 
kemerdekaan sekarang in!, karena 

| itulah kesulitan2 jang dihadapi ne.. 
Apung kita lebih besar. Kemerdekaan 
bukanlah berarti dus: sekaligus 
makmur, dus segala2nja beres, dus 

aa kesulitan hilang sekaligus, 
tetapi kemerdekaan Nasional hanja 
.suatu kemungkinan untuk menda- 
tangkan kemakmuran dan kesedjah- 
feraan, untuk mangatasi segala ke- 
sulitan dls. Hi 

|. Didalam alam pendjadjahan ke. 
mungkinan itu tidak ada. Sedjak 

“Kita memperolah kemerdekaan, de 
mikian Presiden selandjutnja, maka 
negara adalah hanja alat. belaka. 

    
  

   
'alat dari bermatjam2 kesa- 

uan, jaitu ekonomi, aparatuur ke- 
tanegarsan, militer dll. 

| Selandjutnja sebagai tjonto kesu- 
n2 diambil kenjataan, bahwa ke- 
an pertahanan sekarang ini be- 
      

  

Se 

Dus negara kesatuan adalah djuga 

ada, ternjata dengan adanja 

grombolean2 liar, jang sengadja 
mau menjaboteer keamanan, dan 
pula rasa provinsialisme jang seka- 
rang mulai timbul lagi dibeberapa 
daerah. Tapi. demikian Presiden, 
soal jang tersulit dihadap! penera- 
ngan sekarang ini, jalah memberi 
pengertian kepada rakjat sedemi- 
kian, sehingga dapat dibangun kem- 
bali djiwa dan rasa persatuan nasio- 
nal jang sedjati. Maka oleh sebab 
itu tugas kementerian penerangan 
sekarang ini jalah banjak bitjara 

-. tentang pembangunan djiwa kesa- 
tuan itu. Disinilah letaknja pokok 
dari segala pokok, “sebab kalau 
tidak, maka kita akan lemah meng- 
hadapi segala matjam kesulitan2 
dgan adalah sia2 mentjapai kemer- 
Gekaan sakarang ini. Arbeidsvrevgd 
hanja dapat timbul dari djiya jang 
“bangun kembali. ' 

Achirnja Presiden mengharap ke- 
giatan kita terutama orang2 jang 
merasa bertanggung djawab untuk 
memberi penerangan kepada rakjat 
dengan tjara jang mendalam agar 
dgjiwa kesatuan dapat lekas ba- 
ngun kembali. : 

akan me... 

  

DELEGASI INDONESIA UNTUK 
LAKE - SUCCESS. x 

Dari Kementeriao Luar Negeri 
Giketahui, bahwa delegasi Indonesia 

ig akan berangkat ke Lake Success 
untuk memperlengkapi susunan de- 
legasi sementaranja jang telah ada 
sekarang dibawah pimpinan L. N. 
Palar dalam sidang umum PBB itu, 
jg sudah psti anggavta2nja ialah 
Mr. Moh. Rum (ketua), Dr. Darma. 
setiawan, Mr. Sudjono dap Prof. Mr. 
Supomo untuk bahagian juridisnja. 

Wakil2 dari pihak DPR, jg akan 
terdiri dari 2 a 3 orang itu, sampai 
sekarang belum ada ketetapan na- 
ma2nja. 
Keberangkatan delegasi Indovesia 

ini sendiri masih menunggu selesai- 
nja pemandangan umum dalam DPR 

terhadap pimpinan poliiik dari pe- 

merintah sekarang ini, Ant. 

Komite pembela perda- 
maian Indonesia 

DIUNDANG KE KONPE- 
RENSINJA DI LONDON. 

Dari pehak jg bersangkutan di 
dapat kabar, bahwa Komite pem- 
bela perdamaian Dunia untuk In- 
donesia menerima undangan dari 
Komite pusat di Paris jg dinjata- 
kan: 

1, Konggres Perdamaian ke II 
akan diadakan di London pada 
th. muka. 

2. Indonesia di undang untuk 
datang di Konggres Perdamaian 
tersebut dan diminta supaja me- 
ngirimkan delegasi terdiri dari 10 
(sepuluh) orang. 

tersebut. maka Komite pembela 
perdamaian di Indonesia (Pusat 
Sementara Jogjakarta) bersama2 
dengan Komite2 Djakarta, Sura- 
baja dan Jogjakarta, akan me- 
njelenggarakan suatu Konperensi 
pada tg. 30-10-1950. bertempat 
di Jogjakarta. 

Konperensi tersebut akan me- 
nentukan pengiriman delegasi ke 
London dan 'merentjanakan peker- 
djaan2 selandjutnja. 

Rombongan Agama ke 
Sulawesi. 

Kemarin berangkat. rombongan 
Kementerian Agama ke Sulawesi 
dari Jogiakarta. Di Makassar rom- 
bongan dibagi dua 

Rombongan untuk Sulawesi Utara 
dipimpin oleh KEK. H. Masjkur bekas 
Menteri Agama R.I dgn rombongan- 
nja Sulaiman, Gupawan, ditambah 
Ggn Ismail Napu dari Makassar. Dan 

rombong in kelII untuk Sulawesi 
Selatan dipimpin oleh K. Fakih Us- 
man, bekas menteri Agama R.I. dg 
rombongannja Mr. Sunarjo, Musad- 
dad, ditambah dgn H. Amba Halie 
dari Pare2. 
Rombongan membawa amanst Ke- 

menterian Agama dim melakukan 

penindjauan, penjelidikan serta usa. 
ha2 lain jsng dianggap perlu untuk 
mempersiapkan Djawatan Agams di 
Propinsi Sulawesi serta kemudian 
menundjuk formateur2 bagi pimpi- 
nan Djawatan Agama propinsi dan 
Daerah tersebut. 

Kira2 permulaan Nopember rom- 
bongan2 itu akan meneruskan per 

Gjalanannja ke Den Pasar (Bali). 

—Pada hari Sabtu malam Minggu, 
tanggal 18-16 Oktober 1950 jl. dgn 
mengambil tempat dirumah makan 
»FLORIDA” Purwokerto, telah di- 
langsungkan pertemuan perpisahan, 
berhubung dengan kepindahnnnja Sdr 
R. SLAMET (Patih Purwokerto) ke 
BREBES (Tegai). 

'Coup “D'etat gagal di Syria 
Jordania tjampur tangan. 

EMBESAR?2 ten 
P reka telah senbi 

ra Syria hari Selasa mengumumkan bahwa me- 
smi suatu komplot jang terdiri dari anasir2 

- Syria dan Jordania, untuk ,,menimbulkan kekatjauan2 jang sangat”, 
sebagai pendahuluan untuk merobohkan pemerintahan Syria, 

380 Orang telah ditangkap polisi 
Gan anggota2 tentara: sebagian be- 
sar dari orang2 tangkapan tadi ter- 

“diri dari penganut2 Shukri al Kou- 
waitly, presiden jang dibuang kelu- 
ar negeri, dan agen? Jordania jang 
bertjita2kan ,,“yria Raja” dibawah 

| Radja Abdullah. 
Diterangkan bahwa semua anasirg 

politik jang tidak setudju deng 

pamerintahan sekarang ini, tersang- 
kut dalam Komplotan tadi. 

Penangkapan? tadi dilakukan, se- 
setelah terdjadi penjelidikan2 atas 
suatu pertjobaan untuk membunuh 
“seorang opsir tinggi tentara”. 

Menurut berita dari London jang 
boleh dipertjaja, opsir tadi ialah 

kepala staf tentara Syria. Ant.—UP, 

ubung “dengan “undangan 

Sukarno tg. 25 ke 
Sunda Ketjil 

Presiden Sukarno pada tg. 25 
Okt. jad. akan bertolak ke Sun- 
da Ketjil. Menteri D.N. Mr. As- 
saat dan Sekdjen Kempen, Rus- 
lan Abdulgani turut dalam rom- 
bongan tsb. 

« RUANGAN MAKAN PARLEMEN 
DIBUKA KEMBALI. 

Kemarin dulu petang panitia 
rumah tangga DPR telah me- 
ngadakan pembitjaraan dng. ang- 
gota2 Djaswadi dan Dauhan jg. 
seperti diketahui baru2 ini telah 
memadjukan usul kpd panitia 
tsb. supaja menindjau kembali 
peratuaan, jg berkenaan dng. la- 
rangan masuk bagi kaum warta- 
wan dalam ruangan makan DP 
R. Sebagai hasil dari pembitja- 
raan ini, maka mulai kemarin tgl. 
18-10-50 para wartawan diper- 
kenankan kembali memasuki ru- 
angan makan tsb. RD, 

- 

   

Menteri LN Roem: 

    

  

Langganan : 

Sebulan. ..... so. f 6—a |) 
Ederar Sana na, Oh 

- 

.. 

Adpertensi: 

1 millimeter, 1 kolom. . £ 0.50       

  

2 2 

Pengangkatan wakil2 diluar negeri 
(... ditindjau kembali. 

Nyai suatu keterangan kemarin Menteri L, N. Mr. Moh Roem: 
menjatakan, bahwa pengangkatan perwakilan2 R. I. di luar ne- 

geri akan diadakan penindjauan kembali. Hal ini berarti membuka 
perwakilan? jang baru pada negara2 jang dewasa ini: dianggap 
penting dan selandjutnja memperkuat susunan beberapa perwakilan 
R. I. jang telah ada sekarang ini. 

Dengan pembukaan perwakilan 

baru itu dimaksuikan untuk me- 
nempatkan misi diplomatik dengan 
Djepang dan. RRT. Disamping itu 
pemerintah bermaksud djuga untuk 
mengangkat duta besar baru untuk 
Fakistan sebagai ganti Mr, Samsu- 
din jang telah wafat, menempatkan 
duta besar di Irak dan perwakilan 
di Djedsh jg sekarang ternjata su- 
kar untuk digabungkan kepada ke- 
dutaan RI di Mesir. - 

Pada pokoknja dim sc'al menga- 
dakan perwsk lan2 diluar negeri itu 
pemerintah berpendirian, bahwa hal 
ini hanja akan dilakukan dengan 

  

Peperangan di Korea. 

PYONGYANG DIKEPUNG DARI 
..... SEGALA DJURUSAN. 

Menurut laporan2 jang sampai di Markas Besar tentara ke-8, 
dipisi ke-1 Korea Selatan malam Rebo jl. telah mentjapai suatu 
tempat 12 mil tenggara Pyongyang dan dengan demikian telah ber- 
ada pada djarak artilleri dari ibukota Korea Utara. Djurubitjara 
dipisi ke-1 dalam laporannja mengabarkan bahwa 2 resimen dari 

uli dan Hwa An telah menggabungkan diri untuk penjerbuan 
jang terachir terhadap kota yongyang. 

| Dalam gerakannja itu kedua 
resimen itu tak mengalami per- 
lawanan sama sekali. Menurut 

“keterangan itu dipisi kavaleri 
'kerl Amerika telah bergerak 
madju kearah utara dari Hwang- 
Rn hingga suatu tempat 20 mil 
selatan Pyongyang. 

AS Dipantaf “timur “dipisi induk 
tentara Korea Selatan hari Rebo 
telah masuk ke Wambung, kota 
pusat perindustrian jang besar 
dipantai timur Korea, dan terletak 
pada garis lintang 40 deradjat. 
Suatu kolone Korea Selatan lain- 
nja masuki dusun2 perbatasan 
dari kota Hungam. 

Satuan2 pelopor Amerika dan 
Commonwealth sementara itu te- 
lah masuk kota Sariwon 50 km 
selatan Pyongyang dan kota besar 
terachir dimuka ibukota Korea 
Utara. Satuan2 lain2nja dari di- 
pisi ke-1 Korea Selatan telah 
merebut Ouille didjalan pegu- 
nungan Suan ke Pyongyang dan 
kini hanja tinggal 35 km dari 
ibukota tersebut. Dipisi ke-8 Ko- 

rea Selatan jang sedang bergerak 
madju melalui djalan besar Won- 
san Pyongyang kini telah mere- 
but Pyongyaiwon 75 km timur 
Pyongyang. Ant. U.P. 

negara2 jg kedudukannja sungguh2 
di pandang penting bagi Indonesia, 
Demikian keterangan Menteri L.N. 

