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Kepertjajaan. 
DEK 

      

ET: 

a aberikan votum 
Kabinet. Nat- 

“diduga terlebih 
    

  

    

  

     

    
    

  28 AJ 

erta partijlozen. 
an Kabinet hing. 

pada saat votum 
sungguh ruwet se- 

tahu, membentuknja kabinet 
ka.makan waktu 15 hari la- 

nanja. PNI mula2 dikabarkan akan 
ut serta, kemudian tarnjata ti- Aj Olah 

     

     

In as wk. perdana men- 
ogja) A. Hakim, kemudian 
pihak tentara berkebe- 
ngga achirnja jg djadi 
ertah “ialah dokter 
bekas perdana menteri 

RI Jogja). '3-... 
ta sing komi 1 ata raga menu wak 

an banjak pula kegontjangan- — ja, karena pebalah Kabinet” Ini 
5 asih ramai djuga perta- 

  

  

  

terbentuk 

    

      
    

   

    

proses itu dua soal minta 
atian. Dua soal jang selandjut- 

akan tetap ada artinja didalam 

    

hidup | 
        

   
    
    

     

su-  sempatan kepada 
gmenjiapkan tem 

   

tangguvg djawabnja se- 
ii formateur terhadap presiden, 
telah menundjuknja. 

ini sekarang sudah terang. 
n Natsir tidak dibenarkan. 

untuk selandjutnja sudah lahir- 
5 atu conventie ketatanegaraan, 
rahwa si perdana menteri/formateur 
bertanggung djawab kepada D.P.R. 
mengenai sususan kabinetnja itu, 
oleh karena presiden tidak dapat 
diganggu gugat. : : 

Selandjutnja djelas pula, bahwa 
presiden—walaupun tidak dapat di- 
ganggu gugat—, besar pengaruhnja 
atas perdjalanan proses pembentuj 
kan sesuatu kabinet. Kita tahu, se- 
bentar2 presiden meminta pemimpin2 
partai datang, dan jang dibitjarakan 
tiada Jain slah .soal2 mengenai 

    

kabinet pun keatipan presiden me. : 
ngenai pembentukau kabinet ini 
untuk selandjutnja akan merupa- 
kan suatu tjorak jang tertentu 

    

  

dalam “kehidupan ketatanegaraan 
kita: we RE La , 

5 Ad 
Tan na RN . | 3 

Mengenai votum kepertjajaan itu 
sendiri, hal ini belumlah berarti, 

  

    

  

   

  

& Bebaskan) beres. Ka- 
tetap menghadapi oppo- 

sehingga haruslah 

  

     
            

  

    

  

, mela: opposini dak rkan semata- 

sisi ialah soal2 jang mengenai ka- 
pital asing serta segala sesuatu jg. 
bertalian dengan KM.B. termasuk 
didalamnja soal Irian.” 

“Kalau mengei 

  

       

SIDANG PARLEMEN: 

gan sua 
Tb Bak Mk 1 

17 GEBELUM PM Natsir membatjakan djawaban Pemerintah babak 
#3 II dalam sid:ng DPR kemarin pagi telah dimadjukan usul mosi 

: pembentukan dan pembubaran kabinet baru oleh anggota2 Mr. Moh. 
Yamin (tak berpartai) Ki Hadjar Dewantoro 
Tambunan (Parkindo) Siradjudin Abas dn dari wakil #SII, Dalam 

ra 118 pro dan 73 anti, 

pihak PNI, PKI, 

Menteri pertahanan mula? - 

negara kita se- 

    ke Yg , SA 
ba Haa” 

   

      
Na 

  

1      

te HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat" 

1 18 handn Pan 

(tak .berpartai) . Mr. 

2 mosi itu dimadjukan usul supaja Presiden menundjuk beberapa orang 

   
   

   

  

    

“ hendaknja 
antara ' er 

. dan pembangun: 
keadaan jg terdjamin. 
Bahwa untuk kepentingan bersa- 

Dn Ia emokrasi hendaknja Pre- 
siden entuk beberapa orang 

| kabinet form 
aliran Islam, vorm, politik n 

ateur, seorang dari 
n seorang dari plat 
Oonalisme dan djika 

   

  

K. membentuk 
2 lengan segera, sehing- 

ga didalam mereka memegang por- 
efolio, disokong oleh PNI, Masjumi 

-Gan organisasi politik jang lain. 

(on Masi ta' setudju 
| Lain dari itu dalam sidang diadju- 

kan mosi tidak setudjui program 
kabinet Natsir dan tjara pelaksa. 
nakannja. Mosi itu ditanda tangani 
oleh 8 orang diantaranja, Ngadiman 
dari PKI, Werdojo dari (Buruh), 
Sakirman. dari. PKI, Tjokronegoro 
BTI, dan Sarwono Sastrosukardjo 
dari KRS. “ii 

. Sebagai pertimbangan2 dikemtu- 
“ kakan bahwa program kabinet Nat- 

   

- 9ir memberi kesempatan KM8, mem- . 
| pertahankan dan memperkuat ke- 
dudukan imperialis Belanda di Indo- 
nesia. Aa tabah 

. Bahwa tjara mempertahankan dar 
memperkuat kedudukan imperialis 
Belanda itu adalah dengan djalan 
meletakkan beban jang berat diatas 
pundak rakjat. 

— Bahwa KMB masih memberi ke- 
ecianda - untuk 

dan dgn demikian memberi kesem- 
patan kepada Belania utk menerus- 

kan peperangan kolonial dan me- 
ngadakan imterpensi militer misal- 
nja pembrontakan tentara Belanda 
di Makasar baru2 ini. 
. Bahwa oleh karena itu tudjuan 
KMP menghalangi kemadjuan rak- 
jat dan pembangunan tanah air In. 
Gdonesia. 

Berdasarkan pertimbangan? itu 
maka mosi tsb tiiak dapat menje- 
tudjui program kabinet Natsir dan 
tjara penglaksanaannja. ' 
Dalam pada itu kemarin sore di- 

Kabarkan, bahwa DPR telah me- 
nerima mosi kepertjajaan terhadap 
kabinet dgn suara 118 lawan 73. 

Sesudah P.M. Natsir memberikan 
gjawaban dlm. babak kedua segera 
ketua sidang Mr, Sartono membuka 
sidang kembali dan dinjatakan oleh 
ketua sidang bahwa sorenja par- 
lemen akan bersidang lagi untuk 
menentukan pendirian terbadup ka- 
binet Natsir. Tetapi sebagian dari 
anggota menjatakan tidak setudju. 
Dalam suasana jg. gemuruh si- 

dang mengadakan pemungutan sua- 
ra apakah sidang dilandjutkan terus 
atau sorenja. Sesudah itu para ang. 
gota menetapkan supaja sidang di. 
landjutkan kemarin djuga. | 

Atas usul fraksi demokrat sidang 
ditunda setengah djam. Sidang di- 
landjutkan dengan diadakan pemu- 
ngutan suara tentang votum DPR, 
terhadap Pem, 2 

Achirnja suara terbanjak dim 
sidang menjetudiui Pemerintah. 
Dgn. ini mosi tidak pertaia jg. 
diadiukan oleh pihak kiri telo 
dibatalkan. Sementara itu ada 
kemunhkinan bahwa mosi Moh. 
Yamin cs. dgn. sedikit perobahan 
akan diterima. Demikian radio 
Djakarta. 

Djawaban Pemerintah. 
Dalam djawaban pemerintah jg 

' “Gibatjakan PM Natsir sepandjang 

dari aliran Jain seba. 

di Indonesia, 

formateur utk membentuk Kabinet baru dgn berpedoman kepada ke- 
ipaja ada perseimbangan dan kerdjasama jg harmonis 
'danparlemen hingga DPR dapat bekerdja dgn 'lantjar 

igunan masjarakat dilaksanakan atas dasar stabiliteit dan 

87 halaman pada achirnja berisikan 
permintaan votum kepada parlemen. 

»Sampai sa-atnja bagi parlemen utk 
menjatakan, apakah parlemen sedia 
pertjajakan pemerintah negara ke- 
pada, kabinet ini atau tidak, dengan 

mengingat. konsekwensi dan  per- 
tanggungan djawab jg terkandung 
dalam tiap2 salah satu dari alter- 

natief jg hendak dipilihnja. Mata 
bangsa dan mata dunia. saat 'ini 
tertudju kepada kita”, kata Natsir. 
Natsir membantah pendapat Mr. 
Sunarjo (PNI) jang Gengan alasan 
juridis dalam babak kedua terang- 
kan tanggung djawab formateur 
terhadap susunan kabinet.PM menga- 
takan al bahwa inti sari perdebatan 
letaknja tidak padu sumber staats- 
rechtelijk, tapi pada soal politik. 
Mengenai reshuffle jang diadjukan 

oleh KH, Dewantoro dan diformu- 
leer oleh Mr. Yamin, Natsir terang- 
Ken, bahwa resb ffle situ semata? 
satu gala pendjolok votum parlemen 
jang diingini jaitu jarg menurut 
PM adalah satu manoenvre uniek 
jang tidak siaatsrechtelijk atau po- 
litik. 

Natsir tegaskan, bahwa pemerin- 
tah sangat menjesali uraian anggo- 
ta Mr. Daljono (Masjumi) mengenai 
missi dan zending, karena mungkin 
sekali akibatkan kerenggangan an- 
tara golongan2 agama di Indonesia. 
(Dalam babak I Daliono bilang, 
bahwa dibelakang missi dar sending 
berdiri modal asing). PM tegaskan, 
buhwa pemerintah tidak membenar- 
kan utjapan Daljono itu dan minta 
kepada anggota S. Hingel djangan 
hendaknja kegusaran kepada Dal- 
jono itu ditudjukan kepada ummat 
Islam seumumnja. 4 

1 £ 

Truman dan Vishinsky. 
' Presiden Truman sewaktu ber- 

'kundjung kemarin dulu kegedung 
PBB mengadakan pertjakapan 
ramah-tamah dengan menteri lu- 
ar negeri Sovjet selama 2 menit. 
“Dalam pertjakapan 'ini presiden 

Truman didengar mengatakan 
'kepada wakil Sovjet ini, bahwa 
ia tidak ada melihat satu asutan 
untuk menimbulkan perang da- 
lam pidatonja jang diutjapkannja 
baru2 ini. 
'Vishinsky kemudian menjatakan 

kepada “Truman, 'bahwa' pers 
Amerika adalah jang bersalah 
untuk membesar?kan kemungkin- 
an timbulnja peperangan. Jg ke- 
mudian didjawab presiden Tru- 
man dengan mengatakan, bahwa 
pers di Amerika Serikat bebas 
“dan dapat menjiarkan sesuatu jg 
disukainja. 

Sesudah pertemuan ini Truman 
kemudian menjatakan kepada pa- 
ra wartawan, bahwa ia selalu 
memandang Vishinsky seorang jg 

“baik. Selandjutnja presiden ini 
menjatakan, bahwa wakil2 Rusia 
itu adalah tamu di Amerika Se- 
rikat. Oleh- sebab demikian 
mereka itu harus diperlakukan 
dengan ramah-tamah. — Ant. UP. 

(Anggauta 
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Pengikut? »RMS” Kenali 
di Surabaja. 

1 Kebal dan 2 bootsman KM turut? 

pe ini dikota Surabaja sebelah Utara diadakan pembersihan 
dan penggledahan dibeberapa rumah jang hasilkan diketemukan- 

nja beberapa pistol, granat tangan, dua karabijn, beberapa ratus pe- 
luru karabijn, serta onderdeel2 sendjata. Daerah dimana dilakukan 
pembersihan diblokkir sehingga kapal: terbang untuk Djakarta dan 
Balikpapan tertahan. 

Adapun sebab dilakukan pember- 
sihan itu ialah insiden di Taman 
Priok pada malam Senen, dimana 
tiga anggota TNI jang dapst lapo- 

ran tentang adanja ribut2 ig ditim- 
buikan oleh beberapa orang suku 
Ambon ,,RMS”, Seorang opsir TNI 

dipukuli dengan rotikalurg (krake- 
ling) sehingga diangkut kerumah 
sakit. Jang dua dapat 'meladikan 
diri dan lapor pada Mobile Brigade 
Gan Polisi Militer jang segera datang. 

