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ihan di 

takan 
kn 

ngan jg mengetahui didapat kabar bhw APRI menda- 

ga perlundikirimkan lagi pasukan2 baru gur 
didaerah itu. Kalangan itu mengatakan djuga, bi 
pemberontakan di smbon terdapat sumbangan 
dari Nederland, Australia dan Amerika. 
“Mengenai soal ini seorang Menteri 

: bhw menjelesaikan masa 
djuga .zelfbeschikkingsrecl 
naktub dalam persetudjua 

r zelfbeschikkingsrecht jg 
“KMB tak akan mereka dapat 

achirnja dapat diselesaikan 
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Ea 

1 pemberontak, sehing- 
menentramkan keadaan 
'bhw dibelakang lajar 

aterieel dan moreel 

    

    

  

    
     

  

   

mesti kita rahasiakan na- 
ah Ambon, kita mesti 

dari bekas negara2 ba- 
B. seperti diketahui 

kan. Djika soal Am- 
pendapat Indonesia, itu 

         

  

d on i urut penc 

Berarti prestige Nederland didunia internasional akan djatuh. 
Mendjelaskan background kompe- 

tensi UNCTI, Menteri itu mengatakan 
bahwa pada mulanja NG takakan 
turut tjampur tangan mengenai soal 
Ambon, karena menurut UNCI ma. 

     salah Ambon adalah soal dalam ne- 
geri, tapi kemudian UNCI hepdak 
'memberikan djasa baiknja. Seperti 
diketahui Pemerintah telah. meno- 
lak djasa baik UNCI itu... Soal itu 
peskipun tampaknja soal ketjil 
Mungkin ar besar. djuga. 

. Seandainja UNCI berkeras kepala 
“hendak membantu . menjelesaikan nasalan Ambo 

  

     

   
    

atjara agenda dalam Dewan Kea- 
manan, maka hal itu akan membe- 
sarkan prestige pemberontakan di 
Ambon dan sebaliknja prestige Re- 
publik kita akan mendjadi agak 

Selandjutnja diterangkannja bahwa 
penolakan djasa baik UNCI itu, dan 
tindakan kekerasan jang dilakukan 
Pemerintah kita di Ambon setelah 
   
    

esaian setjara an, 
ngkan dengan ma- 

5 | anggota 

  

   

   
             

    
     
     

   

9 pada itu kalangan 
n dengan UNCI meskipun 
rmintaannja untuk mem- 
| baik, pada hakekatnja 

kendjalankan maksudnja se- 
tak boleh kita abaikan, 

ain UNCI dapat mengirim- 
puran2 jang mung- 

ihi Dewan Kea- 

, sebingga soai Ambon dap:t 

didjadikan masalah internasional. 
|Kalangan jang berdekatan dengan 

"Kementerian Luar Negeri mendja. 
wab pertanjaan kita, bagaimana se 

iknja.supaja tindakan UNCI itu 
andaskan, mengatakanbah 

  

   

  

wa tjara jang sebaiknja tindakan 
kekerasan di Ambon mesti disele- 
'seikan setjepat?nja hingga tetap 
djadi masalah dalam negeri dan 
tak menarik perbatian dunia inter- 
nasional Disampirg itu kita mesti 
mendjalankan tindakan? diplomatis 
dalam Dewan Keamanan hingga DK 
insjaf supaja- soal Ambon bukan 
mendjadi soal jang mempunjai ke- 

pentingan bagi DK. : # 

Mendjas 
langan itu. rnja menerangkan, 
memang sulit bagi kita ustuk me- 
ngadakan perubahan dalam susunan 
anggota2 UNCI sekarang. Seperti 
diketahui wakil kita Australia dim 
“UNCI, jaitu Critchley sudah digan- 
“tikan orang lain jang agak sulit 
kita pandang sebagai orang jang 
memihak pada kita. Lajak dikemu- 

  

“Kakan bahwa sikip waki2 UNCI 
ada jang bertanggung djawab ter- 
hadap UNO dan ada. djuga jang 
bertanggung djawab. pada Peme- 
rintahnja masing2. Seperti orang 
Inasih ingat, salah satu negara jg. 
-Gutu menjokong Indonesia mendja- 
di anggota UNO ialah Australia, 
dan Britchley djuga menjokong In- 
Gonesia masuk dalam UNO. . 
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ygve Lie. 

elah ditjalonkan un- 
| “djendral PBB. 

telah mentjalonkan 

    
     

    
      

    

     
   

      
    
   

   

  

   

  

Carlos Romulo, 
( Lengkap PBB ta- 
Dan Trygve Lie Lain Malih adan 

sidang rahasia De- 

ant .ke lima. : 

Padilla Nevro dari 

| 2 minggu jl. ada- 

sek. Djen. P.B.B. baru? 
Piagam PBB Dewan Keamanan harus mengusulkan 
“djen. supaja dipilih oleh Sidang Lengkap PBB, tetapi 
'penindjau berpendapat aturan itu tak akan diguna- 
nai soal memperpandjang waktu djabatan sekretaris 

1 

lawan Korea Utara. Tetapi di- 
duga tiada tjalon selain dari Lie 
jang akan mendapat 7 suara, djadi 
veto Amerika itu tak perlu. 

Ant. UP. 

  

  

500 Kapal penjelun- 
dup tertangkap. 

Berhubung dengan berita menge- 
nai serangan sege'ombolan penga- 
tjau terhadap Ksatrian Angk Laut 
Indonesia di Malino Kem. ertaha- 
nan Staf Angk IL-ut bg. Pererangan 
meagumumkan, bahwa kesatuan 
ALRI disana tidak pernah @lutjuti 
oleh grombolan liar Ditersngkan 
selandjutnja, bhw pada tg 20 Okt 
jz lalu Kasatrian ALRI di Muli:o 
diserang oleh segrombolan penga- 
tjsu hiogga pihak ALRI terpaksa 
menggunakan sendjata dan dapat 

menewaskan tiga orang dari kaum 
pengatjau, satu stengun dirampas. 
Sedjakbulan Djanuari jang lalu hing. 
ga sekarang ALRI telah berhasil 
menangkap lebih dari 500 buah ka. 
pal jg hendak menjelundupkan hasil 
bumi Indonesja diluar negeri. De. 
mikian diumumkan oleh Kem. Per. 
tahanan Staf Angk Laut bg. Pene. 
rangan, Penjelundupan2 tso seba. 

gian besar bergerak antara Sumatra 
Timur dan Malaja. Bahan jang disi- 
ta ALRI adalah beratus2 ton karet, 
kopra, timah, gambir, dan besi tua, 
bahan2 pakaian dll. 

TUNGGAKAN PADJAK CAMBRICS 
Di TUNTUT. : 

Didapat keterangan, bahwa tung- 
gakan padjak cambrics jang masih 
belum dibajar k.l. berdjumlah f500.- 
000.-, ialah terdiri dari: Orang2 iba- 
Gan2) golongan Arab Kk.I. f400.000.-, 

golongan Tionghoa Kk.I. f38.000.-, go-. 
longan Indonesia kl. f50.000.- 

Karena Balai Kota Surakarta sa- 
ngat membutuhkan uang, makapara 
anggauta DPR sectie Kemakmuran 
telah memutuskan dengan suara bu- 
lat akan menuntut pembajaran tung- 
gakan tsb., spj selekasrja dilunasi. 

Kabarnja mungxin hal ini akan 
diserahkan ketangan pengadilan. Se- 
bagai diketahui padjak cambrics te- 
lah lama dihapuskan: Sw. aa 

D.P. R. Salatiga tentang 
tarif Aniem. 

Belum lama in! dalam rapat ple- 
honja jeng pertama Dewan Perwa- 
kilan Rakjat Kota Pradja Salatiga 
telah mengambil mosi jang bermak- 
sud mendesak kepada Pemerintah 
Pusat untuk menindjau kembali id- 

  

zin Pemerintah jang diberikan kepa- 
da N. V. Aniem untuk penetapan 
kenaikan tarif pembajaran aliran 
sebesar 58 pCt. 
Kepada tjabang Aniem Salatiga 

diserukan supaja mulai bulan Okto- 
ber ini suka menerima .pembajaran 
jg biasa sambil menunggu keputusan 
Gari pihaknja Pemerintah Pusat. 

  

- Publik Opinion Australia thd. 
Indonesia tetap 

Ketjuali mengenai soal Irian. 
MR USMAN SASTROAMIDJOJO bekas wa 

jang kini ditempatkan di Kementerian Lu 
R.I. di Australia 
Negeri R.I: dan 

tadi pagi tiba di Randung akan mengadakan tindjauan kedaerah-da- 
rah Indonesia lainnja, untuk keperluan Kementeriannja. 

Atas pertanjaan tentang publik 
opinion rakjat Australia terhadap 
Indonesia, sesudah situasi politik 
dunia berobah dan sesudah peng- 
gantian pemerintahan di Australia, 
Mr. Usman mendjawab, bahwa se- 
pandjang pengetahuannja publik opi- 
nion negara tetangga kita itu ter- 

hadap Indonesia adalah tetap seperti 
dulu,.ketjusli mengenai soal.Irian, 
Jang seakan-akan seperti kain me- 
rah bagi banteng. 

Mr. Usman mendjelaskan, bahwa 

keberatan? jang dikemukakan pihak 
Australia kalau Irian dimasukkan 

' ke Indonesia ditindjau oleh Australia 
| terutama dari sudut strategi. mere- 
"3 sendiri. - 

' Pihak Australia merasa sangsi, 
apakah Indonesia betul2 dapat :me- 
nguasai dan mengatasi 1001 matjam 
kesukaran jang timbul didalam wi- 
lajahnja sekarang, bagaimanakah 

itu bangsa Indonesa bisa memadjukan 

  
    

   

  

  

dari kedudukannja, ka Te PUT 

   
    

  
  

          

    

    

Irian sedang menurut pengumuman2 
Indonesia sendiri masih sangat mem- 

  | butuhkan para ahli dalam pelbagai 
lapahgan, umumpun mengetahui 
bahwa pemindahan penduduk dari 
satu daerah kedaerah lain amat su- 
kar. Demikian antara lain alasan2 

  

    
     

     

      

  

| Sel ndjutaja ditegaskannja pula, 
bahwa semua partai didalam j 
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men federal Australia, baik jg me. 
mihak kepada pemerintah, maupun 
jang melakukan opposisi dalam soal 
Irian seia-sekata. 
Mengenai soal perhubungan Indo- 

nesia-Australia dalam lapangan la- 
innja tidak terdapat perobshan, dja- 
di masih seperti dulu. Sebagai buk- 
ti akan keadaan, demikian umpa- 
manja baru2 ini telah diadakan per- 
Gjandjian perdagangan Australia- 
Indonesia, penukaran mahasiswa di- 
landjutkan, bahkan di Australia ada 
3 mahasiswa Indonesia jang didhg- 
kosi oleh Australia, demikian Mr 
Usman. Ant. 

  

Buruh Sungai Gerong 
mogok. 

“Tg. 25. Okt. djam 2 malam buruh 
SVPM bg. marine di Sungai Gerong 
lakukan pemogokan. Akibatnja pe- 
gawai dari Pale ng kemarin ti- 
dak dapat masuk kerdja karena se- 
luruh dinas pengangkutan air ter- 
henti. Pemogokan ini sbg langkah 
pertama karena buruh tidak mem- 
punjai kejakinan lagi Maskapai akan 
mempenuhi tuntutan mereka jg 17 
fasal jg sedang diperdjuangkan kpd 
Perbum. Pemogokan ini dianggap di 
luar tahunja Perbum jg kini sedang 
melakukan tindakan. 

    

PENJUMPAHAN PRESIDEN SUKARNO DAN WAKIL: PRESIDEN 
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.. 

Langganan : 

DOD UAN hn f 6.— 

Etjeran. V5... . f 0.35 

.. 

, 

Adpertensi: 

1 milimeter, 1 kolom . . f 050       

.DJUM'AT 27 OKTOBER 1950 

3 

MOH. HATTA. 
Dari kiri ke kanan: Ds. Rumambi, Mgr. Willekens, kepala penghulu Djakarta, P. M. Natsir, adjudan 

Presiden, Presiden Sukarno, Wakil. Presiden Hatta. — Aneta. 
  

Misi Parlementer Indonesia: 

Akan dapat bangkakan 
pengertian parlemen Bid? 

Mani pihak jg mengetahui didapat kabar. bhw dalam berangkat- 
nja misi parlementer Irian kenegeri Belanda oleh beberapa or- 

ganisasi di Djakarta akan diadakan demonstrasi dimuka mereka di 
Kemajoran untuk memberi ,,selamat djalan” dan pula untuk mem- 

-peringatkan supaja ,,mereka  mendjalankan 
baik-baiknja”, 

Sukiman dan Yamin 
Optimistis. 

“Anggota . Dr. Sukiman dan Mr. 
Meh. Yamin atas pertanjaan menja. 
takan kejakinan bhw... misi parle- 
menter Indonesia itu akan dapat 
membangkitkan pengertijan rsk'at 

| dab parlemen Bel.nda terhadap Irian, 
-sekarapginl.. 