Mr. Moh. Rum tentang hal tsb ke- 
pada wartawan Antara, 

—ama — 

BURUH P. G. WRINGINANOM 
MOGOK 3 HARI. 

Seminggu jang lals terdiadi Pe- 
mogokan di Pabrik Gula Wringin- 
anom, jang berlaku bingga 3 hari 
lamanja, sedjak tgl 78 Okt. djam 
9 malam, sebingga tgl. 10 Okt, pu- 
kul 4 sore. Alasan2 antaranja ka- 
rena fihak madjikan tidak suka 
membajar uang lembur. 

2 KOMPI TRANSMIGRAN SOLO. 
.Antara” mendapat kabar, bhw. 

tidak lama lagi akan berangkat dari 
Solo rombongan  transmigranten 
angkatan kedua ke Kslimantan jg 
terdiri dari kompi masing2 sebesar 
26 orang, jg akan dipimpin oleh 
Nitiwardojo. Persiapan2 kini sedang 
didjalankan, terutama, usaha2 utk 
mendiamin kehidupan keluarga jg 
azan ditinggalkan, agar para trans- 
migranten nanti tidak usah tergang- 
gu pikirannja karena memikirkan 
garis belakang. 

2400 DJUTA UNTUK PERANTJIS/ 
INDO CHINA. 

Dengan resmi diumumkan di Was. 
hington, bahwa di Amerika Sarikat 
akan menjediakan untok Perantjis 
Gain Ipdo China sedjumlah 2400 djuta 
dollar dari djumlah 6 000 dinta dollar 

Fonds Pertahanan 'g telah disetudjui 
oleh Konggres. Ant. UP. 

  

Pasukan?. Amerika 21 mil” — 
selatan Pyongyang. 
Hamhung sudah diserbu? 

URUT pengumuman markas besar tentara ke -8, divisi ke-1 
PT Korea Selatan telah merebut Hwa-am, 23 mil sebelah tenggara 
Pyongyang, sedangkan divisi ke-1 kavaleri Amerika telah sampai 
di Hwangju, 21 mil sebelah selatan dari ibu-kota Korea Utara tadi. 

Sariwon, sebuah kota besar jang 
ietaknja 12 mil sebelah selatan 
Hwangju, telah dihindsri oleh divisi 
ke1 Amerika, akan tetapi brigade 
Inggris ke-27 mendjumpsai perlawa- 
nan ketika hendak merebut kota tadi. 

Perlawanan jang dilakukan oleh 
kira2 3:0 orang pasukan Korea Uta- 
ra di Sariwon tadi dapat dikalah-. 
kan dengsn tembakan2 mortier, 
dan serangan? dari udara. 

  

Pemandangan umum Parlemen babak II. 

Pembentukan kabinet harus di 
pertanggung djawabkan. 

Kn pagi DPR mulai pandangan umum babak ke II atas 
keterangan pemerintah A.I. kelihatan PM, Moh. Natsir, wk PM 

Hamengkubuwono IX. dan menteri2 lainnja. Dim sidang itu hadlir 
sedjumlah 185 orang anggota parlemen. 

Pembitjara pertama dari djumlah 42 orang jg menjatatkan diri 
utk berbitjara, tuangDjapari, berpendapat, bhw djawaban pemerin- 
tah sebetulnja dpt diadadakan lebih pandjang lebar lagi. Kemudian 
tuan Diapari menjatakan keberatan2 thdp kebidjaksanaan pemerin- 
tah: 

A.T, ia menjebutkan pendirian pe- 
merintah thdp persetudjuan2 KMB 
sebagai hal jg tak sesuai pendapat 
rakjat. Ia mengemukakan kechawa- 
tiran, bhw peristiwa2 seperti soal 

Ambon sewaktu2 akan mungkin me- 

mmuntjak. Ia menjatakan, bahwg se- 
bab2 masaalah ini boleh dikatakan 
sebagainnja harus ditjari dlm perse- 
tudjuan2 KMB. Ia meminta, supaja 
persetudjuan2 KMB itu ditindjau 
kembali, sehingga perhubungan dgn 
neg. Bid. akan berada dim keadaan 
jg lebih menguntungkan bagi Indo- 
nesia, 

Tuan Diaparidalam pidatonja ber- 
ulang2 meletakkan titik berat pada 
keharusan, bahwa tidak sadja kea- 
Gaan sekarang ini harus ditindjau, 
akan tetapi djuga kita harus mengi- 
ngat pula kepada masa dapan. Ber- 
kenaan dengan pembentukan dan 
penjusunan kabinet tuan Dispari 
mengatakan bahwa menurut penda- 
patnja soal ini harus dipertanggung- 
djawabkan, 

HARUS DIPERTANG- 
GUNG DJAWABKAN. 

Tuan Sunarja dari FNI memper- 
kuat pidato tuan Diapari dengan 
menjatakan pula bahwa pembentuk- 
an kab'net harus dipertanggung. 
djawabkan. 

Kalau tidak demikian, demikian 
katatuan Sunarjo makaakan dapat 
menimbulkan suatu konvensi. Kebi- 
djaksanaan kabinet Natsir, tidak 
dapat disetudjuinia dan a.l. dite- 
rangkannja, bahwa pemerintah ter- 
lalu banjak mengemukakan hal2 
jang kikatakan sebagai tidak dapat 
dirobah2 kepada parlemen. 

Djuga tusn2 Siau Giok Tjan dan 

Asarudin tidak dapat menjatakan 
persetudjuannja dengan djawaban 
pemerintah, 

Sesudah angg. tak berpartai We- 
dijodiningrat mengadakan suatu pe- 
mandangan tentang langkah tudju- 
an dilapangan kebudajsan, dlm ma- 
na Indonesia harus bergerak, maka 
anggauta Luat Siregar dari 

Kedaulatan Rakjat menjatakan, bah. 
wa djawaban pemerintah tak mem- 

buka aspect2 atau pemandangan? 
jg baru, dan bahwa menurut pen- 

dapatnja, sokorgun pada pemerin- 
tah dim soal kebiijsksanaan serta 
programnja tidak mungkin dila- 
kukao. 

Tuan Major Polak kemudian me- 
minta kpd pemerintah, supaja mem. 
berikan keterangan? jg lebih djela- 
mengenai politik penerintah terha- 
dap soa12 golongan kstjil. Ia mem- 
bela pendirian, bahwa perghapusan 
golongga ketjil sebagaimana jg se- 

irigasi, 

Disajap kiri dari pasikan2 Serikat, 
divisi ke-24 Amer'ka madju ke Hse- 
ju, kota pelabuhan jang letaknja 
64 mil sebelah selatan Pyongyang. 

D kabarkan barwa pasukan2 Ame. 
rika berhisil merebr:t kota tersebut, 
setelah pesawat? terbang Amerika 
menghantam pertshanan disana. 

Pasukon2 Selatan me. 
masuki Hamhung ? 

Dipantai timur, divisi induk Korea 
Selatan dikabarkan oleh pengintai2 
Gsri udara, telah mulai memasuki 
kota Hamhung. 
Hamhung adalah kota perindus- 

terin jang besar. Ant. UP, - 

  

karang ini tida lah Gapat dilakukan 
tergesa-gesa, dan babwa utk golo- 
ngan2 ketjii sepatutnja diberi suatu 
tempat jg lajak, 

& 

Ia mengadjukan permintaan, su- 
paja djawatan minoriteit dipertahan- 
kan dan diperluas. 

MASUKKAN 
PADA APRI. 

Anggauta Bebasa Dieng Lalo dar 
PNI Merdeka dim pintas Na Pp pd 
kakan suatu mosi utk meminta kpd 
pemerintah supaja soal gerilja hen- 
daknja diselesaikan, dng memasukkan 
pera pedjoang gerilja terutama di Su- 
lawesi seluruhnja. kedalam APRI 'Ke- 
mudian tentu dapat dipertimbangkan 
utk mengadakan rasionalisasi. Anggau- 
ta2 jang berdiri dibelakang mosi ini 
berpendapat,b ahwa soal gerilya itutidak 
dapat diselesaikan dng kekerasan sen- 
djata, 

Tuan Andi Lolo menjatakin ke- 
Chswatirannja, bahwa pemerintah 
tidak tjukup memberikan perhati- 
an akan pendapat2 dalam pariemen. 

Tuan Enoh berranja bagaimana 
penggantian para anggauta parle- 
men utk Pasundan pada dewasa ini 
diatur dan apakah pemerintah hen- 
dak memberikan perhatian jg lebih 
besar pada perbaikan bangunan? 

GERILJA 
& 8 

Ki Hadjar Dewantoro adalah etudij 
bahwa kabinet harus memberi aa 
gungan diawab dlm soal pembentukan 
pemerint-:h dan pendiriannja ini adalah 
terlepas duri soal setudjiu atau tidak 
setudjunja dengan pemerintah. la ber- 
harap, bahwa akan timbul kerdja sama jang harmonis antara kabinet dan par- 
lamen. 

Sesudah tuan Nerus Gintingsuka 
mendesak penempatan atau penem- 
patan kembali orang2 tjakap dalam 
pimpinan di Sumatera-timur, maka 
angg Lobo kemudian menjatakan, 
bhw ia akan meniokong pemerintah. 

Sidang diteruskan kemarin malam, 

“ 

  

Ss 

. 
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inet Na 

    

..dan keliru sama : 
— Publikasi-Informasi 

| Pada dasarnja, demikian Sekreta- 
ris tsb. kabinet Natsir ja men- 

|. @jalankan program meli 
|. K.M,B. adalah lebih tjon ' kepada 

  

    
   

| mumnja, tertimbang “pada kaum 
| “Buruh dan Rakjat umumnja. Kalau 
| kabinet Natsir tjampur tangan dan 

lah karena melihat kekuatan massa 
“kaum Buruh jang sanggup untuk 

akan ditingkatkannja pemogokan 
| mendjadi aksi umum S.O.B.S1I. Dja- 
| Gi usaha Natsir adalah lebih bersi- 
|. pat ,zelfbehoud” didalam arti mem- 

, 2 perpandjang umurnja dengan djalan 

: lekas menjelesaikan pemogokan jg 

kt | dengan tidak disengadja dapat mem- 
5 pertjepat ambruknja. kabinet tsb. 

$ Teranglah bahwa kemenangan SAR- 
“ BUPRI adalah ingan s 

"Buruh kareha kekuatannja sendiri 
| jang selalu bertambah kuat, demi- 
kian sekretaris Publikasi informasi 
(PP Sarbupri pada koresponden ,,KR”. 

  

itu, kita menanjakan pendapat ka- 
langan Kementerian Perburuhan. 
Kalangan itu menjatakan bahwa 

ya 

Fraksi 1 PKI ati Mosi- 
Ka Natsir, 

Didapat kabar, bahwa dalam pe- 
mandangan umum babak kedua nan. 
ti, fraksi P.K.I akan memadjukan 

. pertanjaan kepada pemerintah ten- 
. tang pelaksanaan mosi-Natsir jang 
:telah disetujjui oleh parlemen RIS, 
tempoh hari, jaitu mengenai perdju- 

: angan rakjat Vietnam... 
|. Dalam pada itu didapat kabar 
pula, bahwa Mr. Usman Sastraa- 
“midjojo, bekas wakil Indonesia di 
Australia, jang kini  diperbantukan 
pada Kementerian Luar Negeri, pada 

| beberapa hari jad. ini akan membe 
rikan keterangan kepada parlemen 

' tentang politik Australia terhadap 
| Indonesia. Sangat mungkin ketera- 
nagan itu akan diberikan dalam 

" sidang tertutup. Ant ah 

“Pemerintah ta'tahu per- 

Kata Inije Saleh. 
Daiam pertjakapan dgn Intje Sa. 

