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Kembli" Yeunger” mengatakan penje alan ja, bahwa Sovjet telah 

neninggalkan tjita2 jang sedjak 100 tahun ini berilham kepada so- - sialisme internasionalisme. «0 Maki H NA Sa Resolusi pura2. akan adanja siatu perobahan jang 

Dikatakanja, bahwa resolusi2 jg 
«manis utk perdamaian sebagai jang 

telah diusulkan Sovjet tiap tahun 
| berulang2 itu tidaklah tjukup. Se- 
yuan Stockholm utk melarang bom 
'atoom dinamakannja suatu resolusi 
MERE tr HR ta 5 

Djika Sovjet Rusia memang mem- 
punjsi maksud sungguh2 dengan re- 
solusi itu, maka negeri tsb dapat 
membuktikannja dengan menerima 
suatu pengawasan tenaga atom jg. 
akan diadakan oleh sebuah organi-' 

sasi internasional. Younger kemuka- 
kan djumlah tanda2 jang sangat 
besar untuk seruan Stockholm itu 
telah Naa el Korea Utara, 

| djustru waktuitu negeritsb. sedang. 
5 persiapkan tank2 dan divisi2 untuk. 
000 suatu kampanje militer besar2-an- 

Djawab usul Sovjet jang kehen- 
| daki pengurangan sepertiga dalam 
persendjataan, Younger katakan 

|» menurut taksirannja, Sovjet Rusia 
pada waktu ini mempunjai 25.000 

. - 

   
   jang protes — dipersen- 

. djatai kembali Djerman Barat, ter- 
| bukti persendjatai Djerman Timur. 

“ Wakil Amerika, Warren Austin 
' kemudian mengatakan, bahwa pero- 

an dalam politik Sovjet semen- 
masa kerdja sama antara ne- 

ar diwaktu perang dapat 
Galam arti bentuk dan 

osinja dengan Pakt Sovjet 
: man. Dihatakannja 

  

   
   

    damaian S —x5 ovjet sekarang 
| Ini tidak memberik suatu bukti 

3123 

& 

Chou En lai: 

« dan 4.000.000 tentara jang me- . 

udjur dalam politik jang didjalan- 

.. Mengenai persendjataan dikata- 
"kennja, ketjuali angkatan perang- 
nja sendiri jang kuat, Sovjet Rusia 
mempunjai negara sekutunja RRT 
jang wakiu ini punja lebih dari pa- 

. da 2500000 orang memanggul sen- 
“djata. Disampipg itu masih harus 
Gitambahkan kepada berdjuta2 tadi 

| beratus ribu jang telah dikerahkan 
'dalam tentara negara2 sekutu lain- 
nja, sedikitnja satu diantaranja di- 
bawah komando seorang djenderal 
Sovjet Rusia. 

- Wakil Tiongkok Nasionalis kemu- 
kaxan tentang sumber2 bahaja pe- 
erangan baru jang menurut pen- 

dapatnja terdapat antara perhubu- 
'ngan Sovjet dengan negara2 bukan 
komunis dan antara Sovjet dan 
Yogoslavia: Dituduhnja Sovjet mem- 
perkosa. perdjandjian Yalta dan 
resolusi,Sovjet itu sama tudjuannja 
dengan tuijuau pernjataan perda- 
majan jang berulang2 dari Hitler. 

Ant -AFP. 

      

    

: Korea Selatan akan du- 
duki perbatasan. 

Dalam konperensi pers, presiden 
Truman menjatakan, bahwa daerah 
perbatasan Korea Utara akan didu- 
duki tentara Korea Selatan dan bu- 
kan oleh tentara Amerika. Truman 
tambahkan, bahwa ia tidak harap- 
kan akan 'edanja perkembangan? jg 
timbulkan keributan di Eropa Barat 
pada musim dingin jad ini. 

Amerika bermaksud . memper- 
luas peperangan. 

PBB harus ambil tindakan. 
1 EMERINTAH RRT hari Rebo jl. telah mengirim kawat protes- 

SE Pa jang ke-5 kepada PBB mengenai ,agresi Amerika didaerah 
KP yuria”, demikian radio Peking jang ditangkap di — Manchuria Sp 

|. Dalam kawatnja kepada Sekdjan 
umum, menteri luar negeri Chou 

: Hongkong. 
PBB dan ketua dan sidang 
En Lai menjatakans bahwa antara 

“tg. 13 dan 25 Oct. djumlah pelanggaran2 Amerika thd. perbatasan 
— Ber telah bertambah, suatu hal jg. membuktikan Amerika, mempu- 

   
    

2 ea 
Chou minta kepada PBB supaja 

'ambil tindakan2 effectief untuk 
mentjegah akan penjerbuan kedae. 

| rah RRT oleh pesawat2 Amerika 
0000 Jang waktu sekarang sedang men- 

0. djalankan agressi di Korea. Dimin- 
' tanja djuga supaja memberikan pe- 

|. rintah penarikan mundur pasukan2 
| Amerjka dari Timur Djauh. Dalam 

|. Kawatnja itu Chou menegaskan, 
-.... bahwa 4 buah protes dari pemerin- 

“tah RRT kepada PBB jang dikirim- 
— kan lebih dulu tidak dibalas, karena 

| Amerika mempunjai pengarih atas 
sebagian besar anggauta sidang 
umum PBB. Sidang umum jang 
seharusnja mengambil tindakan ter- 
(hadap sgressi Amerika itu kini 

|. telah menerima sebuah resolusi jang 

  

0.0 Rentjana perdjalanan . 
ta Pede 

GR. ke Sunda ketjil. 

       

     

    

    
   

    
      

    
     

    

    

    

    
    

   
   
    

  

    

    

  

kepulauan Sunda ketjil jg akan ber- 

langsung 2 minggu lamanja, jaitu 
anggal 30 Oct sampai1?2 Nopember 
id, akan diikuti oleh menteri D.N. 

(Mr, Assaat, Direktur Kabinet Presi- 
Gen Mr. A:K, Pringgodigdo, Dj. Maj, 

- Buhardjo, Sekdjen Kempen Ruslan 
 Abdulgani, beberapa wartawan, jaitu 

Surabaja: Kedaulatan Rakjat Jogja, 
uter, Nieuwsgier dan Kengpo. 

| Tempat2 jg akan dikundjungi ber- 
ut2 Sumbawa, Waingapu, K : 
umero, Endeh, Kilimutu, (3 tlag 

rwarna), Bima, Dempu (dgn auto) 

11 November beristirahat di Bali. 
Nop. djam 16.30 ditunggu 
annja kambali di Djakart 

empat2 itu akan diadakan 
Imum, pertemuan2 ramah 
ngan | pemimpin2 

     

    
    
  

| njai maksud akan memperluas peperangan. 