- Selandjutnja menurut Yamin ke- 
berangkatan missi pada hari Saptu- 
jad. adalsh baik sebab karena missi 
itu berangkat. mendahului delegasi 
Pemerintah untuk konperensi isti- 
mewa Unie Indonesia-Belanda me- 
ngenai soal Irian. Djuga karena per- 
hatian dunia Internasional terhadap 
soal Irian Barat sudah agak reda 
dan suasana politik dinegeri Bld 
terhadap Indonesia dalam keadaan 
jg buruk pula. Sbg hasil pertemuan 
missi Sukiman dengan Presiden 
baru2 ini telah mendapat beberapa 
kartu jg kuat jg akan dapat digu- 

nakan oleh missi kelak disaat2nja 
jg tepat. 

Panitya Suparmo 
bubar. 

Panitia Irian jang diketui oleh 
Dr. Suparmo kini telah dibubarkan. 
Untuk membantu Pemerintah dalam 
urusan mengengi Irian dibentuk se- 
buah panitia Teknik dan sebuah Pa. 
nitia Pengusul, Demikian keterang- 
an jang diperoleh dari pihak jang 

biasa mengetahui. Dalam panitia 
Teknik duduk sbg. ketua Dr. Supar- 

mo dengan dibantu oleh anggota2 
Papare, Latumahina. Duduk dalam 
Panitia ad hoc sebagai ketua Dr. 
Leimena, dengan dibantu beberapa 
anggota diantaranja Hamid Algadri 
Gan Prof. Supoma Demikian Ant. 

Nj. Salawati Daud supaja 
dibebaskan. 

Segenap partai2 dan organisasi2 
Makasar dgn bertanggung djawab 
penuh terhadap pekerdjaan Komisi 
Djasa2 Baik mengenai masalah Ge. 
rilja/Apri di Sulawesi Selatan, telah 
mengirimkan sebuah protes kepada 
Panglima Tertinggi Apri dan Ment. 
Pertahanan, menuntut supaja seo- 
rang anggauta Komisi Djasa2 baik, 
Njonja Salawati Daud, dibebaskan 
Ggn segera dari tahannja. Sebagai- 
mana pernah dikabarkan, Njonja 
Salawati Daud telah ditahan mulai 
pada tgl. 21 October . hingga .seka- 
rang ini oleh fihak Apri, Protes tsb. 
disokong oleh 28 partai dan organi- 
sasi2 jg ada di Sulawesi Selatan., 

R.M, 

IPPI Medan tuntut kem- 
balinja gedung2 

#sekolah. 
Ikatan Pemuda Peladjar Indone- 

sia tjabang Medan dalam resolusinja 
kepada acting gubernur Sumatera 
Utara tanggal 22 Oktober jl men- 
Gesak supaja gedung2 sekolah jang 
dipergunakan tentera dikembalikan 
dan djuga agar gedung2 lain diberi- 
kan untuk sekolah, Kata resolusi 
itu kini diantara peladjar2 sekolah 
menengah dan lainnja timbul kege- 
lisahan dan tidak beladjar semesti- 
nja. Dinjatakan kalau tidak diper- 
oleh djawaban tegas IPPI tjabang 
Medan dan rantingnja akan adakan 
demonstrasi tanggal 14 Nopember 
jad. Ant. TG) 

kewadjiban dengan se- 

  

— Tibet diserbu RRT — 
Pemerintah Pusat RRT ma- 

ngumumkan, bahwa tentara 
RRT telah menjerbu ke Tibet. 
Maklumat tsb. menjatakan : 
» Kesatuan? Tentara Rakjat 
telah diperintahkan utk. ma- 
dju memasuki daerah Tibet 
dan membebaskan 3.000.000 
bangsa Tibet dari penindasan 
imperialis dan menjempurna- . 
kan pertahanan perbatasan 
Tiongkok disebelah barat. 

Ant. Reuter 

F25.000 Untuk djinazah 
AMIR GS. - 

Mengenai upatjara pemakaman 
kembali djinazah2 Amir cs pada 
hari Minggu tgl. 19 Nopember jad, 
lebih djauh ,,KR” dapat kaber bhw. 
begrooting untuk itu setelah dipe- 
rintji oleh Panitya, ada sebesar f25. 
000 (Dua puluh lima ribu rupijah). 
Djadi tidak benar seperti jg. telah 
dikabarkan sebanjak f10.000. 

Seperti diketabui, Presiden Sukar- 
no akan diundang pada upatjara 
tsb. Selain itu, instans:2 Pemerintah 
Pusat dan Daerah anggauta2 DPR, 
dan wakil2 diplomatik negara2 asing 
Gi Djakarta. 5 

Pada tgl. 15Nopemberakan dimu- 
lai pembongkaran djinszah2 dipe- 
riksa oleh dokter spesiaiisg dengan 
Gibantu oleh beberapa dokter lain- 
nja, al Dr. Tjoa Sik In, dan Dr.- 
Tiokronegoro. Pada 'upatjara tab. 
akan dikibarkan 3 matjam bendera, 
jaitu Merah Putih, bendera buruh 
dan Komunis. 

      

ab 

SUMATERA TURUT KE NEW DELHI. 

Di Medan telah dibentuk Panitia 

Persiapan Pembentukan Team Nasi- 
onal Indonesia utk. Sumatera diba. 

wah pimpinan Sulaiman komisaris 
Persatuan Fepakbola Seluruh Indo- 
nesia Dikabarkan, bahwa Sumatera 
meminta mengirimkan duatoam ke- 
Djawa didalam pertandingan2 pemi- 
lihan team nasional dilam bulan 
Desember ini untuk dikirimkan ke- 
Asian Olywpic di New Delhi. Menu. 
rut kabar diantara 9 sampai 13 No- 
pember di Medan ukan diadakan per- 
tandingan2 pemilihan toa” 2 ke Dja- 
wa dimana akan turut tean.2 dari 
Sumatera Timur, Tapanuli, Atjeh, 
Bumatera Barat dan Palembang. 

Ant, 

  

Modjokerto dan Malang 
ta' aman. . 

Beberapa kalangan jg. mengeta- 
hui menerangkan kepada wartawan 
radio Surabaja sekitar keadaan di. 
daerah kabupaten Mojokerto dan 
Malang Selatan bahwa dewasa ini 
minta perbatian dari pihak Pem. 
didalam lapang keamanan. Dinjata- 
kan selandjutnja bahwa pihak Mo- 

brieg dan alat2 Pem. lainnja kini 
sedang giat mengadakan tindakan? 
pembersihan. 

  

Muktsmar wanita se. 
Sumatera Timur. 

Febagaimana dikabarkan, Mukta. 
mar Wanita Se-Sumatera Timur 
akan diadakan tg. 15 Nopember jg 
akan datang, Akan tetapi dalam 
muktamar ini tidak turut Perwari 
tjabang Medan ig divga akan me- 
ngadakan konperensi pada tg 9 No- 
pember ig akan datang. 
Dalam satu pertemuan. dgn pers 

pagi kemarin berhubung dgn timbul 
»ketegangan” diantara Perwari dgn 
pengurus Muktamar Wanita Se Su- 
matera Timur disebabkan Perwari 
tidak hendak turut, oleh ketua Per- 
waritiabang Medan ibu Sugondo 
Kartoprodio, diterangkan bhw Per- 
wari tiabang Medan, prinsipieel tak 
berkebaratan adania Muktamar Wa- 
nita se Sumatera Timur, akan tetapi 
mengingat akan adania konperensi 
Perwari dibulan Nopember ig akan 
datang dan Kongres PFerwari di Dja- 
wa dibulan Desember, dimana Per- 
wari tjabang Medan harus mentju- 
rahkan segala tenaga din pikiran, 
maka Perwari tjabang Medan tak 
Gapat turut serta didalam mukta- 
mar tersebut, Ant. 

» Komite van Aksi” utk hapuskan 
tanah partikelir. 

Semarang menderita exploitasi tuan tanah. 
SALDARG ASMU, dari Dewan Pimpinan Pusat BTI bagian 

Umum, jang baru sadja datang dari penindjauannja kedaerah 
Semararig untuk kepentingan BTI, dalam pertjakapannja “dengan 
wartawan KR" menerangkan, bahwa dgn dipelopori oleh Barisan 
Tani Indonesia, di Semarang telah didirikan ,,Komite van” Aksi” 

  

untuk menghapuskan tanah2 partikelir, 

' Komite yan Aksi tersebut terdiri 
atas beberapa golongan. organisasi, 
tapi anggauta2nja adalah setjara 
perseorangan. Komite akan menun- 
tut kepada pihak jang berwadjib: 

1, Tanah partikelir supaja diha- 
puskan.. Dk 

2. Pemilik2nja supaja diberi keru- 
gian uang. 

3... Tanah2nja didjual kepada rakjat 
jg mendiaminja / mengerdjakan- 
nja, dengsn setjara menitjil. 

4. Kepada . bangsa Tionghoa jang 
“masuk warganegara Indonesia 

supaja diberikannja hak sama 
dengan bangsa Indonesia. 

5. Gedung2 milik tusn2 tanah dan 
milik2 bangsa asing lainnja jg 
sudah didirikan, tidak boleh di- 
ganggu/dirugikan, 

Selandjutnja Asmu merdjelaskan 
keterangan2nja itu dgn. Mmengata. 

kan, bahwa sampai sekarang inidi- 
Semarang masih banjak sekali ta- 
nah2 partikelir kepunjaan tuan? ta- 
nah. Tanah itu berupa dua, jaitu 
pekarangan, jang disewakan kepada 
pendiam2nja diatas tanah itu, dan 
sawah atau tegal, jang oleh petani 
Gikerdjakan dengan sistim ,, maro”. 
Dan kalau musim hudjan, hasilnja 
2/5 untuk pemilik (tuan tanah ): 
Kaum petani pada waktu ini me- rasa sangat dirugikan, begitu dju- 

ga kaum pedagang dan pengusaha? 
warung ketjil jang menjewa tanah. 
nja itu, 

Sementaraitu, kabarnja, kalau se-" 
seorang mengambil pasir atau batu 
Gari daerah tuan? tanah itu, maka 
la harus membajar, Kalau tanah ig. 
didiami oleh penjewa (pendiam, pe. 
Gagang atau tukang warung), di- 
djual oleh pemiliknja, maka mereka 
lantas diusir dari situ. 
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“ 

waktu diterimanja mosi 4 hem 

1 

ini, bolehlah kenjataan ini 
. Mendapat 

#A   

1 

emenang 
- Pemerintah. 

          

(OLEH WARTAWAN PARLEMENTER KR). 

DMARI RBBO PEMERINTAH mendapat 
0... MN Parlemen. Djika di-ingati suasana di 

bagi Pemerintah. - 
lawan 73, Karena perbanding 

Malah kadang? golongan Pem 

  

Kemenangan Pemerintah jg gemi- 
lang ini disebabkan oleh dua per. 
kara. Pertama kegiatan golongan 
pro Pemerintah utk mendatangkan 

anggota2 jang dapat memberikan 
suara, disamping kelalaian golongan 

opposisi, dan kedua djawaban Pe- 

meriatah jg bidjaksana atas peman- 

dangan umum Parlemen babak Ia 

Perhatian besar: 

MERHATIAN UMUM “dalam si- 

4 dang hari sungguh luar biasa. 
Tempat umum penuhsesak. Tem- 

    

pat wartawan penuh sesak. Tempat 
orang2 Pemerintah-pun penuh Nk ak. 
Banjak penonton jg terpaksa ber 
Ketjuali itu, banjak lagi kaum wa- 
nita. Tetapi, kebanjakan kelfarga 
djuga dari para anggota Parlemen 
sendiri. “ 

para Menteri “lengkap » £ : 

Menteri 'Pertahawan” Dr. A. Halim, 

karena masih sakit dan istirahat. 

Djumlah anggota Parlemen jang 

hadlir lebih besar dari biasanja, 

meskipun dari golongan kiri banjak 
jg tidak hadlir, 

| Mungkin besarnja perhatian umum 

itu disebabkan karena hari ini —, 
sebelum Pemerintah memberikan 

Gjawaban —, dilaksanakan ' djuga 

engar tan sumpah Presiden dan 

Denn aneataka. Tetapi andaikata 

tidak bersama? dgn pengangkatan 

simpah Presiden/ Wakil Presiden- 

pun, memang kiranja akan menda- 

pat perhatian besar djuga. Karena 

sung suhnja, djawaban Pemerintah 8 

'itu'sangat dinanti?kan orang! Orang 

  

tanjaan? sir. Sahettapy Engel, dan 
“bagaimana pendapat Pemerintah 

lan agama Keristen itu! 