  
Pi “ 

leh kepala daerah Sulawesi Selatan 

jg telah adakan pembitjaraan2 dgn 
Pemerintah Pusat a.I. dikatakannja, 

. bahwa Pemerintah Pusat maupun 
 Tumum . kurang sekait mengetahui. 
. perkembangan? jg ada di Indonesia 

|. Timur, Djuga suatu rentjana konkrit 
“ dalam pemetjahan masalah2 politik 

|... utk daerah ini belum ada sedang- 
|. kan Kementerian Dalam Negeri sen 

| Giri dalam sikap menunggu. 
: Mengenai soal gerilja -dikatakan 

| bhw hal ini mendapat perhatian be 
“sar di Djakarta dan Pemerintah 
bentuk satu komisi urusan umum 
“dimana djuga termasuk soal .geril- 

: ja didalamnja jg akan selidiki kea- 
daan disini. ' naa 

0. |Ditanja tentang soal ,,RMS- Intje 
Ta |. Saleh mendjawab bhw Pemerintah 

Ai 1g Pusat tidak berkisar dari pendirian 
ha Y “nja semula walaupun sedang diada- 

kan pembitjaraan2 dgn UNCI, dan 
2 sikap Pemerintah ini sangat disetu- 

K | djui oleh kalangan politik disana. 
$ | AAN PR : Ant. 

Bi Zuster - Maatschappijen 
(0 minta naik pensiunnja. 

bahwa 100 orang pensiunan dari 
perusahaan kereta api jang dulu 

| disebut Zustermaatschappijen seperti 
SJS. SC3, OJS dan SDS jang terse- 

“bar diseluruh Indonesia telah mem- 
“bentuk sebuah panitia dibawah pim- 
pinan Rasiman dan H.J. Breedveld, 

“. “imbuhan bahan bakar ini maka Gi Salatiga. Ni . 
|. Maksud panitia itu ialah akan 
mendesak agar jang berwadjib dari 
“perusahaan itusuka menaikkan uang 
Santa jang diterima sekarang, dgn 
alasan bahwa uang modal pensiun- 

» fonds jang diperbungakan (belegd. 
5 “Red, Antara) dinegeri Belanda ni- 

-lainja sangat berbeda dengan uang 
jang ada di Indonesia, jaitu 1 gul- 

.den Belanda & 3 rupiah Indonesia, 
. Berita tsb tidak menjatakan be- 
rapa minimum dan maksimum pen- 
.siun jang diterima sekarang oleh 
bekas buruh perusahaan kereta api 

|) feb. Ant. 1 NONA 

    

|. Djangan salah paham! 
|. Pernjataan ,,Organisasi Sarekat 

. Buruh 'Tambang Minjak Indonesia 
'Wonokromo” pada tgl 1 Okt. 1950, 
jang pokoknja bermaksud mengga- 
bungkan diri sebagai Tjabang 8. B. 

| T, M. I. dengan Pengurus Besarnja 
di Djakarta, adalah lepas dari 
pertanggungan djawab S. 

   
      

    

   
    

Uh GA Bot ML Tian dug ore 
5 1. kromO. 4 Et Kn e 

LS B.T.M,I, Tjabhang Wo- 
0 nokromo tetap berdiri di- 

belakang Pengurus Besar- 
nja jg berkedud 

00 Barabaja, 
       
   
   

akan : 

A.L.S. dan kapital monopoli seu- 

" berhasil sekedar memaksatambahan 
| konsessi dari pihak Kapitalist ada- Pjakarta terhadap soal2 buruh dan 

mogok berlama-lama serta karena: 

kemenangan .klas ' 

| Mengenai keterangan PP Sarbupri 

: kembangan di Rr 0 rintah 

2 Dai Semarang didapat kabar, 

  

Putjuk Pimpinan SARBUPRI. 
' memang pada Umumnja benar pen- 
dapat Sarbupri, karena buruh jang 
tergabung dalam Sarbupri sungguh 

uat dan sanggup mogok lama se- 
kali. 

&. Kegiatan kedutaan Amerika 

  

| Selandjutnja kalangan itu mene- 
'rangkan bahwa sekarang tampak 
'ada kegiatan kedutaan Amerika di 

ipemogokan di Indonesia. Sampai 
.dimana kegiatan kedutaan USA itu, 
kalangan Kementerian Perburuhan 
:tak mau memberi pendjelasan. Tapi 
"menurut kalangan jang mengetahui 
pada waktu achir ini Campbell dan 
Kelley, wakil2 kedutaan USA urus- 
jan perburuhan mengadakan pembi- 
.tjaraan2 dengan pembesar2 Kemen- 
terian perburuhan, diantaranja dgn. 
Menteri Suroso dan Mr. Sumarno, 
sekdjen Kementerian tsb. 7 

«. Kalangan itu selandjutnja mene- 
'gaskan bahwa tampak wakil2 ke- 

| dutaan USA di Djakarta menga- 
»,dakan penjelidikan dan analisa ten. 

. tang setiap pemogokan jang terdja 

di di Indonesia. Analisa mereka itu 
jang berdasarkan ilmu mereka ki- 
rimkan ke Wasbington, jang tentu 

| nja akan mereka gunakan sebagai 
bahan guna menjusun taktik dan 
strategi setjara ilmu pengetahuan 
untuk menghadapi soal buruh di 

Indonesia, bahkan tindakan? itu me 
reka lakukan disetiap negeri di 

“Asia Tenggara, sehingga dengan 
tangkas Pemerintah Amerika da- 
pat menghadapi segala kemungkin- 
an di Indonesia dan Asia Tenggara 

|| Ke 1 1 | 4 | Ye $ : 

3g & ndong pada A. L. 5. 

—. dan kapital. monopoli. 
: ( Oleh Wartawan KR. Djakarta ). Na 

ANGGARAN, bahwa kemenangan SARBUPRI adalah tidak sewa- 
(RA djarnja, melainkan karena bantuan Kementerian Perburuhan ada- 
"lah tidak betul dan tidak benar. Oleh karena, ada ba- 
'njak pihak pula jang beranggapan, bahwa kemenangan SARBUPRI 
adalah kemenangan kabinet Natsir jang ,,bidjaksana”, adalah salah 

ke sekali, demikianlah diterangkan oleh Sekretaris 

istimewa mengenai soal gerakan 
buruh. 

Lagi pula kedutaan USA di Dja- 
karta memberikan brosur2 dan ma- 
djaliah2 pada pembesar? Indonesia 
dan orang2 penting jang ada hu- 
bungan dengan gerakan buruh. Ten- 
tunja pemberjan itu dengan mak 
sud: untuk mempengaruhi opini pem- 
besar2 dan orang2 penting kita, agar 
mereka dapat menaruh simpati ter- 
hadap pendapat dan kejakinan po- 

“litik perburuhan USA. 
  

15 Pemimpin Sarbupri 
jang ditahan 

Sebagaimana pernah dikabarkan, 
“paru2 ini di Atjeh Timur telah dila 
kukan penangkapan atas diri 15 o- 
rang pemimpin Sarbupri di Tami- 
ang. dan hingga kini mereka masih 
ditahan. Kabarnja penangkapan ini 
dilakukan berhubung dgn sesuatu 

hal jg dipandang .oleh pihak jg ber- 
wadjib didaerah itu telah melang- 

- gar batas2 undang2 
Dari Kotaradja telah datang ke 

Langsa, Kepala Polisi dari ,,propin- 
si Atjeh“ guna menjelidiki penang- 
kapan tsb. 

Sementara itu diperoleh. kabar, 
bhw Sarbupri di Tamiang telah me- 
njampsikan surat pernjataan kepa- 
da pihak kepolisian, bhw mereka 
akan mengadakan demonstrasi ke 
Kwala Simpang, bilamana pemim. 
pin2 Sarbupri jg ditahan itu sam- 
pai tanggal 16/10 ini belum djuga 
dikeluarkan dari tahanan dikotaitu. 
Ant. 

Isteri Buruh SBGN Solo.” 
Pada tg, 13 10-1950 telah dapat di 

bentuk suatu ikatan dari para istri 
buruh dari-anggota SBGN “Serekat 

Buruh Garam Negeri) Tjabang Su- 
rakarta. Dengan susunan pengurus. 

Ketua Nj. Koestur 
Wk. Ketua :- ,, Dinuri 
Penulis Ie» Wahjati 

  

Kenaikan tarip ANIEM tak da- 
pat ditarik kembali 

Djawaban Menteri Pekerdjaan Umum. 
AT pertanjaan anggota2 Djaswadi cs. tentang bagaimana peme- 

tjahan soal kenaikan tarip ,,Aniem jang menggelisahkan rakjat, 
terutama di Surabaja dan Malang, Menteri fekerdjaan Umum me- 

adalah sbb : 

Dengan sangat menjesal peme- 
rintah menjatakan disini, bahwa 
pemerintah tidak dapat menarik 
kembali keputusan tentang kena- 
ikan tarip Aniem, sekalipun pe- 
merintah dengan sungguh2 dapat 
merasakan apa jang mendjadi do- 
rongan penduduk kota Surabaja ' 
untuk menuntut dihapuskannja ke- 

- naikan itu. Perlu kiranja disini 
diterangkan, bahwa keputusan ini 
telah diambil sesudah dipertim- 
bangkan matang2 segala sudut 
dari pada soal ini sedjak 13 Mei 
sampai 10 Agustus. Djika seka- 
rang kabinet jang baru ini me- 
nindjau kembali segala pertimba- 
ngan2 dulu itu, maka pemerintah 
dgn sangat menjesal tidak dapat ' 
menarik kembali putusan itu, de- 
ngan tidak merugikan kepenti- 
ngan negara. 

Bila ditiadakan kenaikan tarip 
listrik, maka pemerintah mungkin 
terpaksa memberi subsidi Aniem 
dan ini tidak adil oleh karena'ini 
berarti, bahwa rakjat diseluruh 
Indonesia akan ikut membajar lis- 
trik jang dipakai oleh penduduk 
di Surabaja termasuk djuga kaum 
bermodal dan kaum perindustrian. 

Pada pembitjaraan pemerintah 
dgn. Aniem telah ditetapkan utk. 
mempertjepat penurunan tarip lis- 

trik Aniem dgn. imbuhan- bahan 
bakar itu dan dimulai 1 Oktober 
1950. 
Dengan penghapusan sebagian 

tarip2 Aniem akan berkurang lagi 
dgn. kira2 22 pCt. buat pemakai2 
jang mempunjai alat pembatas 
(stroombegrenzer). Keturunan ta- 
rip listrik ini berlaku buat semua 
tempat jang mendapat listrik dari 

| tewaga air Kali Konto, jaitu Su- 
rabaja, Malang, Pasuruan, Pro- 
bolinggo. 

Pemerintah akan mengusahakan 
penerangan jg. lebih !uas tentang 
masalah kenaikan tarip ini, supaja 

“salah faham dapat dihindarkan. 
. Program Kementerian Pekerdja- 

an Umum dan Tenaga ialah : 
I. Mempertjepat pemugaran (re- 
constructie ), pemulihan ( rehabi- 
lisasi) dan perluasan. 
II. Membantu  menjelenggarakan 
perumahan rakjat. | 
II. Memperluas pembangkitan lis- 
trik. Memulai menasionalisasikan 
perusahaan2 listrik. Ia AN 

Dgn.  dikuasainja perusahaan2 
listrik itu oleh negara, maka ke- 
elisahan rakjat pada tiap2 kena- 

. dihargai, 

“njampaikan djawaban kepada ketua parlemen, jg selain bagian2 jang 
sudah kita umumkan sebagai djawaban pemerintah pada umumnja, 

3 
Ketjepatan menasionalisasikan 

itu harus di sesuaikan dgn. keku- 
atan keuangan negara dan keku- 
atan tenaga ahli negara agar su- 
paja perkembangan negara kita 
.dlm. hubungan jg. lebih luas dja- 
ngan menderita kerugian. 

Ant. 

Sabang sekarang. 