Tantang perdjalanan Presiden ke- 

Antara, Aneta, Harian Umum 

ga memperluas lapangan kerdja sama 

Torong (Lember), Mataram, 
g, Praja dan Den Pasar,8,9,10 

rakjat, 
   

   
tidak sjah untuk: memperluas pepe- 
rangan di Korea. Demikian menteri 
LN. Chou Ein Lai. Ant, AFP. 

. UU“ : ata 

.USA - Kanada mobili- 
$ Ha Eu . 2 

seer incustri. 
Amerika Serikat dan Kanada te- 

lah saling berdjandji untuk kerdja 
sama dilapangan produksi hasil2 jg. 
diperlukan bagi pertahanan negara. 
Suatu persetudjuan 6 pasal jang di- 
.tanda tangani “menteri L. N. Dean 
Acheson dan duta besar Kanada di 
Amerika Serikat Hume Wrong me-" 
nentukan, bahwa kedua negeri itu 
akan mempersatukan kekuatan in- 
dustrinja untuk“memenuhi keperlu- 
an2 militer, djika pada suatuketika 
keadaan mendesak. 
Persetudjuan tsb. merubah dan 

  

dilapangan iniustri setelah perang 
“dunia II antara kedua negeri itu. 

Dalam keterangan bersama dinja- 
takan, bahwa tindakan ini akan 
memperbesar potensi mobilisasi di- 
lapang industri dan akan memung- 
kinkan kedua negeri tsb. untuk | 
dengan tjara jang lebih baik mem- 
persiapkan diri menghadapi datang- 
inja keadaan? darurat, Ant.—UP. 

 penjelesaian, kalangan? penindjau 
'neutraal di Medan menerangkan ke- 
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dan Penerbit ,,Ke erb 

  

     

  

me akan tentara. - 
  

Dr. HIRSCHFELD SAKIT KERAS. 
& t 

Dr. Hirschfeld, bekas Kom. Tinggi 
Belanda di Indonesia, jang sekarapg 
ada di Paris untuk menghadiri pe- 
rundingan, soal rentjana Marshall, 
pada hari Senin jl, dengan tiba2 
mendjadi sakit keras. Dr. Hirschfeld 
telah diserang penjakit djantung 
jang membahajakan. Untuk semen- 
tara waktu ia harus beristirahat. 
Demikian berita dari Paris, 

RAKJAT MALUKU SELATAN BUTUH 

OBAT - OBATAN. 

Sebagian dari rombongan P.M.I. 
ke Maluku Selatan kini telah kem- 
bali di Djakarta. Kepada Pers. rom- 
bongan tsb. telah memberikan ke- 
san2nja selama "melakukan tugas 
mereka didaerah tsb. Penjakit2 jg. 

terutama menghinggapi rakjat ia- 
lah penjakit2, patek, malaria dan 
penjakit kulit, kekurangan vitamin 
c dan perut buntjit. Pasukan2 kese. 
hatan telah mendatangi rakjat dan 
memberi obat2 jang diperlukan, pa- 
kaian2, alat2 kesehatan, obat2Zan dan 
makanan diserahkan kpd. Panitya 
tempat dan kepala2 Daerah untuk - 
dibagikan kepada rakjat. Mengenai 
usaha penerangan dikatakan bahwa 
penerangan dgn. pilm mempunjai 

arti jg. besar kepada rakjat. Kea- 
Gaan perekonomian tidak begitu me- 

. njenangkan. Uang potongan beredar 
terus dgn. ditjap oleh Kepala Dae- 
rah. Achirnja diterangkan, bahwa 
rombongan P.M.I. jang kesana itu 
mendapat sambutan hangat dari 
rakjat, mereka mengharapkan ke- 
Gatangan rombongan jang kedua 
setjepat mungkin. 15 

- KEADAAN SUMATERA TIMUR 
. MAKIN BAIK. 2 

Mengenai keadaan di Sumatera 
Timur jang kini belum mendapat 

pada wartawan Indonesia Raja, 
bahwa keadaan? itu pada dewasa 
ini makin baik. Tentang persiapan2 
setempat dikatakannja, bahwa ke- 
adaan2 jang tidak menjenangkan itu 
merupakan suatu bagian dari ren- 
fjana anasir2 sadja jang hendak 
menimbulkan kekatjauan. 
Sementara itu mengenai penjele- 

saian antara buruh dan madjikan 
di Belawan kini diperoleh kabar, 
bahwa disamping persengketaan ini 

fihak madjikan belum mau mereri- 
ma tuntutan Djawatan Perburuhan 
dan Panglima Tentara daersh Su- 
matera Utara antara lain penetapan 
Gasar upah sbb: Bagi buruh ladang 
menerima upah f. 4,75 seharinja, dan 
buruh perumahan f 2,70. 
Dalam pada itu fihak buruh me- 

njatakan, bahwa apabila tuntutan 
tadi sampai tgl. 2 November tidak 
dipenuhi, maka mereka akan me- 
ngadakan pemogokan lagi. 

  

, Rustamadji 

UMUM 
daulatan Rakjat” (Anggauta S.P. S5.) 

Duta Besar di Belgia 
Kemarin petang telah disumpah 

Anak Agung Gie Agung. berhubung 
dgn diangkatnja sbg Duta Resar In- 
Gonesia di Belgia. Ia akan berangkat 
ke Brussel nanti pada tgl 3 Novem- 
ag dgn menumpang kapal Oranje. 

RUSTAMADJI KE WASHINGTON. 

Kemarin pagi telah berangkat 
dari Djakarta ke. Washington, 
Dr. Rustamadji dari kementerian 
Pertanian' untuk duduk dalam 
delegasi Indonesia dalam konpe- 
rensi FAO jang akan diadakan 
di Washington tanggal 3 sampai 
11 Nopember jad. Bersama Rus- 
tamadji akan turut Ir. vd. Ploeg 
selaku penasehat. Delegasi Indo- 
nesia ini akan diketuai oleh Duta 
Besar Mr. Ali Sastroamidjojo. 

Atas pertanjaan Antara Dr. 
menerangkan untuk 

memoderniseer pertanian di Indo- 
nesia dari dlm negeri Indonesia 
sendiri. jang “dibutuhkan sangat 
jalah penindjauan kembali terha- 
dap soal2 hak milik tanah sedang 
jang diharapkan dari luar negeri 
jalah berupa technical assistant 
dan bantuan alat2 pertanian jang 
modern serta sesuatu dengan 
keadaan di Indonesia sendiri. 

  

  

Sidang Kabinet: 
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| 
Langganan : | 

Sebulan TN anna f 6.— | 
PIN OrAN NN Lan Kr nan T.OB5 | 

5 | 
.. if 

: | 
Adpertensi: | 

1 milimeter, 1 kolom .,f 0.50 | 
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SABTU 28 OKTOBER 1950 

@ 

'Pemindjaman 100 djuta dollar 
diterima baik. 