Sendjata ketiga TNI Situ terdiri 

dari karabija dan steng"n dibawa 
lari oleh orang2 dari suku Ambon 

itu serta ditembakkan dari salih 
satu rumah. Sementara waktu ter- 
denzar tembakan2. pistol. karabijn, 

le“akksan granat Can steogun, t pi 
Mooile Brigade d-n Polisi Militer 
mengachiri tembakan2 itu dan oeng- 
gerebegan dibeberapa rumah hasil- 
kan didapatnja kembali stengun di- 

  

Keadaan Sulawesi Selatan 
Aktiviteit Gerilja hampir2 ta' kelihatan. 

Rakjat giat membangun. 

HARI Senen jl. oleh komisi Interdepartemental telah diadakan bem- 
bitjaraan2 dengan Let. Kol. Suk:“wati, komandan pasukan Sula- 

wesi Selatan di Bone, dan kemarin dulu Mr. Makmun ketua Komisi 
tsb. telah bertolak ke Djakarta untuk melaporkan hasil2 pembitjara- 
annja itu. 

, Seperti diketahui 2 hari sebelum- 

ja, sekretaris komisi tsb. telah be. 
gkat ke Djakarta dgn. maksud 

jg, sama. Kalangan jg. bersangkutan 
Ti 1dan penjelesaian Gerilja me. 
nerangkan rasa optimistis dim. soal 
penjelesaian tsb. serta hasi!2 jang 

@ peroleh dlm: pembitjaraan2 sangat 
memuaskan. — , 

Ketika wartawan Antara menin- 
Gjau daerah pedalaman, kalangan 

  

    

“pemerintah dan orang2 terkemuka 

Gisana menerangkan, bahwa pada 
umumnja aktiviteit Gerilja hampir2 
tidak kelihatan lagi, sedang gerakan2 
tentara. sudah sangat lunsh dan 
rakjat kini dengan giat setiara su- 

--k-rela.memperbaiki diembatan2 dan 
tilpon2 jang rusak sebagai akibat 
kekatjauan2 itu. 

Seterusnja dapat dikabarkan, bah- 
wa sekembalinja dari Djakarta Mr. 
Makmun ingin bertemu dergan Ka- 

har Muzakar, pemimpin Gerilja tsb. 
Ant. 

  

Medan perang Korea : 
  

RRT tembaki pesawat' Amerika 
Nopember tentara USA ditarik dari Korea? 

MAN penangkis udara RRT disebelah utara sungai Yalu (dae- 
rah perbatasan Manchuria) pada hari Selasa telah melepaskan 

tembakan2 kepada 2 pesawat pemburu dari angkatan laut Amerika 
Serikat jang sedang mengadakan penerbangan penjelidikan didaerah 
Korea Utara dekat perbatasan Manchuria untuk mendapatkan ta- 
wanan2 perang Amerika jang belum ketemu. ' 

Penerbang2 dari pesawat2 pemburu tersebut melaporkan dalam 
perdjalanan kembali kepangkalannja di Wonsan, bahwa mereka 
berada 3 mil dari perbatasan Manchuria' didalam daerah Korea 
Utara ketika pihak RRT melepaskan tembakan2 kira2 40 kali dari 
sebelah utara perbatasan. 

Sementara itu pasukan? PBB jg 
terdepan telah sampai disuatu tem- 
pat 45 mil dari daerah perbatasan 
Manchuria. Djurubitjara Mac Ar- 
thur menjatakan, bahwa pasukan? 
Korea 'Utara jang telah kotjar- 
katjir itu kira2 berdjumlah 25.000 
Orang, sedangkan pasukan2 PBB 
jg dihadapi seluruhnja berdjumlah 
100.009 orang. bias 

1 Sektor Huichan" 
Divisi VI Korea Selatan menurut 

kominike markas besar  djenderal 
  : Konperensi hadjad 
Kemarin pagi dimulai konperensi 

    

- hadjat persatuan jang diselenggara- 

persatuan dimulai 
Kesimpulan pertemuan pertama 

ini ialah semua menghendaki ada- " 

     
   

  

Kemarin pagi 
kan upatjara | 
dan Wakil Pr 
wan Perwakila: 
Hadir segenap 
genap mentri, pen 
dan militer, serta 

| besar sekali, Hadir : 
| saksi2/Wk2 golongan 

. mine Romandi, 

— Presiden disumpah. 
   
    

   

      

    
   

“maksud mempersatukan organisasi2 
“jang berhaluan komunis dalam satu 

| dari Partai Murba, Wikana dari Pe- 
- Sindo dilnja. 
IL. Dinjatakan oleh Ibnu Parna dari 

| Akoma, djika usul maximum dari 

        

kan atas inisiatip Akoma dengan nja persatuan dikalangan kaum pro- 
gressip kiri. Hanja menurut Soedijono 
penglaksanaan tehnis masih sukar,di- 
Gjalankan. Sedang Alimin mengusul- 
kan supaja menelorkan suatu state- 
ment jg. luas, jg. dapat ,,waardering” 
dari dunia luar.- " - : 

partai komunis. Pertemuan dihadiri 
antara Alimin diri CCPKI, Soekarni 

  

DAENG TOMPO OPTIMISTIS. 
Dalam penjelesaian masalah Ge- 

rilja di Sulawesi Selatan dewasa ini 

koma ini tak dapat ditjapai, hen- 
'daknja konperensi mentjari Hasil 
minimum sebagai djembatan kearah 

   
    

  

   

    

1 Setelah selesai vpatjara oleh | “persatuan. saja lebih optimistis dari waktu2 jg. 
. nap hadlirin diutjapkan serua |. Dalam pertemuan tak hadir wakil sudah2, demikian keterangan Kepala 
dup Republik Indonesia, 8 “dari PKI Merah, tapi hanja menjam. Daerah Sulawesi Selatan, Batji Sa- 

| mudian terdengar dentuman n paikan surat jang ditanda tangani leh Daeng Tompo. Selandjutnja di- 
33 kali. KAA Pen an SE NGa 'Tomponu. aa ngo terangkan, bahwa fihak panitya in- 

  

Pukul 11. 365 Perdana Ment 
sir memberikan djawabannja, bt 
ke-2 jang berlangsung hingga 

        

   
   

   

        

eri Nat- — A 
al |. TA sebagai pendapat perseorangan, 

    

   

gauta CCPKI Alimin berbitja- terdepartemental kini telah mem- 
2 petadjari segala aspek2 bukan hanja 

untuk mentjari tjara penjelesaian 
sadja, tetapi djuga memikirkan soal 
bagaimana tjara jg. sebaik2-nja utk. 
ntengembalikan mereka kedalam ma- 
sjarakat, Bg 

jono dari Partai Murba idem. 
do menjatakan tak berhak tu- 
dlm. membitjarakan soal jang 

Karena Pesindo adalah or- 
|masa dikalangan pemuda. 

ha 

  

  

Mach Arthur jg dikeluarkan pada 
bari Seasi telah berhasil meras- 
pas 23 tank Korea Utara danib truk 
per h amunisi dlam “gersksrn'a 
mengeijar pasukan Utara jg me- 
ng«id rkan diri melalui Huichon. 
Ini adalah hasil jg terbesar jg per: 
nah ditjapai oleh satuan2 PBR da- 
lam gerakan pengedjaran pada hari2 
jg achir2 ini. Kominik6e itu djvga 
melaporkan, bhw brigade Common. 
wealth Inggeris telah berhasil me- 
nimbulkan kerugian 500 orang kor- 
ban pada pasuikan2 Utara dalam ge- 
rakannja ke Chongchon didjalan be- 
sar pantai barat. Dikatakan bahwa 
dalam pertempuran ini pasukan? 
Commonwexsith Inggeris telah me- 
newaskan 500 orang dari pasukan? 
Utara” s3 

45 mil dari perba- 
tasan Manchuria. 

Sementara itu pasukan2 Divisi VI 
Korea Selatan jg bergerak dari Hu- 
ichon menudju Kanggye telah sam- 
pai di Koin.dong, 45 mil-utara dari 
perbatasan 'Manchuria, Koin-dong 
terletak 23 mil sebelah utsra Hui- 
Chon pada djalan besar dan kira2 
35 mil sebelah se'atan Kanggys. 

Dalam pada itu pasukan2 D'visi 
ke 24 Amerika telah menggabung- 
kan diri dergan pasukan2 Inggeris 
dan Korea Seistan dalam gerakan- 
nja kearah utara setelah melintasi 
5 ingai Cacngchon menudju perbata- 
san Msnchuria. 

Pasukan2 Divisi ke24 Amerika 
ini dengan tjepit sekali bergerak 
dari Anju ke Sanuiju didaerah su- 

ngai Yalu jg merupakan daerah per- 
batasan Korea: Tiongkok. 

Pasukan2 Inggeris 
bergerak kearah utara dari Sinanju, 

A nian 

setargkan pasukan2 Divisi I Korea 
Selatan telah berada disebelah utara 
Yongbyon. : 

»Semua berdjalan 
dgn baik". 

Semua berdjalan dengan baik, de- 
mikian kata letnan diendergi Wslton 
Walker, komanian Tentara ke-ViII, 
ketika berkundjung ke Pyongyang. 

Semertara itu diurubitjara” markas 
besar djerderal MacArihur menafsir, 
bahwa diuml-h pasukan2' Ultars jang 

tewas. luka2 dan ditawan ada 323 000 
orarg dslam peperangan 'ja berdjalan 
4 bulan itu. Diumlah' ini makin lama 
makin bertambah. Dalam pada itu diu- 
rubifiara itu daoat me 'ihat kemunckinan 
disandera! MacArthur akan mulsi mena- 

rik pasukan Amerika "dari Korea ke 
Diepang pada achir bulan Nopember.- 
Ant: UP, 

Wali Alfatah : 

bawah kolong beserta beberapagra 
nat tangan dan ditangkapnja J4 
orang. $ 

Ternjata tersangkut dalam insiden 
itu seorang kopral dan 2 orang boots 
man dari KM jarg berpakaian pre. 
man.. Tetapi terhadap mereka 'ini 
tidak dapat dilakukan pemeriksaan, 
sebab malam itu djuga mereka 4i- 
minta oleh KM. Di Djslan ditempat 

insiden terdjadi ada tertulis bir: f2 
»RMS”. Orarg2 jang kedapatan bukti 

sendjata gelap itu masih tetap di- 
tahan untuk pengusutan lebih lan- 
Gjut, tapi sementara lainnja dilepas- 
kan kembali.— Ant. 

PBB: hadapi krisis 
dewasa ini 

KATA ' NEHRU 
Dalam pidatonja jang ditudju- 

kan kepada Perhimpunan PEB 
di New Delhi berkenaan dengan 
Hari Perserikatan Bangsa2 pada 
hari Selasa, perdana menteri In- 
dia, Pandit Jawaharlal Nehru, 
antara lain menjatakan, bahwa 
dewasa ini PRB menghadapi su- 
atu krisis, dimana soal perang 
dan damai atau hari kemudian 
jang gilang-gemilang tergantung 
kepada nasib P B. 

Kita harus berusaha sekuatZnja 
untuk mengatasi krisis ini, kata 
Nehru, dan harus menghentikan 
arus nafsu kepada perang. Fen- 
tingnja PBB tidak pernah sebesar 
sekarang ini, ja'ni pada saat baha- 
ja mengantjam. Demikian Nehru. 
“Achirnja  Nehru menegaskan, 

bahwa #BB hanja dapat beker- 
dja dengan sebaik-baiknja djika 
badan itu mewakili semua bang- 
sa didunia. Ant.—AFEP. 

Cembaya "kebudasah 
.Samiadji'" 

Belum lama berselang ini di 
Purwokerto telah terbentuk sua- 
tu organisasi Lembaga Kembu- 
dajaan ,,Samiadji” jang diketuai 
oleh Sdr. Gondowarsito dan di- 
bantu oleh beberapa orang terke- 
muka lainnja. 

Lembaga tsb berdasar atas su- 
atu difinitie, bahwa Kebudajaan 
itu adalah tjiptaan djiwa ' sesu 
atu bangsa, untuk 'mewudjutkan 
kebutuhan - kebutuhan hidupnja, 
jg selaras dengan “Irama djiwa 
nja. serta iklim ditanah tempat 
inggalnja. Maksud organisasi ter- 
sebut ialah : 

Membangun, memelihara dan 
mempertinggi deradjat Ke- 
budjajaan dan Kesenian Ti- 
mur (Kebangsaan), sebagai 
pokok dasar pendidikan Ke- 
bangsaan dalam lapangan 
»Budi ' pekerti", tatakra- 

«ma, kdadahan. djiwa, agar 
sTakiat. Indonesia. mendjadi 
bangsa jg Susila, 

Masaalah D.I. bisa diselesaikan 
Dengan djalan politik. 