Tentang keadaan pulau Sabang 
semendjak penjerahan kedaulatan 
Pembantu ,,Antara” di Kotaradja 
menulis sbb: 

, Sedjak kembalinja kepada RI pada 
tg. 28 Maret jl, kehidupan. Sabang 
berangsur2 disesuaikan dengan se- 
mangat kemerdekaan dan usaha me- 
nasionalisir berbagai lapangan usaha 
Gipulau tsb giat dilakukan. Partai2 
politik sudah mulai dibangunkan a.l. 
Masjumi dan PSI, djuga organisasi2 
Perwari dan Buruh. Semua pimpinan 
pemerintahan Gan badan? penting 
lainnja dikemudikan bangsa Indone- 
sia dengan tenaga? bangsa lain se- 
“bagai pegawai biasa bersama2 dengan 
orang2 Indonesia sendiri. " 

Perdagangan sebagian besar ma- 
sih dalam tangan Tionghoa dan ha- 
nja sebagian ketjil sadja di tangan 
Indonesia. , 

Keamanan dipulau ini dapat dipu- 
Gjikan dengan tiada terdapat sesu- 
atu pelanggaran besar. Nama2 dja- 
lan sudah di Indonesiakan semua.- 

Djawaban Pemerintah: 

    

  

Tentara PBB di Korea sedang berperang. Ibu Kota Korea Utara, 
Pyongyang sedang teranijam, 21 mil lagi.— 

  

Pemakaman Djinazah Amir CS. 
Hari Minggu tgl. 19 Nopember jad. 
MUDIGDO, anggauta DPR, Wakil Partai Sosialis, dan J. 

N Nj. D. Mangku. Ketua Panitia Perawatan Djinazah Korban2 
Peristiwa September 1948, kemarin dulu telah datang di Solo dari 
Djakarta. jang seperti diketahui untuk meminta kedatangan resmi 
dari Pemerintah Pusat mengenai penanggungan djawab pemerintah 

Ngalihan itu. 

Kepada wartawan ,,K.R“. mere- 
ka menerangkan, bhw P.M. Natsir 
karena kesehatannja terganggu, 
tidak dapat memberi keterangan 
kepadanja. Achirnja mereka, de- 
ngan disertai oleh Nj. Amir Sja- 
rifuddin dan Nj. Oei Gee Hwat, 
pada hari Kemis tgl. 12 Oktober 
mestinja akan audiensi pada Pre- 
siden Stikarno. Tapi, berhubung 
dengan banjaknja tamu2 hari itu, 
maka Presiden tak dapat mene- 
tapi waktu jang telah ditentukan 
untuk menerima delegasi para 
djanda Amir' cs itu. Hanja di 

. djandjikan kepadanja, bahwa pa- 
da lain hari, djika Presiden ber- 
sedia menerima mereka akan di 
beri kabar. 

Sementara itu, karena para ke- 
luarga dan Panitia telah dapat 
izin dari pemerintah Surakarta 
untuk membongkar memakamkan 
kembali djinazah2 11 orang itu, 

. dan pula telah dapat keterangan 
resmi dari pihak Kepolisian Su-: 
rakarta, bahwa memang benar 
Amir cs telah dihukum militer 
oleh Pemerintah, maka oleh Pa- 

“nitia dengan semufakatnja para 
keluarga, telah ditentukan waktu 
untuk membongkar dan mema- 
'kamkan kembali para djinazah 
itu, jaitu pada hari Minggu tgl. 
19 Nopember jad. 

Selain itu, Nj. Mudigdo pun me- 
njatakan bahwa soal-Amir cs itu 
akan dikemukakan olehnja dalam 
pemandangan umum sidang DPR 
jad ini, Hal ini, pun mengingat bah- 
wa ternjata sukar mendapat kete- 
rangan resmi dengan setjara me- 
ngirim delegasi kepada pemerintah. 

BENDERA MERAH SETE- 
NGAH TIANG. ' 

Dalam hubungan diatas, didapat 
kabar dari Sekretariat Sentral Biro 
Sobsi, bahwa Sobsi dengan seluruh» 
97 tjabang nja, pada hari upatjara 
pemakaman djinazah2 tsb diatas 
akan mengibarkan bendera "merah 
(bendera buruh) dan merah-putih 
setengah tiang, sebagai tanda ber-. 
kabung. Kabarnja, Sobsi pun akan 
minta kepada seluruh gabungan 
serikat2 buruh diluar negeri, baik 
jang tergabung daiam WFTU mau- 
pun jang tidak, jang progressif, su- 
paja mereka djuga turut berduka 
tjita. 

DJANDA AMIR CS ANGGAU- 
TA KEHORMATAN SOBSI. 

Dalam pada itu, Sobsi dalam ra- 
patnja antara Pengurus2 Besar Se- 
rikat2 Buruh baru2 ini, pun telah 

.tentang penghukuman militer kepada Amir cs. jang kuburnja di 

menetapkan para djanda dari Amir 

Cs. sebagai anggauta kehormatan 
Gari Sentral Biro Sobsi.. Menurut 
keterangan Sobsi hal ini adalah se- 
bagai balas tanda djasa kepada 
Amir cs. Dan seperti diketahui, 
Sobsi telab memproklamirkan Amir 
Cs. (11 orang) itu sebagai Pahla- 
wan2 Buruh. (BS). 

KEGENTINGAN DI DJONG- 
GOL. 

Wartawan ,,KR” jang mengadakan 
penindjauan didaerah Djonggol dae- 
rah Bogor, baru2 ini dikatjaukan oleh 
gerombolan jang tidak bertanggung 
Aajawab menulis, bahwa djumlah de. 

sa jang dibakar ada delapan desa, 
dibakar 217 rumah. 

Adapun kerugian jang sudah bisa 
ditaksir ialah desa Leuwitjatjak 
jang dibakar ada 50rumah, 20 kam. 
bing digiring oleh gerombolan, 1000 
kwintal padi hilang kerugian ada 
f 115,300. Jang masuk Leuwitjatjar 

“antara lain ada terdapat 4 orang 

Belanda. Orang2 jang terbakar ru- 
mahnja sampai sekarang masih me- 
numpang disanak keluarganja. Ku. 
rang lebih 1.300 penduduk mengung. 
81. 

Menurut keterangan ada Gua se. 
bab adanja tindakan2 jang tidak 

bertanggung djawab ialah: 1. pemin 
dahan tentara dan belum datang 
pengganti pada waktunja, 2. pen- 
duduk beberapa kampung jang se- 
belumnja KMB membantu gerombol 
an mengingat hanja ada satu tenta. 

ra jang resmi ialah TNI kemudian 
berdiri dibelakang TNI. 

    

Beberapa tjeramah. 

akembaga Masjarakat Jogjakarta 
adakan tjeramah di rumah Dr. Tjoa 

“tg.200ct.1950-hariDjum'at: 
tentang kewadjiban Universiteit Ne- 

"igeri Gadjah Mada dalam pembangu- 
nan Masjarakat, oleh Prof. Dr. Sar- 
djito, tgl. 23 Oct. 1950—hari 
Senin, Selajang pandang di Euro. 
pa Barat, terutama di Inggris, oleh 
Prof: Mr. Djojodiguno. 

2 

Atas usaha Parkindo tjab. Jogja 
besok Saptu malam tg, 21 Drs. Soe. 

TN akan mengadakan causerie 

tentang: ,,Ke Tuhanan” dimuka 
para anggota keristen, bertempat di 
RS Bethesda. 

Tjeramah Persatuan Pemuda 
Kristen Indonesia Jogjakarta nanti 
sore akan diuraikan sekitar masalah 
gerilja Sulawesi Selataa oleh Musa 
Pemuda IPP jg baru datang dari 
penindjauannja selama enam bulan 
di Sulawesi Selatan dan Sunda 
Ketjil. 

SUSUNAN PENGURUS P. P. A. 

Rapat bersama antara PPA ( pa- 
nitia. Protes Aniem ) dengan Panitia 
Sementara jang dibentuk atas ini- 
tiatif Gerwis pada tgl. 17 Oktober 

jbl. telah memutuskan : Mempersa.- 
tukan kedua Panitia jang ada men- 
djadi satu, jaitu Panitia Protes 
Aniem Daerah Jogjakarta, dengan 
susunan pengurus sbb: Ketua I, 
Suriokusumo (PNI) : Ketua II, Wa- 

sir Nuri (Masjumi): Sekretaris 1, 
Surjono (Sobsi) : Sekretaris II, Ka. 
darsih (Gerwisj: Bendahari I, Tan 
Nam Liong (CHTH), Bendahara II, 
Liem Liong Tju, Komisaris Umum 
I, Banuarli (SBLG),: Komisaris U- 
.mum II, Rono (G.R.K.Kota) : Pene- 
rangan: Sunarjo Mangunpusp to, 
dan Pembantu2 seluruh organisasi2/ 
badan2/ Partai2 jg sudah tergabung. 

2 BS. 
smpn 

SAREKAT BURUH UDARA 
MASUK SOBSI. 

Sarekat Buruh Udara tjabang Jo- 
gjakarta, dim rapatnja tgl. 12 Okt. 
jbl. telah memutuskan untuk meng- 
gabungkan diri dgn SOBSI Daerah 
Jogjakarta, sesuai dengan sjarat2 
jang telah ditentukan. BS. 

ADA APA? 
Menjambung berita kita kemarin 

mengenai SARBUN dari sekertariat 
Sarbun didapat pendjeiasan sbb. 
bahwa: 

Il. Delegasi jg mengadakan perse- 
tudjuan adalah sjah, karena su- 
dah mendapat mandaat penuh 
dari Pengurus ,,Sarbun”. 

II. pengurus ,,Sarbun” tidak menga- 
kui sjah rapat Anggauta, tg 14. 
bulan 10, karena hanja diseleng- 
garakan oleh Karsadi (ketua 
Sarbun, red) hal mana Pengu- 
rus Sarbun seluruhnja tidak me- 

“njetudjuinja pun pula dalam ra- 
pat tsb. tidak ada satu anggau- 
ta pengurus pun jg turut serta. 

ITi.menjatakan bahwa berita tsb. 
adalah diluar pengetahuan Pe- 
ngurus...Sarbun”,— 

  

Pembentukan propinsi Sumatra 
Utara sulit. 

Pe aa an anggota2 Dewan Pemerintah Daerah 
propinsi Tapanuli Sumatera Timur “dengan partai2 politik dan 

organisasi2 rakjat baru2 ini di Sibolga menjatakan pendiriannja bah- 
wa pembentukan propinsi terdiri dari Tapanuli - Atjeh - Sumatera 
Timur, daerah2 otonoom, adalah karena mengingat kepentingan 
seluruh rakjat, dan bahwa DPRD Atjeh mempertahankan status 
propinsi Atjeh otonoom diakui dapat dilakukan, hanja memandang 
jang demikian itu menghalangi terwudjudnja propinsi Sumatera Uta- 
ra, walaupun dari sudut ekonomis, etnologis dan sosiologis ketiga 
daerah itu dapat dipersatukan. 

Permusjawaratan menjatakan pe- 
njesalan atas sikap DPRD Atjeh 
ini jang tidak sedia bergabung da- 
lam Prop. Sumatera Utara dan ber- 
pendapat, bahwa jang .demikian itu 
terdjadi disebabkan perkembangan 
taraf perdjoangan rakjat Atjeh dan 
Tapanuli sedjak, proklamasi, maka 

Modal Asing hanja dlm Perusahaan Besar 
“Koperasi desa akan dibentuk 

ALAM djawaban pemerintah mengenai soal2 perdagangan dan per 
industrian dikatakan, bahwa sebagai warisan pendjadjahan, di In- 

donesia terdapat keadaan sbb: 

a. Perusahaan2 produksi besar dan 
berdasarkan perhitungan untung 
rugi ada ditangan bangsa asing. 

b. Bangsa Indonesia banja meme- 
gang peranan dalam usaha pro- 
duksi ketjil, jang bekerdja tidak 
berdasarkan perhitungan untung 
rugi dalam arti ekonomi jang 
sewadjarnja. Bangsa Indonesia 
jang mempunjai perusahaan lain 
dari pada ini masih sedikit sekali. 