4 Pungutan suara 

M ulis, sesudah Pemerintah mem- 

berikan djawaban babak II itu, 

nembitjarakan usul2 Par 
Aek engan agn. djawaban Pemerm- 

tjaja, terhadap Kabinet. Karena fi- 
jang demikian inilah kiranja, 

pada hari Kemis dan hari Djum'atnja. 
Sesudah Pemerintah memberikan 

dapat kesimpulan, bahwa Pemerin- 

tah telah miengadjukan “permintaan 

ingin tahu, misalnja, bag 
djawaban Pemerintah terhadap-per- 

ap isi pidato2” sdr. Mr. Dali- 
o, jg dirasa'melukai hatigolong- 

paksaan ? 

URUT.atjara.jg- sudah ter- 

sidang sdiachiri. Hari Kemis dan 

hari Djum'at baru sidang lagi, utk 
temen 

h. Pada hari2 ini mungkin baru 
akan dibitjarakan mosi tidak-per- 

la : i a 
maka banjak dari golongan opposisi 
jg tidak datang. Baru skan datang 

djawaban, sidang dischors, Panitia 
Permusjawaratan "berunding.  Men- 

votum kepertjajaan. Djadi mosi la- 
in naan dgn keterangan Peme- 

| 'Tintah itu (konon telah dimadjukan 

Cc 

& 

- 

salah satu rumah) me 

usul mosi tidak-pertjaja dlinja. lagi) 

tidak perlu lagi dibitjarakan. Votum 

'kepertjajaan itu akan diberikan 
nanti hari Kemis malam. 
Sesudah sidang dibuka kembali, 

Ketua mengumumkan keputusan 

Panitia Permusjawaratan ini. 

'Tapi golongan pro. pemerintah, 

tak suka membuangkan kesempatan 
an Jakhi Ban an Nan 
longan 'itu telah” berhatsil “men- 

Aktaherkah anggota?nja, diantara- 

nja jang baru datang dari Atjeh 
an dari Mekah, Anggota 'jg'belum 
disumpah, dan minta disumpah du- 
(lu oleh Ketua Parlemen. Serta" ke. 
s€mpatan baik, karena" golongan 
opposisi kebetulan banjak jg tidak 
“datang. : 
“Katena kesempatan jang baik ini, 

maka golongan pro Pemerintah min 

ta supaja votum kepertjajaan dipu- 

“tus'hari itu djuga. : 3. 
Sesungguhnja, menurut logika jg 

tidak “dipengaruhi oleh siasat mere- 

but kemenangan sadja, tidaktepat- 

lah votum diberikan seketika itu 

djuga. Para anggota, mestinja dib2- 

ri dulu kesempatan'berfikir. Memi- 
kirkan' ajawab 

dibatjakan lebih dari 2 dajam lama- 

nja itu. , gi, 5 

Tapi logika jang-demikian tidak 

a dipakai, Djumlah suaralah jang me- 

srintah jang" 

votum kepertjajaan dari 
Gedung Parlemen selama 

inamakan suatu kemenangan gemilang - 

votum. kepertjajaan, dengan. suara 118 
"jang “sudah2. hampir berim- 
“ Pemerintah sangat sedikit. 
kalah suara. Misalnja sadja 

  

   

    
   

, bukan: benar. salahnja 

endapat sesuatu 'golongan, menu. 
.rut logika. Demikianlah, suara ter- 
“banjak (116 lawan 79) memutuskan 

Itu djam djuga. 
'Kemudian  dibitjarakan presedu- 

renja memberikan suara itu. Dengan 
lisan (terbuka) atau dengan tertulis. 
Menurut tata-tertib, djika mengenai 

| resolusi2 dan - mosi2, “dengan lisan 
(terbuka) dan kalau mengenai diri 
orang, dergan tertulis (tertutup). 

Kini, bagaimanakah mengensi vo- 
tum 'kepertjajaan? Belum terdapat 
dalam 'tata-tertib. Fihak opposisi 

usul dengan tertulis (tertutup),sebab 
mengenai diri orang (Menteri2). 

nga pro Pemerintah, minta Golongan 
9 “Hsan (terbuka). 

Senaguan jang mengenai logika 
5 atasan, ada sebabnja jang lain. 
Kalau tertutup, lebih menguntung- 

'kan golongan opposisi. Sebab, orang 
' tidak ketakutan memberikan suara 

jang sebenarnja. Kalau terbuka: 

menguntungkan golongan Pemerin- 

tah, Sebab orang jang agak takut, 

meskipun sebenarnja tidak setudju. 

terpaksa djuga “memberikan - suara 

setujju. Lagi sebenarnja, banjaklah 

dari partai2 golongan Pemerintah- 

pun terdapat anggota2 jang sebe- 

«  menjat 
beli Ko Tapi 'api, djika suaranja diberikan 

suara setudju. 

  

rintah. Djika suaranja . diberi- 
rtulis, mungkin mereka ini 

'tidak setudju atau blang- 

tentulah terpaksa 

Kita tidak mengatakan bahwasdr 
Sutardjo dan sdr Margono telah 
memberikan suara jang -sebenarnja 

bertentangan dgn'suara hatinja. Ta- 
pi bolehlah kita bikin tjontoh sadja. 
Dalam pedato2nja, beliau selalu me- 
njerang Pemerintah, dan menuntut 
reshuffle, sebagai halnja K.H. De- 
wantoro. Tapi njatanja kedua beliau 
ini .memberikansuarapertjaja djuga. 
Entah suara hatinja sendiri memang 

demikian, entah karena keduanja 
anggota PIR (partai Pemerintah), 
kita tidak tahu. 

Demikianlah. Prosedure ditetapkan 
(dgn pungutan suara sebagai diatas) 
Ggn lisan (terbuka). Hasilnja seba- 
gai diatas. Kemenangan gemilang 
dari golongan pro Pemerintah. 

'Bidjaksana: 
JAWABAN PEMERINTAH ini 

D kali sungguh bidjaksana. Pokok 
isinja sama sadja dgn djawaban 

babak I. Tetapi susunan kata2nja 
sangat berhati2. Benar2, nampak Ji- 
maksudkan untuk mentjari simpati 
para anggota. Tidak lagi bersifat 
tantangan sebagai djawaban babak 
1 dulu. Tidak pula dinampakkan 

tentangan terhadap pendapat? golo- 
ngan opposisi! Kita 'ikuti seluruh 
pembatjaannja. Tiap2 susunan ka- 
limat dan kata2?nja, dipilih jang se- 
baik2nja. Kita tjotjokkan dgn tekst 

jang sudah dironeo. Ternjata ba- 
njak selisihnja. Tiap2 kalimat dan 

tiap2 kata jang kurang sedap di- 

daiam tekst itu telah diubah dan 

digantinja. 
Selain itu. sctjara halus, banjak 

pula djawaban2nja jang tepat ter- 

hadap beberapa matjam pertanjaan. 

Sehingga berkali sidang tertawa ke- 

na»karena djawaban2inja jg tepat 

itu: 
Djawaban Pemerintah terdiri dari 

19 bab. “Dibatjakan dalam waktu 125 
(Bersambung halaman 3). 

Rentetan kekatjauan Solo 
Meskipun bantuan militer siap! 

ADA waktu achir2 ini Solo telah mendapat bantuan militer utk. 

T mengatasi kekatjauan2 jang ditimbulkan oleh penggedor2. 

Tetapi pengatjau2 tsb. masih 

an2 jang tidak diketahui dengan segera, 
lalu terdjadi gedoran2. Dalam minggu jang 

dan pembegalan2 sbb : 
Perhiasan seharga 
f 25000.— amblas. 

Hari Kemis tanggal 19-10 rumah 
Pringgonegoro (bekas Bupati Anorp 

Klaten) di Punggawan didatangi 

kl. 10 orang jang menjamar sabagai 

tentara bersendjata semua. Be 

Mereka dapat merampas perhi- 

asan2 seharga f 25.000.— 

: Bandiet bersendja- 
ta tertangkap. 

| Hari Sabtu jl. kira2 djam 10 pagi 

dimuka :kantor: Sosial Karesidenan 

(dji.. Purwosari) telah terdjadi pem- 

begalan terhadap seorang dari Te- 

galhardjo oleh :2-orang bersendjata 

pistol. 
Djumlah uang jang -dirampas se: 

Ajumtah-1 5472—, tetapi-atas teri- 

akan jang dibegal, datang bantuan 

dari C.P.M. (pos C.P.M. tidak djauh 
Gari tempat pemibegalan),- sehingga 
kedua pendjahat tsb.dapat dibekuk 

batang lehernja. 
Karena ketakutan uang lalu dibu- 

ang. sehingga sebagian djumlah tsb. 

hilang (£ 1126—) 

12 Arlodji tangan 
dan 13» vuipen di- 
rampas. 

Pdaa hari Sabtu sore djam 20.5 di 

toko ,,Asia” Pasar Besar telah di- 
masuki 4“ orang pendjahat dengan 
pura2 akan membeli sulfatiasol. 

Kemudiin mereka merebut peti 

katja ketjil berisi arlodji taprgan 

Gan vulpen: Dengan membunjikan 

pistol 2 kali” mereka melarikan ba- 

rang2 tab. dengan naik jeep: 

Ternjata jang dibawa ' sedjumlah 

12 arlodji tangan dan 13 vuipen se- 

harga £ 6.000,—. 

'L 1 Uang'kontan f 42.000 
“1 disrobot: 

| “pada hari Minggu'jl. kira2 djam 

5' sore" dimuka Hotel ,/Ping' Swie” 

Warungpelem telah terdjadi' pem- 

begalan terhadap seorang Tionghoa 

jg. mengendarai sepeda dgn. mem- 

bawa tas. 
Sedjumlah orang2 jg: berkenda- 

raan sebuah jeep' telah 'menjelip 

speda jg. dikendarai orang Tionghoa 

tab., dan setelah orang tsb. djatuh, 

BN 

£ 1 Mia TAK Eu B : 

Daerah Tegalgondo tidak aman! 
Sub '“Gedoran setiap malam dgn penganiajaan. 

“EFORANG dari Tegalgonde (Delanggu) menerangkan: kpd ,K:R”, 
1D bahwa pada waktu ini keadaan di Tegalgondo tidak. aman, “dgn 

adanja' perampok2' jg hampir setiap malam'melakukanpenggedoran2. 

Dinjatakan pula bahwa penggedoran2 tsb "seringkali disertai pe- 

nganiajaan" kalau ada maksud “untuk: mengadakan pembelaan diri. 

Banjak orang2”jg agak: ,punja”, tidak berani “tidur dirumahnja sen- 

diri: 

Lebih lanagat diberitakan bahwa 

pada hari Sabtu malam ji. telah 

terdjadi perampokan beranting”,jg 
dilakukan oleh gerombolan. pendja- 
hat2“sebanjak kl. 18 (delapan belas) 
orang. Mereka bersendjata  tadjam 
dan beber. Laga ja “ada jg 

, APA PRA ada 8 (delapan) 

tempat jg digedor, @ru- 

mah seorang lurah 'desa, tjarik dab- 

nja. Tidak hanja barang? jang” ber- 

harga sadja jg diambil, tetap
i barang2 

ketjil ai aj: seperti “sabun, 

“atau sudah habis menggedor' 

saban malam beralih tempat, seperti 

   

halnja waktu masa pendu- 

salah seorang keluarga dari situ 

(kebanjakan anak jg belum dewasa), 

untuk didjadikan tanggungan”. An- 

tjaman jang diberikannja kepada 

keluarga LNG, ditinggalkan, bahwa 

anak tsb akan dibunuh kalau mere- 

ka berani minta" tolong kepada te- 

   

   

tangganja. Baru kalau mereka (peng- 
gedor2j sudah djauh anak sebagai 
,tanggungan” itu dilepaskan. 

Pada | kedua, ketiga dan 

lingga dewasa ini apa- 
“negara disana" belim' dapat 

an tindakan2 jang tegas 
srombolan2 pengatjautsb,, 

dapat mempergunakan kesempat- 
untuk mendjalankan peng- 

beberapa penggedoran2 

tasnja disrobot dan dilarikannja ke- 

arah utara.» 

Menurut keterangan orang Tiong- 

hba tsb. habis menerima pembajaran 

dari seorang langganan sebanjak 

f£42000,— dan diduga sudah dari 

tempat pembajaran  dikodol oleh 

jeep tsb. : 
, 

. Pertemuan P. P. 

PAMONGPRADJA PEMIMPIN RP 
! 

Bukan pemimpin politik. 
EWADJIBAN dari para pamongpradja ialah memimpin rakjat, 

MN bukan sebagai pemimpin politik, tetapi utk mentjapai tudjuan2 
pemerintahan dan kesedjahteraan rakjat. Dan inti-pati dari hak2 oto 

nomi jgdiadakan pada daerah2 di Indonesia sekarang ini haruslah 
diartikan ,,zelfwerkzaambeid'', demikian Drs. M.. Hatta.dlm . pertemu 

an para pamongpradja di Purwakarta kemarin siang jg dihadlirinja 
sesudah melakukan sumpahnja sebagai Wakil Presiden dlmsidang DPR 
paginja. 