Nya pertjakapan dgn wartawan radio Djakarta, Wali Alfatah, 
ketua Panitya Penjelesaian Masaalah Darul Islam menerangkan, 

bhw ia mempunjai harapan baik akan hasil pekerdjaan Panitya tsb. 
Mendjawab pertanjaan, dikatakan bahwa penjelesaian setjara politik 
dengan tidak mempergunakan kekerasan sendjata mungkin sekali, apa lagi djika ada saling mengerti diantara kedua belah pihak. 

Menurut pendapat Wali Alfatah, 
anggauta2 Darul Islam jang sebe- 

narnja bagaimanapun djuga adalah 
warga negara bangsa Indonesia Te- 

tapi sebalikn'a, pihak Darul Islam ha 

Pemerintah baru dapat meningjau 
usul2 itu setelah nanti dimadjukan 
oleh mereka setjara resmi 
Tentang diterima atau Gitolaknja 

usul2 itu nanti, dikatakan, bahwa 
Pemerintah dalam haul ini akan rus pula menginsjafi benar2, bhw per bertindak dim batas2 kemungkinan. buatan mereka itu adalah sangat bla 

dikabarkan 

melanggar hukum, 
Ketika ditanja apa jang dimaksud: 

kan dergan penjelesaian setjara 
politik, Wali Alfatah menerangkan 
bhw pada suatu perund ngan salah 
satu fihak laiak mengadjukan usul2, 
Fhik Panitya memaklumi akan 
adanja usil? penjelesaian diri fihak 
Darul Islam. Dalam bal itu, kata 
Wali Alfatah selandjutnja pihak 

Selandjutnja dikatakan, bahwa diha- 
rapkan Panitya Penjelesatan Masa- 
lah Darul Islam itu akan mulai 
me'aksanakan pekerdjaannja mulai 
bulan depan, Untuk  melantjorkan 
pekerdjaan akan diperlikan tenaga2 
|dari berbagai kementrian jisng ber. 
Bangkutan, . misalnja kementrian? 
Penerangan, Dalam Neseri, Agama 
dan Kementrian Sosisl, Demikian 
antara lain keterangan Wali Alfatah   
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    Hi aa edaktur Perlementer K R) 
si HARI RABU 25 OKTOBER ini Pemerintah memberikan djawaban 

|" babak II. Konon sesudah itu dengan pasti meminta votum Parle- 
men dapat memberikan ,,votum kepertajaan” atau tidak. Kalau dapat, 

| “Kabinet berdjalan terus. Kalau: tidak dapat, Kabinet bubar! 
0... Sungguh kita setudjui tindakan Pemerintah jang demikian ini, 
. Sedjak mulanja kita-pun mengandjurkan demikian itu, Djangan Ka- 

| 'bihet terkatung-katung: keatas tiada bergantung, kebawah tiada ber- 

  

       
   
    

  

0 indjak. Maen Pe KUN aa kurang sungguh2-nja 
0. pekerdjaan lampau. Seperti main2. Mempermainkan pekerdjaan Ne- 

| gara! ' SEA hn 2 Tuk oa 

Pemerintah minta vstum kepertja- ” y 
jaan. Sungguh tepat dimadjukan se- el dari redaktur parlementer 

kita ini ditulis sebelum D.P.R. | karang ini. Mempersingkatwktpem- 1 na 4 Satuan kata na | bitjaraan di Parlemen. Sebab,kalau. | ini masih TE 
tidak, kiranja akan dimadjukan djuga ' Na an men 2 ae BATAN, 
usul ,,mosi tidak-pertjaja”. Hal mana | 

tentu akan memperpandjang waktu «mw 
pembitjaraan. Sedikitnja, memper- 
pandjang waktu untuk menjusun net Natsir ini menjedihkan. Mungkin 
'redaksi mosiitu. We #selandjutnja nanti akan tetap me. 
1 Kini para anggota Parlemen, be- njedihkan. Para pemimpin dan par. 
serta fraksi2 dan blok2-nja, sedang : tai2 dapat tuduh-menuduh dan salah- 
bersiap2. Mengatur siasat tentang menjalahkan. Dapat. mengatakan, 
prosedure pemberian suara illnja. bahwa pemimpin dan partai lainlah 
Golongan Maap MN jang salah. 

olongan Pemerin 3 th i 
ANN Un Siasat merebut Tetapi, djika orang akan mentjari 

. jumlah suara. Karena sesungguh- Perbaikan, hendaknja tidak salah- 
nja, kekuatan golongan opposisi dgn Ba tanah: Pa Pan Near, 

r z ari siap ng telah membikin ke- 
ponawan: Remeaah Para No aan: 'salahan, atau jang telah “membikin 

! abah masjarakat menunggu? ha kesalahan lebih besar. Jang lebih 

' 'Sil votum Parlemen nanti. Terutama Perluialah mentjari dimana letak 

Kepala Negera sendiri, Mungkin me Kesalahan, dan bagaimana memper- 

hunggunja itu dengan agak mena- 

    

k 

| baikinja. Sebagai halnja seorang ta- 

  

'bib, tidak pertama-tama mentjari 
mula sebabnja penjakit (siapa jang 
membikin sakit), tetapi mentjari di-' 
mana letaknja penjakit, dan bagai- 
mana mengobatinja. 

Dari itu, mengenai Kabinet Natsir 
sekarang ini, jg lebih penting bukan 
djatuh dan tegak berdirinja, melain. 
kan bagaimana kelandjutannja nan- 
ti. Bagaimana usaha bersama utk 
memperbaikinja. Djika langsungpun: 
bagaimana pula. 

Semua. jg sudah ini sungguh me- 
rugikan masjarakat kita. Hendaknja 
mendjadi peladjaran. Djangan di- 
ulangi lagi! 

Djika pembitjaraan2 dalam Par. 
lemen itu diperhatikan, terutama 
jg dikemukakan oleh K. H. Dewan- 
toro, Mr, Tambunan, Mr.Muh.Yamin 
dlinja lagi, maka usaha memperba- 

“iki itu nampaknja demikian: - - 

a. Djika Kabinet Natsir terus, hendak- 
nja diadakan penjempurnaan program- 

nja, dan selandjutnja reshuffle menurut 
kepentingan, sehingga PNI dapat ikut 
ambil bagian didalam kabinet. 

b. Djika Kabinet Natsir djatuh, hen- 
daknja dibentuk Kabinet baru, dimana 
PNI dan Masjumi mengambil bagian 
didalamnja pula. Tentang formateurnja, 
boleh 3 orang sebagai jg diandjurkan 
oleh sdr. Yamin, dan boleh seorang 
sadja dari partai ketjil atau dari tidak 
berpartai, tapi jg mempunjai pengaruh 
besar. ! 
Semua itu akan mudah dilaksanakan, 

apabila para pemimpin dapat menjisih- 
kan fikiran kepartaiannja jang sempit. 
Artinja, apabila para pemimpin itu sen- 
diri lantas benar2 nationaal-bewust 
dan staatsbewusi ! 

  | han napas. 
“.. Tetapi. hemat kita, jang  terpen- 

p" bukan votum. Parlemen itu sen 
ri, Melainkan bagaimana -kelan. 

" djutannja nanti. Kelandjutannja, baik 
Kabinet Natsir ini tegak berdiri, ma- 

upun lantas djatuh! . 
Keadaan sekarang ini tidak sehat. 

Dan ini tidak akan lantas mendjadi 
sehat, dengan telah diberikannja vo- 
tum Parlemen nanti, Kesulitan? se- 
karang ini tidak akan lenjap, dan 
telah diberikannja suara kepertjaja- 
jaan atau mosi tidak pertjaja dari 
Parlemen nanti. Karenanja, jang le- 
bih penting, jang harus lebih difikir 
kan oleh segala golongan, adalah pe 
metjahan kesulitan2 sesudah votum 
nanti. Djika Kabinet langsung, bagai 
mana, Dan djika Kabinet djatuhpun, 
bagaimana pula, « 

8 

UNGKIN Kabinet Natsir ini nan 
“ti akan langsung, karena men- 

| ##idapat kemenangan suara sedi 
kit dalam Parlemen. Tetapi bagai- 

| manakah selandjutnjananti ? Dapat- 
kah semua pekerdjaannja berdjalan 
lantjar? 
“Dulu sudah kita tuliskan. Dan da 

lam pemandangan umum babak II 

“itupun banjak pembitjaraan jg me- 
| njerupai apa jang telah kita tulis- 
kan itu. Jakni dengan keadaan se- 

-  perti sekarang ini, segala  pe- 
kerdjaan Pemerintah jg harus men- 
dapat persetudjuan Parlemen, tidak 

j akan lantjar. 
& Mungkin pula Kabinet Natsir lan- 
|... tas djatuh, karena tidak mendapat 

' votum kepertjajaan. Tetapi andai. 
kata demikian, bagaimanakah selan 
djutnja nanti? Akan mudahkah 

(membentuk Kabinet baru? Dan an- 
|. daikata Kabinet dapat lekas terben- 

0000 tuk akan dapat. pulakah Kabinet 
|. baru ini mendjalankan tugasnja dgn 
TES SA Ar 2 7 

baru2 ini ke Jogjakarta. 

Oleh “Gubernur disampaikan in- 
struksi agar segenap kepala2 dja- 
watan dan inspektur2 membuat 
selekas mungkin rentjana anggaran 

belandja ciap2 djawatan buat tahun 
1951, Lain dari pada itu djuga su- 
paja segenap djawatan2 dan inspek- 
812 mulsi mengatur susunan kantor- 
nja menurut peraturan jang sudah 
ditentukan, agar segera dapat dili- 
hat mana jang masuk kompetensi 
otonomi, “dan mana, jang termasuk 
djawatan2 pusat. $ 

   

Panitia Inter 
Djawatan. 

# 
Untuk meninijau peraturan Gu. 

bernur. mengenai penempatan se- 
mentara waktu pegawai, menurut 
keterangan jg kita dapat, dianggap 
terlalu banjak memakan uang, ma: 

ka telah dibentuk sebuah panitia 
inter djawatan jg diketuai Oleh re- 
siden Rukadi Wirjobardjo. Panitia 

tsb beranggota 7 orang jg diambil 
dari djawatan2 keuangan, penera- 
ngan, sosial pekerdjaan umum, kan- 

tor urusan pegawai propinsi, peru- 
mahan dan kantor desentralisasi. 

Tugasnja adalah untuk meninagjau 
dan mempeladjari kembali soal2 pe- 
raturan Gubernur Sumatera Selatan 
No. 73 mengenai penempatan semen- 
tara baik dalam soal kepegawaian 
maupun dalam soal keuangannja. 
Besiuitnja segera akan dikeluarkan 
oleh Gubernur. 

Perdagangan dan 
perindustrian. 

Selandjutnja djuga dibitjarakan 
soal djawatan perdagangan dan per- 
industrian jg dewasa ini musing2 
mempunjai inspektur tersendiri. Gu- 
bernur, atas pertimbangan2 penghe- 
matan tenaga dan perbelandjaan 
akan mengadjukan usul agar inspek- 
si itu didjadikan satu sadja. Djadi 

tidak perlu adanja “Inspektur per- 
industrian tersendiri dan perdaga- 
ngan tersendiri pula. Tetapi hal ini 
Gjuga akan dilihat effisiensinja. Bi- 
lamana ternjata tidak dapat, akan 
Gipakai ketetapan jg sudah ada. Ant. 

: |. Hal ini belum ak dibitjarakan 
Tg Galam Parlemen pi tiap.orang 
0 dapat memperhitungkan. Djika su- 

2 asana keadaan tetap sebagai seka- 
| rang ini, itupun akan susah. Kira- 

.  nja malah lebih susah dari kisah 
“Kabinet Natsir ini. 

. Dari itu 3 jang penting 
bukanlah Kabinet Natsir, harus 
langsung atau harus djatuh, mela- 
inkan : bagaimana menjehatkan su- 
asana keadaan jang djelek ini! 
MAH Kabinet Natsir ini menje- 

Gihkan, Dari sedjarah pemben- 
tukannja sampai pembitjaraan2 da- 
lam Parlemen ini, menghambat per 
tumbuhan Negara, dan merugikan 
rakjat.. Pokoknja, karena para pe- 
mimpin meninggalkan perhitungan 
kepentingan perdjuangan nasional. 