Cc... Perusahaan2 perdagangan, ang- 
kutan dan bank2 umumnja ada 

ditangan bangsa asing. : 

Demikianlah perputaran roda eko- 

nomi di Indonesia ini sebagian besar 
ada ditangan bangsa asing: jang ada 

ditangan bangsa Indonesia sendiri 
hanja usaha produksi jang berdjalan 
atas alam pikiran sebagai berikut 
sebagai dasar: ,,tenaga sendiri tidak 

perbedaan antara harga 
bahin dan hasil produksi dianggap 
sebagai keuntungan" 
Ka. $ 

Alam pikiran dari zaman purba- 
kala inf masih meliputi sebagian 
besar bangsa Indonesia wajaupun 
mereka sudah hidup diantara orang2 

dan negara2 jang mendasarkan se- 
mua usahanja atas perhitungan un- 
tung rugi dalam arti ekonomi jang 
sewadjarnja (bedrijfsleer). Akibat 
nja rakjat Indonesia mendjadi sapi 
peras dari para tjerdik pandai di 
negeri ini. dan mendjadi sapi perasan 
seluruh dunia jang membeli barang2 
hasil produksi Indonesia jang murah. 
Dengan tidak ada putusnja modil 
“asing “mengalir ke Indonesia untuk 
mendirikan perusshaan2 jang hen- 
dak mempergunakan buruh murah. 

Rakjat djangan lagi mendja- 
di penderma tenaga sadja 

Perobahan itu berpusat pada 2 
dasar ialah: 

a. Mengusahakan upah buruh jg 
memberikan djaminan hidup jg 
lajak buat manusia. 

b. 'Merobah alam pikiran rakjat 
terbesar,. agar usahanja tidak 
lagi bersifat mendermakan te- 
naganja, tetapi menjelenggara- 
kan usahaitu setjar# perusahaan 
jang berdasarkan untung rugi. 
Kebiasaan berpikir setjara eko- 
nomis harus dimiliki oleh rakjat. 

Pemerintah harus memberikan 
bimbingan setjara positif dan aktif 
dalam pembentukan perekonomian 
jang berdasarkan kekuatan rakjat 
sendiri. : 
Kekuatan rakjat dimasa sekarang 

dapat digambarkan dengan singkat: 
a. “Lemah dalam soal keuangan, ' 
b. Lemah dalam soal -organisasi, | 
c. - Pengalaman hanja dalam lapangan 

produksi sadja. 
Dari itu maka “bimbingan dari 

pihak pemerintah harus dapat me. 
ngatasi kelemahan2: diatas. “Sjarat 
mutlak utk mentjapai tudjuan diatas 
adalah: , 
a. Pemberian kredit jang lajak, 
b. Pembentukan centrales pembe- 

lian dan pengerdjaan2 jg ditiip- 
,takan dan diselenggarakan dgn 
bantuan pemerintah — selama 

(Bersambung halaman 4), 

permusjawaratan mengandjurkan su 
paja diadakan pertemuan setjepat2- 
nja antara 3 daerah itu, 

Permusjawaratan djuga menjata- 
kan ketjewa atas sikap pemerintah 
pusat jang ragu2 terhadap penglak- 
Sanaan pembentukan propinsi Suma- 
tera Utara, dan mendesak supaja 
pemerintah pusat mendjalankan se- 
gala kebidjaksanaan dan kekuasaan 
guna melaksanakan persturan2 pe- 
merintah jg mengenai prop. Samate- 
ra Utara dim waktu sesingkat2-nja, 

(Ant.) 

Buta huruf di Sumatera 
Selatan. 

Dari djawatan jang berwadjib di 
dapat keterangan, hahwa dewasa 

'ini kursus2 buta huruf diseluruh 
daerah Sumatera Selatan berdjumlah 
2550 buah dengan guru 1782 orang. 
'Murid2 lelakinja berdjumlah 32.475 
orang. sedang perempuan 34.734 
“orang. Kursus2 ini adalah diusaha- 
kan oleh orgahisasi2 rakjat dibawah 
penilikan Djawatan Pendidikan Ma- 
sjarakat. | Aan 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
pemberian idjazah jang pertama te- 
lah dilakukan dalam bulan Djuni 
oleh Pendidikan Masjarakat kepada 
2189 orang diseluruh Sumatera Se- 
latan, dalam lingkungan 8 keweda- 
nan. 
Perlu diterangkan, bahwa kursus 

jang lakukan sekarang ini mema- 
“kai tempo 3 bulan, Sesudah 3 bulan 
itu simurid sudah dapat membatja, 
lalu diberikan pula kursus landjutan 
6 bulan, dan setamatnja dari Kursus 
landjutan ini, murid2 dapat dipersa- 
makan pengetahuannja dengan mu- 
rid2 tamatan sekolah rakjat 6 thn, 

Pi



  

   

   

  

Bomber? Pena EL Kom   

INDO CHINA ternjata telah m enggantkan Korea sebagai soal jang 
paling berbahaja di Timur Dj: 

Para pembesar Inggris jang 
Timur Djauh berpendapat, bila I 
saan komunis, maka Thailand, Birma, ' 
menghadapi tekanan jang penuh dari ,eks 
jang berpangkalan di Indo China. 

KEDUDUKAN INDO CHINA 
JANG STRATEGIS. | 

Arti kedudukan strategis dari In- 
do China darat digambarkan dita- 

- hun 1941, ketika Djepang mengang- 
gap pangkalan2 di Indo China -se- 
bagai permulaan2 jg penting sekali 
bagi serbuan2 nja ke Asia Tenggara. 

Largkah, dengan mana hasil2 Dje- 
pang itu semua dapat ditjapai telah 
dengan seksama dipeladjari oleh 
para ahli militer Inggris, jang me- 
lihat hal tsb. se 
nangan ebtan udara - jang ber. 
pangkalan darat. 

Bshaja lain jang timbal dari In. 
do China bagi negeri2 Barat, kata 
para pembesar Inggris itu, 'adalah 
pengeringan. jebabkan ma- 
la petaka dari ekonomi Perentjis. 

. PERSATUAN BARAT TER: 
GANTUNG PADA PERAN 
TJIS.. 

Seorang Nan ANN katakan . Per- 
satuan Barat akan be atau dja- 
tuh oleh kekuatan ati 
Perantjis. Djelaslah 

    

    

banjak sekali itu jang disebabkan 
perang selama £tahun di Indo China. : 

Terus- menerus terhalangnja pem- 
bangunan kembali Perantjis itu ten- 
tu akan memberi pukulan - kembal. 

| dihari kemudian dan 
hui 1 L Eropa dengan 
Asia jang telah bangun Ii kembali itu: 

APA PUTUSAN” AMERIKA ? 

Para pembesar Inggris itu selan- 
djutnja katakan belum diketahui 
apa putusan Amerika terhadap per- 
mintaan? Perantjis supaja memper- 
tjepat « Tanpa “militer ke Indo 

   

    — harian Manchester 

   
n tadjuk na 

kini meng- 
ag -soal seperti soal di Tiongkok, 
apakah Amerika akan membantu 
' pemerintah jang telah tak diper- 
tjajai atau membiarkan komunisme 

mendapat kemenangan. “.. : 

BOMBER USA Lan INDO 
CHINA... 2 Lang 

Peak Si nnbaberk Hakan Amerika 
Mt an dari Korea ke Indo China 

mM jang akan datang ini 
- untuk memberi bantuan da ten- 
“tara Perantjis dalam ' mempertahankan 
perbatasan -sebelah- utara terhadap 
“pasukan2 Vietnam (Ho Chi Minh), de. 
: mikian kalangan-Perantiis. 

“ Pesawat2 itu akan bertindak untuk 
Menutupi kekurangan2, sebelum ban- 

| tuan militer na ang Papan 
Lakan tiba minggu ini. 

| Angkatan udara di teda 
— China mempunjai tiukup penerbang2 
ia dilatih oleh Amerik ka “di perang du- 

ab jang angan egera 

  

    
  

| Atas Hama beberapa pihak di Se- 
Hara: telah berdiri Persatuan Ho- 
.tel dan ran jang mendjadi 
bagian dari »Perserikatan Perusa- 
“haan2 ” dibawah pimpinan 
Mr. La Pn Yan sebagai ketuanja. 
AAN Semarang terdapat 

“ran Ann 3 na golongan jang 
setengahnja sudah bersatu dalam 
-perserikatan tersebut. 

Patut diketahui, PPPS jang di- 
bentuk beberapa waktu berselang 
telah mempunjai bagian seperti pe- 
rusahaan sepatu, perusahaan roti, 
perasahaan kaju dsbnja jang meru- 
pal anggotanja dengan maksud 

an nga perusakan 
ang itu. 

Dalam pada itu buruh2 dari pe- 
'rusahaan2 jang tergabung dalam 
PPPS tsb terlebih dahulu telah dju- 
ga berserikat dan bernaung dibawah 
banana Sobat, |Ant, 

2 

Keuangan dan ekonomi. 
  

i suatu keme ' 

kelemahan - 
wa Peran- 

yg tak dapat Nan napi keku- | 
| 'karenajpengeluaran jang 

| hotel dan 25 Restau- 

bagi negeri2 Barat. 
“dengan soal2 mengenai 

8 djatuh dibawah kekua- 
Indonesia dan Malaja akan 

ansi2 komunis: j mp 
Te 

beruru 
ndo 

    

    

LMISSI- BERANTIIS! TIBA. 
landjutnja dikabarkan missi 

perantjia jang dipimpin “oleh Jean 
Letou u menteri negara2 bagian 
Gi Indo a dan djendral Alphonso 

“ Juin abli siasat militer Perantijis, 
telah tiba di Saigon untuk mempe. 

2 

imur Djauh ! 
ke Indo China. 

ladjari keadaan di perbatasan RRT 
dimana tentara Perantjis telah di- 
tarik mundur, karena tekanan pa- 
sukan? Vietnam dari pertahanannja 
ke 4 di Langson, 80 mil dari Hanoi. 
Kedua utusan itu akan berkon- ' 

perensidgn pembesar2 tentara serta 
sipil di tempat itu dan selandjutnja 
akan memberi laporan kepada ka- 
binet Perantjis. Mereka selandjutnja 
djuga “akan membantu djendral 
Marce Carpentier, komandan ter- 
tinggi setempat untuk membikin 
putusan? mengenai siasat didaerah 
jang terantjam, dimana ditaksir pa- 

ling sedikit ada 30000 orang ten- 
tara Viet Minh jang terlatih baik. 

  
Ta : s3 Ia " 

          

    

      

   

      

   

     

  

     
     

    

      

   

  

     

   

- Tentara Perantjis di Indo China lari "tunggang langgang meninggalkan - 
kota 0 jang lak dapat dipertahankan dari pada serangan tentara 
Viet pH 
  

— Tentara Amerika di “Djepang 
diperbesar 

Persetudjuan Truman/Mac Arthur. 

RESIDEN 'Truman dan djendral Mac Arthur dalam konperensi- 
nja di pulau Wake telah menjetudjui, setelah perang Korea se- 

lesai, untuk memperbesar tentara Amerika di Djepang, lebih besar 
dari pada sebelum perang Korea dan kegagalan2 jg dihadapi tentara 
Perantjis di Indo China, demikian menurut kalangan jang biasanja 
dipertjaja. 

Kalangan tadi katakan, bahwa 
konperensi itu tak membitjarakan 
tentang penempatan dari semua 
tentara Amerika jang di Korea itu 
dan belum lagi diputuskan, kemana 
mereka semuanja akan dikirimkan, 
bila mereka telah selesai dengan 
kewadjibannja di Korea. 

Tentara Amerika di 

: Sebelum per “Korea di Djepang 
ada 4 divisi tentara Amerika jang 

serba tak lengkap. Kembalinja di- 
visi2 itu sadja'akan berarti tamba- 
han lebih banjak anggota2 tentara 
dari pada semula, Kalangan tadi 
katakan bahwa Mac Arthur telah 
mejakinkan Truman tentang pen-. 
tingnja untuk tetap menempatkan 
tentara Amerika jang kuat dibagi- 
an dunia ini dan perlunja pula un- 
tuk mengambil sikap jang keras 
sterhadap kogagana di Asia. 