Pidato Wakil Presiden jg berlang 
sung dari djam 14.30 sampai: 15,30 
itu diikuti dgn penuh perhatian oleh 
Ik. 100 bupati, wedana, tjamat.. ke. 
pala2 djawatan sipil, polisi dan'mi- 
liter dari keresidenan Djakarta. 
Djuga hadir Gubernur Djawa Ba- 

rat'Sewaka, Residen2 Djakarta) Pri 
angan dan Tjirebon. Wakil Presiden 
sendiri diiringkan oleh Direktur Ka- 
binet Presiden “Mr, A.K. Pringgo- 
digdo. . 

Pada beberapa tempat diantara 
Djakarta-Purwakarta rakjat mengi- 
barkan bendera dan berdiri diping- 
gir Gjalan menghormati. Wakil.Pre- 
siden, sedang didepan rumah Resi- 
den di Purwakarta penduduk" kota 
itu telah datang pula berkumpul, 
kepada mereka ini Wakil Presiden 

menjeruikan supaja menanamkan tji- 
ta2 nasional dan giat berusaha utk 
memperkuat .pemeritah dan keama- 
nan dalam negeri. ! 

Pertemuan. pamongpradja. jg di- 
adakan di Purwakarta itu adalah di 
tudjukan untuk membitjarakan soal2 
perobahan susunan - Pemerintahan 
daerah:serta keamanan. didaerah. 

Didalam. susunan . pemerintahan 
nasional kita .sekarang ini. demi- 
kianHatta, memang didapati suatu 
DPR ig belum. sempurna dipilih.dan 
Gjuga suatu pemerintah jg.belum di 
pilih. atas-dasar pemilihan DPR. itu, 
tetapi sekurang2nja pemerintah kita 
sekarang ini adalah pemerintahkita 
Sendiri dan berdiri bukan pula. dari 
golongan jg asalnja: maupun. kedu- 
Gukannja diluar .pergerakankebang- 
saan kita. Oleh. karena itu. segala 
aran dan gerombolan haruslah tun- 
duk kepada-hukum-negara-dan atu- 
ran jg didjalankan.oleh pemerintah 

kita.itu. 

Soal 
rakjat. 

Untuk mentjapai Indonesia jang 
adil dan makmur, bahagian. jang 
tersukar dalam perdjuangan kita, 
Gikehendaki.kegiatan bekerdja. dan 
membangun,. Dan. dalam isaha2 
pembangunan ini, kata Hatta, diper- 
lukan pindjaman dari luar negeri. 
Dalam hal 'ini perlu adanja kea- 

manan didalam negeri. Maka itulah 
harus kita tjamkan bahwa demo- 
krasi itupun bukanlah berarti anar- 
Chie, melainkan ketertiban dan tang- 
gung-djawab. 

kemakmuran 

Gangguan keamanan dikabupa- 
ten Bandung: meningkat 
Djumlah pasukan? liar bertambah. 

TA laporan2 jg masuk kepada pihak-jg berwadjib, ke- 

adaan jg tidak aman-bukan 
jg'agak djauh dari kota : 
rah pinggir kabupaten 

Bandung, 
Bandung pun tampak aktiviteit gerombolan2 

sadja terdapat didaerah - daerah 

akan tetapi djuga : didaerah-dae- 

bersendjata semakin. mendjadi-djadi. 

31 Kali serangan dim. 
3 minggu. TN 

Selama 3 minggu jg baru 'lalu ini 

(bulan Oktober) -peristiwa2 peram- 

pokan sudah terdjadi 31 kali, sero- 

botan2 dan 'serangan2 jg dilakukan 

oleh gerombolan2 bersendjata terdja 

di 8'kKaH dan pembunuhan '2 kali 
sedang: keadaan didalam bulan jang 
lalu (September) menundjukkan 

angka jg"lebih rendah, jami-peram- 

pokan terdjadi 24 kali, serobotan 8 

kali din pembunuhan nihil, 
Tempat terdjadinja peristiwa itu 

ialah didaerah-daerah' pegunungan 

Lembang, Tjitjalengka, Tjiparsi, dan 

Tjikalongwetan. 
Dalam waktu belakangan'ini te- 

Tah" terdapat' tanda2: gerombolan2 

itu bergerak antara lain didaerah- 

daerah'pinggir Tjitjalengka," Tjipa- 

raj, Padalarang. Tjikalongwetan dan 

Sindangkerta (Tjililin). 

Kabar2menjatakan, bahwa” jang 

beraksi disebelah Timur dan Selatan 

kabupaten Bandung ialah terutama 

gerombolan 'D. I. sedang" disebelah 

Barat ialah” gerombolan2 "pasukan 
,Arend”, Bamburuntjing dan "djuga 

D, I 

Perkara per. ataan dan djum- 
Iah kekuatan pasukan2liaritu pihak 
jang berwadjib belum dapat mem- 
'beri keterangan jang pasti. Dari da- 
erah” Tjililin terdapat kabar, bahwa 
dionderneming” Mentaja, jang letak- 
nja dipeginungan perbatasan antara 
kabupaten "Tjiandjur dan kabupaten 
Bandung, orang” telah menemukan 

plakat jang mengandung antjiman 
terhadap Pagar Desa, jang telah 
barijak usahanja” untuk menolong 
polisi dan TNI. 

Selandjutnja para pagawal kehu- 
tanan' Tjipatan.- merasa tidak aman 

“karena merekapun terantjam oleh 
salah.satu gerombolan. 

Perlu-diketahui, bahwa disamping 
gerombotan2 terkebut' diatas “terda- 
pat pula gerombolan jg menamakan 
diri Banteng Wulung," Angkatan 
Rakjat Gembel Indonesia Merdeka 
(Argim), jang menurut kabar ber- 
pusat di Krawang. Selandjutnja di- 
beritakan pula.adanja Barisan Ban- 
teng Republik Indonesia, jang mak- 
sud-dan tudjuannja belum diketahui. 

Resolusi  Tjililin 
Pada tanggal 23 Oktober” Pamong 

pradja, Polisi, para“wakil- dari dja- 
watan2 Kesehatan, Perguruan, Pe- 

," Garem,: Pekauman, Per- 
tanian, Perdagangan dan Perusaha. 
an2, para'wakil dari Masjumi, PNI, 
Permai dat seorang anggauta DPR 
Sementara kabopaten' Bandung, di- 

pendopo Kawedanan Tiililin telah 

& 

berapat “dan "memutuskan utk men 
desak kepada jang: berwadjib, -supa 
ja Kompi-bantuan'Bat. 137 Tirtajasa 
tetap'berada di Tjililin - selama ke- 
adaan' Djawa Barat belum aman 
100pct, sebab'kalau di 'Tjililin ter- 
djadi kekatjauan sesudah Kompi 
itu dipindahkan “kedaerah lain, ma- 
kapara wakil dari pelbagaigolong- 
an tesebut merasa amat berat utk. 
turut “bertanggung djawab-atas ke- 
adaan: Ant, 

Perhubungan “Indone- 
sia dgn Dunia Interna- 
sional, 

Tudjuan kita adalah menjempur- 
nskan Indonesia sebagai .,nationale 
staat” dan menolaktindakan2 luar 
jang tidak mau mengakui kita se- 
bagai ,,nationale staat” 'itu. Maka 
itu politik luar negeri kita adalah 
didasarkan kepada saling harga- 
menghargai, demikian'Hatta. Ant. 

Perlombaan. can 
Pusat di Bandung. 

UNTUK OLYMPIADE 
SErASIA, 

Berhubung denganakandiada'kan- 
nja olympiade-se Asia dalam: .bulan 
Maret 1951 di New Delhi, sedjak be- 
berapa minggu Jl didaerah2 telah 
diadakan perlombaan atletik untuk 
memilih djuara2 daerah jang akan 

diperlombskan lagi: dalam. perlom- 
baan pemilihan pusat. 

Kini dari PB PASI (Persatuan 
Atlteik Seluruh Indonesia) diperoleh 
kabar, bahwa perlombaan2 terachir 
akan diadakan antara tgl. 22-27..De- 
sember jad dikota Bandung. 

Penangkapan di Manila 
Satu2an djawatan rahasia mili- 

ter Philipina kemarin:dulu mulai 
lagi bertindak dan menangkap 3 
orang jg disangka komunis dalam 
pengepungannja dibagian. Timur 
kota Manila. Salah seorang dari 
orang2 jg ditangkap ini bernama 
Lucio Filapil jg kabarnja 'adalah 
sekretaris dari Mariano. Balgos 
dan. Guillermo Capadocia, ialah 
dua pemimpin jg 'termasjhur “dari 
gerakan merah ditempat ini'jang 
menurut tuduhan pengadilan disi- 
ni telah melarikan" diri. 

Pengepungan ini berdjalan' -se- 
lama 4 djam, dalam-mana sedjum- 
lah 90 orang anggota djawatan 
rahasia militer beserta. dgn serom- 
bongan- polisi telah' ikut mendja- 
jankan tindakan ini. 

Ketiga-orang jg: ditangkapstsb 
dituduh mempunjai dokumen2-ge- 
rakan subversif dan djuga-menjim- 
pan sendjata2 gelap. 

Sebelumnja ini polisi. Manilapun 
telah» menangkap 4- orang "pemu- 
da jg menjebarkan selebaran2ko- 
munis. Ant. UP. 

—Menurut surat keputusan Residen 
serta Walikota Surakarta, besmet- 
verklaringypernjataan kedjangkitan) 

penjakit andjing gila untuk daerah 
Surakarta diperpandjang sampai 4- 
bulan-lamanja, terhitung -mulal 23- 
Juli hingga: 23 Nopember '50. 

—Sedjak'tgl 22 Oktober 1950 ber- 
diri ,IKATAN ANGGAUTA- DEMO- 
BILISASI T,N.I. JOGJAKARTA“— 
sebagai keputusan rapat wakil-2 dari 
anggauta luar formatie ex: K.M.Kb, 
(Komando Militer Kabupaten) selu- 
ruh Jogjakarta: 

Konferensi P:P. di Kap. 
Temon. 

' Pada hari Senen tanggal 23:10:50 
di Kapanewon Temon telah dilang- 
sungkan konferensi P.P. jang men- 
dapat kundjungan dari para Pamong 
dan Djawatan2. Oleh Djapen dite- 

rangkan soal Pembangunan, kesusi- 
laan, kesehatan. Kemudian merun- 
dingkan tentang akan adanja per- 
lombaan Pertanian. Tambahnja lung- 
guh Pamong, dan mempergiat hal 
pendjagaan keamanan. 

  

GALUR MEMPERGIAT 
PERONDAN 

Mengingat timbulnja penggedoran 
dilain2 daerah maka belum lama 
ini di Kap. Galur telah diadakan 
perundingan antara Det. Polisi P.P. 
dan para Pamong. Antara lain di- 
putuskan untuk mempergiatkan pe- 
rondan ialah dalam daerah Kap, 

tsb. dibagi beberapa blok, dan bila 
ada kedjadian2 tiap blok membunji- 
kan kentongan'jang, memakai code 
sendiri2) sehingga bantuan dari Po- 
lisi P:P: dapat:terus: mengerti tem- 
pat jang ada kedjadian tersebut. 

KONPERENSI SERIKAT BURUH 
TEXNEL. 

Antara" mendapat kabar bahwa 
Dewan.pimpinan. Pusat.Serikat bu- 
ruh Textiel akan mengadakan sidang 
pleno pada tg”10 sampai 12 Novem- 
ber bertempat di Jogja dan akan 
dikundjungi oleh "utusan2 dari pro- 
pinsi Djawa'.Barat, Tengah dan 
Timur. Atjara jg terpenting.antara 
Idin soal2 mengenai massa ontslag, 
perburuhan dan upah. 

  

  

Rentjana .Razogel: 

Hari Sabtu malam besok Razogel 
dari Djapen Kotapradja Jogjakarta 
akan mengadakan Siaran berkeliling 
Af Kemantren2 , 

Umbulharjo. .... Giwangan, 
Kotagede: ..., Pasar, 
Mergangsan:..... Podjok Beteng, 
Mantridjeron: .... Surjaden, 
BAE Om Sa ia kn 3 Pasar Ngasem, 
Ngampilan?...... Tamansari, dan 
Wirobradjan:..... Prapatan. 
  

PENGGEDOR TERTANGKAP. 

Karena kesigapan pulisi Negara 
Wonogiri, maka baru2 ini telah di- 
tangkap gerombolan penggejorjang 
telah melakukan gedoran dirumah- 
nja salah seorang penduduk didesa 
Purwohardjo. (Batuwarno - Wonogi- 
ri), terdiri dari 5 orang dakwa. .Me- 
reka sekarangtelah meringkuk dlm 
tahanan, dan telah dilakukan pepe- 
riksaan. Penggedor mengaku terus 
terang tentang.kasalahannja. 

“PPDI Klaten ta' tahu 
menahu. 