E Karena mereka bodoh. Me- 
lainkan karena kekurangan keseda- 
ran-nasional, kesedaran ber negara. 
Gan kesedaran ber-pemerintah. Sung 
guh menjedihkan. Rakjat. disuruh. 
sedar, tapi para pemimpin sendiri 
nampak kurang sedar! 
Para pemimpin jang memegang pe- 

“ranan, nampaknja banjak jang baru se 
“dar atas kepartaiannja. Dan lebih ba- 
njak lagi jang baru : ir akan kepri- 
badiannja sendiri, dalam makna jang 
“kurang baik. ' 

2. Sedar akan kepartaiannja: sungguh 
perlu. Tetapi harus dimengerti tentang 
partai jang sesungguhnja partai. Bukan 

" kliek dan bukan gerombolan jang mem 
Tuak Bana bersama Kanan 

aa j . dudu, “sebagai pemimpin”. Ten- 

G tang ini, rupanja belum banjak di insjafi 
5.1 £ Karena sesungguhnja, soal kepartaian, 

disini belum masak! Ken 
en Setiap golongan mengerti, 

Brantas terus. 
Polisi Djakarta terus giat lakukan 

penggropjokan dirumah perempu- 
&t2 latjur. Hari Sabtu jl. rumabhnja 
»Ibu” Krandji di Gedong Pandjang 
Djakarta telah didatangi polisi. Di- 
situ tjuma didapatkan 4 orang pe- 
rempuan latjur jang sedang duduk 
mengobrol dibagian belakang rumah. 
djustru mereka tidak melakukan 
pekerdjaannja. 

Mesti begitu, ,,lbu” Krandji itu 
digiring djuga ke Hopbiro Polisi, 

  
  

Kehui 

persatuan nasional sangat kita butuh” untuk diverbal, sedang 4 orang pe- 
1 3 kan sekarang ini. Tetapi karena kese- — rempuan latjur tadi ditjatat nama- 

Hg daran kepartaian jang. pitiik, maka per. ja. 
TN grasi satuan nasional itu tidak dapat diwu- Hari Senen berikutnja,,Ibu” Kran- 

djudkan. Bukan rakjat jang tak mau, 
tapi para pemimpin!” 

, Begitulah! Kabinet lambat terben- 
U. : tuk, karena pertikaian partai2 jang 

: 000» berebutan kursi. Kabinet terbentuk 
SR U tidak sebagai patutnja, karena par- 
On ang | tai? politik tidak mendapat ketjo- 

0 fjokan dalam membagi- bagi kursi. 
AOA LA Kelam tanti kini ramai di Parlemen 

D0 pal itu, sebab partai2 tak suka 
D0 kalah mengalah untuk kepentingan 
00 nasional. Baik jang sedang mendjadi 

Uk PA 00 partai Bemerintah maupun da danras 
an mendjadi partai opposisi. Ptuugka 
1) menimbulkan kesan:— sebegitu lama 

, 2 | nasib dan kepentingan rakjat senan- 

dji alias njonja Bu In Nio jg sudah 
'berumur 50 tahun lebin itu didengar 
keterangannja oleh polisi. Begitu 
djuga  3-.orang bidadari djalan” 
datang Gikantor polisi untuk dibuat 
portretnja. Mereka ini aialah Tjan 
Wang Nio, Ely dan Rohani, demiki- 
an tulis ,,Sin Po”. : 

    

  

  

Setyadi sibuk utk. ke London. 

Ir, Setyadi kepala Komite Pembela 
Perdamain dunia utk Indonesia ber- 
sama2 beberapa" anggauta Komite 
Djakarta tlh berusaha menemui ins- 

  

0 tiasa dibikin mainan oleh para pe-  tansi2 jg bersangkutan di Djakarta. 
 mimpin! Ke Se RAB peda aa tk menemui 1 

Me Te enak an | Hkansi2 itu berhubung api “rentjana 

h 3 Sesudah votum. . komite tsb. utk mengirimkan dele- 
Parlemen. (| gFasi Indonesia ke Koagres Pembela 

ANTARA para Perdamaian dunia jg akan dilang- pemimpin dan par- 

.tai2, dapat kpn Ba Naa ea TApagn pada tg. 13-19 

aa : $ 

salah menjalahkan, Kisah Kabi- 
# 1 

  

Mektomuan Gubernur - Kepala2 
|. Djawatan Sum. Selatan. 

BE REN telah dilangsungkan pertemuan antara Kepala2 Dja- 
N yatan Propinsi dgn Gubernur Dr.M.Isa dan Dewan Pemerintah. 
Maksud pertemuan ini adalah untuk memberikan pendjelasan 

mengenai keuangan propinsi dan djawatan2 umumnja sebagai hasil 
dari perdjalanan residen Rukadi dan inspektur keuangan Ghazali 

    

Harmoni antara Kabinet dan EF: 
Parlemen. 

(Pidato K.H. Dewantara di Parlemen baru2 ini) 

ANTARA BEBERAPA PIDATO di Parlemen, pidato2 K.H. 

.V Dewantara selalu singkat, djelas, terus-terang dan simpatik. Mes- 
kipun djuga tak kurang2 mengandung ketjaman, jg terkena tak luka hati. 
Bahkan hormat dan simpati pula. Ketjuali karena beliau sudah ber- 
usia tinggi, djuga jang terpenting karena semua pidatonja" nampak 

benar ,,sepi ing pamrih", hanja untuk kepentingan masjarakat selu- 

ruhnja. Pidato beliau dalam pemandangan umum babak II seluruhnja 
sebagai berikut. 

Sir..Ketva, dalam saja merenung- 
kan tjaranja sdr PM memberi dja- 
waban atas pemandangan umum 
dari para anggota, maka teringat- 
lah dalam fikiran saja akan suatu 
peribahasa. jang berbunji: Tidak 
semua jang benar adalah baik, dan 
tidak semua jang buruk adelah sa- 
lah. Benar dan salah, baik dan bu- 
ruktak boleh dantak dapat dipisah- 
kan dari.dua faktor mutlak, jakni 

tempat dan waktu. 

Kalau sistim mendjawab setjara 
»penting - ringkas” jang “dilakukan 
PM terhadap Parlemen itu, oleh be- 
liau digunakan terhadap | ,,kawat- 
Drees'', alangkah baiknja. Drees tak 
berhak menegor.. Pemerintah kita 
dalam soal2 dalam negeri. Sebalik- 
nja, Pemerintah berwadjib membe- 
rikan pertanggungan djawab sepe- 

nuhnja kepada DPR. 

Lain daripada itu, sir Ketua. di- 
samping Dewan kita ini, ada pula 
Pers dan Publik, jang mengikuti 
segala usaha didalam Parlemen ini. 
Tidak baik, menurut hemat saja, 
mereka itu kita paksa membatja 
relaas jang mungkin djelas, tetapi 
tak berdjiwa itu. Mungkin kal ini 
tak diindahkan oleh setengah orang, 
dan tidak dibenarkan apabila Peme- 
rintah mengindahkannja. Akan te- 
tapi hal itu boleh dianggap 'inhae- 
rent dalam tradisi parlementer jg 
demokratis. Adanja sistim ,,sidang 
terbuka” dari Parlemen, semata2 
dimaksudkan sebagai pengakuan hak 
rakjat untuk mengikuti segala pem- 
bitjaraan dari Parlemennja. Pers dan 

Rakjat, dgn begitu dapat mengikuti 
segala apa jang kita lakukan dida- 
lim Parlemen kita ini. Pers dan 

  

  

  
Puteri Margaret Minggu jl mengadakan perkundjungan ke Oxford, dimana 
ia membuka gedong buat Perguruan Kehutanan. 
Puteri radia Inggeris itu disampingi oleh Dr. J. Leme dari Perguruan Tinggi 
Oxtord dalam perdjalanan kegedong tsb.-—ANP. 
  

Medan diantjam pemogokan lagi 
ME mogok kembali kelihatan diperusahaan vital dan jang 

divitalkan, jaitu di Deli Spoorweg My, Gas dan listrikserta pe- 
rusahaan kapal pelabuhan di Belawan. Buruh D.S.M. jang tergabung 
dalam S.B.K.A. sedjak tangg 1 21 sampai 22. Oktober jl. telah 
adakan konperensi dengan 14 tjabang2nja dikota ini, dimana dipu- 
tuskan a.l. menurut tjatu (distribusi) gratis dalam natura, sebagai- 
mana ditetapkan baru2 ini oleh Komando Tentara dari territorium | 
(Sumatera Utara) untuk buruh Belawan. 

Dinjatakan bil'mana tuntutan? 
dimadjukan 8BKA tidak dilaksana- 
kan selambat2nja tg. 7 Nopember, 
maka buruh DSM akan melakukan 
pemogokan. 

. Diterangkan bahwa pemogokan itii 
dilakukan setjara kekal bergiliran 
ditiap tjabang, sehingga “akibatnja 
djalan kereta api terpotong. Hasil 
dari mogok bergiliran ini diterang- 
kan akan serupa “hasilnja dengan 
mogok setjara total dan dapat di- 
langsungkan dalam djangka lama. 

Djuga buruh kapal 
Djuga di Belawan buruh kapal dan 

pelabuhan sudah menjatakan akan 
.mogok pula, apabila madjikan ma- 
sih tetap tidak hendak memenuhi 

“penetapan Komando Tentara dan 
territorium I jaitu upah R. 4,15 di- 
tambah tjatu gratis dalam natura, 
jang kini dibajar madjikan, semua- 
nja dengan uang belaka. Diterang- 
|kan apabila sampai tg. 27 Oktober 
ini madjikan belum memenuhi pe- 
raturan upah baru itu buruh akan 

adakan pertemuan protes dan de- 
monstrasi dan kalau djuga sampai 
tg. 1. Nopember madjikan masih 
bertahan, buruh akan adakan mo 
gok protes selama. 3 hari mulai 
djam 6 pagi tg. 2 Nop. sampai tg. 4 
Nopember, , 

Pun buruh gas dan lisrik 
Djuga diantara buruh gas dan 

listrik dengan madjikan dikota ini 
terdapat ketegangan jang hampir 
menjebabkan timbulnja pemogokan 
diperusahaan gas dan listrik. Tun- 
tutan mereka mengenai pegawai 
harian sudah dipenuhi, tinggal lagi 
tuntutan pegawai bulanan jang be- 
lum selesai, 5 

Penjelesaiannja ditangguhkan ka- 
rena keputusannja terserah kepada 

# An 

perundingan kantor besar gas dan 
listrik di Djakarta dan P,B, Serikat 
Buruh Gas dan Listrik. disana. Pe- 
mogokan jang sedianja dilakukan 
20 Oktober diundurkan, karena ada 
nja permintaan dari Djakarta su- 
paja menantikan dahulu Kobarsih 

dari P.B. SB. Gas Listrik di Djakar- 
ta datang ke. Medan pada tg. 26 
Oktober ini.- Ant. 

“SB: DPU “SURAKARTA: 

  

Rakjat berhak mengawasi kita se. 
mua, baik mengawasi sikap Peme- 
rintah maupun mengawasi sepak- 
terdjang para wakil rakjat. (Semen- 
tara anggota Parlemen ada jg ge- 
mar sidang iertutup, dgn alasan ta- 
kut diteropong oleh dunia 'interna- 
sional, tapi praktiknja takut dite. 
ropong oleh rakjat sendiri—Red). 

Djangan pula dilupakan, sdr Ke- 
tua, bahwa tiada salahnja, “apabila 
Pemerintah sedikit bermurah-hati, 
galant dan elegant 'terhidap DPR 
kita ini. Keberatan “saja terhadap 
djawaban Pemerintah ada dua ma- 
tjam — , 
Pertama: Karena djawaban lisan 

jang hanja 20 menit lamanja itu, 

tak mungkin memberi 'gambaran jg f 
djelas tentang sifat. ,,persoonlijkheid 
(kepribadian) PM selaku Pemimpin 
Pemerjntab, jang sedang berhadap- 
hadapan dgn Perwakilan Rakjat. 

Relaas jang pandjang lebar, seperti 
terdapat didalam risalah Pemerin- 
tah jang tebal itu, bukannja tidak 

ada gunanja, bukan! Tetapi semua 

itu baru diperlukan nanti, sesudah 
Pemerintah tundjuk muka. kepada 
DPR dalam pertemuan perkenalan 

jang kini sedang kita langsungkan 
ini. Sebenarnja, sir Ketua, saat.ini, 

kita—Pemerintah dan DPR—seakan2 
merupakan dua orang tjalon mem- 
pelai. jang saling ,,menontoni”. Per- 

kenalan pertama itu kerap-kali men- 

djadi dasar timbulnja simpati, jang 
biasanja tetap berpengaruh untuk 
tertib damainja rumah tangga se- 
terusnja. Sebatiknja, kesan jang ti- 
dak .baik dalam saat. perkenalan 
pertamaitu, atjapkali merenggang- 
kan hubungan, lebih2 kalau ada 
paksaan2 dalam rupa apapun. 