KEM malam jl kabinet telah mengadakan sidangnja utk ' membi- 
tjarakan beberapa hal jg mengenai dengan 

dipimpin oleh wk. Perd- Menteri Hamengku 
femerintah. Sidang 

Buwono IX, Karena 
Perd. Menteri Moh. Natsir tdk hadlir, Dalam sidang itu tidak. ha- 

.dlir djuga menteri2 Dr. Halim. Harsono Tjokroaminoto dan Wahid 
Hasim. Lain dari itu dikabarkan, bhw sebagian dari sidang tersebut 
dihadliri djuga oleh Wk. Pres. Drs, Moh. Hatta. Demikian me- 
“nurut Antara kemarin. 

Dalam sidangnja itu ig berlang 

sung dari djam 17.00 hingga djam 
22.30 membitjarakan beberapa soal 
administratie. Disntara soal2 jg tlh 
diputuskan, ialah status Kem. em- 
bangunan dan masjarakat RI. dahu- 
lu oleh jg sekarang dipetjab2, ja'ni: 
Urusan transmigrasi, dibawah Kem. 
Sosial dan urusan pendidikan kerdja 

dan pemulihan diletakkan dibawah 
Kem. Pertahanan Kab. seterusnja 

tlh menerangkan baik rentjana un- 
darg2 tentang pindjaman RIS dari 
export.import ,,Bank Washington” 
sedjumlah 100 djuta dollar Rentjana 
undang2 itu kemarin dibitjarakan 
oleh Dewan Perw. Rakjat. Djika 
Dewan Perw. Rakjat nanti meneri- 
ma baik rentjana undang? itu. ma- 
ka dapatlah dilaksanakan penanda- 
tanganan resmi atas pindjaman tsb 
di Washington, oleh Wakil. Rep. 
Indonesia sekarang. 

  

MISSI PARLEMEN 
Bertolak pagi ini. 

MSI parlemen jang akan memperdjuangkan tuntutan terhadap 
Irian Barat kemarin pagi didjamu Presiden Sukarno di Istana 

Merdeka Djakarta. Dan kemarin malam parlemen mengadakan ra- 
mah tamah dengan para anggota missi tsb. 

Pagi ini missi jang diketuai dr. 
Sukiman itu bertolak ke Nederland. 

Atas pertanjaan, anggota O. Ron- 
donuwu menerangkan, bahwa pro- 
gram bekerdja missi tsb jang me' 
ngenai details belum  dibitjarakan, 

“hingga “belum... diketahui, apakah 
missi itu nanti mengadakan hubu- 
ngan atau menindjau konperensi 
perdamaian jang akan diadakan bu- 
lan,depan di London. Jang- sudah 
Gjelas, ialah, bahwa usaha missi ini 
harus dipandang lepas dari konpe. 
rensi perdamaian tsb,- meskipun ini 
tidak berarti. bahwa tertutup ke- 
mungkinan bagi para anggota se- 
tjara persoonlijk menindjau kon- 
perensi itu, guna mendapatkan ba- 
han2 dalam pekerdjaannja djustru 
karena dasar tuntutan mengenai 
“Irian” Barat adalah djuga untuk 
mentjapai perdamaian diduniaumum 
nja dan di Pasifik chususnja, de- 
mikian Rondonuwu.- 

Parlemen bitjarakan 
pindjaman 100 djuta 
dollar. K 

Dalam sidang tertutup kemarin, 
pariemen membitjarakan rentjana 
undang2 tentang pindjaman sebesar 
100 djuta dollar dari Eximbank di 

  

. Spanjol dalam PBB. 
Jerusalem dibitjarakan. 

ANITYA Istimewa 'sidang umum PBB dalam sidangnja hari 
Kemis jl. membitjarakan masalah Spanjol jang selama ini dike- 

sampingkan. Jang djadi pokok persoalan jalah usul jang disokong 
negeri2 Amerika Selatan dan jg menghadapi diperbaikinja kembali 
perhubungan diplomatik antara negeri2 anggota PBB dgn Spanjol, 

: Dengan suara 29 lawan 6 dan 17 

blanko panitya menjetudjui pem- 

bentukan suatu sub-panitya jang 

berkewadjiban menjusun rentjana 

resolusi bersama berdasarkan usuls 
dan amandemen2 jang telah masuk. 

Mengenai masalah Tiongkok, blok 
Bovjet Rusia menolak keputusan 
dan menjatakan akan memboikot- 
nja. Amerika setudju, sedang Ing- 
geris dan Perantjis blanko. Panitya 
selandjutnja memutuskan untuk le- 
bih dulu membitjarakan masaalah 
Spanjol dari pada soal nasib kemu- 
dian hari Jerusalem dan bekas dja- 

Gjahan Italia, Eritrea, Blok Sovjet 
menentang keputusan ini, “Perantjis 
blanko, sedang Amerika Inggeris 
dan Tiongkok memberikan suara se- 
tudju. Keputusan diambil dengan 
suara 24 lawan 3 dan 12 blangko. 

Panitya politik ad hoc sidang 
umum PBB dalam sidangnja hari 
itu telah menolak mosi India jang 
menghendaki dan mengemukakan 
lagi pengaduan2 India mengenai 
soal perlukuan penduduk India di 
Afrika Selatan, Hasil pemungutan 
suara dulam hak ini 7 setudju, 20 
menolak dan 24 blangko. Dengan 
perbandingan suara 22 lawan 17 
blangko panitia menerima baik 
usul Saudi Arabia jang meng 
hendaki supaja masalah Jeru. 
salem dibitjarakan setelah Spanjol 
selesai. Sesudah itu panitya memu- 
tuskan dengan suara, 42 lawan 0 
dan 11 blangko untuk membitjara- 

  

Pasukan Polisi Djerman 
Barat, 

DISETUDJUI DGN BULAT. 
Parlemen Djerman Barat dengan 

suara bulat hari Kemis jl telah se- 
tudjui utk membentuk suatu pasu- 
kan polisi federal Djerman Barat 
utk hadapikeadaan2 darurat negara. 
Dalam sidang itu pihak opposisi 
sosial demokrat djuga mengadjukan 
sebuah amandemen dalam undang? 
dasar Djerman Barat jg akanmem-' 
beri hak kepada pemerintah untuk 
panggil 90.000 anggota polisi dari 
11 negara bagian Djerman untuk 
dapat mengambil suatu tindakan 
berpusat dalam keadaan darurat.-, 
Ant.-Reuter, 

BETUL MASUK. 