Berhubung adanja kabar Persa-. 
tuan Pamong. Desa Indonesia tjab 
Klaten menggabungkan diri pada 
Gabungan Sarikat Buruh Indonesia, 
maka PPDI tjb Klaten mengumum- 
kan statement a.l. berbunji, bhw dgn 
hidupnja PPDI beberapa golongan 
merasa chawatir dan/atau ingin 
mendapatkan suatu massa concreet 

jg akan dipergunakan untuk me- 
laksanakan tjita2nja atau memberi- 

kanvafleiding terhadap P'P'DI agar 
An tidak dapat mentjapsi tjita2- 
nja. 
G3BT telahmentjatat PPDI men- 

djadi anggautanja No. I5.atas per- 
mintaan anggauta PB jg ada di Solo 
Gan disinggung2, bahwa PPDI tjab 
Klaten minta pertolongan GSBI. 

Dengan.ini PPDI tjab: Klaten, me- 
negaskan bahwa PPDI tjb klaten 
tidak peraah mengadakan hubungan 

turat menjurat maupun minta per- 
solongan pada GSBI apapun. 

  

  

Amsterdam kuasai ekonomi Indonesia? 
Produksi minjak “di. Indonesia meningkat. 
Keuntungannja' digondol modal: asing. 

Ke dagang:asing. di Djakarta jg dianggap objektif me- 

(Oleh koresponden KR Djakarta) 

-nerangkan pada kita, bahwa, djika'ipemetintahs tak mengadakan 
politik: ekonomi 'jg 'tegas smenudju “ekonomi nasional. dan keadaan: se- 
perti sekarangsterus'berlakti, berarti 
ekonomi Indonesia. 

Amsterdam terus: menguasai 

Seperti. diketahui bilaterale. handelsaccoorden antara. Indonesia 
dan “Nederland «pada hakekatnja mengosongkan : peti wang. negara 

Indonesia. Indonesia mesti" melepaskan diri dari handelsaccoorden'itu 
dan langsung berdagang dengan negeri2 lainnja tidak” melalui Ams- 
terdam.  Djika-hal-itu tak: dapat dihapuskan dengan. djangka pendek, 
ditambah dengan :manipulaties pedagang, spekulan, pembesar, dan op- 
sir2 "tinggi 'jg turut berkorapsi kesemuanja “itt' akan  menghantjurkan 

kemakmuran rakjat. Di Indonesia akan terdjadi keadaan jg sama dgn 
Mesir, sesudah. diakui' kedaulatannja oleh Inggeris, jaitu ada. bebera- 
pa golongan 'jg-kajavraja/ dan-rakjat banjak jg menderita dan kela- 
patan, demikian pendapat kalangan2 itu. 

Manipulaties jang sekarang berla- 
ku dikalangan pedagang export, di 
bantu oleh pembesar, Gan opsir ting 
gi'ternjata demikian' rapi tjara 'be- 
kerdjanja, sehingga tak dapat Pe: 
merintah mengambil.tindakan, kare 
na mungkin gkan' menimbulkan 

ssehandaal« besar:jang akan mem- 
bongkar:rahasia pembesar2 tinggi 
dikalangan Pemerintahan. 
Hampir setiap pembesar jang be: 

kerdja-bersama: dengan pedagang 
export dgn satu transaksi sadja da- 
pat menggondol keuntungan berpu- 
lub2x ribu rupiah. Keuntungan? di- 
ambil oleh pedagang2-dan pembesar 
dari export: kopi, teh» kina, minjak, 
jang djumlahnja-besar sekali. Pata 
hakekatnja segala: peraturan .me- 
nguntungkan modal: asing, seperti 
ternjata dari keterangan Kemente- 

“ 

rian Perdagangan dan Industri sen- 
diri' Kita belum berhasil dapat ke- 
terangan berapa untung maskapai2 
minjak di Indonesia, jang kini pro- 

Guksinja» sudah: hampir: mentjapai 
tingkat produksi sebelum perang. 
Rata2-produksi sebulan dalam ma: - 
sa: Januari Juli1950-meningkat:sam 
pai 613.099: ton, sedangkan: dalam 
tahun 1939 ada'662.400 ton. 
Dalam membandingkan angka2tsb 

kita . hendaknja' mengingati bahwa 
Bekarang  daerah2.' minjak dekat 
Pangkalan: Brandan, di Sumatera 
Utara: dan Tjepu belum dapat meng: 
hasilkan:minjak. Dapat dikabarkan 
bahwa. kini sudah ada-kemadjuan 
dalam'usaha' memperbaiki -kerusaks 
an2 jg telahsdiderita.daerah minjak 
di Tjepu: 

Menurut: Kantor Statistik prodak: 

si minjak-tanah kasar pada sebelum 
perang" misalnja' pada'th 194i, ada 
7:241.254.000:|kg, din pada sesudah 
perang misalnja.pada.th.1949 ada 
5.929.642.000 kg. 
Sebagian-besar dari 'hasii2 minjak 

tanah dibawa kepulau2" Tg'Uban 
dan Pulau Sambu, terletak diluar 
daerah pabean Indonesia, Export 
minjak tanah hasii2nja dslamtahun2 
belakang ini menundjukkan - suatu 
kenaikan jg' terus, sama hainja dgn 
produksi“minjak: 

Export rata2 sebulan jg dilakukan 
dalam .masa 1936 s/d.19&1 malahan 
lebih rendah daripada dalam “masa 
Januariss/d-Juli 1950. Export rata2 
(sebulan pada th 1941 475. 317.600 
kg, dan pada Januari s/d Agustus 
1950 export rata2 ada 503.846 000 kg. 
Palembang adalah pelabuhan T 

terpenting, dalam export .hasil2. mi- 
njak tanah. Lebih” dari 80pCt dari 
djumlah export dalam th 1949 'ber- 
asal dari. Palembang, kemudian .me- 
njusul : Kalimantan dengan 10pCt : 
dari export: 

Sesudah ..perang import minjak 
tanah dan'hasil2nja" menundjukkan 
kenaikan" keras: dibandingkar da 

ngan import2 sebelum perang. 
nurut/Kantor Statistik N Nba pe 
njak tanah pada, sebelim perang 
misatnja pada th 1941 ada 98.507.000 
kg, padasesudah perang, misataja 
th 1949-ada.1:885.913.000-kgv Import 
pada, Januari. s/d. Juli 1950 ada 
1.034.359 000 Kg. Rata2 sebulan. im- 
so injak" tanah pada" th 

17000:Kg dan ' pada: | 
1950 ada147,785.000 gi 
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Facultei t utk. 
Ma 
maan 

  

ben cin c 

4 di Jogjakarta. 
— hubungan 

spihak. 

iaihancio ? 
an terbentuknja Kementerian P:P. dan K. Ne- 
/L.. didirikan bagian. baru, jang diberi nama : 

Balai Penjelidik Pendidikan dan Pengadjaran. 
Sena telah maklum, bahwa susunan dan isi penga- 

djaran disekolak2 untuk bangsa kita, “jang. sampai sekarange kita mi- 
liki, pada-hakekatnja adalah warisan dari djaman pendjadjahan Be- 
landa-dan Djepang. 
consepsi dari: Barat. 

Pun tjaranja memberi. peladjaran masih menurut 

Dan ..selama: djaman pendjadjahan Aeon: Mlenah diadakan pe- 
njelidikan : jang saksama.- apakah susunan, isi. dan methode penga- 
djaran tersebut sudah laras- dengan aa dan keadaan chodrat 
alam, jang: mempengaruhi p: 
diiwa. bangsa. :kita Indonesia. 

Kanan: manga: 

Sekarang bangsa - skita telah»mer- 
' Geka.dan berdaulat, dan.mempunjai 
tjita2 baru, jalah membentuk negara 
dan masjarakat baru, dgn pedoman -. 
baru, jalah Pantjasila,. sebagai. pe- 
mandangan dan sikap dari masjara- 
kat kita, jg pada hakekatnja. masih 
hidup dalam kalangan masjarakat . 
desa, terutama dim masjarakat desa 
di Djawa, ialah kehidupan masjara- | 
kat, jg demokratis, berperi kemanu- 
aan Gan berke-Tuhanan Jang Maha ti 

— “Dengan: asam 
hubungan Interna- ai , mengingat halnja sional. 

Disamping kenjataan ini kita tidak 
boleh melupakan, bahwa kita telah 
berhubungan erat dgn dunia besar, 
dunia internasional, jang besar se- | 
kali pengaruhnja terhadap - kehidu- 
pan bangsa kita. 
Berhubung :dgn factor2 tersebut. 

1 di suatu keha- diatas maka me 
rusan, bahwa kita, sebelum mene- 

tapkan suatu sistim pendidikan dan 
pengadjaran baru, (mengenai ba- 
njaknja. tahun peladjaran . sekolah 
rendah, menengah, dan tinggi. ren- 
tjana- peladjaran dan - methodenja 
djuga), harus mengadakan penjeli- 
  

(Sambungan halaman. 2). 
menit. Jg sangat menarik, dan jg 
kiranja sangat mempengaruhi seba- 
gian anggota Parlemen, adalah pem- 
bukaannja,. penutupnja dan jg.me- 

ngenai soal2 agama. 
Pembukaannja.soal2 umum..Sebe- 

lum memberikan djawabar2, lebih 
dulu sdr Natsir menjatakan terima. 
kasihnja kepada para Ketua Parle- 
men jg silih berganti memimpin per- 
bantahan dgn bidjaksananja, sehing- 
pa mudah di-ikuti oleh Ne 

. Selandjutnja memudji para anggota, 
Aa ama emmneparana ja menun- 
djukkan rasa tanggung-djawab jg 
lebih mendalam. Dikatakan, bahwa 
kritik2 jg paling tadjam- pun semua- 
nja timbul dari maksud jg ichlas 
dari para anggota, utk kepentingan 

'Dan dari fihak opposisi jg 
h- radikal lagipun dikemukakan 

kritik? jg konstruktif, dan sugesti2 
jg berharga bagi Pemerintah. 
Dalam penutupnja antaranja di- 

njatakan, bahwa kegusaran para 
anggota itu sebagian tertudju kepa- 
da prosedure pembentukan Kabinet. 
Hasil dari prosedure itu ialah Ka- 
binet- sekarang ini. Kini Parlemen 
dapat menerima atau menolak "Kae- 
binet..Dengan demikian. dapat pula 
menerima atau menolak prosedure 
jg tidak disenangi itu. Staatsrech- 
telijk dapat dipertanggung-djawab- 

ikan. Dan politis, tentu sadja me- 
«riaiko. 
utnja ditjeriterakan, bhw 

Kabinet adalah hasil dari perun- 
antara pemimpin2 partui2 

4g berkepandjangan. - 
Demikianlah! Achirnja.Pemerin. 

tah: meminta votum kepertjajaan. 
Sean. terdengar“ sambutan 

2 Bea soal2 agama, jang 
terpenting. adalah. djawaban Peme- 
rint “pertanjaan sdr. Sahetta- 

Engel. Jakni bertali dgn. utja-. 
pan2 : Dalijono. Pemerintah teiah 

. menjesall utjapan2-njaitu. Utjapan2 
“itu sama-sekali tidak disetudjui 
oleh Pemerintah. Djanganlah kegu- 

'utjapan2 seorang 

»wakil? ummat Islam “dalam 'Parle- 
an jg. belum menggambarkan 

1 “didalam magjarakat — di- 
kutjuksn kepada ummat Islam se- 

mikianlah! Sir. Natsir, 

    

dida- 
lam sauna .menjalahkan 
utjapan2 bai no, seorang ang- 
gota Ma h endiri, dan seakan2 

    

  

   

      

     

   

    

  

   

  

    

NA dan perkembangan 
Pa 

  

Soni menatatran, soal maha 
“ penting, tapi mahasulit pula, 

- terutama bagi masjarakat ki- 
3 ta jang belu m tenang ini. 

II Meski demikian, kalau sudah 
: . terang apatjita2 manusia 

"N Indonesia, sehingga terang 
$ pendirian hidup. 

ja, djalan jang harus dila- 

..Oleh..para .pendidik..agak 
— djelas a. 

Dibawah ini kami muatkan 
| artikel sdr S.Bradjana. 
gara dari Kem. PP. &K. 
E patut djadi perhatian . 

saudara tsb. sangat mentjin 
"ta lapangan pembangunan 

| jang bernama pendidikan ini. 

5 Red.       
dikan dulu dan jang seksama, Dalam 
lapangan. kedjiwaan kanak2 dan 
masjarakat. 

Suatu Paedagogium 
Maka oleh karena itu Kemente- 

rian.P.P. dan.K. Negara Kesatuan 
“RI. membentuk ,,Balai Penje- 
lidik Pendidikan dan Pe- 
ngadjaran” dng perkataan! lain 
boleh kami sebut ,,Paedagogisch 
Laboratorium, atau suatu” »Paeda. 
gogium”, 
Di Negara kita usaha ini adalah 

suatu ,,Usaha”, jang baru sama 
sekali. Akan tetapi guna membant 
pertumbuhan dan perkembangan 
masjarakat dan Negara, djadi untuk 
kebidupan bangsa kita“ dihari jang 
akan datang, -Balai ini “adalah pen- 
ting sekali 'artinja. 