KEDUA: Hal jang pokok jaitu 
kedudukan Kabinet terhadap DPR. 
saja sependapat dgn. mereka, jang 
beranggapan bhw. PM. wadjibmem- 
beri pertanggungan djawab tentang 
susunan Kabinernja, sekalipun su- 

sunan tadi dilaksanakan olehnja, ke- 
tika mendjadi ,,formateur”, Anggota2 
lain, jg. lebih ahli dim.soal2 ketata- 
negaraan, sudab mengupas hal itu. 

Bagi saja, tjukuplah disiri menjata- 
kan, bahwa susunan Kabinet adalah 
termasuk dalam ,,ubarampes“, atau 
sjarat2 dan peralatan2 seorang PM 
jang memperkengikan diri kepada 
Parlemen. 

Sir: Ketua, Seperti pada instansi 
pertama telah saja djelaskan, maka 
harmonilah, keseimbangan jg. baik 
antara Kabinet dan DPR-lah, jang 
saja anggap satu2.nja sjarat jang 
mutlak untuk dapat mendjamin ada- 
nja tertip dan damai didalam berla- 
kunja Pemerintahan negeri kita, jg. 

kini masih menghadapi 1001 kesu- 
karan itu. t 
Berhubung dgn. keberatan2 saja 

tadi, sir. Ketua, maka saja masih 

tetap mengharap2 akan adanja daja- 
upaja kearah terlaksananja harmoni 
tadi. Kepada tiap2 daja- upaja se- 
perti jang saja maksudkan itu, saja 

akan memberikan bantuan. , 
Soal pertjaja dan tidak pertjaja 

terhadap Kabinet ini, se.utuhnja atau 
seorang demi seorang anggautanja, 
tidaklah itu ada didalam hati-sanu- 
bari saja. Sdr. Ketua, fikiran saja 

hanja menghitung2, dengan ,, mosi” 
atau ,.resolusi” apakah harapan saja 
itu nanti dapat ditjapal. 

Hari Pahlawan di 
Makassar. 

Hari Pahlawan dan hari pemuda 

Gan peladjar internasional akan dia- 
Gakan setjara besar2an di Makasar. 
Dari Front. Pemuda Indonesia Maka- 
sar didapat keterangan bahwa utk 
memperingati hari Pahlawan tgl. 10 
November jad. dan hari Pemuda dan 
Peladjar Internasional tgl. 17 Novb. 
jad. atas usaha front tersebut akan 
diadakan pekan pemuda jang akan 
berlangsung mulai tgl. 10 sampai 
17 November '50 jad. Selama pekan 
Lemuda itu. akan diadakan rapat2 

Tuntut pelaksanaan upah 
minimum 

Me berita tentang kesulitan2 jg dihadapi oleh Djawa- 
tan Pekerdjan Umum Surakarta tentang penjelesaian masalah 

keputusan Gupernur Djawa Tengah mengenai minimum upah buruh 
lepas dari f.1.— mendjadi f.3.—-, sampai kini belum dapat dipetjahkan. 

Lebih landjut wartawan KR men- 
dapat keterangan, bahwa Serikat 
Buruh DPU. Kotapradja Ska. dalam 
rapatnja dg.9 ranting2nja beberapa 
harijl. telah memutuskan akan me- 
ngadjukan tuntutan, agar keputusan 
mengenai minimum upah tsb. segera 
dilaksanakan, dg. menanggung kon- 
sekwensinja, a.l. sanggup mendja- 
lankan peraturan “djam kerdja jg. 
sudah ditentukan. 

Mengenai hal ini berkenaan dg. 
“tuntutan“ jg. berwadjib supaja SB 
DPU menetapi djam kerdja penuh 
(bekerdja sebagai mustinja). Fehak 
S.B. sanggup menetapi, setelah tun- 
tutan mereka mengenai minimum 
upah dipenuhi dulu. 

. t 

Adapun keputusan Gupernur Dja- 

wa Tengah 226-950 mengenai mini- 
mum upah feb. lengkapnja sbb: 

Bagi buruh muda (14—18 th) 
f. 3. — sampai £ 3.25 sehari. 

Bagi buruh tua (J9 th. keatas) 

f. 3.25 sampai f, 4.— 
Bsgi buruh setengah tukang jang 

belum mempunjai tanggung djawah, 

seperti pembantu tukang dsbnja 
£. 4.— sampai f. 5 sehari, 
Keputusan tsb sebenarnja mulai 

berlaku pada tg. 1 Oktober jl tetapi 
sampai kini belum didjalankan. 
Kalangan SB DPU menerangkan 

selandjutnja, bahwa kini sedang di- 
adakan pembitjaraan2 dg soB 
mengenai soal2 jang akan dihadapi, 

BI 

Peresmian mesdjid di Kokap. 
Pada hari Ahad tanggal 22-10-50 

“ didesa Hargotirto (Kokap) diadakan 
peresmian berdirinja mesdjid didesa 
tersebut, atas usahanja S. Ssstro- 
sumarto dan Djawatan Agama disitu. 
Mesdjid tsb. dikerdjakan mulai bulan 
Sjawal. 

Rapat Madjlis di Garongan. 

Berhubung sudah waktunja untuk 
membaharui anggota D. P. R, dan 
pengurus Madjlis, maka pada hari 
Sabtu tanggal 21—10—'50 jl. di Ka- 
lurahan Garongan diadakan rapat 
Madilis untuk merundingkan hal tsb. 
Kemudian dapat dipilih oleh Madjlis 
sebanjak 21 anggota D.P.R, sedang 
pengurusnja terserah pada sidang. 
nja D.P.R. Danseterusnja dapat pula 
dipilih pengurus Madjlis sebanjak 
3 orang, sedang sebagai ketuanja 
Sdr, Amar Rosjidi. 

P.O.RD.A. mengadakan rapat. 
Pada hari Ahad jl Perserikatan 

Sepak- bola Porda Wates mengada- 
kan pertemuan jang dikundjungi oleh 
seluruh anggota2nja. Dalam rapat 
tersebut dirundingkan “hal kekura- 

ngan2 jang masih mendjadi keke- 
tjewasn dalam " organisasi tsb. 
Ketjuali itu diadakan pembaruan 
pengurus, hasilnja: S. Wurjadi (Ke- 
tua). S. Hamidi (wk: Ketua), S. Ali- 
min (Penulis). 

1 Tahun $. M. Swadaia, 

Atas usaha peladjar2 S.M. Swa- 
daja Wates, maka pada hari malam 
Senen 22/23 10:50 jl. dilangsungkan 
peringatan 1 th. berdirinja S.M. 
Swadaja. Peringatan mana dengan 
dibentuk panitia jang diketuai oleh 
S8: Effendy Sjamsudin, olehnja di- 

terangkan bahwaatas kegiatan para 
peladjar dan dibantuoleh para guru, 
achirnja dapat diadakan peringatan 
tsb. dengan sederhana dan gembira. 

Peringatan dan hiburan Sandiwara 
P. Diponegorostari2 dan dagelan di- 
selingi dengan gamflan dan Kron- 

tjong disambung dengan pengeras 
suara. Undangan para tamu wali 

murid 260 orang, Beaja sampajf 800. 

Mendjelang hari Pemuda Kristen. 
Mendjelang hari Pemuda Kris'ien 

tg, 4 November jad maka dalam per 
temuan tjeramah Persatuan Pemu- 
da Kristen Indonesia Jogiakarta pa 
da malam ini akan dibentangkan se- 
djarah Pergerakan Pemuda Kristen 

didjaman Hindia Belanda alm, oleh 

Pendeta Wijoto. 
Tjeramah dilangsungkan dirumah 

sakit Bethesda Jogjakarta. 

Kader koperasi. 

Pada hari Minggu tg. 29 Okt.jad. 
vakan-diadekan- pembukaan kursus 
Kader koperasi di Sewon oleh Djaw. 
Koperasi Daerah Jogjakarta. 

1 

Se
la

 
an

 B
a
n
a
 

ga
 

SK 
Taka 

Kauseri .masjarakat feodal ——— 
Besuk malam djam 736 akan di- 

adakan kauseri dirumah dr, Tjoa 

(Gondokusuman 4) tentang, ning 
gikan kemakmuran dan masjai 

feoial dipvlau Flores, jang diutjap- 
kan oleh.sir. H, ten Dam, 

Hanja ada satu KPDPT. 
Dilapat kabar bahwa kantor Pu- 

sat Djawatan Penempatan Tenaga 
untuk sementara berkedudukan di 
Jogjakarta, Dan Kantor Pusat Dja- 
watan Penempatan Tenaga dari 
R.L.S. dulu jang beralamat Djalan 
Geredja "Theresia No, 2 Djakarta 
Gengan itu ditiadakan. 
Agar hubungan antara Kantor 

Pusat Djawatan Penempatan Tena- 
ga dengan badan2 resmi dan parti- 
kelir di Djakarta dapat tetap dise- 
lenggarakan dengan lantjar, didiri- 
kan suatu Kantor Penghubung 
Djawatan Penempatan Te- 
naga, dengan alamat Djalan Gere- 
dja Theresia No. 2 Djakarta. 
  

umum, penerangan2 keliling, pertun. 
djukan2 gambar hidup jang sesuai 
dengan perdjoangan pemuda, dan 
pertandingar2 “ulah raga, Selain 
dari itu akan diadakan exposisi jaitu 
akan dipertundjukkan gambar2 dari 
pemuda pedjoang dan silat? jang di 
gunakan selama dalam perdjoangan, 
Disamping itu akan diadakan gerak- 
an sosial dgn djalan a.1. mendjual 
bendera jang pendapatannja akan 
disumbangkan utk fonds pendidikan, 
makam pahlawan dan “gerakan? 
pemuda. ' R.M. 

berkenaan dg: kemungkinan adanja 
massa ontslag utk dapst melaksana- 
kan keputusan tsb. “berhubung dgn 
keuangan pemerintah tidak mengi- 
zinkan, hi 

Hal ini andaikata didjalankan, da- 
pat dibajangkan bagaimana keadaan 
kesehatan kota berhubung dengan 
pembersihan sampah, rio- 
lering (kakus Umum), dja- 
lan2 jg tidak sedikit membutuhkan 
tenaga2 lepas dim sehari-hari, 

Kalau kesulitan2 tsb. akan diatasi 
dg mendjalankan systeem bekerdja se- 
tjara giliran, fehak SB DPU tidak sang- 
gup untuk mendjalankannja, demikian 
dinjatakan kepada KR. 

Perlu kiranja diketahui, bhw pada 
waktu ini SB DPU Kotepradja Su. 
rakarta beranggauta 1.7000 dan se- 
bulan jl.telah menggabungkan pula 
sedjumlah 800 orang, terdiri dari bu- 
ruh2 sectie Bingkil/Djalan2 dari D 
PU daerah (Karesidenan) dan bu- 
ruh2 sectie Grdung2 Pengairan dari 
Kement. Pekerdjaan Umum daerah 
Surakarta. 
.Djuga buruh2 tsb jg “kini sudah 
mendjadi satu dalam SB DPU Kota- 
pradja Surakarta menuntut teriak- 
Sananja keputusan mengenai mini- 
mum Upah tsb. Pada waktu jg lam- 
pau minimum upah bagi merekaia- 
lah f.1,50 — f£2,— sehari,



     

    

    

     

  

“logis bhw kemiskinan dan pergaulan 

2 Te 

mn 

. pelatjuran dan perdagangan anak2. 

TI DJAKARTA polisi mendjalan- 
D kan politik ,,/tangan besi” terha 

dap padapengusaha? bordil dan 
perempuan latjur, Banjak ,ibu2” jg 
ditangkap dan diproses verbaal, se- 
dang ,,kupu2" malampun tidak ter- 
luput dari peperiksaan dan ditjatat 
Nama2nja serta diportret. Te 

Berhubung dgn pembasmian pela- 
tjuran itu, Bae »Sin Po” dalam ta- 
Gjuk rentjananja memberi sumban 
an pikiran kepada pihaknja jg bei 
wadjib, maksudnja supaja tindakan? 
keras djangan melulu dilakukan te 
hadap perempuan2 latjur sadja. tapi 
agar perhatian ditudjukan djuga ke 
pada kaum laki2 jg toh menjebabkan 

y 

  

   
    

   

   

    
terdjadinja dan meluasnja pelatjur-. 