Manjambung berita tentang ma- 
suknja 20.000 tentara RRT. di Korea 
Utara maka menurut berita terachir 
kemarin pemimpin2 tentara korea 
Selatan menjatakan, bahwa pasukan 
RRT telah memasuki wilajah Korea 
Utara. Keterangan 'ini diperkuat 
pula oleh opsir2 Amerika serikat, 
Demikian RD. 

— Seorang pendududuk desa dalam 
Ketjamatan Tirtomojo (Wonogiri) 
bernama Atmosutarno telah berha- 
sil dalam pertjobaannja ' membikin 
petjah belah dan sudah memadai 
porselein keluaran paberik luar ne 
geri, misalnja tjangkir, piring dlsb. 
nja, 

Amerika. Dalam sidang ini hadir 
para menteri jang bersangkutan de 
ngan soal pindjaman tsb., jaitu men- 
teri keuargan, menteri perhubungan, 

sedang sebagai wakil kementerian 
pekerdjaan umum hadir sekdjen Ir. 

“Putuhena. 

Didapat kabar, bahwa didalam ren- 
tjana pindjaman itu termasuk djuga 
alat2 perhubungan seperti mobil, ra- 

dio, tilpon dsb. Hari ini parlemen 
akan meneruskan pembitjaraan me- 

ngenai soal ini. Ant. 

SIKAP .CPKI TERHADA? OPERASI 
DI MAL. SELATAN. 

Berkenaan dengan djalannja pe- 

perangan di Maluku, maka CPKI 
kemarin menjampaikan keterangan 
jg dianggapnia perlu sbb.: 

O'eh Kementerian Pertahanan su- 
peja dibuat daftar nama2 anggota2 

tentara jg tewas dan luka berat jg 
tiap2 hari harus diumumkan dalam 
pers dan radio jg setjepat?nja ha- 
rus diberitahukan kepada keluarga 
jg tersangkut. Kepada keluarga jg 

tewas atau luka berat itu harus se- 
gera diberi tundiangan. 
Berhubung dengan berita bahwa 

menteri Pertahanan Dr. A. Halim 
sakit perlu diumumkan siapakah 
dalam kementerian Pertahanan jg 

sesungguhnja bertanggung djawab 
atas djalannja peperangan di Ma- 
juku. 
Berhubung dengan kegentingan 

di Maluku tidaklah patut Panglima 
Tertinggi Ir. Sukarno mengadakan 
perdjalanan ke Pilipina. Tiigram P. 
M. Drees memperlihatkap pemerin- 
tah Bid. bertanggung djawab atas 
peperangan di Maluku. Berhubung 
dengan ini perlu diumumkan oleh 
pemerintah tindakan apa jg akan 
diambilnja thd. polifik bermusuhan 
dari pada pemerintah Bid. itu. Ant. 

KEMBAR MERAH PUTIH. 

Didapat kabar di  Mardirahaju 
(Rumah Sakit Brebss) Nj. Masrinah 

istri Suparno Polisi Negara Brebes 
telah melahirkan 2 anak lelaki kem- 
bar pada Slasa tgl 24 jaitu jg per. 
tama dengan berkulit putih seperti 
kapok (mati), dan jang kedua dgn 
berkulit merah seperti Tembaga 
(mati). 

Gedoran dan 

"2. 

  

Inpassing dan herwaar- 
. dering! 

Putusan SBPK 
(Sarekat Buruh Ferindusirian 

Keradjinan). 

Rapat BP. pleno ke I di Jogja 
telah dilangsvugkan pada tgl 26 27 
Okt. 1950 al. 
1. Mendesak kpd Pemerintah epj: 

a. Dalam hal inpassing dan Her- 
waardeering pegawai 2 SBPK 
turut serta, karena dangan ke- 
njataan2 banjak kegandjilan2 
jg dirasakannja, : 

b.. Supaja Organisasi Buruh men- 
dapat .medezeggirgschap turut 
serta dalam politik gadji dan 

pegawai, 

Kedudukan Pengurus Besar SB 
PK. dipindahkan dari Jogjakarta ke 

. Djakarta. dan di Jogjakarta selan. 

Gjutnja ditetapkan sebagai Konso- 
laat. 
3. Mendesak kepada Pemerintah. 
Supaja Undang2 Kerdja 48 seluruh- 
nja didjalankan dengan segera utk 
seluruh Indonesia. 

2 Orang pembegal truck ter- 
tangkop. 

Pada tg. 22/23 Okt. djam 830 
malam didjalan besar Solo. Sema- 
rang antara Ampel Tengaran, ter- 

djadi.pembegalan truckoleh 2orang 
bersendjata. Sopir disuruh turun 
dgn. antjiaman djika tidak menjerah- 

kan segala uangnia skan ditembak 
mati. Sopir berkata tidak punja. 
Pendiahat menggeledahternjata s0o- 

"4 

“pir ta' mempunisi uang. 

Truck 'terus “disuruh  berdialan, 
Sampai di Ampel truck berdjumpa 
patroli T.N.I, Setelah diberi laporan 
oleh sopir, segera berangkat ketem- 
pat kedjadian itu dgn. naik trvck 
dgn 1 regu Kira2 diarak kurang 
200m, pasukan turunberdislan dgn. 
bersembunji dibelakang trucknja. 

Kedjadian truck distop oleh 2 orang 
tersebnt. Baru :menggledah sopir, 
pendjshat2 dapat ditangkap oleh 
kawan2 T.N.I.. : 

HURUNGAN  TIPON - WONOGIRI 
DAN SOLO-KARANGAN JAR PUTUS. 
KABEL PAGI DIPASANG. MALAM- 

NJA SUDAH HILANG 

Didapat kabar, barwa hubungan 
tilbon antara Solo Wonogiri dan 
Solo. Karenganjar diganggu oleh 
pentjuri2 kabel jg menghubungkan 
lijo2 tsb. 

Reberapa kali pentjurian kabel 
dilakukan oleh pendjahat2 dan se- 
telah paginja kawat diganti pada 
malamnja telah hilarg lagi. 
Karena adanja peristiWa2 tsb, ka- 

langan jang mengetahui menerang- 
kan, bahwa fihak Djawatan pada 
waktu ini tidak ada nistan untuk 
menjambung kabel2 kedjurusan tsb, 
untuk sementara waktu. Hingga 
kini hubungan antara Solo dan ke. 
dua tempat diatas masih putus 
Menurut 'penjelidikan, pentjuriz 

kabel tsb dengan maksud untuk 
mempergunakan kawat2 tembagd 
tsb dimasak untuk didjadikan alat2 
seperti kendil, dandang dsb. jange « 
kemudian didjual ke Solo. 

PENUKARAN UANG KANAN SOLO. 
Dari De Javasche Bank didapat 

keterangan, bahwa untuk Surakarta 
penukaran uang bagian kanan dgn, 
3pCt. surat pindjaman Negara R.I, 
setjara langsung (directe methode) 
akan didjalsnkan oleh De J.B. kira2 
Pa" penghabisan bulan Oktober 
ad. 