“ 

Import. ke daan es hingga 

  

. Agustus. 
ENURUT 23 Wen lini Jari Kantor HMI Stok) sadis 
import Nagan 1 

rang seharga R 1289 

  

| djuta. 

   lama 8 bulan, menur perkiraan ig 
tidak berasal dari Kantor Pusat 
Statistik dan tidak t uk: nilai. 
sertifikat devisen serta t | ter- 
masuk nilai import nj 
dan hasil2nja, mendjadi: 
Djanuari/Djuli 1950 R . 
Agustus .. # 
Djuratah La Ae Ra 

Jang terbanjak HAmpaNi 
bulan Agustus 1950, sesudah minjak 
tanah sebesar 98.537 ton P1 
R 6,9 djuta (Djuli masing2 167.788 
ton dan R 12,6 ajuta), adalah: 

— Hari ini digedung KMK 
akan diadakan timbang ter. 
tara komandan KMK lama dan 
berhubung adanja mutasi Paya 

  

      

  

alisse Leha 

  

, pinan. — 

Agustus 1950 berdua 194.730 ton ba- 

  

8 2. Ton. R 1000. — 
» Beras giling (ter- 
masuk ketan) 23.352 11.243 
Benang tenun dari . 

kapas... 2022: "10879 
“Kain belatju .... 402 2.034 
Kain putih. ... 1079 “8223 
Kain berwarna,s 

' berkembang dan 
| kain tenunan ber- ' f 
| aneka warnd . .. 1803 13058 
Tepung terigu. .10.518 4.420 

| Semen... ii... 8343 14. 
“Mesin2 tenaga utk. 
“Keperluan perin- 
“dustrian dan per- 
“Niagaan dan ba- 
“'Bian2 mesin tds. ' “2,022 7.175 

Perlu ditjatat, bahwa angka2 ini 

“tidak termasuk nilai Mp el jagyis 
senj: Ant. (0 

Kalangan tadi kemudian tegaskan 
Mac Arthur telah minta tambahan 

“tentara di Djepang, agar siap sedia 

untuk menghadapi kegaduhan2. 
Ant-UP. 

BURUH PELABUHAN PANARUKAN 

MOGOK. 10 DJAM. 

Pemogokan, jang terdjadi Gikala- 
ngan buruh Pelabuhan Panarukan 

.jang berlangsung pada tanggal 
'9-10-50 baru2 ini, mulai pk. 9,15 hing- 
ga pukul 6 sore, adalah suatu pe- 
mogokan jang tidak teratur, atau 

liar, demikian diterangkan oleh Su- 
leman Ketua S. B.P. tjabang Pana- 
rukan kepada KR”. 

sendi anta 

. Oriental" tetap bioskop. 
Walikota Palembang, Mr. Sudar- 

man Gandasubrata, menjatakan, 
bahwa “berdasarkan Akte Notaris 
di th 1949, dan keputusan Fd. Berge- 
meester Palembang, tgl 19 April 
1948 serta mengingat kedjadian2 se- 
belum .tgi. 1 Juli '50, gedung Balai 
Kota jang kini dipakai bioskop 
,Oriental”,- tidak dapat. dihabiskan 
kontraknja mulai tgl. 1 Oct. tadi. 
Pengumuman ini sifatnja sebagai 
djawaban atas resolusi ,,Front Pe- 
muda Indonesia” daerah Sumatra 
Selatan jang. disokong oleh Sobsi, 
IPPI, Ikatan Bekas Anggota Ang- 
katan Perang R.I. dan banjak orga- 

| nisasi2 lainnja, jg menuntut supaja 
gedung tsb sesiidah habis kontrak- 
nja tgl 1 Oct.'50. tidak lagi akan 
diperpandjang kontraknja, tetapi di- 
gunakan untuk ,,Balai Rakjat” jang. 
dewasa ini sangat dibutuhkan untuk 

an masjarakat dikota Pa- 
    

  

     

  

Sebagai gantinja ditegaskan dlm 
pengumuman Walikota tsb., bahwa 
oleh Balai 225, 'telah dipastikan, 

: pada permulaan th 1951 sudah akan 
berdiri « sebuah gedung sebagaimana 
ang di dikehendaki ,,Front Pemuda 
Indonesia" tsb dikota Palembang, utk 

  

| gedung mana Balai kota telah me- 
njediakan biaja per mulaan sebanjak 
£ 50000, — Akan" tsb diatas di- 
au berdasarkan putusan sidang 
Badan Pekerdja Dewan Kota Pa- 
agan 1 terachir,. 

Pembiluronia Dulles 
—Vishinsky—Malik 

John Foster Dulles, penasehat ke- 
menterian luar negeri Amerika 8Se- 
rikat, telah mengadakan pembitja- 
raan dengan menteri luar negeri 
Sovjet, Andrei Vishinsky, dan wakil 

. tetap Sovjet di PBB, Jakob Malik. 
Menurut djurubitjara Amerika, jg 

mendjadi pokok 'pembitjaraan me- 
reka ialah, hanja usul Amerika, utk 
menjediakan pasukan? militer guna 
keperluan Sidang Umum PBB, ter- 
hadap kaum penjerang, apabila 'De- 
wan Keamanan tidak dapat bertin- 
Gak karena veto. 

. Dinjatakan bahwa usul Amerika 
tadi dibitjarakan bagian'demi bagi- 
an, dalam mana Dulles menjampai. 
kan kepada Vishinsky suatu state- 
ment, jg disetudjui Sovjet Uni, 

Ketiga wakil tadi telah mengada. 
dakan pembitjaran bebas dan pan- 
Gjang-lebar, akan tetapi Maak men- 
tjavai hasil2 positif. 

Soal perdjandjian Hedaikbikri dgn 
Djepang sama sekali tidak dising- 
gung2. Ant. UP. 

MAC .DONALD 'MENDJUMPAI 
BEVIN. : 

Maccolm ' Mac Donaki, komisaris 
djenderal Inggeris, di Asia Tengga- 
ra telah mendjumpai menteri luar 
negeri Ernest Bevin. 

Mac Donald sekarang adalah“dim 
perlop sesudah menghadiri pembi- 
tjara2an negara2 ..commonwealth 
baru2 ini mengenai bantuan ekono- 
mi utk Asia Tenggara. Ant. Rtr. 

Syngman Rhee meng- 
gerutu 

Tentang Komisi P. B. B. 

Sygman Rhee, presiden Korea 
Selatan, menjatakan kepada war- 
tawan2, bahwa ia tidak setudji 
dgn pendapat komisi interim, un- 
tuk Korea dari FBB, jang pada 
minggu jl, menjatakan bahwa ha- 

crus diadakan pemilihan2 baru di 
seluruh “orea dan minta kepada 
Mac Arthur supaja pemerintah 
Rhee djangan kirimkan pegawai2- 
nja ke Korea Utara, 

Rhee menjatakan bahwa ia tju- 
riga, kalau2 dalam kalangan #BB 
diadakan sabotase terhadap bang- 
sa Korea. : 

Beberapa anggota PBB telah 
mengutarakan, bahwa pemerintah 
Syngman Rhee tidak populer dan 
supaja' rakjat Korea Utara dja- 
ngan dipaksa tunduk kepada pe- 

“ merintah 'jg tidak populer itu. 
Atas pertanjaan seorang warta- 

wan, apakah pemerintah: Rhee 
akan menolak diadakannja suatu 
pemilihan atas permintaan komi- 
si PBB, Rhee mendjawab bahwa 
ia ,,tidak dapat memberi ea 
tar 2 Ant HP. 

Persetudjuan bantuan Mi- 
.liter USA-Muang Thai. 

USA dan Muang Thai kemarin 
dulu menanda-tangani persetudjuan 
bantuan militer. 
Menurut persetudjaan tsb. USA 

akan memberikan sendjata serta 
alat2 bagi tentara Muang Thai, ter- 
masuk sedjumlah opsir dan kaum 
tehnik untuk mengadakan demons- 
trasi serta latihan2. 
Muang Thai sebaliknja berdjandji 

untuk memberi facilitet2 bagi pem- 
belian alat2 jang tertentu bagi USA. 
Ant—UP. 

Farouk di Sicilia. 

Radja Farouk telah tiba di Cata- 
nia, Sicilia, dengan numpang mobil 
dari Termini, untuk pergi kekapal- 
nja jang terpaksa meninggalkan 

pelabuhan Giardini dekat Termini, 
karena udara djelek. 

Kapal pesiar Farouk tsb. diikuti 
oleh 2 kapal perang Mesir. Ant,—UP, 

Pemilihan Djerman 
Timur 

Pemerintah Djerman Timur telah 
mengumumkan hasil hasil pemilihan 
umum jg diadakan dibagian pendu- 
dukan Soviet di Djerman pada hari 
Minggu jg baru lewat. 

Pemilihan ini diadakan ialah utk 
memilih anggota2 tetap dari parle- 
men dan dewan2 negara dan kota- 
pradja. 

Pengumuman resmi jg dikeluar- 
kan pemerintah menjatakan, bahwa 
djumlah orang2 jg memilih adalah 
12.331.905. Dari mereka ini 12.088.745 : 
orang memilih komunis. Sedang se- 
Gjumlah 15.634 suara tak berlaku dan 
35.544 suara menentang komunis. 
Dalam pemilihan ini pemilih2 ha- 

nja dapat memilih antara satu daf- 
tar nama2 dari tjalon2 komunis sa- 
dja atau daftar tidak menetudjui- 
nja,— Ant.UP. 

— Seluruh peladjar kl 2b dan 3 
SMTE Doho Kediri sebanjak kl 30 
orang kini sedang dipindahkan ke 
SEM Jogja dengan mendapat ikatan 
dinas masing2 .£ 90.— 

  

Sean 

Adakan daniati sendjata t 
“Indo-China. 

minta supaja didirikan satu Panitia 
serupaan dengan panitia djasa-djasa 
batkan kemerdekaan Indonesia. 

Adapun ketua dari Lembaga ter- 
sebut adalah paman dari Radja Bao 
Dai, ialah pangeran Cuong De jang 
sudah berumur lebih dari 60 tahun. 
Pangeran ini tinggal di Djepang se- 
bagai orang buangan sedjak 40 th. 
dan sekarang sedang mentjari dja- 
lan untuk kembali dalam gelang- 
gang politik. 

Dalam statemen jang dikirimkan- 
nja kepada sekretaris djenderal PBB, 
Trygve Lie, Trinh menjatakan, bah- 
wa, rakjat Viet Nam tidaklah meng- 
hendaki pemerintahan Perantjis dan 
tidak pula “pemerintahan komunis. 

Akan tetapi jang dikehendaki oleh 
mereka itu 'ialah kemerdekaan. 

Pangeran Trinh ini kemudian menja- 
takan, bahwa dengan djatuhnja pulau 
Hainan ketangan RRT dan djuga sebab 
kekalahan Perantjis baru2 ini di Tonkin, 
maka kedudukan Perantiis di Indo China 
tidak dapat dipertahankan lagi. 

Dalam statementnja itu Trinb me 
njatakan djuge, bahwa komunisme 

dan Ho.Chi Minh adalah Tan bagi 

| EKRET ARIS Lembaga. Pembaharuan Viet Nam jang mengaku me- 

CK wakili 7 djuta rakjat Viet Nam berseru kepada PBB supaja me- 

ngadakan gentjatan sendjata di Indo-China, Trinh Hung Ngau me- 
Djasa-djasa Baik PBB jang ber- 
baik. PBB jang telah 'mengaki- 

rakjat Viet Nar? dan-katanja selan 
djutnja, keadaan di Indochina itu 
mudah sekali akan mengakibatkan 
perang dunia. Ant. U.P. 

— Harian Varsity jg dikeluarkan 
oleh mahasiswa2 Universiteit Cam- 
bridge telah mentjalonkan Pandit 
Jawaharlal Nehru untuk presiden 

Universiteit Cambridge sebagai peng- 
ganti Marsekalk Jan Smuts. “ 4 
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Petubarian Tahu. 
Dengan duka. tjita, 

Pada tanggal 15 October 1950, djam 12 malam, telah me- 
ninggal dunia suami saja jang tertjirita, 

@OkeleDekt FE 
dalam 'usia 68 tahun, lantaran sakit tua. 