Seperti dalam urusan dagang 
mikianlah kata ,,9in Po", dalam hal : 

an. Nk 

: , de- 

pelatjuran pun berlaku djuga hukum dipersatukan dibawah 
permintaan dan penawaran (wet 
van Vraag en Aanbod). Dalam hai 
itu laki2 merupakan ,,permintaan” 
sedang perempuan latjur djadi ,,pe- 

  

  

    
E 

KAN DJERMAN BOLEH MA. 
NGKATAN PERANG EROPA. 

CL Tidak “boleh berdiri sendiri. 

f 

PERANTIIS hari Selasa menjetudjui untuk membolehkan pasukan2 
| Djerman ikut serta dalam pertahanan Eropa Barat, tetapi hanja 
sebagai sebagian dari tentara Eropa jg telah dipersatukan. Semen- 

  
sul mengenai tentara 

|. Usul2 itu pokoknja mengenai : 
“1. Pembentukan tentara Eropa jg 

| seorang 
“ panglimatertinggi Erops, dlm ma- 
' na pasukan2 Djerman akan dima- 
'sukkan. Tentara itu akan dibentuk 

nawaran,” (aanbod), Kalau permin- hanja dari negeri2 benua Eropa 
taan berkurang, sedikitnja itu akan 
mengurangi adanja pelatjuran, Seba 
liknja kalau permintaan bertambah, 
pihak jang ,,menijual” pua berusaha 
untk mentjukupi permintaan djuga. 
Selandjutnja sk itu tulis: : 

,Sampai sebegitu djauh jang pa- 
Jing banjak diintjer adalah ,,pena- 
waran“ (perempuan latjur, orang 
perempuan dan anak2 jg didagang- 
kan, orang2 jg tarik keuntungan da- 
ri ini). " AR 
Tetapi pada ,,permintaan” perha- 

tian djarang sekali diberikan! 
Dan sebetulnja keburukan masja- 

rakat ini bukan tidak sedikit karena 
akibat dari ,,permintaan”. 

,Pe 

jg tamu2nja perempuan? la- 
tjur itu. Kalau ,,permintaan” ber- 
kurang, tidak dapat disangkai ,,pe- 
nawaran” pun akan djadi berkurang 
djuga. , : 
»Permintaan" ini harus djadi object 

dlm pembasmian keburukan masja- 
rakat jini. , @ 
Terutam» perserikatan2 wanita 

dan sosial bisa bekerdja banjak 
utk ini (isteri2 berlaku keras ter- 

hadap suami jang mata kerandjang, 
perkumpulan sosial adakan sema. 
tjam ,,Buku Putih” utk pelatjuran, 
adakan pemboikotan sosial thd 
kaum laki2 jang mempermainkan 
golongan wanita dll.). 
“Kasau selainnja si laki2 mata ke- 
randjarg itu mendapat penjakit ko- 
tor pun ,,dikasih rasa” setjara de- 
mikian, usaha membasmi pelatjuran 
akan dapat bantuan besar”! 
Demikian kata ,,Sin Po”, dalam 

penutup karangannja, jang. rupanja 
meletakkan titik berat hanja kpd 

Kaum laki2 sadja, tapi lupa ten- 
tang hal2 jang menjebabkan ter- 
Gjadinja dan semakin meradjalelarja 

“politis, ekonomis dan-—-sosio- 

jang djelek mengakibatkan pe- 
“Iatjuran kurang mendapat perhatian. 
Padahal utk basmi keburukan ma- 
sjarakat itu setjara radikal, sisu- 
nan masjarakat ini pun harus di- 
tindjau dan dikupas sekeras2nja, 
agar mendapat bahan2 jang berhar- 

dan tepatutk brantas kedjahatan 
sosial itu sampai diakar2nja. 

taan” jalah kaum laki?” 

jang akan bertempur bahu-mem- 
“ bahu dgn tentara2 Amerika, Ka- 
nada dan Inggeris untuk memper- 
tahankan Eropa Barat.2. engang- 

| katan seorang menteri pertahanan 
Eropa jang akan bertanggung dja- 
wab terhadap kekuasaan tertinggi 
Eropa dan kekuasaan tsb selan- 
djutnja akan bertanggung djawab 

| terhadap Madjelis atau Parlemen 
“Eropa. 3.-Melebur djadi satu re- 
solusi2 ekonomi, keuangan dan 
pertahanan negeri2 Eropa Barat 
dalam sematjam rentjana super- 

ka 

Schumaker dengan 

keras menentang. 

'Kurt Schumacher, ketua Partai 
Sosial Demokrat Djerman Barat, 
kepada pers hari Selasa katakan, 
bahwa partainja didalam keadaan 
jang sekarang ini dan dihari2 jg 
akan datang ini dengan “keras 
menentang remiliterisasi Djerman 
Barat, sekalipun seandainja remi- 
literisasi itu mengambil bentuk, 
bahwa pasukan? Djerman terma- 
suk dalam tentara Eropa. 

Tak mendjamin per- 

lindungan. 

Dikatakannja, keberatan itu di 
dasarkan kenjataan bahwa kea- 
daan diEropa sekarang ini tak 
memberi djaminan adanja suatu 
perlindungan dan “adanja bala 

—bantuan2-serekat “itu tak  tjukup 
dapat dipertjaja akan adanja su- 
atu pertahanan jang bermanfaat 
bagi. Djerman. Partainja akan 
bersiap untuk mengambil sikap 
jang berlainan, bila kedudukan 
militer dan bangsa dari dunia 
Inggris/Amerika dan Djerman di 
gabungkan dengan erat. 

- tara itu Perantjis menolak pembentukan setiap matjam tentara ke- 
“| bangsaan Djerman dan selandjutnja mendjelaskan, bahwa Perantfjis ' 

tak akan dapat menjetudjui dipersendjatainja Djerman kembali dim 
Bapuk bagaimanapun djuga, sebelum tentara Eropa itu dibentuk. 

su 1 ropa- disampaikan kepada negara2 Pak 

Rakjat sendiri jang 
akan menentukan. 

Schumacher menegaskan bah- 
wa rakjat Djerman jang akan 
memutuskan tentang dipersendja- 
tainja Djerman kembali. 

la minta supaja diadakan pe- 
milihan baru dan menganggap 
bahwa parlemen jang sekarang 
ini jang dipilih dalam keadaan 
jang sama sekali berlainan tak 
berhak untuk mengambil putusan 
tentang soal tsb. 

Tentang Djerman Timur. 

Tentang dipersendjatainja kem- 
bali Djerman Timur Schumacher 
minta kepada pemerintah federal 
Djerman Barat supaja mengusul- 
kan pada para menteri2 negeri2 
serekat untuk membentuk komisi 
penjelidik internasional untuk di- 
kirimkan ke daerah pendudukan 

NP Ann Minato Area 
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' Soviet, mempeladjari sifat polisi 
rakjat disana, 
'Ditambahkannja bahwa ia tak 

pertjaja pembesar2: Sovjet telah 
berkepentingan dlm. 'mempersen- 
djatai kembali. Djerman , Timur, 

“karena langkah tsb. akan. menim- 
bulkan bahaja memetjah belah di- 
antara negeri2 blok Timur, sebab 
Polandia dan Chekoslowakia tak 
setudju dibentuknja suatu tentara 
di Djerman Timur. 

Reaksi dj. Eisenhower. 

Djendral Eisenhower, panglima 
tertinggi  serekat diwaktu perang 
jg- lalu di Eropa hari Senen ka- 
takan bhw. Amerika sekali2 tak 
akan mempersendjatai - Djerman 
kembali hingga tjukup utk. meru- 
pakan antjaman 'jang sungguh2 

- terhadap Perantjis. 
Ketika dlm. konperensi pers ia 

ditanja, “apakah 'ia ' berpendapat 
Djerman Barat akan dibolehkan 
untuk dipersendjatai kembali, di-. 
djawabnja, menurut tradisi : Dje- 
pang dan Djerman tglah merupa- 
kan negeri2 jg. dapat memberikan 
kesetimbangan (balancing powers). 
Djadi kalau kita dapat memasuk- 
kan Djerman Barat dalam blok 
kita, itu akan sangat menguntung- 
kan bagi kita, kata Eisenhower. 

Tetapi, katanja selandjutnja, ki- 
ta sekali2 tak akan sampai ber- 
buat demikian. djauhnja, hingga 
itu akan merupakan antjaman 
sungguh2 bagi Perantjis. Saja sen- 
diri akan ingin memasukkan Djer- 
man Barat dim. blok kita tetapi 
dlm. pada itu harus diadakan be- 
berapa pembatasan, kata Eisen- 
hower. Ant.-UP-AFP-Rtr. 

  

Sudan dan Selat Suez : 
  

Inggeris djangan tinggal lebih 
| lama di Mesir ! 

MPSTERI luar negeri Mesir, Saleh El Din Bey, mengatakan di- 
Lake Success, bahwa ia” mempunjai ,,harapan saling-mengerti" 

dengan Inggeris mengenai Selat Kanal dan Sudan, tetapi ia tak da- 
pat melupakan .,kesulitan2 jang ditimbulkan karenanja. ' 

Dalam interview dengan him- 
punan wartawan P- Bia menga- 

bahwa ia telah menga- 
dakan. pembitjaraan2 dgn duta 
takan, 

Inggeris di Cairo dan bhw masa 
lahitu kini telah diadjukan ked 
pemerintah. ' 5 
-Ketika -ditanja, apakah Mesir 

bermaksud memasukkan lagi ke- 
dua masalah tsb dlm Perserikatan 
Fangsa2, Saleh El Din mengata- 
kan, bahwa negaranja tak akan 
menolak tiap2 tjara untuk menje- 
lesaikannja. Ia ingat, bahwa salah 
satu dari alasan2 Inggeris untuk 
tetap tinggal didaerah Suez jalah 
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  Baru trima: 
Pane Pl 

Sepeda: laki2 / perempuan 
merk terkenal. 

Harga tanggung melawan. 

Silahkan periksa di : 

"“RISCO" 
Ngabean 66 Jogja. 
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2 ” Vocabulary - f 4.50 
x ». Grammar f 3.50 

Idiom and. Grammar I, II. f 19.30 
Simpl: English Grammar, Ill f1. — 
English Grammar (A. Rachman)f 6.50 
Commercial Englisn /, Il. f 20,20 
Elementary English (Amir 

Hamzah) f8. — 
» (Z.Moechtar)f 8 — 

Liwerb. der Engelse taal II f 8.10 
Do You Speak English? , f 10.80 
Learn English Efficiently : f7. 50 
Business English for the Pacific f 12.60 
Eenvoudige Engels Spraak kunst 

m0100 
| Engels Idioom (J- Abels) . . f 16.20 

Gambar P,J.M. Pres. Sukarno " Ta 
.. 2. ” ” 

Semua pesanan tambah 10 pCi. 
ongkos kirim, sedikitnja f 0.50. 
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pernjataan, bahwa Mesir adalah 
terlalu lemah “untuk memperta- 
hankan daerah jg strstegis itu, 

Saleh El Din -menjatakan, djika 
Mesir terlalu lemah, maka' hal 
ini bukanlah salah Mesir. Ingge- 

“ris bertanggung djawab terhadap 
-«s0oa12 umum Mesir:selama 50 th. 

Putusan pemerintah Inggeris ba- 
ru2 ini untuk menarik pasukan2- 
nja dari Mesir tidak akan.mengu 
irangi' pernjataan Mesir untuk 

- menghentikan agressi. 
“Tentara Mesir adaiah tentara 
jang baik, kata Saleh, dan djika 
diberikan sendjata2 kepadanja, ia 
akan melakukan pekerdjaannja. 
Kini, pada ' waktu- Perserikatan 
Bangsa2 telah menjerukan untuk 
menghentikan .agressi dimana2, 
Inggeris hendaknja djangan mem- 
punjai tuntutan lebih landjut utk 
tetap tinggal di Mesir. #nt.' Rtr, 

ER 1950, 

Kapal Induk 
H. M.S. Warrior 
(13.350 ton) dari 
Armada Keradja- 
an Inggeris, se 
telah diperbaiki 
segera akan mes 
nudju ke "Singa: 
pura untuk mem- 
bantu. Armada 
Inggeris di Timur 
Djauh dlm me- 
lakukan operasi 
di perairan Ko: 
rea.—B..S. 