  

Selandjufnja diterangkan, bahwa 
mengenai yang bagian kanan kepu- 
njaan kantor Pemerintah tidak akan 
ditukar. “ 

- 

- perampokan. 
ARI Selasa jl. djam 4 pagi dirumah Nj. Hardjosusanto di La- 
wejan Solo, jang suaminja kini sedang bepergian ke Bali, dida- 
tangi 15.0rang perampok jang berkendaraan sebuah truck dan 

bersendjata lengkap. 

Barang2 jang dibawa mereka di- 
antaranja: 3 (tiga) sepeda, kain2 
batik dan sedjumlah kain- bakal 
berikut uang kontan sedjumlah kl. 
f. 22.890,— 

Berlian seharga 
f. 10000.— disro- 
bot! 

, Hari Selasa pagi djam 9.00 telah 
terdjadi pembegalan pada seorang 
tukang gosok berlian jg habis ke- 
luar dari tempat pekerdjaannja, di 
Dji. Kawatan Solo. 

SAHIDUN, demikian nama orang 
tsb. dengan membawa berlian berat 
6 karat jg harganja kl. £. 10.000.— 
(Sepuluh ribu rupiah) tidak djauh 
dari tempat penggosokan berlian 
tsb. telah ditahan oleh seorang peh- 
djahat naik sepeda”das bersendjata 
pistol, kemudian disuruh menjerah- 
kan permata tadi, jang akan diantar 
kepada madjikannja, 
Rupanja pendjabat tadi sudah me- 

rentjanakan sebelumnja, sebirgga 
dengan mudah dapat menjrobot ver- 
Uan tsb' 
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PANITIA 

Kalimantan Selatan mulai aman! 
“Tapi R 1.000.000 digondol perampok? biasa. 

(Oleh: Korresp: K- R. Bandjarmasin ) 

DALAM suatu pertjakapan kilat dengan Djawatan Kepolisian Kali- 
mantan Selatan, antara lain diterangkan, bahwa aksi gerombolan 

baik di Hulu Sungai. atau disekitar” Bandjarmasin sudah berkurang 
benar dari hari2 jang liwat, 2 

Hanja jang ada ialah parampokan2 biasa, tetapi perampokan ini 
bukan lagi mengenai kepunjaan penduduk: biasa, hanjalah mengenai 
harta milik Asing belaka. 

  

Diterangkan selandjutnja, bhw 
dalam minggu ini sadja dua buah 
Maskapai Asing barang2 berupa 
getahnja - banjak kena rampok. 
sehingga tidak kurang dari satu 
miliun rupiah mendapat kerugian, 

Mengenai. peristiwa. di. Hulu 
Sungai, dalam suatu pertjakapan 
antara korresp: K. R. di Bandjar- 
masin, dengan Major Suchara, 
sebagai. Komandan: Ketentaraan 
di Hulu:Sungai, jg: berkedudukan 
di Kandangan, jg kebetulan ada 
di Bandjarmasin, antara lain dite 
rangkan,. bahwa. kekeruhan” di 
Hulu Sungai hampir beres, — - 

Kawanan2. gerombolan. sudah 
banjak jg menjerah, hanja kepala 
gerombolan jang: bernama Ibnu 
Hadjar masih belum menjerah. 

-PPDI-hendaki Pamong 
.. Desa-digadji.- 

—. Pada tg 26'Okt PPDI (Persatuan 
Pamong Desa Indonesia) daerah Ke- 
du telah mengirimkan ' deputasi jg 

O0 terdiri ketua Gandjar Tjokrosuwon- 
do, kepala desa Tjandisari: Purwo- 
redjo dan Hadimumarjo kepala  de- 

- 8a Potrobangsan Magelang, menemui 
|. residen iKedu- Muritno untuk me- 

0. njampaikan resolusi keputusan kon- 

| perensi jg baru lalu... : 
Resolusi tsb. terdiri dari 14 fatsal, 

antara lain minta kepada” pemerin- 
. tah, supaja: .peraturan2 pemerintah 

. jg mengenai Pamong Desa jg masih 
berlaku sekarang .ini, supaja ditin. 
Gjau kembali dan segera dirobah se- 
suai dengan Undang? Dasar Negara. 
Dan diterangkan pula pemberian 
nafkah dengan ,,bengkok .systeem” 

| supaja segera dihapuskan, dan.su- 
paja disesuaikan dengan peraturan2 
pemerintah jg berlaku bagi pegawai2 
dari Kementerian Dalam Negeri. . 

Dan minta supaja pemerintah me- 
netapi gadji pokok minimum bagi 
kepala desa R.150.— sebulan, wakil 
“kepala desa dan tjarik (djuru tulis): 
R100,— sedang pegawai lainnja R5. 

“ sebulan, (Sp) 

PENENTANG ANIEM 
MAGELANG. 

26 Okt.'di Magelang telah diada- 
kan rapat pembentukan panitya 

| penentang penaikan tarief Aniem, 
' sebagai ketua adalah Hardjoprawiro 

2 £ wakilnja Sangidi Hadisutirto. 
Didalam rapat tersebut diputuskan 

pula mengirimkan dua orang.peru- 
tusan ke kongres ,,Penentang pena-“ 
ikan tarief Aniem” seluruh Indone- 
sia jang akan diadakan pada tgl. 3 
Nopember 1950 di Semarang. ' 

PERGURUAN NASIONAL DI SOLO. : 
Oleh para mahasiswa Surabaja 

telah direntjanakan membuka per- 
guruan. nasional, Perguruan Nasio- 
nal tsb terdiri dari Sekolahan Me- 
nengah dan SMA. jg diterima djadi 
'murid pemuda2. perdjoangan jang. 
tidak mendapat tempat disekolah 
negeri. Pembukaan sekolah akan di 
lakukan tg, 1 Nop jad. 
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5 DPRS di Besuki. 
Front Islam menang. 

Dalam pemilihan anggauta DPRS 
' Situbondo kemarin dari dulu.djum- 
lah 20 anggauta jgterpilih 16 adalah 
dari Front Islam, 1 orang dari Se- 
rikat: Sekerdja Pamong Pradja, 1 
orang dari Parkindo dan 2 orang 
dari Perwari. . Sebelum. pemilihan 
dari 179 organisasi jg mendaftarkan 
diri sebagai pemilih, 69 menarik di-' 
ri, jaitu organisasi2 anggauta SOB 
SI, PNI. SB DPR PRI dan BTI. 