Memang soal berat 
So'al Pendidikan dan Pengadjaramn 

adalah soal kemanusiaan. Sungguh- 
pun ilmu pengetahuan Barat dalam 
beberapa lapangan telah tinggi se- 
kali, sehingga dapat membuat bom 
atoom, akan tetapi Dr. Alix Carel 
menulis sebuah buku, dengan nama: 

De-onbekende mensch. Ini bu- 
at kita adalah bukti jang njata, 
bahwa kita belum mengetahui be. 
nar2 apakah jang. dimaksudkan de- 

ngan perkataan manusia itu (atau 
apakah manusia.itu?). 

Soal Pendidikan sampai sekarang 
tetap mendjadi soal ' jang beium 
Gapat dipetjahkan seluruhnja. 

Maka:dari itu sudah selajaknja 
bagi Negara kita jang masih muda 
ini daningin membangun.masjarakat 
baru, untuk membentuk: Balai Pe- 
njelidik Pendidikan'dan Pengadjar- 
an, agar supaja dengan Gjalan ini 
Kita dapat mentjiptakan systim 
pendidikan dan pengadjaran baru. 
jang laras dengan perikemanusiaan 
jang sesungguh2nja 

Perlu penjelidikan. 
Usaha ini bukan pekerdjaan jang 

mudah, sebaliknja adalah pekerdja- 
an jang maha berat, dan akan me- 
makan waktu jang lama, dan lagi 
memerlukan tenaga2 jang mempu- 
njai ketjintaan-t rakat 
Gan djuga-mempunjat keahlian-dan 

| 

“memiliki pengalaman hidup jang 
luas dan dalam, 

Sekarang timbul pertanjaan: Apa- 
kah jg akan diselidiki? 18 

Consepsi jg tetap belum dapat 
kami kemukakan. Akan tetapi seke- 
dar untuk memberi gambaran - ke- 
pada chalajak ramai, maka. kami 
membajangkan sebagai berikut. 

1. Penjelidikan tentang pertu m- 
buhan djiwa kanak2. mulai umur 

kl. I th. sampai 7 th, 7 th. sam- 
“pai 14th: dan 14th sampai 21 th. 

Buah Penjelidikan ini dapat 
memberi, bahan2 kepada Peme- 
rintah utk menjusun .pengadjaran 
dan pendidikan, dan - menetapkan 
suatu -methode memberi penga- 
djaran, jg ..gefundeerd”, Lagi pu- 
la para-ahli pengarang buku2 pe- 
ladjaran dapat mengarang buku2 
itu, berdasarkan atas bahan2, jg 
didapat oleh Fenjelidikan jg ter- 
atur. 

Penjelidikan kedjiwaan ini me- 
liputi kanak2 'dikota2, dan djuga 
dides-2. 

II, Penjelidikan-tentang kedji- 
waan dan bermatjam2 golongan: 
masjarakat (de psyche v/d maat-. 
szhappelijke groepenz sociale psy- 
chologie). Dengan usaha. ini kita 
dapat mengetahui, alam pikiran 
dan tjita2 jg hidup dalam golo- 
ngan tadi. Dan bahan2, jg terda- 
pat dari penjelidikan ini, dapat 
dipakai sebagai fundam ent untuk 
menetapkan watak2 mana, jg di 
perlukan guna memegang suatu 
djabatan dalam masjarakat (kedji- 
waan golongan petani, golongan 
nelajan golongan tukang,  golo- 
ngan pedagang, golongan, buruh, 
golongan pegawai, golongan ten- 
tard dan “lain2nja). 

ILI.. Fenjelidikan..tentang..kedji-. 
waan Daerah. Buah dari .penje- 
lidikan ini akan dapat memberi 
gambaran, bagaimana -reactie-da- 
erah2 terhadap -peristiwa2 jg tim- 
bul-dalam Negara kita, 

Dengan: buah penjelidikan ini 
kita akan dapat menetapkan, ba- 
gimana dasar2 pendidikan dan 
pengadjaran, jg telah ditetapkan 
dalam. UU. No. 4 th. 1950, ja- 
itu dasar Pantjasila dan Kebuda- 
jaan kebangsaan, akan Maan 
kan. 

Dalam hal 
njaan. 

1. Di kelas berapa dasar ke- 
budajaan dapat dipraktekkan. 

2. Apakah dari. Kebudajaan 
bangsa jg harus kita berikan. 

3. Bagaimanakah tjaranja me- 
masukkan Kebudajaan bangsa'da- 
lam sanubari kanak2 kita: ,,Kul- 
tuur overdracht” ini diperlukan 
untuk: 
a. membentuk Manusia susila. 
b. membentuk Manusia tjakap 

dan berpengetahuan. 
Cc. membentuk Manusia 

kratis. 
d. membentuk Manusia bertang- 

ini timbul alat 

demo- 

gung djawab terhadap keba- . 
hagiaan masjarakat “dan tanah 
air. 

IV. Pengertian tentang kesusilaan, 
ketjakapan, kerakjatan dan pertang- 
gungan djawab ini harus ditetapkan 
setjara wetenschappelijk, dan djuga 
harus diketemukan suatu djalan, 
untuk mendidik -kearah- tjita2 itu. 

semua -memerlukan.wsktu jg lama, 
untuk mempeladjari. 

Proefscholen 
Agar sipaja suatu methode dapat 

dipertanggung djawabkan, harus di- 
adakan pertjobaan, jang seksama. 
Maka oleh karena itu.,,Balai Penje- 

lidikan. Pendidikandan Pengadjaran” 
memerlukan ,proefsholen”. 

Lain. dari-padaitu. Balaimemerlu- 
kan bibliotheek,.jang lengkap. 

Buah daripenjelidikansinisebaiknja 
diumumkan. Ini berarti, Balai ha- 
rus .mempunjai. Madjallah. 

Balai ini. harus mempunjai bagian 
statistiek, meliputi semua ma- 
tjam perguruan. 
Dan djuga. dapat diketahui, bagsi- 

mana penerimaan murid2 terhadap 

pendidikan dan pengadjaran, jang 
Gdiberikan-kepada-mereka- menurut 
suatu methode. 

Balai Penjelidik Pendidikan dan 
Pengadjaran-memerivkan-bubungan 
dengan lembaga2 pendidikan (resmi 
dan partikulir),-dan djuga perlu 
mendengarkan pendapat2 dari para 
ahli dim lapangan ilmu djiwa, ilmu 
kemasjarakatan, filsafat & biologie. 
Sebagaipuntjak dari usaha 

ini kita bajangkan terbentuk- 
nja ,Paedagogische Faculteit 
atau setidak-tidaknja suatu 
Paedagogische-leerstoel”, 

  

Bekas KNIL dibitjarakan. 
PANEN Penghubung (Chontact Committee) pada tg. 25 Okt. me- 

ngadakan pertemuan dibawah pimpinan UNGCI 'di 
des Djakarta. rertemuan itu diketuai oleh tuan Paul Bihin 

otel des: In- 
(Belgia), 

ketua UNCI didalamminggu ini. Demikian pengumuman UNCI. 

Jang mengundjungi pertemuanitu 
ialah: 

Dari Republik Indonesia: 
t. Hamid Algadri —ketua delegasi, 
anggauta2 lonel Simatupang, t 
Idham dan kolonel Sugondo. 

Dari keradjaan Nederland: 
t. CW.A Schumann —ketuardelega- 
si, anggota2 major djenderdl P: Along, 
major djenderal JA. Scheffellaar dan: 
t.G.J. van Schelle dan dari. “UNCI: 
para anggauta ON OA MpuA mili- 
ter berpangkat tinggi. 
Dalam perundingan ini: dibitjara- 

kan: 

1. Pengurangan djumlah dan .pe- 
nempatan kembali para penin- 

|. gjau militer dari UNCI. 
2. Soal jg berhubungan dgn demo- 

bilisasi dan pemulangan bekas 
anggauta KNIL jg sekarang ada 
di Djawa. 

Mengingat telah ditutupnja bebe- 
rapa kamp bekas KNIL, maka djum- 
lah penindjau  militer-di Indonesia 
|akan dikurangi 6, Bandung 1, Be- 

marang 3, Surabaja 3, Indonesia 
Timur 2. Djumlah 15. 

Sesudah kamp2' Menado dan Ku- 
pang nanti ditutup: pula, dijimlah 
15. orang tersebut “akan dikurangi 
lagi mendjadi 13. 
“ Tindakan2 jang perlu akan dila- 

kukan oleh UNCI : 
Mengenai 'pasal jang: kedua, tsb. 

diatas telah diputuskan utk mem- 
bentuk" suatu sub panitia ad hoc 
dari delegasi2 Indonesia dan Neder- 
land dibawah ketua: dari-UNCI. 
Sub-panitia-ad hoc'iniakan diberi 

kewadjiban utk-mempertimbangkan 
segala. kemungkinan2 technis me- 
ngenai soal2/jang berhubungan dgn 

soal demobilisasi dan pemulangan 
serdadu2 bekas (KNIL' jg: sekarang 
ada di Djawa. 
Sub—panitia itu telah diminta 

enaroh sepenuh perhatian atas 
keselamatan pasukan2 jang di de- 
mobilisir dan dipulangkan,” dan 
untuk memberi laporan kepada Pa- 
nitia“Pengbubung 'itu selekas mung- 
kim, Ant,   

EBERAPA bulan jl. pada pegawai 
golongan ' V keatas . dibagi2kan 
barang2 representatief. Kemudian 

pembagian itu: terhenti. 

Dalam bulan September dibagikan 
kepada golongan |IV .textiel 4 6.meter. 
Katanja landiutan dari pembagian utk. 
pegawai golongan: V' keatas. Apakah 
jang dimaksudkan dengan ".landjutan” 

itu, tidak didjelaskan- Tapi diika me- 
mang benar bahwa pembagian ini ada- 
lah landjutan dari pembagian barang2 
reoresentatief, maka pegawai golongan 

IV kebawah telah kehilangan haknja 
knuk terima bagian barang2 represen- 

ia. 

Sekarang bulan Oktober kepada 
pegawai golongan IV dibagikan ba- 
rang2 representatef dengan - djalan 
undian untuk menentukan Menhan 
barang. 
Dengan : adanja bimbasian untuk 

pagawai. golongan:IV ini, pegawai2 
golongan Il mengharap tibanja “giliran 
untuk mendapat bagian-barang2 repre- 
sentatief. Bila giliran situdibs ? Entah - 
lah! Tapi mudah2an, pengharapan ini 
tidak sia2 1. 

Mungkin sdr.2 dari golongan |III ke- 
bawah lainnja punja harapan. Ja) bung, 
mendoa sadjal 

Sumardi, Jogia. 

 PERTEMPURAN. DI INDO: CHINA: 

1 Laokay ditinggalkan Perantjis. 
Penduduk sipil mulai diungsikan dengan 

pesawat2 terbang. 

peSO ATI angkatan udara Perantjis pada hari Rebo mulai me- 
ngungsikan. setjara. besar2an penduduk pereman dari “kota benteng 

Laokay.-di Indo-China Utara, dan kalangan2 jang mengetahui me- 
ngatakan, bahwa pengungsian'itu mungkin merupakan pendahuluan 
dari pengunduran umum pasukan2 Ferantjis kesuatu garis pertahanan 
baru. jang terletak djauh lebih keselatan lagi. 

Markas besar: tentara: Perantjis di Saigon telah mengumumkan 
pengungsian penduduk “pereman dari Laokay itu tidak lama setelah 
mengakui, bahwa pasukan2 Perantjis telah meninggalkan pos per- 

batasan Muengkhueng. jang.terletak.. 19 mil: timur-laut dari Laokay. 

Laokay terletak. 160 mil barat 
laut dari ibukota Indo China Uta- 
ra Hanoi, pos-perbatasan Peran- 
tjis jang teracbir jang - mendjaga 
lembah sungai Merah jang me- 
rupakan. gudang - beras jang, ter- 
kaja di Indo China, 

170 Serdadu2 Peronilis 
is luka2 dikembalikan 

h Palang Merah 
Yietminh 

Dari Tatkhe koresponden isti- 
mewa dari ,, Voice of Vietnam" 

  

Medan Perea Waras : 
Tee --ermamaama memmmamammmnan. 

20:000' Tentara RRT telah aeik 
Korea Utara? 

»Kedudukan2 pertahanan" disebelah 

Selatan sungai Yalu. 
MENURUT sebuah: laporan berasal dari tentara Korea. Selatan, 

seorang serdadu RRT" jang ditawan- pada hari Rebo oleh: divisi 
ke-I Korea Selatan dalam suatu pertempuran dekat Unisan, 27 “mil 
Timur laut Anju dan47miljdari perbatasan Manchuria, mengatakan, 
bahwa 20.000 tentara/RRT telah mulai melewati tapal-batas dan 
masuk ke Korea pada tgl. 19 Oktober dan mereka-kini mengambil 
kedudukan2 pertahanan disebelah Selatan sungai Yalu." 