  

  

Viet Minh terus menjusun 
kekuatannja 

Untuk menghantam garis pertahanan 
Perantjis jang baru ? 

MABA besar militer Perantjis di Saigon mengumumkan, bahwa 
pasukan2 Perantjis telah merampas kembali benteng Chucpaisan 

jg terletak didekat perbatasan sesudah terdjadi pertempuran selama 

2 hari, 

Dinjatakan “seterusnja, bahwa 
pasukan2 terantjis dan Viet Nam 
jang patuh kepada Ferantjis te- 
lah mengusir pasukan ?pasukan 
Viet Minh keluar dari benteng 
tersebut pada pagi hari Minggu 
jang baru lewat sesudah pasukan2 
Viet Minh tersebut menduduki 
benteng ini kira2 selama 36 djam. 

Benteng Chucpaisan ini terletak 
kira2 32 km sebelah tenggara 
Moncay jang paling ketimur dari 
pertahanan2 Perantjis di Shrunken. 

Djurubitjara markas besar Perantjis 

tsb kemudian menerangkan, bhw anasir2 

-komunis” sekarang sedang mengada- 

kan penijelidikan terhadap garis perta- 

hanan Perantijis ja baru jg membudjur 

kearah barat dari Moncay dgn melalui 

Tienyen hingga sampai di Dinhlap, di- 

delta sungai Merah. 

Djurubitjara ini seterusnja me- 
njatakan, bhw kemadjuan anasir2 
,spengatjau” ini baru sampai di- 
sektor Dinhlap-Tieyen dan lapo- 
ran2 djawatan rahasia menjatakan. 
bahwa pasukan2 Viet Minh ini 
sekarang sedang beristirahat dan 
menjusun kembali .kekuatan2nja 
dipegunungan-pegunungan didekat 
perbatasan Tiongkok sesudah 
mengadakan serangan2 dlm selama 
sebulan belakangan ini. 

Dim pada itu wakil pemerintah 
Amerika Serikat di Indochina, 
Donald Heah, dalam pidatonja 
untuk. merajakan Hari BB di 
Saigon memperingatkan Indochina 
supaja djangan sampai masuk pe- 
rangkap komunis. 

Donald Heah menjatakan djuga, 
bahwa Indochina' itu sungguh 
sangat pendek pikirannja, djika 
mereka berpendapat, bahwa ko- 
munisme akan memberi pertolong- 
an bagi mereka untuk mentjapai 
kemerdekaan. Ant—U.P. 

  

PAUL HENRI SPAAK : 

  

Eropa dewasa ini bobrok dim 
semua lapangan 

Na Henri Spaak, ketua Madjelis Dewan Eropa, hari Selasa di 
' Kopenhagen menerangkan, bahwa Eropa dewasa ini adalah “bo- 
brok dalam semua lapangan". 

Hanja seorang jang buta sama 
sekali tak dapat melihat, betapa 
bobroknja Eropa dewasa ini, ka- 
ta Spaak dalam konperensi pers. 
Pusat politik2 dunia telah ber- 
pindah ke Washington atau ke 
Moskow, katanja. 

Spaak jang datang sebagai ta- 
mu dari Perhimpunan Denmark/ 
Belgia ditanja, mengapa pusat itu 
tak harus ada di Washington. 
Didjawabnja, saja tak menghen- 
daki bahwa Eropa mendjadi pu- 
sat “dunia, tetapi Eropa” “harus 
mempunjai suara dalam semua hal 
atas dasar jang sama dengan 
Amerika. SG 

Penghalang terbesar bagi persatuan 
Eropa jalah 'golongan2 ig berlainan 
tradisinia, kata  Spaak. alaupun ter- 
dapat kesukaran2 besar dalam djalan 
untuk membentuk Eropa ig bersatu, ia 
tak pertjajia kesukaran2 itu tak akan 
dapat diatasi. Tetapi sebelum persetu- 
djuan dapat ditjapai, tak mungkin untuk 
membitjarakan beberapa soal2 besar 
jang dihadapi Eropa. Soal2 itu termasuk 
tempat bagi Spanjol dan Dierman. De- 
mikian Spaak. — Ant. — Rtr. 

. 

  

  

Peng. B. L. KEMADJUAN 
S. Sumodisastro 

Lelang Komisi pada hari Senen   

LELANG RUMAH TANGGA 
Pada hari Faptu tg 28/10.dj. 5sore, 

MAN (Pegawai Djawatan Kereta Api) Djl. - engok Blok A/6 Djokja. 
Prabot rumah tangga, Radio, Sepeda. dil. 

Hari periksa SAPTU SIANG 

| . Djuru Lelang 

Lelang KEMADJUAN Ngaben 36 Djokja, 

  

dirumah Tuan R. ABDUL FULAI- 

PAK MUH 

30-10-50 djam 10 pagi. di Balai- 

287-—10   
  

, 

  

PERDAGANGAN. DJEPANG & 

PILIPINA. 

Usul SCAP, untuk menaikkan 
djumlah perdagangan jang akan 

“diselenggarakan menurut perdjan- 
djian barter antara Pilipina dan 
Djepang hingga 80 djuta dollar, 
ditentang: dengan 'keras "hari ini 

oleh bank pusat. 

Djumlah perdjandjian perda- 

gangan semula “sebesar 50 djuta 

dollar jang telah disetudjui bulan 

Maret jang lalu di Tokio, telah 

naik hingga. 67.500.000. dollar. 

Bank pusat menegaskan, oppo- 

sisi terhadap penaikanbaru itu 
didasarkan atas: 

1. Jang dikehendaki untuk di 
masukkan dalam perdagangan ja- 
lah hasil export, jang dengan 
mudah dapat ditukarkan dengan 
dollar dilain-lain negara. 

2. Export kenegara-negara jang 
mempergunakan dollar hendaknja 
memungkinkan bagi Pilipina un- 
tuk mengadakan penukaran dollar 
dengan segara, tidak seperti per- 
djandjian setjara barter, jang 
menghendaki penukaran barang2. 

3. Djumlah 67.500.000 djuta 
dollar belum lagi dipenuhi dan 
akan prematur untuk mengadakan 
penaikan lagi, - Ant, UP. 

  

Penjanji Jazz Al Jolson 

meniriggal 
Al Jolson, penjanji jazz. jang 

terkenal, telah meninggal pada 
malam Selasa dirumahnja di Saint 
Francis Hotel (San Francisco), 
dengan tiba2 'karena "serangan 
djantung: 
kartu dengan kawan2nja, 

Jolson berumur 46 th. Ia baru 
sadja kembali dari Korea setelah 
menghibur pasukan2 PBB disana, 
Dalam perang dunia ke-Il ia 
djuga mengadakan  perdjalanan 
untuk menghibur pasukan2 Ame- 
rika di Pasifik dari kepulauan Ale 
uten sampai di India. 

Ia dilahirkan di St. Petersburgh 
dan anak seorang Jahudi Rusia, 
jang kemudian pindah ke Ameri- 
ka Serikat. Namanja jang aseli 
ialah Sa Yolsonara dan termasuk 
seorang penjanji jang populer. 

la mulai terkenal dengan la- 
gunja ,,Mammy”. Ant. — Rtr. 

PEM. PERANTJIS  HADAPI 

PERPETJAHAN. 

Pemerintah koalisi Perantjis 
kini menghadapi perpetjahan me- 
ngenai soal mempersendjatai kem- 
bali Djerman dan kalangan poli- 
tik meramalkan kabinet mungkin 
akan djatuh, apabila soal itu di- 
bitjarakan dalam. parlemen . hari 
Selasa ini. 

Kabinet harus menjetudjui nas- 
kah maklumat tentang persendja- 
taan kembali Djerman jang akan 
dibatalkan Plevin tadi. Pada ha- 
kekatnja maklumat Plevin tadi 
akan mengandung instruksi2 jang 
dibawa Jules. Moch, 'djika ia 
dalam minggu ini djuga akan 
berangkat ke Washinton untuk 
hadir dalam sidang Pakt Atlan- 
tik. Ant, —UP. 

Panglima Besar” Mesir 

minta berhenti ? 
Djenderal Mohammad Haidar 

Pasha, panglima besar angkatan 
perang Mesir, boleh djadi akan 
meminta berhenti berhubung dex 
ngan akan diselidikinja perkara 
jg berhubungan dengan kekatjau- 
an mengenai alat2 persendjataan 

o pada masa jang lalu, oleh peme- 
rintah Wafdist. “ 

Dinjatakan djuga, bahwa be- 
berapa opsir2 tinggi jg dekat 
dengan djenderal ini akan diseli- 
diki dan sebab inilah ia bermak- 
sud untuk mendjauhkan diri su-: 
paja djangan sampai ikut tjampur 
tangan dalam soal penjelidikan 
ini.— Ant. — UP. 

miadmanan 8 

Missi Setia kepada Kwo- 
mintang. 

Sebuah Missi Setia, terdiri dari 
12 orang Tionghoa telah memu- 
tuskan, utk meninggalkan Bangkok 
menudju "Taiwan pada tanggal 27 
Oktober. Missi tsb seluruhnja 
terdiri dari “orang2 anggauta 
Kwomintang, dan diketuai oleh 
Hun Te Keng, ketua perhimpu- 
nan Tionghoa. 

Meskipun kalangan perhimpu- 
nan itu menjatakan, bahwa missi 
tsb mewakili 3 djuta penduduk 
Tionghoa Muang Thai, kalangan? 
orang2 Tionghoa jang netral 
mengatakan, bahwa soal ini me- 
rupakan soal Kwomintang semata2. 

to. Ant — LIP, 

ketika sedang" main 
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|. pat hu 

ah tahu peraturan pemer 
6, jang menjebabkan 
Jogya ber r 
invaliden sih tidak 

an diasa, hanja minta dihargai 
manusia hidup, apa In 
aa tidak De 

saja sudah Tanto la 
n selama dua tahi 

saja punja anak dan isteri. 
dua tahun itu sudah hi 

Taiga Tn Ana kana tan- 
itu botani" Nya ARA, pun men 

k 
| menteri2. nggak 

mk ra Ga Pa 5 

"TN Lp berpendapat, iatandor Pare 
4 panu erti djuga halnja djanda2 - 
Png agya 2 dianda2 Inah ana. 

BA “Sekian surat dari didkng awas 5 
Tk Tetap ! Me gaN Ang, Nana Bara- 

. Beraba 100 pCt akuri Invalide punja 
“ha pensiun. ' Dienda2 ' tentara harus. 

engeluaran tang: negara : danang 
- Tapi. kalau mambaginja 
'bermanfa'at djuga. . 53 

.misalnja tidak mengerti, apa 
salah pegawai tinggi mesti harus da- . 

tangan mobil, sedang setiap 
us mendapat jeep (Sampe- 

“betul Bung Diah dari 
Adakah : 

Ba en 

2 Entah punja Sant #100.-—— 
Dan semuanja dibelikan man- 

Ja 'memangnja Berabe 
ri dan anak : Berabe kan 

, karena masuk da 
padiak radio memang n 

el. Sdr. S. Adiwasito, Jogja, baru 
&, f5— - dan. denda, lantas ada 

un- 

api semua itu bukan aan 
F Jogia Pengurus besar PI. 
Bandung, tidak pernah segera Ta 
las, kalau P1 T. Jogja minta keterang- 

1 € padjak radio. Diadinia, 
rat dah : dila-. 
an, meskipun “djanggal. Akibatn's, 

| Jogja terus bajar padjak radio, 

Mudah-mudahan sala haji». "tidak 
'a Panen lagi. Biar kita pada 1 

1951 bajar padjak radio, nogak 
ar, jang sudah di- 

| dam Irian 

: BERABE. 

  

Udjian SG. 1 akageri bg. 
-Putra Magelang. 

| Pada tg-23 dan 24 Oct. 1950, di- 

edung “S, M. Pandawa Magelang 
Jakan udjian aa engan Wajan pa 

Djumiah pengikut udjian u 
./1 189 anak, meliputi s 'Ka- 

Magelang, dan untuk kl, 4 
PPI | Gjumlah 15 anak meliputi seluruh 

1 ai pesawat strate Pan 
kut serta dengan dia 

d Rahman dan para war- 

hendak tinggal di Pi- 
ulan, dan mengharapkan 

dapat menemui pembesar2 - 
h dan pemimpin2 Islam. 
In mei Islam dan 

1 malam di Kab, Bandung 
.& kali perampoxan di 2 

31 jaitu di kp. Babakan Tjian- 
Tjiparaj) rumahnja Marjasan 

a 8 waktu isa dan menu- 
dia 39 mereka si perampok 

pakaian seragam bersen- 
'a pistol, karabijn dan stengun. 

t digondol berbagai barang 
g sedjumlah £ 1.100.— 
'Tjihideung (Tjisarua) djam 
, rumah kepunjaan Sarpail, 

en dan Tamud dengan berbareng 
t kemasukan sekawanan peram- 
an kn tidak diketahui banjaknja. 
Pena telah pasti, bahwa si 

memakai pakaian tentara 
djata lengkap. 