Di Banjuwangi pemilihan telah di- 
lakukan tg. 19 10. Diantara 30 kursi, 
21 didapat oleh Front Islam. Pemi- 
lihan di Djember jg dilakukan pada 
hari itudjuga berhasil dengan keme- 
nangan Front Islam pula jg men- 

Gapat 25 dari djumlah 34 kursi. Di 
Bondowoso, .dimana pemilihan di- 
lakukan padatg, 91—10, Fr oat Islam 
mendapat 19 dari 23 kursi. Ant. 

  

HARI PELADJAR INTERNASIONAL 
Le DI. SOLO 

. Dari pihak jg mengetahui dika- 
barkan, bhw nanti pd. tg. 17 Nop. 
1950 atas usaha I.P.P.I Surakarta 
akan diadakan peringatan hari pe- 
ladjar internasional dgn mengada- 
Kan pekan pendidikan, dan didalam 
pekan itu akan diselenggarakanper- 
tandingan olah.raga, pawai, pekan 
kebudajaan.- 

Konp. Komite Kon- 

sultatip Common:- 

buat perekonomi- 

an di Asia Teng- 

gara baru-baru ini 

dilangsungkan di- 

London, dihadliri 
oleh negara2 jang 
tergabung dalam 

Commonwealth 

Inggeris—BIx. 

KURSI DPRDS KEDIRI. 
Ke 24 kursi DPRDS kotapradja 

Kediri telah terisi seluruhnja, jaitu 
9 kursi partai2 Masjumi. PNI, PRI, 
PSI, PKRI, Parkindo, Murba, Per- 
mai dan PDR dan 15 kursi organi. 
sasi2 SB Postel, SBMI, PGRI, BTi, 
SSKDN, Petani. Perwari, Muhamma- 
dijah (2 orang), N.O., Aisijah. PGII., 
GPII, SBII dan STII. : 
Dengan demikian blok. Masjumi 

mempunjai 9 kursi, sedang PSII dan 

Partai Sosialis ta'mempunjai wakil 
karena tidak mendaftarkan diri. (O). 

PADILLA ADA KANS. 

Para penindjau berpendapat 
Padilla dari. Mexico mempunjai' 
kesempatan jang terbaik untuk 
mendapatkan 7 suara jang diper- 
lukan untuk diusulkan oleh Dewan 
Keamanan. Tapi menurut perhi- 
tungan 
akan hanja mendapat 6 suara. 

teliti sekalipun Padilla - 

wealth (Inggeris). 

SALAH GERILJA SUL- "SELATAN. 

“Pem. perlu ambil sikap tegas, 
bidjaksana dan tjepat. 

Oleh: MASSIARA-— angg. D.P.R. Sul.-Selatan. 

Satu soal urgent jang perlu mendapat perhatian Pemerintah 

Pusat sekarang ialah masalah pertentangan Gerilja dengan &. P. R.I. 
sekarang di Sulawesi Selatan. 

Mendjadikan masalah Gerilja di Sulawesi Selatan sebagai 

soal jang bukan primair. adalah satu sikap jang tak dapat dipudji. 

Djika Pemerintah Pusat sekarang 
menghidapi soal sulit seperti Ambon 
dan akan disusul dengan sikap tegas 
terhadap Irian Barat maka untuk 
meringankan beban Pemerintah da- 
lam kedua soal 'itu, selajaknjalah 

djika Pemerintah kita sekarang dju- 
ga mengambil suatu sikap jang tegas, 
tetapi bidjaksana dan tjepat terha- 
dap masalah Gerilja di Sulawesi 

Selatan. 1 
Pemerintah harus jakin, bahwa 

masalah Gerilja ini, dapat memba- 
wa akibat besar, sehingga mungkin 
merupakan suatu penjakit dalam 
Negeri jang sukar untuk diobati. 

Seluruh masjarakat di Sulawesi 
Selatan menganggap masalah ini 
adalah suatu masalah jg penting 
jg harus dihadapi oleh Pemerintah 
Gengan penuh tanggung djawab. 

Bukan soal sulit. 

Untyk mengatasi soal Gerilja se- 
benarnja bukan soal jg sulit. Sebab 
anggota2 Gerilja di Sulawesi Selatan 
“bukanlah orang2 jg pengchianat, bu- 

' kan pengatjau dan bukan pula peng- 
chianat bangsa. Mereka lahir sedjak 
proklamasi 17 Agustus 1945, sehing- 
ga mereka adalah pembela dan pen- 
dukung proklamasi kemerdekaan In- 

donesia. / 
Gerilja di Sulawesi Selatan tidak 

brontak terhadap Pemerintah, hanja 
mereka sekedar memadjukan per- 
mintaan supaja pemasukan mereka 
kedalam Angkatan Perang Rep. In- 

x 

Belum ada ketetapan me- 
ngenai propinsi2. 

MENYRUT kalangan jg  biasanja mengetahui maka soal peneta- 
pan propinsi bagi daerah2 Indonesia, soal jg sedang hangatnja 

dihari2 achir ini oleh pemerintah pusat akan diselesaikan setjara in- 
tegraal. Diwaktu sekarang ini tidak akan diambil sesuatu ketetapan 
terhadap tuntutan2 dari beberapa daerah untuk -mendjadikannja sa- 
tu propinsi otonoom, seperti tuntutan dari daerah2 Atjeh, Kaliman- 
tan Barat, Sulawesi Selatan dsb, (8 

Didalam hal ini pemerintah pusat 
sedang mempertimbangkan apakah 
persetudjuan RIS-RI jg menetapkan 
sepuluh propinsi buat negara kesa. 
tuan Indonesia.itu memang harus 
ditindjau kembaliatau tidak, Semen- 
tara itu kawat jg. diterima radio 
Makassar dari Ternate  menjatakan 

bahwa pemerintah daerah disana 
akan mengadakan pemogokan kare- 

| na tuntutannja supaja diakui seba- 
gai satu Dewan Propinsi telah dito- 
lak.oleh pemerintah. Tapi: menurut 
menteri.dalam negeri Mr. Assaat 
hal tsb. tidak diketahuinja sama 
sekali." Ant. 