Markas -besar Korps ke-I telah memperkuat. laporan Korea Sela- 
tan itu, akan tetapi tidak dapat. memberi keterangan2 lebih landjut. 

TOKIO BELUM TERIMA 
LAPORAN. 

Sementara itu opsir2 dinas ra- 
hasia di markas besar djenderal 
Mac. Arthur menerangkan : pada 
malam Kemis, bahwa mereka be- 
lum menerima laporan tentang 
pernjataan seorang tawanan ser- 
dadu RRT bahwa 20.000 tentara 
RRT' kini'mengambil kedudukan2 

pertahanan-di' Korea Utara. 
tara pembesar'di Tokio sangat 

memperhatikan laporan itu jang 
dikabarkan oleh-wartawan United 
Press dari medan pertempuran. 
Mereka ingin mengetahui setiap 
keterangan lebih landjut. 

PENDAPAT PEMBESAR2 
MILITER AMERIKA. 

Para-penindjau di Tokio nam- 
paknja berhati2 dalam menerima 
berita itu serta dalam menafsir- 
kan. apa..artinja- apabila berita itu 
ternjata benar. Djika tentara RRT 
telah datang di Korea Utara de- 
ngan maksud utk mentjari pertem- 
puran, mereka akan mendapatnja. 
Pembesar2 militer Amerika telah 
lama bersedia. untuk. suatu ..ke- 
mungkinan pertempuran demikian. 

Akan tetapi sebagian besar dari 
para... pembesar. militer: Amerika 
di 'Tokio.achir2 ini berpendapat, 
bahwa - RRT: hanja- akan- terdjun 
dalam. perang Korea apabila di- 
desak oleh Sovjet Rusia, dan de- 
mikian itu hanja djika Sovjet Ru- 
sia, bersedia untuk mengambil 
risiko “perang dunia ke III. 

Hal itu disangsikan oleh pem- 
besar2 tadi. 

BARISAN2  PELOPOR 
R.R.T. MENUDJU TIBET. 

Rupublik Rakjat Tiongkok hart 
Rebo mengumumkan, bhw mere- 
ka telah memperlipat angkatan pe- 
rangnja hingga melebihi angka 10 
djuta dan telah mengirimkan ba- 
risan2 pelopor menudju Tibet. 

Dalam pada itu kantor berita 
NCNA (New China News A- 
gency) . mengabarkan, bahwa 
RRT telah menjediakan pasukan2 
nja sebesar 5 djuta jang dige- 
rakkan untuk ,,memerdekakan 5 
djuta “orang2 Tibet dari agressi 
imperialis”, Kantor berita terse- 
but djuga mengumumkan, bahwa 
Peking telah mengorganisir ,.mi- 
lisy rakjat” sebesar 5.5.00.000 o- 
rang untik menambah kekuatan 
tentara. 

Selandjutnja NCNA mengata- 
kan, bahwa 500.000 orang2 mi- 
lisi telah dibentuk di Mansjuria 
untuk “membantu tentara, jang 
djumlahnja sama dengan kaum 
milisi tsb, melalui perbatasan dari 
Korea Utara. NCNA tak menje- 
but2 situasi di Korea. 

Untuk menambah pasukan2 
RRT di Mangjuria, laporan2 jang 
boleh dipertjaja tetapi tak dibe- 
narkan mengatakan, bhw. didae- 
rah tsb terdapat kira2 10-divisi 

Rusia, kebanjakan 'di' Dairen dan 
Port Arthur. 

BELUM ADA - KETE- 
RANGAN. 

Berkenaan dengan. berita dari 
Delhi. kepada .BBC (British Bro- 
adcasting Corporation) jang di 
terima di Paris, seorang  djuru 
bitjara kementerian luar negeri 
India “mengumumkan, bahwa -pe- 
merintahnja belum menerima su- 
atu keterangan djuapun, menge- 
nai. berita adanja.invasi ke Tibet, 
jang dilakukan oleh: pasukan2 
RRT. 

Djuru bitjara tsb menambah- 
kan, bahwa ia mengetahui adanja 
gerakan2- pasukan  sepandjang 
perbatasan Sin-kiang,.— Ant. UP- 

    

pada. hari Rebo. mengabarkan, 
bahwa- dlm, 4 'hari hingga tgl. 21 
Okt. oleh Palang Merah Viet- 
minh telah. dikembalikan 170 
serdadu2  Perantjis, ' Djerman, 
“Austria dan Afrika, jg mendapat 
luka2 berat dan ditawan oleh 
pasukan2 rakjat Vietminh selama 
pertempuran2 achir2 ini diantara 
Caobang dan Thatkhe. 
Tawanan2 jang luka2 itu telah 

diserahkan oleh. Palang . Merah 
Vietminh kepala Kol. Dr. Huard, 
wakil Palang Merah . Perantjis 
dgn disaksikan oleh para opsir2 
tentara Vietnam di Thatkhe. 

Benteng  Muengkhu- 
eng ditinggalkan ten- 
tora Perantjis 

Garis pertahanan Vietnam. Pe- 
rantjis telah . diperpendek sekitar 
Laokay dgn. meninggalkan ben- 
teng Muengkhueng, 30 km. sebe- 
lah Utara. Laokay dibagian Tong 
king jg-paling - Utara dekat per- 
batasan propinsi RRT dan Yunan, 

Ant,—UP—AEP, 

Sekitar hilangnja: 
Pontecorvo 
Ditanjakan 2 Senator Italia 

Dua senator Italia dari partai 
Keristen Demokrat. telah menga- 
djukan satu pertanjaan tertulis ke- 
pada menteri2 luar dan dalam ne- 
geri Italia tentang perkara meng- 
hilangnja ahli sendjata atoom Ing- 
geris, Bruno Pontecorvo dari Italia. 

Apakah menteri2 itu sedar akan 
aktivitiet 'jg gandjil dari Pontecor- 
vo di Italia siapa sesudah mening- 
galkan kewarga-negaraan Italianja, 
sekarang telah menipu. dan meng- 
Chianati tanah airnja jang kedua, 
ialah Inggeris, jg telah memberi 
perlindungan kepadanja pada wak- 
tu kaum. Fascist bermaharadjalela 
terhapap- orang2. Yahudi. Ant. 
AFP. 

aga sekalian handai taulan, 
kita- minta diri, karena pin- 

dah 'ke Djakarta. 

  

Keluarga, 

GUNUNG ISKANDAR. 01
99
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    TA 8 
Zf namanja dalam kebingungan |dn. mint 

keterangan sama Berabe begini: 
| Bung, saia bingung betul. Ana se- 
betulnia tjinta. Saja kenal beberapa ' 

    

   
    

  

   

      

   

        

   
   
   
   

  

“kalimat jang didalamnja ada es 
tiinta, sebagai berikut : i AA. 

| Saja tjinta tanah-oir. Ann 
—, Sula finta andkiistri. 
“Saja £ pekerdiaan. '. 
Memang soal tiinta aneh dan su- 

    

.serfa seniman pun ta' dapat membe 
“kan tafsic jang tahan udji. | 

|. Apalagi Berabe sendiri memang ka : 
“£ Ioi tahu apa artinja tjinta. Buktinja, 

tip kepada fjinta, teruuus sadja 
degan!! Tapi. buat Berabe me- 
mang jg paling . Kata | kalimat: Saja 
fjinta si-Dia. : 1 

Djadi, pembatia is “tidak mau disebut 
namanja, Berabe” minta ma'af- “Sebab 

1  Berabe sendiri diuga sering kebingung- 
| an (Mudah-mudahan koran hari ini 

nggak dibatja oleh. Ma' Berabe. Kalau 
   

  

   
    

    

NE au nama Napak : 
Isis Bt sak 

| Berabe hari ai 'batja Wadtallah .Lu- 
kisan Indonesia", no. 30, ia diterbitkan 
sang Kempen. 

Sngpan:: “bagus batul Kertasnia: At 
gus: jetaknja bagus Gambar2nja ba- 

gus semua, total dienderal 36 dihalaman 
2-3-4. (Halaman 1 sih memang panti 

dg 
Ja Aa 

   

   

      

Tn “Tapi sajangnja! emua da mbk itu 

0 djoraknja: upa ara. .Pa' Ini pidato- 
0. Pa' Itu bitjara: #mulia 'Anu berdiri di. 

| atas mimbar. k.Anu tanam ' puhun 
"Daggnonas: Pendeknia, semua gambar 

| ijuma menggambarkan uvatjara melulu. 
Berabe djadi ingat tjeritanja Bung Su- 

“Gan, pemimpin BFI jg baru kembali 
dari luar ne geri. orang2 diluar 

- anyar bilang, fit Da3 dri Indo- 
 nesjia pun nd Pa rkan upa- 

| djara' tols Tida Ik menggambarkan hi uan 
orang Indonesia 

: Na ifa, dan upatjara 'melulu. kan di 
| lan Solo—Jogia 'nggak bisa baik. Soal 

(0 Diinggak bisa beres. Pa' Kromo nggak 
dapat per“ an “Diab: Tukang tiuri 

5 mobil nggak bisa ketangkap! 
Kemen Api: kereits! 

  

   
   

          

   

  

   

        

     

        

   

  

   

  

   

    

   

    
   
    

    
    

   

   
    

    
      
   
   
   
   

      

      

   
   

      

   

  

   

          

   
   

        

   
   
   

    

   

    

            

   

  

   

        

| BERABE. 

stan pnp dida- 
sar aa banjak beredar da- 

Na Kantor Tera jg. 
an hendak ana 

Hn NDO Oak TUN- 
TUT KEWARGA-NEGARAAN 

—. Menurut Radio Makassar baru? 
“ ini Partai Indo Nasional Makasser, 

telah. mengadakan rapatnja, jang 
menuntut agar supaja Golongan In- 
do diberikan warga Negara Rcp. 

— Indon. Selandjutnja Partai Indo Na- 
yna aan tersebut, . menjokong usaha 
Panen K |Irian kedalam Indo- 

Karena berpendapat, bahwa 
'paaa waktu ini sebetuinja te- 

ai Indonesia. Halini 
6 “antara lain, karena be- 

sekolah is. ada di Irian 

ermasuk djuga penduduk aseli suku 
| Iaan (Senen PANEN, menurut 

ra Pesawat UDARA USAKENA 
PELURU RRT 

1 | Pesawat pemburu F51 Ameri- 
“ka telah kena petjahan “peluru 
meriam anti-pesawat udara RRT 

. jang ditembakkan dari perbatasan 
in daerah Manchuria, Selasa 

narin, demikian diumumkan 
5: oleh markas besar angkatan udara 

a, 

$ “Wikatakannja penerbang : Kok 
rika itu harus mendarat di laut 

| dekat pantai Korea dan telah di- 
| tolong oleh kapal. Amerika. .Pe- 
sawat udara itu terbang di Korea 

te Ik. 5 km. dari perbatasan, ketika" 
meriam RRT melepaskan 

| bakan2nja. — —' Ant. — AFP. 

| Bagaimana dana 

    

      

A.U.I. jang baru2 ini mend, pu-. 
TN perhatian chalajak 2 » ten- 

bor. apat seorang politikus jang: 
ta' mau disebut Daan menerang- 
kan kepada Na bawa ara IA 
tjara untuk mei oal 

tar masa'alah D.I. As 
lah bilamana hal tab. se 

“didiamkan sadja: tegasnja : Inn been” 
“Gjangan diganggu, selama mereka 
itupun tidak melakukan suatu tin- 
Gakan2 jang merugikan Negara dan 

   

  

   

    

     

  

      

embatja ja dak" mau dsmbut 
   

   

  

   
   
  

    

  

lit! Sampai ahli filsafat dan san jp 4 

tiap2 kali menghadapi sesuatu jang mi- 

         
   
   

  

temukan “parlemen RIS atas alasan 

dibatjanja, pasti dia nggak mau sebut dan 

ada Batakan, sematjam DI sebenar- 

“3 bulan mengadakan perdjalanan 

Siaran RRI Jogia. 

“Sehari sekali ketawa. 

ea 

kan De 23 
2 KAN GK Ti dengan soal 2d dan 

tjara menjelesaikannja, maka. 

aa umumnja. 
Disamping “itu, suatu hal jang 

urgent oka ig “Pemerintah 
Gabe bertin tuan dan njata, 
“Ng pat aa mperbaiki ha. Ting mssug 1 TAN 

  

  

IG Apri & 
olga jang dang) sekarang 

J bulan, tetapi belum didapat 

Pertanjaan 21 TN 
kah Pemerintah Moh sepen. 