1 rumah tsb. barang2 sehar- 
kl. “£2.000.— digondol. Spd. 

Sa pengsiahnga umum 
53 Rembang. 

Atas usaha Kepala Djawatan Pen- 
“didikan Masjarakat Kabupaten Rem- 
bang, pada tanggal 23 October 1950, 
bertempat disekolahan S.M.P. telah 
. dibuka cursus pengetahuan umum: 
ig diikuti oleh 59 orang, terdiri dari 
para pegawai negeri dan bukan pe- 
gawai jang mempunjai hasrat bela- 
djar, dengan uang sekolah f 1,— 

sebulan. 
'Tudjuan dari pada C.P.U' tsb., 

"jalah mempertinggi Panen aNR, 
mempertjerdas fkiran., 

: “LISTRIK SELESAI! DIPERBAIKI 

Kini Kediri, Ngandjuk, Kertosono 
dan Pare mendapat aliran listrik 
dengan tiada terbatas dari Pusat 
Tenaga Listrik Mendalan, sedang 
Blitar dan Tulungagung belum men 
dapatkannja, karena kawat2 aliran 

pipa piram dapat diperbaiki. 
“Menurut pihak Aniem Kediri Men 

“galah masa gerilja telah dapat kita 
hantjurkan sama sekali itu sebelum 
perang terdiri dari £ /buah turbine 
“jang memberikan aliran listrik ke- 
daerah Surabaja, Malang dan Kedi- 

Sta: 
Usaha 

memberikan aliran kembali aa 
pat2 ketjil sekitar kota. 
Mengenai Kenaikan tarip listrik 

Gidaerah Kediri sampai sekarang 
Bia terdapat reaksi jang njata 
dari para pemakainja. (0). 
  
  

Siaran RRI Jogja. 
  

KEMIS, 26 OKTOBER 1950. 

0715 Suara Tony Martin. 
07:30 Wale time: 
0905 Uion2 dari Puro Pakualaman samaai d 11.00 

1215 Rhyihma dan Melodie. 
13.15 Raymond Orch. 
13-45 Xavier Cugat and his. Orch. 
17.05 Suara Dely-Surono diiringi dengan Piano. 
17.45 Pengadjian Alaur'an oleh sdr. Buchori. 
18.15 Ruangan Djapendi- 
19.30 Hidangan ,.Suara-Kelana dng keltarga ORI. 
20.15 Mimbar Islam 
20.39 Lagu2 Gambus hid. Orkes ,,Almunir”. 
11.20 Obrolan Pak Besut. 
11.30 Krontiong malam oleh ,,Suara Hiburan”. 
22.30 Motjopat oleh sdr. Bandjaransari. 

  

ewasa Lelaki dan Wanita. 
BUKU INI MEMBENTANGKAN Ak: 

Hal ihwal Manusia tentang Asmare.' Gubahan dari buku 

karangannja James Bruce, Anthropologis dan Sexologist, 

— Anggauta Manusia Lelaki dan Perempuan Dari buku ka- 

'rangannja Prof. Paolo Montegazza dan James Bruce. 

— Ilmu perhubungan (Asmara Dari buku Kama Sutra, lagu 

| Si Pat Mo dan Dr. v/d Velde. ! 

: 3 Iisedah dan bahajanja Menahan Kelahiran (Birth Control). 

— Dari karangannja Hakim Ben Lindsay, Dr. George Ryley 
' Scott, Robert Meadows dan hasil perdebatan antara Dr- 

Sa Margaret Sanger dengan Winter Russell. 

| Buku tsb. wadjib dipunjad olea semua Warga Negara jang telah 
' dewasa sebab petundjuk didalamnja sangat berfaedah untuk men- 

| ajaga kesehatan dan kepuasan bersetubuh. Pula disertai berpuluh- 
puluh gambar jang sangat menarik bagi para Agil-Baligh. 

DE Kon" Icirlan “etika, 
.10 buah potong 20:pCt. 

PUSAT PENDJUAL: 

- Toko buku PAK ROES 
.158—10 . Pasar Djohar “— SEMARANG. 

Aniem sekarang jalah . 

- siidah tiga kali saja ditagih re-' 

kening ANIEM dgn tarip baru, Ar-: 
tinja sudah tiga kali saja bajar 
kenaikan harga langganan listrik. 
Tapi anehnja dirumah saja tiap mas 

lam malah tidak begitu terang sinar 
lampu saja. Sering kali malah mati. 
Saja rasa ini tidak adil. 

Jang aneh lagi kini seal kenaikan 
listrik sudah mendjadi 'perhatian 
pemerintah dan pembitjaraan ramai, 
Dirunding, diputus dan seterusnja, 

tapi saja tetap bajar tarip jg mahal 

itu. 

tidak bajar langganan, maka aliran 

listrik kedalam rumahnja akan di- 

putus. 
Sekarang sampai dimana  kekua- 

saan PPA. Dan hasil tuntutannja itu 

bagaimana? 
Dalam hal ini apakah “ajuga ta'- 

perlu tindakan dari jang berwadjib. 

Jaitu dari kantor uru pengenda- 

lan harga, supaja ditentukan tarip 

jg lama? 
Suharto, Jogia- 

Sehari sekali ketawa 

A: Mana jg baik, sedikit bitjara 

banjak bekerdja ataukah sedi- 

kit bitjara sedikit bekerdja? 

B: Baik ,,Sedikit bitjara sedikit be- 

kerdja!”. 
: 2? 

Kalau sedikit bitjara sedikit be- 

kerdja djadi awet muda, sebab 

badannja tetap baik karena ang- 

gauta2nja djarang terpakai!" 

(Sadiman, Surabaia). 

2 

Dadap: Saban2 pengantar surat pos 

jg muda itu lewat, si Sri 

selalu melirik kepadanja. 

Rupanja dia djatuh tjinta” 
Tidak! Sri sedang mengha- 

rap2 surat dari tunangan- 

pja di Djakarta, berangkali 

pengantar surat pos itu ba- 

wa surat utk dia! 

'(Marno, Magelang) 

  

- Ae Head 
rakan Rukun Tetangga jang sama dan tersusun rapi dari Ranting 

usat (seluruh Indonesia) guna bahu-membahu dengan Pemerintah-Desa hingga Fe- 

eamanan,' kemakmuran dan kesedjahteraan bersama 

(penduduk), maka dengan ini mengharapkan kepada tiap-tiap R.T, 
u Kotapradja (Gemeente) segera. 

9. 
.merintah-Pusat buat mentjapai k 

segenap rakjat 
ndonesia supaja di-ibu-kota Kabupaten ata 
1 inisiatief pemusatan (samenbundeling) R.T.-R.T, ditempat 

pakan Tjabang R,T. untuk seluruh Kabupaten atau Kotapradja. 

sudah R.T, Tjabang Kabupaten atau Kotapradja itu berdiri, maka diminta 

| dengan Pusat (Dil. Tjirebon 12 Djakarta), karena dalam bulan Nopember 

. seluruh Indonesia untuk menjempurnakan organi- - 

Keamanan, Kesehatan, Perumahan, Koperasi, 
membantu PEMILIHAN UMUM, dil. se- 

aa n diadakan Konperensi R.T 
langkahnja, - micdnl 

Mbubia dengan sangat mendesaknja keperluan untuk Bika babon 

ruf, Pa Ijiwa, 

(Kelurahan) hing- 

itu sendiri, .se- 

  
1 : Pimpinan ,.sementara" Pusat R.T. 

K,R. M.T. WONGSONEGORO/Ketua Umum. 
| YA.S. W.S. DARONO/Secr, Umum, 

|. Orang? bajar itu, karena sering 5 

Aniem agak radikal. Mereka ijuga - « 

mengalami dan takut, karena kalau : 

  

  

Hangopa dak kau 
buatkan — sandwich- 
palmboom? 
Suamiku suka benar 

uhtuk makan siang kak Surja dikantor, la 
E Aku tak tahu apa Jang harus kusediakan 

selalu Pa Katana banwa magakanku to 8 

  
  

  , fe Jati, sandwichmu Istimewa dirasa Aku 1 G3 

Y makannja dengan senang #3 
    

4 
x 
, 

    
Nk bibi La sehat 
'Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan 

istimewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

'meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan membuat 

hidangan mendfjadi hidangan pesta. ......... .... ha 

iketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin? A dan D.   
  ERRES KY 548 

BARU.DENGAN GARANSI 
BENTUK INDAH - SUARA ULEM 

RADIO LAMA: ORISINIL 
TJEPAT DENGAN GARANSI 
ALAT.ALAT DAN LAMPU-LAMPU RADIO 

z Sedia: 

8 REPARASI: 
- SEDIA TJUKUP: 
  

FTokO BPA —aa 2 A5 

re KOTA GEDE  PATJINAN7 - TELP, 750- JOGJA. 
    

  

DEWAN PERMINJAKAN 
ANGKATAN PERANG: 

PANGGILAN. 
Dewan Perminjakan Angkatan Perang dan Petroleum Board, 

memberi kesempatan kepada. Pemuda2 untuk dididik sebagai 

achli Perminjakan, 

A. Sjarat-sjarat: Bangsa Indonesia, 
1. Beridjazah : 

PA. a..H.B,S. 5 th., A.M.S./S.M.A./ 
S. M, T. bag. B. 

b. KW.S/KES/PJSISM.TT, 
bag. - Wee Schei- 

? katndes 
'e FRBS 3 did Mulo B. 

2. Belum kawin. 
Lamanja pendidikan: 

a. kl. 3-bulan theorie di Bandung 
b. kl. 3 bulan praktijk pada Per- 

usahaan2 minjak. 
. Selama #natartan mendapat perawatan pertjuma diasrama 

| dengan mendapat uang saku f 125,— sebulan, 
. Setelah.pendidikan selesai mereka mempunjai status' em- 
ploye pada Perusahaan2 minjak jang tergabung dalam 
Petroleum Board dan ditempatkan sebagai Perwira Per- 
La 'Tjadangan pada Angkatan Perang. 
Surat2 lamaran tertulis dengan dilampiri turunan2 idjazah, 
daftar sngt 'dan pengalaman bekerdja beserta surat riwa- 
jat hidup paling lambat 3 November 1950 telah sampai 
kepada na Perminjakan Angkatan Perang d/a Kepala 
Pa Dinas Perbekalan & Angkutan Tentara Staf 

2”) Angkatan Darat, Merdeka Barat 13 Djakarta Raya. 
. Manek jang tidak dapat panggilan, dianggap sebagai 
“tidak diterima. 

Djakarta, 19 October 1950. 
PRESIDENT DEWAN PERMINJAKAN 

PETROLEUM BOARD. — ANGKATAN PERANG, 
Ippresr Djakarta/19601 1906, 271-10 

: Tuan tentu 
merasa lelah. Biar- 

pun begitu Tuan ingin djuga 
merasakan kenikmatan malam 
sunji. Dari itu mandilah dengan 

sabun toilet Lifebuoy jang ba- 
njak dan sedjuk busahnja, Tu- 
an segera djadi.,.. 

GGAR 
.   
  

  
  1, —SAKSIKANLAH | 

PERTUNDJUKAN UNTUK UMUM 
dari BARANG? HADIAH UNDIAN BARANG? NEGARA ke — Ill. 

Agar chalajak ramai dapat mudah mengetahui adanja barang-barang HADIAH 
dari UNDIAN. BARANG2 NEGARA ke- III sebagaimana jang telah diumumkan' 
dalam Harian ini, maka kepada umum kami MN guna menjaksikan adanja se- 
bagian barang2 HADIAH itu di : 

Sagar 

— INDONESIAN MOTORS COMPANY Uk 

“TuGu 20 (IMOCO) 30oGsnkarta 
jang mulai HARI KEMIS tg. 26 OKTOBER 1950 kami selenggarakan. 

Pusat Pendjualan dan Penjelenggaraan. 

BANKING and TRADING CORPORATION Ltd. 
Phone 555 Jogje karta, 299—10 

sa 3 sita   
Typ: ,,Kedaulatan Rakjat” 737/11/A/102    