  

Djawaban Pemerintah babak H: 
  

Mosi. Viet Minh diperhatikan! 
— Politik LN jang merdeka dan bebas.. 
EN TAN politik bebas, didjelaskan lagi oleh Pemerintah, bahwa 
dengan tegas dulu telah diterangkan, bahwa Pemerintah hendak 

mendjalankan politik jang merdeka dan bebas, tidak memihak kepada ' 
pihak manapun djuga, tetapi hendak mentjari djalanisendiri. Pemerintah 
mengetahui, bahwa: politik jang ' demikian itu tidak. akan mudah 
didjalankan. Disamping itu sudah barang tentu bahwa negara kita 
tidak boleh berduduk diam, tetapi perlu dengan aktif mentjari per- 
hubungan dengan negara2 lain didalam usaha mentjari guna dan 
untuk memenuhi kebutuhan negara kita sendiri, 

Semua itu baru mengenai usaha 
jang akan dikerdjakan, sebab Peme- 
rintah sekarang ini tentu tidak da- 
pat dipanggil untuk bertanggung 
djawab terhadap apa jang telah 
dikerdjakan oleh Pemerintah dulu. 
Meskipun demikian didalam tempo 
jang singkat kabinet sekarang telah 
bekerdja. Pemerintah telah memper- 

lihatkan sikap jang bebas itu, mene- 
rima dan mentjari perhubungan jg 
merapatkan kita dalam kerdja-sama 
dengan Igin2 negara dengan tidak 

. mengurangi politik jang bebas. Di- 
samping itu Pemerintah mendjauh- 
kan diri dan menolak hubungan jg 
menempatkan kita dalam kedudukan 
jang tidak bebas. 

Masi Vietminh diperhatikan. 
Mengenai mosi Natsir jang dita- 

njakan, Pemerintah, hendak “'mene- 
rangkan, bahwa mosi 'itu mendapat 
perhatian jang.sungguh2. Tijak ha. 
nja mengenai Viet Minh, tetapi ter- 
hadap tisp2 masalah jang mengenai 
nasib negara2 di Asia, Pemerintah 
tidak bersikap diam, karena penje- 
lesaian soal2 itu akan mempengaruhi 

EXPRESS | 
ELEVATOR.. 

nasib tanah air kita sendiri. Sikap 
jang demikian itu ternjata tidak 

hanja diambil oleh Indonesia sadja, 
tetapi negara2 sahabat kita di Asia 
ini umumnja berpendirian demikian. 

Mengenai soal Viet Minh inipun Pe- 
merintah skan berbuat  kedjurusan 
jang dikehendaki oleh mosi Natsir 
itu, dalam hal mana Pemerintah 
akan merapatkan kerdja-sama dgn 

" negara2 sahabat di Asia. 

Dengan anggota Mr. Sunarjo, Pe. 
merintah tetap berlainan pendirian 
dalam soal keanggotaan R.I. pada 
PBB. Pemerintah memandang bahwa 
untuk itu tidak perlu lagi meminta 
persetudjuan dari parlemen. 

Suggestie2 Mr. Mohammad Yamin 
berkensan dengan susunan delegasi 
kita ke Lake Success, mendapat per. : 
hatian Pemerintah. Sesuai: dengan 
saudara Yamin, Pemerintah 'men- 
djupdjung tinggi saudara Palar, ka- 
rena kebidjaksanaan dan  djasanja, 
kepada beliau senantiasa diberi ke- 

“ terargan2 jang tjukup tentang soal2 
jang hangat, demikian djuga sedjak 

“Indonesia “mendjadi “anggota dari 

PBB, hubunganantara saudara Palar ' 
dan Kementerian Luar Negeri dalam 
menentukan sikap. mengenai bebe- 
rapa soal adalah sangat erat. 

Delegasi jg akan pergi ke Lake Suc- 
cess djika sudah'datang saainja, akan 
dipimpin oleh Menteri Luar Negeri' sen 

diri: Sementara 'ini "saudara Palar ha- 
nja minta tambahan tenaga2 admini- 
stratief, sebab saudar Palar mengeta- 
hui benar, bhw djumlah-tenaga2' kita 
adalah sangat terbatas: Pemerintah se- 
pendapat dgn saudara Yamin, bhw de 
legasi kita" jg akan ke ' Amerika, “dan 
tiap2 delegasi jg akan “dikirim keluar 
negeri, djanganlah seolah2 menjerupai 
suatu rombongan 'jg- hendak berpicnic. 
Tentang pembukaan perwakilan di 

luar negeri, diterangkan oleh Peme- 
rintah, bhw . semuanja itu tergan- 
tung daripada pertanjaan apakah 
sudah perlu membuka perwakilan2 
baru. Disamping itu sebagai dike- 
tahui, di Kementerian Luar Negeri 
dgn giat dan tjepat diadakan-.pen- 
didikan utk pegawai2 diplomatik 
baru. 
berpuluh2 pemuda: jg besar mi- 

natnja dididik dalam dinas luar he- 
geri, utk dikirim keluar, Gjika. su- 
dah datang Na Peking, Mos- 
kow, Buenos Aires dan Beigrado, 
dapat. tempat jg disebut oleh sir. 
Yamin, tentu tidak akan terlepas 
dari perhatian Pemerintah. 

Jg dikemukakan oleh: saudara Djodi 
Gondokusumo akan 'mendapat : djuga 
perhatian dari Pemerintah: ' memang 
keadaan Djerman Barat pada saat se- 
karang ini membuka kemungkinan2 me 
ngadakan perhubungan jg erat dengan 
Indonesia, dalam arti tukar- menukar 
kebutuhan2 dari kedua pihaks Utk me- 
ngadakan perhubungan langsung, me- 
mang tidak ada rintangan lagi bagi nie- 
gara Indonesia ig ' berdaulat, dan “'ini 
djuga dapat didjalankan dan' mengingat 
kerdja'sama dgn Nederland, seperti te 
lah dikerdjakan ' dalam beberapa hal 
didalam aktiviteit kita di Eropah Barat. 

S5 

"tel. 

donesia melalui suatu saluran jakni 

berdirinja suatu Brigade bernama 
Brigade Hasanuddin. 4 

Bila mereka telah berada didalam 
Brigade tersebut, maka mereka se- 

tiara disciplinharus tunduk taat ke- 
pada Asgkatan Perang. 

Mereka bersedia tunduk “atas pe- 
rintah, malah mereka 'siap sedia 

akan mendjadi pelopor dalam meng- 
hadapi segala kemungkinan2 jg da- 

tang mengenai Negara kita, 

Mereka bersedia akan memperta- 

ruhkan djiwa raganja bukan hanja 

di Sulawesi Selatan sadja, akan te- 
tapi dimana sadja diatas bumi In- 
donesia, sekalipun ke Irian. 
Meninggalkan masalah ini ber- 

lama-lama dapat pula membesarkan 
kemungkinan kuat kokohnja usaha 

pihak ketiga jg menurut penjelidi- 

kan masjarakat di Sulawesi Selatan 
kini sedarg bergiat memantjingikan 

diair keruh. 

Djika Pemerintah tetap beku di- 
dalam soal ini, maka kamijakin bu- 
kan sadja masiarakat Gerilja jang 

berdjumlah antara 3 sampai 4 ribu 
djiwa, akan tetapi seluruh lapisan 

masjarakat di Sulawesi Selatan jang 
berdjumlah 41/2 djuta orang ituakan 
menagih kepada Bapak Presiden, 
Panglima Tertinggi Angkatan Pe- 

rang kita, atas djandji2nja, 

Masjarakat Sulawesi Selatan akan 
menagih beliau atas djandjinja Ke- 
patia delegasi Komisi Djasa2 Baik da- 
lam masalah Gerilja-Apri di Bela- 
wesi Selatan, dimana beliau akan 
mengirim Menteri Pertahanan “ke 
Sulawesi Selatan sesudah Kabinet 
Negara Kesatuan terbentuk untuk 
penjelesaian masalah ini. 