: an penanja, bahwa pe- 
nahanan . jang dilakukan sampai 

an lamanja, adala .berten- 
sal T ajat 

e pakah pe- 
h tidak sependapat dengan 
| bahwa sudah tjukup wak- 

untuk membebaskan dengan 
a saudara Saleh Umar apabila 

Taat untuk menahannja 
1 lagi ? 

an jg. disertakan dalam 
D itu antara lain menje- 
oahwa anggauta tsb. dita- 

djak pertengahan Janvari 
menurut keterangan Men- 
anan RIS dalam rapat       

    

,Gituduh melakukan .perintah me- . 
lakukan pembunuhan di Tapanuli” 

mudian menurut. keterangan 
P.M. RIS dibulan Djuni disebutkan, 
'bahwa perkira Saleh Umar masih 
dalam penjelidikan. Ant. 

Tidak ada D| di Sulawesi 
Ketefangan Wali Alfatah jang di. 
muat oleh sebagian dari pers, bhw 
dilugr Djawa antaranja di Sulawesi 

   
    

   

  

  
nja berita'itu terlalu tendentieus, 
demikian kepala Daerah Sulawesi 
Selatan kepada ,,Antera”. Kaiau jang 
dimaksudkan dengan keterangan 
tersebut gerakan gerilja jang ada 

Sumber tenaga 

kamak-kanak njonja. 

:) PENIUDA SEHAT 
RAKJAT KUAT 

    
    

   

       
    

     

  

bagi 

  

   

    

     

    
  

  

  

sekarang di Sulawesi Selatan, maka 
keterangan itu tidaklah benar sama   

sekali. 
Keterangan kepala Daerah ini sa- 

ngat dibenarkan oleh kalangan ge- 
rilja di Sulawesi Selatan. . 
Koresponden ,, Antara” jang selama 

diberbagai tempat di Sulawesi Uta- 
ra mengawatkan, bahwa disana tidak 
ada tanda2 seperti apa jang dika. 
takan oleh Wali Alfatah. Ant. 

313—10   

INI MALAM DAN BERIKUTNJA 

Djam: 5—7—9 SEGALA UMUR 

GLORIA WARREN— 
5 KAY FRANCIS— | 

/ WALTER HUSTON — 

dalan: “ALWAYS IN MY HEART”. 
Tjerita dan lagunja jang ta' asing bagi penonton: 
  

F.2000,— DIBEGAL.   

pada tg. 25/10 jl. pagi, ketika se- 
ordhg guru dari SekoiahRakjat Pe- 
rempuan I Djatinom dgn naik sepe- 
da pergi ke sekolah, didjalan antara 
Mandjong dan 'Djatinom disergai 
oleh 4 orang'begal. Sepeda dan ba- 
rang2 perhiasan jang ada padanja 

dirampas. Menurut taksiran barang2 
itu berharga f 2000.—, Kepada jang 
berwadjib kedjadian itu telah di- 
mintakan perhatiannja: 

Haa. 

PERTANIAN beras SURAKARTA 
UAS! 2 

“Dari Djawatan enaban “Phak int 
daerah Surakarta didapat ketera- 
ngan, bahwa hingga bulan October 
jl untuk daerah Surakarta telah 

dikeluarkan rabuk2/alat2 pertanian 
dan obat-obatan guna melajani ke- 
butuhan rakjat dlm. pertanian sbb: 

Rabuk Z. A. 50.000 kg:: D.s. 88.000 310—10 

Pada tgi. 27—10—1950 di Balai lelang ,, Mataram" 
Djl. Malioboro 2a Jogjakarta, akan diadakan lelang comisie. 
Barang2 beraneka warna jang akan didjual lelang. 
Misalnja: Perabot Kantor. 

Bagi sdr2 jang ingin menitipkan barang akan ikut serta di- 
djual lelang, diminta sebeluri hari lelang itu memberi kabar 

- kepada kami, perlu kami siapkan ditempat lelang. 

Para pegawai jang ingin mengambil setjara crediet, harap ber- 
hubungan dengan kantor Lelang di PURO PAKUALAMAN. 

|: 

LELANG COMISIE. 

1 Rumah tangga. 

Pa Dapur, dan masih banjak 'djuga barang2 
jang belum disebutkan disini. 

/ Menunggu kedatangan chalajaR. » 

Pengurus : 

Balai Lelang MATARAM. 

  

PENGUMUMAN PENTING “i 
KESEMPATAN UMUM, UNTUK "MINTA ABONEMEN SABUN, TIAP 
BULAN DIKIRIM DENGAN HARGA SELALU 20 pCt. LEBIH MURAH 
DARI HARGA PASAR. 

BAIKNJA KWALITEIT SUDAH DIPERIKSA ah ran 
RIUM DJOCJA (TIDAK MERUSAKKAN TANGAN-PAKEAN, 

TJEPAT MEMBERSIHKAN KOTORAN dan TAHAN LAMA). 

Kwaliteit dapat pula ditanjakan pada instantie2 atau penduduk jg. 
sudah memakainja, Tjontoh sabun dan pendaft: abonemen dapat di 
pabrik sabun Tjap KUDA Djl. Mangkujudan 51 (ond, Lawean) 
Solo dengan lesan atau surat. 

Para abon€ jang setia abonement, mendapat hadiah sabun utk 
dipakai 1 bin, dengan gratis pada tiap tahunnja. 

  

Pesenan party besar dapat dibajar dengan minjak klapa segala kwaliteit. 

302—-10 HORMAT PENGURUS,. 

— MASIH SEDIA : 
  

  

  

  kg.: Amophos 2.000 kg,: “Leodaroe- 
nas (obat) 2.009 kg, “Phosfor (ra- 
tjun tikus) 900 kg. Toko Buku JAJASAN PEMBANGUNAN 
  Patjul import 4.560 buah: Patjul Tugu Kidul 23   

“dari Madiun 5.000 buah. (S.W.). 5, 

      
  
    Satu tenaga laki-laki untuk Administrasi ringan. Pelamar supaja 

datang hari Sabtu pagi tg. 28 Oktober 1950 djam 8: 

DITJARI: 

3
0
4
—
1
0
 

    

  KEMIS, 27 OKTOBER 1950. 
13.15, Ruangan untuk rumah tangga- 

| 1345 Hiburan 'siang alah ,,Tjondro: Purnama '. 

17.00 Taman. Putra oleh: S. Rs Tionghoa U: 

      

  « 

Rombongan baru dimulai bu-   

17.45 Peladjaran Agama untuk maap? 
18.15. Uraian dari Wakaf P:5. .. 
18.30 Peladjaran Bahasa Kk (Djakarta). 

20.30 Rajuan malam oleh Orj. Suwandi. : 

fk 20 Langenmondrowanoro oleh G. S- Dojomardowo. 

    

         
  

'PHOTO STUDIO : 
Telah dibuka pada tg. 8-10-50 

.STAR IS BCRN” 
3083—10 

lan November. Buku gratis. 
Pendaftaran pada , EMERGO” 
—Bintaran Lor 2, dj. 4—6 sore. 
Djuga menerima pendaftaran 
untuk BOEKHOUDEN A., 

280—10 

- Delanggu 
DAPAT DIPANGGIL. 

Bahasa Inggris 

1 PANTJASILA 

oleh K. H. Dewantoro : .. : 2 R "250 

(Batjalah, bagaimana pendapat Bai tantang 
2 Pantja Sila) 

2. UU.D. SEMENTARA R. I. : $ : : : j RR. 3— 

3. HASIL- K. MB... (Perlu dipunjai) : . R 7,50 

4. PENERANGAN TENTANG PENERANGAN. 5 

Oleh: Ruslan Abd. Gani . e Pn sa 2 02 na 

5. TATA NEGARA INDONESIA 1. : s 

oleh: Mr. Iman Soepomo i na £ RR. 4— S 

(Perlu bagi peladiar2 tandpetia 

6. UNDANG - UNDANG KETJELAKAAN.1947. dan . 

KETJELAKAAN PERANG 1947 

oleh: Kementerian Perburuhan. , . i R 250 

7. NEGARA BARU DI PASIFIK 

olah: Samawi : : A3, : : R 150 

8. REVOLUSI ATJEH DESEMBER 1945 : $ 

olah: Pemerintah R. I- Atjeh GO, j pa aa 

9. PERANG ATJEH 

oleh: Hasan Mhd. Tiro - $ 7 : : 2 Ge ig ai 

10. DASAR PELADJARAN POLITIK KEK 

f oleh: Surjopranoto . : : 1 : , R45 

(Penting bagi peladjar tandfitka 

Buatlah perhubungan selamanja dengan 

Toko Buku ,,K. R." 

TUGU - KIDUL 42, JOGJAKARTA.           
  

Tardjo: Apa benar kau berpolitik? 

ana 5 Ja d Iu, selama revolusi 

$ nasional saja mendjalan- 
Kan bumiangus! 

La Pena TutBuchran) 
4 # St - Ng . # 5 

Penggedor: (atjungkan pistol) pilih 

mana, djiwa atau harta 2 

T, rumah | Harta sadja. Djiwa saja 

  

  

  

sudah punja! 
1 (duwono). 

Pai ap 2 

Tunangan 
t Pn ISGONO 

is So dengan 
5 

LS Rr. ENDANG JARMANI | 4 

OH op tem —hobmbte—k 0 

DIT JAR TT 
3 
Ba nan 

« # PETI-NJA (kasi). Radio513-An ,h Uh 
TOKO “TAN” TUGU 133.8 

  

  

  

    —penghidupan rakjat 2 Salam arti 
konomis, karena factor2 perekono- 

aa ra'jat Pn ini Ba panjak 
   

  

       

    
    
    
   

  

     

apat dju ga 9m 
00 perkuat 81 

t$ Na meng -singal 

voceer dan Ea 
rakjat: jang umumnja    

  

    
    
    
    

  

    
   

itu sangat kurang Pend LeM MK ng 
- ngenai seluk-beluk politik Negara. 

Selandjutnja ia menerangkan, bah- 

   

B3 wa, “dengan memenuhi tuntutan2 
| Kartowirjono cs. (Di). dan peri 

ran tjara2 : sekarang diam- 
   PG an akunna : 

  ee aa pi       

BOEKHOUDEN A 
  

      
   

         

  

PENA JANG PALING ', 

T ru | 
“jang “baru 

paman : 

mempunjai tjara mengisi tinta $ 

|jang paling istimewa, iaritu 

menulis kering dengan tinta, 

NN ky jare' mengisi jang Tony ati: jang 

menjimpen dan mengatur djalannja tinta supaja pekerdiaas 

menulis mendjadi betul-betul satu kesenangan, : 

Mangisi tinta dari Parker ' "51" jang baru dapet dilakukan : 

dengen tjepet dan tetep. Tulisan dari ini pena jang adjaib 

bardjalan terus-menerus" sebagi akibat dari  penjalidikan 

“5 pengetahuan jana memperbaiki mengalirnja tinta 

Hasil-hasil jang paling memuasken dari ini pena dapet 

terdjamin dengan memake tinta Parker Superchrome atau 

Ovink Setu 

950 lan Bindehn Award Wa TN aj SI w 

Djalan biambrut 16 (Miauwelaan) Djakarta 
ik 5   

Para. Ssem.s to f 3 

FATSAL? JANG LUAR BIASA sa LEBAN dan PENGAN SURAT 
| TENTANG DUNIA PUNJA ////// : bang Dunktas Tita eka 

(Nk DISUKA Buku PEGANG BUKU A djl,1 
| Gan IT. Harga 'f 10,50. Ongkos . 

« Alat pengisi mode! baru, 

» Tempat - menjimpan: tinta “ 
jang bisa diliat. , 

« Conirole atau pendjagaan 
istimewa 
tinta. 

« Udjung pena dari kahan 
Plaihenium. 

  

      

      
    

5 0 h ! Wanjakstkami.: terhitung Ongkos kirim, 

Uokomohic Ike bujte Ka aah KALENDER 1951 
2 P1 If batang perak R 2—.ongkos kirim R 0.50 

Pn . (10 ex. korting 10pCt, 

  

anda mosi warited aa 

Wakil Parker Ped Co. Untuk seluruh Indonesis! LAWSIM ZECHA & Ce. 

kirim bebas. Pendaftaran pada 
»MITRA"—Bintaran wetan 11, 
Jogia. : 1     279—10 

g Si PAKET: KANAK2! 
ah kegembiraan TAN 1 

10 BUKU TJERITA MATJAM2 
BERWARNA INDAH F 10,— 

  

dari dialannia 

    

   

   

    

   

   Akon vrij). 
gagangnja 

Pe 

SY TOKO PTT 

Pata AN GARUDA 
Kia ju tuk) 

: SANA 

sh 1 MAS-22 K are tetap 
Istimewa. Buktikanlah! 

Selalu sedia rupa2 barang perhiasan 
dari Mas 22 K. dengan dapat 
tanggungan. : 

DJUAL DAN BELI MAS 
. 

ie Wetan   — Los Komedi Kidul, Se 
  

  

  : 0
12
06
 

" Buka Djam 1-3. PASA 901—10 hi DIOKJA. 
  

Typ. ,,Kedaulatan Rakjat F37/MA/ 102 
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