Hari kuburnja ditetapkan pada hari Achad. tanggal22 Oc- 
tober 1950, dikuburan keluarga Pingit, berangkat dari pon- 
dokan saja di Gandekan No. 60, Jogjakarta djam 8 pagi. 

Harap semua familie dan sobat2 mendapat tahu. 
Anak methantu: 
Tan Kiem Hay 
Joo Ing Lan 

Tjutju : 

Tan Tjong Sian 
Tan Giok Swan 
Tan Tjong Hauw 
Joo Tie mr 

Jogjakarta, 16. October 1950, 
Jang berduka tjita, " 

Njonja OEI DJIE IE. 
Anak Perempuan: 

Oei Sie Kiem Hwa Nio 
Oei Tjian Nio 

213—10   
  

DITJARI. 
  

jang -tjakap, memimpin .satu 

Indonesia jang sudah berdiri sedjak th. 1945. 

--Sjaratnja.-stor uang-f 45.000. Contan.... Ba 

Surat2 “dikirim pada Adp. sk. ini. No. 159-—10. 

Seorang DIREKTUR 
Perusahaan Dagang, bangsa 

  

  

PINDAH: 
  

  

    

BURO PERGURUAN TINGGI 
(Kem. P.P. dan. K.) 

' pada tanggal 17 Okiober 1950 telah pindah 
dari TERBAN TAMAN 12 ke 

PAGELARAN, 
Alun-alun Utara.   
  

  

  

PROF. DR. R: SOEPOMO: 

Harga 
Franco dengan pos 

penerbit : 

212—10 

UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA 
(diberi tafsiran serta keterangan lengkap oleh pengarang) 

Pesanan dapat diterima mulai sekarang pada toko.toko buku dan 

NOORDHOFF — KOLFF N. V. : « 
Djalan Nusantara 13 (ruang atas) Kotakpos 103, 
Telp. Gbr. 411 DJAKARTA. 

Harap jang berkepentingan maklum  adanja. | 
214—10 i 

SEGERA AKAN TERBIT: ——— 

R15 
R 16,25 

  

  

LELANG KAJU 
  

dih.. di SULUR, 

dung ,CHUAN MIN   
Pada hari SENEN tanggal 30 October 1950 
akan diadakan lelang besar untuk "umum / kaju- 
kaju. djati pertukangan jang 'terletak di penimbu- 
nan-penimbunan dari Kehutanan Daerah 

NUNGGALAN, TOROH, dan MONGGOT. 
Lelang di mulai djam 9 pagi, bertempat di ge- 

Solo. 

Daftar kapling dapat diperoleh di 
Kantor Kehutanan ' Daerah Gun 

di Gundih dan 
«Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan” TN 

210—10 bagian ke II di' Semarang. 
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PERTJETAKAN 

  

Ia 
x MASIH | 
MENERIMA 

.. PESENAN 
TUTJETAK. 

| MENTJETAK   
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SA Ap 
. Barangkali pembatia masih ingat, 

beberape hari jl. dalam Laporan ada 
tertulis, bahwa P.N.I.—lama oleh P-N,I. 
-Merdeka diberi nama P.N.I. -koloniah 
dan sebaliknja | P.N.I--Merdeka oleh 
.N.I—lama diberi nama P.N.I.-Toko 

   

Jen 

|. Nah: dua hari il. dalam surat 

nah Makan Oen jang bilang : Sta- 
Taka Cen ti 
2 'dengan partai. Memang lagi ada 

rkara antara pihak Korbaga ar asn nga 
pn adjikan. Jang membela pi- 

hak madijikan advocaat Mr. Sujudi, jang 

kebetulan anggauta P.N-I. Jang mem: . 

ela pihak buruh advocaat Mr. Diody, 

  

'ensi dari Sarekat Buruh Rumah 

deka tjabang Jogia, begini : 

Dalam rubrik Laporan harian 
saudara beberapa hari il. P. N- I. — 

| Merdeka diberi nama P N.I-—Toko Oen 
Dalam harian saudara hari ini, ada ad- 
pertensi dari pihak Sarekat Buruh Ru- 

» mah Makan Oen. Bagaimana komentar 
2 sdr. Barabe ? : 

Bagaimana komentar Barabe? : 

Masja'allah, — Bung Probosuprodio. 
Barabe sih nggak punia komentar apa2 
“Kalau ada jang mau ngomentarin, 
“sih masa bodo. Barabe mah nggak! 
. Met of zonder P.N I-Merdeka, ga- 
do2 Toko Oen sih tetap istimewa le 
zatnja. 5 k 
Merdeka, Bung Probosuprodio- 

BERABE. 

8 

  

(Sambungan halaman 2). 

rakjat sendiri belum dapat me- 

njelenggarakan — utk kemudian 

diberikan kpd organisasi dari 

para produsen. 
— Demikianlah jahg m 
menjehatkan bataljon produksi In- 

donesia jang ketjil (microbedrijven). 

Menimbulkan perusahaan2 Indo- 

nesia dalam lapangan pengang- 

Kutan dan perdagangan sehingga 

mendapatkan kedudukan jang 

Cc. 

| &. Menimbulkan perusahaan2 pro- 
| 'duksi besar dengan modal Indo- 

nesia. 
|. Dalam pembangunan ekonomi jg 

mengenai microbedrijven tidak dike- 

' hendaki pemasukan modal asing 
| didalamnja. Dalam pada itu antara 

modal Indonesia asli dan wargane- 

. gara baru tidak diadakan perbedaan. 

— Dalam sanaan ,,economisch 

beleid”, racial criterium” tak akan 

| Gipegang, melainkan pedoman pelin- 

| dungan penghasil ketjil. 

Modal asing hanja da- 

Dalam pembangunan perusahaan2 
besar. dimana perlu diperbolehkan 

| modal asing berikut serta dengan 
| tjara jang bidjaksana dan atas da- 

.. Gjamin keselamatan rakjat kita 

| Usaha menjehatkan para produsen 

Indonesia, jang biasanja hanja ketjii2 

| sadja, dan penglihatannja tidak le- 
bih dari desanja sendiri. akan disa- 

lurkan kearah koperasi. Sebaliknja 
badan2 pembelian dan pengerdjaan 

jang akan membeli danatau menger 
5 atau menjempurnakan hasil 

rakjat bentuknja disesuaikan dsngan 

»effenciency” perdagangan. 

Sebagai satu tjontoh misalnja sa- 

Gja perkebunan karet rakjat. Seka- 

| yang mereka dapat mendjual kepada 

koperasi jang mengumpulkan karet 

“rakjat itu. koperasi ini disamping 

| mengumpulkan karet, harus kerusa- 

. ha memperbaiki kwaliteitnja dangan 

“berbagai matjam tjara bekerdja. 

2 Bantuan bagi produksi 

2 rakjat. 
—. 'Menghimpun koperasi ini mendjad 

- tugas dari Djawatan Koperasi. Ko 

| perasi itu kemudian mendjual ka 

| retnja kepada badan export karet 

| jang didirikan dengan bantuan peme- 

    

£ |. Tintahguna keperluan mengexport 
karet rakjat. Badan export ini ter- 

| diri sebagai perusahaan biasa (aja- 

| dibukan perusahaan pemerintah). 

Hubungan antara badan export ini 

| dengan koperasi karet semula se- 

tjara zakelijk”, kemudian disalur- 

| kan demikian rupa hingga badan ex- 

. port itu mendjadi milik dari saluc 

| rankoperasi karet jang mendjual 
karetnja kepada badan tsb. Bila mo- 
dal jang dimasukkan oleh pemerin- 

|... tah dalam badan tsb sudah dapat di 

| tarik kembali dengan tidak meng- 
|. ganggu djalannja perusahaan. maka 

|. badan export itu dihadiahkan kepada 

1 KAN ea mate achirnja pe- 

2 tani kebun karet memiliki karetnja 
sampai barang itu diexport. 

  

“ 

13 

“| Polisi Dja 

| ini ada advertensi dari papan Pa 

ada urusannja 

tulan anggauta P.N.I-—-Mer- 

, berhubung dengan laporan “kang, ten 

genai .P.N..-Toko Oen”, serta kang. teng 

lakan Oen itu, Barabe terima surat 
“dari sdr. Probosuprodjo, ketua P.N.l.- 

engenai usaha 7 

| sar sjarat2 jang tertentu utk men- 

    

.
 gg Olah Rag: 

|. KEDAULATAN 

wa Barat - SET! 
—. Setia gondol BEKER sesudah dipenalty dan diundi. 

EKAN Sepak Bola kepolisian seluruh Indonesia jang dilangsung- 

“kan di Jogjakarta' kemarin telah dimulai dengan pertandingan 

antara ks. Kepolisian Djawa Barat dan Ks. Setia dari ' Jogjakarta. 

Sampai acbir permainan stand I—l. Berhubung dengan telah 
disediakan beker dari Toko Baru untuk pemenang hari pertama, 

maka diadakan penalty sampai 2 

ngan 

Dalam pertandingan ini dari per- 
mulaan sampai achir kelihatan ke- 

sebelasen Djawa Barat mendapat 

keunggulan dalam taktik maupun 

semenwerkingnja. Baik front bela- 
“tengah maupun muka kuat. 

'Benteng mereka selama bertanding 

'rapat amat. Tidak mengherankan, 

£ 

Usaha produksi rakjat jang dapat 

diperbaiki setjara demikian banjak 

sekali, tidak sadja dalam lapangan 

pertanian. tetapi djuga dalam lapa- 

ngan keradjinan. Tidak sadja jang 

mengenai barang jang diexport, te- 

tapi djuga jang dipakai didalam ne. 

- geri. Pemetjahannja dapat alseleng- 

3 ada diatas, dengan per- 

bedaan2 ketjil, sesuai dengan sifat2- 

nja jang chusus. 

Seterusnja dapat diadjukan garis2 

besar Ori politik dan tindakan2 di- 

berbagai lapangan ekonomi jg men- 

adi pedoman dalam pelaksanaan 

program pemerintah, jaitu: 

1, Pemerintah"akan membantu kaum 

importeur dan exporteur ig lemah 

kedudukannja, baik dengan menga- 

dakannja pindjiaman2 uang ataupun 

dengan mengadakan aturan2' 

akan tetapi bantuan2 itu tetap ber- 

dasar .zakelijk”. 
barang2 .consument" akan 

dibatasi sedangkan import barang2 

.kapitaal”" akan diperhebat. 

.Deviezencertificaten” tetap akan 

berlaku akan tetapi utk mentjegah 

kekewatiran turunnja -koers" cer- 

tificaten, oleh pemerintah akan di 

adakan aturan ,assurantie" ferha- 

dap certif:caten ttu. 
4. Inducement akan tetap berlaku akan 

tetapi hanja utk hasil bumi rakjat 

jg sampai sekrang kurang atau be- 

lum dapat diexport. 

Kapitaal asing masih diperlukan . 
| akan tetapi didjiaga agar djangan 

mempengaruhi politik dan pereko- 

nomian negara kita. 

6. Pun perkawinan modal asing dan 

modal Indonesia masih dibutuhkan 

asal sadja dalam perkawinan itu 

| nama Indonesia djangan dipakai 

hanja buat kedok, atau merugikan 

negara. 

Pembentukan kope- 
rasi desa. 

Politik koperasi pemerintah ditu- 

djukan kearah pembentukan kope- 

rasi desa, berhubung dengan hal 

mana usaha pemerintah dalam hal 

ini akan dimulai dengan pembentu- 

kan kader2 Koperasi didesa2 dianta- 

ra para pengurus dan anggauta dan 

peninat koperasi. 

Karena kelemahan keuangan rak- 

jat kita, maka pemerintah menjedi- 

akan uang guna modal pertama dari 

koperasi2 desa. 
Disamping itu akan disediakan 

uang guna djaminan kredit jg dike- 

luarkan Bank Rakjat Indonesia utk 

keperluan K 'gsi2 karet, kapok, 

kopra, penggilingan beras, gula dan 

lain sebagainja. Dergan sendirinja 

akan diselidiki apakah koperasi2 itu 

benur2 kepunjaan orang Indonesia 

dan apakah ia dapat hiiup langsung, 

sebelumnja diadakan pindjaman, 

Gjuga akan diselidiki koperasi2 apa- 

kah pada suatu daerah harus dito- 

long lebih dahulu. | 
Untuk m dan mendjamin 

lantjarnja pekerdjaan gerakan ko- 

perasi, maka pemerintah telah mem- 

buat rantjangan undang2 baru ten- 

tang koperasi, sesuai dengan aliran 

politik dan sosial pada waktu itu. 

Tentang hal djaminan keuangan 

tidak dimasukkan dalam undang2, 

oleh karena ini termasuk dalam pe- 

raturan jg ditetapkan oleh Menteri, 

misalnja' aturan subsidi, garansi dan 

sebagainja, 

Siaran RRI Jogja. 

KEMIS 19 OKTOBER 1950. 
07.45 Pengantar bekerdja. 

09-00 Pembukaan Ujon2 dar! puro 

sampai dj 11.00. 

1215 Ringan serba bagai. 3 

13.45 Suara siang oleh ,,Dwi Suara". , 

16.30 Siaran pandangan . mata sepak bola dari 

Kridosono kes- Sumatera —Oreon. 

18 15 na Man ui 

18.50 Hidangan Piano dan biola. f 

19,30 Pantjaran lagu2 baru oleh ORJ. Suwandi. 

  

  

Pakualaman 

20.30 Rajuan malam oleh "Penghibur hati”. 

11.20 Obrolan Pak Besut- TT 

72.30 Raiuan padang pasir oleh Orkes Almunic. 

  

   
Pemain2 : : 

'« SOEKARNO. 

.. Rewajat perdjoangan se 
|. golongannja.. 

A
n
   

INI MALAM DAN BERIKUTNJA : 

2. BINTANG suraBAIA 1951” 
Film musik: Indonesia jang pertama. 

|. KOMALASARI. 
(0 ABDUL HAMI 

So dll 
rang bapak sandiwara” untuk 

L Oia nm, 19.5 dan 21: — 

Ta Ta 1 Le “243210   

   

   
  

     
D ARIF. 

kali 3 tendang, dan hasil masih 
Ep: din 3—3, Sebagai .oplossing” jang terachir ditentukan de- 

'diundi. Mungkin karena nasib, beker dapat digondol oleh 

bahwa sebagaian dari pada merek" 
itu adalah masuk ,.bondspelers'. 
Menurut keterangan ada jang dulu 
pernah pemain? dari Setia, jg kini 

mendjadi lawannja. ' 
Pemain2 Setia kelihatan sktip 

Galam lapangan. Meskipun sesudah 
mengaso agak kurang, dan dirasa- 
kan agak letih. ,,Voorboede”-nja ada 
sedikit lemah. Dalam detik2 jg achjr 
banjak mendapat kans utk membikin 
goal, tetapi selalu malang. 

20 Detik sesudah peluit permu- 
laan Amung (Kiri luar) dari ke 
Djawa Barat mendapat ,,voorzet” 

dan goal pertama untuk Djawa Ba- 
rat ditjetak. Dan 20 detik sesudah 
peluit ,,na Pauze' ks: setia dapat 
mepgembalikan, dan stand 1—1. Ini 
tendangan dari Prapto, kawal ka- 
nan tengah. 
Permainan mendapat kundjungan 

kepala daerah SP Paku Alam, wa- 
kil kepala polisi soemarto dan lain2 
pembesar polisi. Tendangan pertama 
dilakukan oleh SP Paku Alam.- 

» 

Hari ini akan dilangsungkan per- 
tandingan jang kedua antara ks ke- 
polisian Sumatra dan ks Orion dari 
Jogjakarta. Pertandingan ini akan 

lebih serem lagi, karena djago2 dari 
Medan turut serta dilapangan hi- 
djau. Dan pemenang untuk hari ke- 
dua ini disediakan beker oleh Juwe- 
lier Hok Sing. 8 

— Presiden Republik Demokratis 
Djerman (Djerman Timur), Wilhelm 
Pieck, ketika hari Kemis telah me. 
nerima kedatangan Djenderal Chi 
Peng Fei, kepala perutusan diplo- 
matik RRT ke Djerman Timur. 

     

KA 

       

  

RAKJAT” 9 OKTOBER 1950. 

  

KEMIS 1 

  
  

  

u mengusulkan 

“memakai. margarine 

Palmboom dalam 
dieetnja . .. 

Itu enak. gampang 

ditjernakan dan kaja 

akan vitamine A dan D! 

   Apa jang harus dimakan oleh 

dalam sakitnja sekarang ini? 

5 Ga sangat chawatir Bu... 
Mas tag 

  

     

  

  

  

makan enak lagi. . 

Makanannja djuga begitu sedap dan lezat.    
Ibu, Palmboom. me- 

mang mengagumkan. 

Mas Nardi makannja 

Isungguh-sungguh 
menjenangkan! 

        
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan 

» istimewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan membuat 

hidangan mendjadi hidangan pesta 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin? A dan D. 

ka 
ma
a 

TA
N 

Gan na ke Tan 

  MARGARINE- 
SN INN Ie VITAMIN A   2D   

   
           
       
     

   
    
           

          

      

  
  

  

RE Ini malam dan berikutnja. 
Djam: 5—7—9. 17 th. keatas. 

  

  

  

  

babak pertama. Tetapi 

217-10 tudjuan semula. 

INDRA 
  

  

  

. 
- 

2 BATMAN 
Djangan sampai ketinggalan. Pasti lebih hebat dari bag. pertama. 

"A STOLEN LIFE Sa DAN FOR, 5 
BOR PR MN RSA ai RA NBA ENAK ON 

Karena dua kakak beradik jang kembar, salah dalam pemilihan pada 

  

Hanja sampai tgl 20/10. 

Tiap hari Ham IUP : 

LANDJUTNJA 

   

  

F 

  

KISI 
  

Tinggal 2 hari s/d 20 Oktober 1950. 

Dj: 5—7—9. Segala Umur. 

Mulai ini malam dan berikutnja. 

Dj: 5—1—9. 17 th. keatas. 

achirnja: toch kembali djuga, hingga tertjapai | 

: Film berwarna. | Film Indonesia. 

Cobra Woman TJITRA. 
Dg. MARIA MONTES — JON HALL — SABU | 55 g SUKARNO, NILA DJUWITA, R. ISMAIL 
Bebuah Film penuh dg .avontuur | Bagaimana tjeriteranja ? 

yen Tana, SAKSIKANLAH ! | SAKSIKANLAH ! 

DANE CLARK 

  

f 

    

DJ. 10 PAGI   
9. 

214—10   
  £ 

£ 

BUKU PENTING BARU TERBIT 
  

Runtuhnja Kekuasaan Belanda di Indonesia 
Kisah kilat tentang Perdjoangan Nasional Indonesia, 

ditulis dengan RINGKAS-TEGAS oleh Pertiwi Putera 

Harga hanja f 2,50. Ongkos kirim tertjatat 50 sen. 

& ROBIN 

  

WETAN BETENG ! 

King of the Wild. | 
Seri |. 

  

| 
& 

TOKO BUKU HIEN HOO SING 
Gang lor Pasar 17 Djokia. 

" MURBA - PATHOOK 

Tarzan Finds A Son Djuga dapat dibeli pada toko-toko buku: 

BELAJAR BAHASA -KANGGURU 

Patjinan 108 Malioboro 79 

MENARA. 

dj. Hap 3, 
Tugu Kidul 19   (Danuredjan) 

. MERCUUR .. NASUTION 5 EKONOMI 

Tugu Kidul 57. Tandjung 10 Tandjung 44 

mm an mena Pena,   
    

| Bages INVALIDEN JOGJAKARTA 

| D. S. K. T. Sub, Terr. II 

| Telf. No. 478. 
  

PENGUMUMAN. 

  
— UNDIAN UANG — 

NEGARA KE V. 

  

  

Berdasarkan : 

1. Surat perintah har 
tanggal 9 Oktober 

2. Rapat anggauta 

| Mengumumkan: 

| 1. Mulai tanggal 15 

  
  

Pesanlah mulai sekarong Smu 

UNDIAN UANG KOTA PRADJA SURABAJA KE-V" 
PADA: 
“ii 

1. Toko ORION . . : 
2. TAN TJOEN HWAT. . 
3. TENG KHOEN GWAN 
4, Toko LIE DJIE KHOEN 
5. LIEM TJONG HAY . : 

6, LIEM TIK TJAY : 1 

  209-610 Harga etie 

No: 46. 

dari pengumuman 

Jogjakarta tertanggal 15 Oktober 1950 djam 20.00. 

tidak lagi mendjabat sebagai Cdt. Corps Invaliden 

Harga engross 

1C1J150. 

Sebesar — f 500.000.— 
Terbagi atas 50.000 surat-undian & f 10.— jang bernomor 10001 sjd 
60000, dan selembar surat-undian terbagi Iagi atas surat undian 
seperempat 2 f 2.50, guna: 

"Penjelenggaraan Perumahan Rakjat 
di Kota-Pradja Surabaja”. 

ian No: 566/P.H./K/S.T. 11/50 
1950. 

Cerps Invaliden 

Oktober 1950 Letn. 1 Soekamto 

| Jogjakarta 
| 2. Selandjutnia Pimpinan Corps Invaliden Jogjakarta | 3 : 

1 dh, Pe IL 2 Hadjid dan wakilnja Djumblah hadiah? besarnja f 230.000. jaitu: 

| Luitn. II Soenarjo. | 1 hadiah dari £ 75.000.— — £ 75 000.— 

| 3. 'Sementara Letn. II Z. Hadjid dibutuhkan tenaganja | B5 a13 251000— — ,, 25.000.— 

i di LILS.I, (Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia), | : “tan ”..» Ni Ta an 

| -| maka pimpinan C.I.J. dipertanggung djawabkan | RA RR 
sepenuhnja kepada Letn. II. Soenarjo. | Mn Am TOOL tan gi LOLNA 

| 4. Pengumuman SELESAI. 
| 1 za ”, ” ” Rn Ton Oa Tn 

"Dibuat di : Tempat. | BU ea 3 100— — ,, 30900-— 

Pada tgl. 16 Okt. 1950. “340 Babu Kyu ng       surat-surat undian Gapat diperoleh: Pada djam: 12.00. 

Corps Invaliden Jogjakarta 
wk, Cdt. CL. J. 

I. pada “Kantor Tata-Usaha R, Soedomo- diSurabaja (djalan Bu- 
butan 87 — pav. GNI. Telp. 4205 S.) atau kepada Bank2. Kantor2 
dan Agen2 jang ditundjuk. 

2. setjara “pengiriman tertjatat« melalui pos, jang harus disertai 
pengiriman uang harganja surat undian jang dipesantambahan f 1.— 

untuk tjap2 gurat undian guna bea administrasi dan pengiriman. 

Djika djumlah gurat2 undjan jang disediakan untuk dikirim telah 
ditutup semua, maka poswesel jang diterima sesudah itu dianggap 
untuk undian jang berikutnja, ketjuali djika sipengirim memadju- 
kan permintaan lain. Nk 

an ran 

& 

Kembang Djepun 4 Sb., Tilp: U 1866. 

Boklan 2, Surabaja. 

Kaliasin 89 Sb., Tilp: S 3844. 

Kembang Djepun 113 Surabaja. 

Djl. Bakmi 8 Surabaja, Tilp: 1895 U. 

Djl. Raja Dr. Sutomo 52 Sb., Tilp: 

8 852 (Coen-boulevard). 

f 10,50. 
£ 11,50 (porto f 0,50 per bidji). 

' Tidak dilakukan pengiriman rembours, 
Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan 

dikurangkan menurut pertimpangan, 

PENARIKAN DI SURABAJA PADA TGL, 390 NOVEMBER 1950. 
ketjuali djika tanggal ini dipertjepat oleh : PT Pn 

Menteri Keuangan, 

| MULAI PENDJUALAN PADA TGL. 1 NOVEMBER 1950,   
ran   
  

Ivo Kedaulatan Rakiat” 737/11/ A/102 
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