Sulawesi Selatan akan, menangis 

dalam djiwanja, seakan-akan ma- 
husia jang sesak lahirnja ditahun 
1945 telah berkorban, membela pro- 
klamasi kemerdekaan Indonesia, me- 
nahan dan menggempur kedudukan 
Nica jg hendak memperkuat pen- 

djadjahannja kembali. 

Segala korban akan 
perijuma. 

Keterangan Pemerintah jang diu- 
tjapkan oleh P,M. Hatta dimuka 
sidang umum parlemen R.I.S..almar- 
hum jang mengatakan bahwa: Geril- 
ja di Sulawesi. Selatan itu lahir 

baru sesudah T.N.I. mendarat disana, 
itu sama sekali tidak benar. 

Hilang perdjoarngan rakjat pada 
29 Oktober 1945 jang telah 

menggempur Nica dikota Makasar 
'hilang korban2 pemuda dalam per. 
tempuran dengan tentara Balanda 
disekitar Gowa, Polom bangkeng, Bu- 
lukumba, “ Pare2. Barru, Mandar, 
Enrekang, Palopo, Masamba, Malili. 

Kolaka, Kenari d.LI. 
Akan tidak ada harganja pengor- 

banan pemimpin2 revolusi seperti 
Wolter Monginsidi, Andi Abdullah 
Bau Massepe dalam serta Padjonga 
Dg. Ngalle dan seluruh rakjat di 
Sulawesi selatan jang revolusioner, 
dengan adanja keterangan Pemerin- 

tah itu. 
Pertjuma pula darah mengalir 

dari Gerilja pada peristiwa Makasar 
tgl. 15 Mei 1950 “dikota Makasar, 

ketika mereka bahu-membahu dgn. 
sudara2nja T.N.I: menggempur mu- 

suh jarg mengatjau dikota Makssar 
4 hari 4 malam lamanja, sampai 
musuh terpaksa minta damai. 

Disaat pertentangan Gerilja de. 

ngan Apris sudah ada. pada waktu 
K.L. bekas Knil mengatjau dikota 
Makassar tgl 5 Agustus 1950, oleh 
karepa panggilan nasional, anggota2 
Gerilja jang tadinja berada dihutan- 
hutan dan digunung-gunung peda- 
laman Sulawesi Selatan dengan se- 
rentak masuk kota Makassar, me- 
megang  sendjata bahu-membahu 
menggempur pengatjau jang mem- 
pergunakan sendjata2 modern de- 
ngan 15 brencarrier jarg menga- 
muk, sehingga berkat keuletan pe- 
kerdjaan bersama ini musuh dapat 
tunduk. 

Pekerdjaan bersama ini dilakukan 
dengan sangat teratur, walaupun 
ditengah-tengah peristiwa itu 9 
orang pemimpin2 Geritja dapat di- 
tawan dan kemudian ditembak mati 
oleh sendjata T.N.I. sendiri. 
Dengan adanja penjelesaian masa- 

alah Gerilja ini dapatlah terdjamin 
suatu stabilisasi umum di Sulawesi 
Selatan jang baik, dengan melupa- 

| kan segala kedjadian2 jang telah 
lalu. jang tidak Kurang pula me- 
nundjukkan sikap2 jang kurang da- 
pat diterima Oleh rakjat dari ang- 
gota2 Angkatan Perang kita didae- 
rah itu. 

- 

  

              
  

      ai           
        

     na AI Ohh EA DA Wo Lamanya ya senayan 

Trairingskamp untukpeng- 
» ikut2 Olympiade. ” 

Baru2 ini Pengurus Harian KOI 

dan PORI telah merundingkan soal2 
pengiriman rombongan olah raga ke 
New Delhi jang akan turut bertan- 
ding dalam O:ympiade Asia jang 
akan datang. Dalam perundingan 
itu telah diambil keputusan antara 
lain: Trainingskamp diadakan dikota 
Jogjakarta. Pemain2 atletik mulai 
nasuk dalam kamp pada tanggal 15 

Nopember jang akan datang, se- 
dangkan pemain2 sepak- bola mulai 
tanggal 1 Desember jang akan da- 
tang. Ditetapkan pula, bahwa ba- 

njaknja pemain Atletik jang masuk 
kamp ialah 25orang dan pemain2 
sepak-bola dua kesebelasan. Didalam 
trainingskamp itu diadakan selec'ie 
lagi, sehingga dari Atletik tinggal 
15 orang dan dari sepak-bola 18 

orang. Berangkatnja rombongan itu 
ke New Delhikira2 pada permilaan 
bulan Pebruari 1951. 

Pemberantasan Buta Hu- 
ruf dalam pendjara. 

Hari Rebo jL di Rumah Pendjara 
Wirogunan telah dilangsungkan udji- 
an pemberantasan buta huruf oleh 
Djawatan Pendidikan Masjarakat 
Kota Pradja Jogjakarta jarg disak- 
sikan djuga oleh wakil dari Kemen- 

terian P.P. & K. : 
Dari antara 29 anak-anak telah 

lulus dalam udjian 27 orang dengan 

angka - angka paling sedikitnja 7. 
Dengan demikian maka dalamper- 

tengahan tahun ini. telah dua kali 
diadakan udjian P.B.H., jang pertama 

dengan 100 pCt. lulus. 
Perlu kami terangkan disini, bah- 

wa peladjaran2 pemberantasan buta 
huruf dikerdjakan oleh para pega- 
wai Pendjara Wirogunan sendiri 
pada waktu sore tiap2 hari kerdja 
dengan mendapat bantuan moril se- 
perlunja dari Djasvatan Pendidikan 

Masjarakat Kotapradja? 
Selain pemberantasan Buta Huruf 

kepada orang2 terpendjara diberikan 
Gjuga peladjaran agama oleh Guru2 
agama dari luar, ja'ni dari Muham- 
madijah bagian Tabligh, dari Gere- 

dja Katbolik dan Protestan. 

PIL turut memperingati ISD. 
Didapat kabar guna meajongsong 

hari pahlawan 10 Nopember dan ha- 
ri peladjar Internasional (Interna- 

tional Students Day), Pengurus Be- 
sar Peladjar Islam indonesia di 
Jogja telah memberikan instruksi 

kepada semua daerah dan tjabang2- 
nja diseluruh Indonesia supaja turut 
menjaribut hari2 tsb. 

Daiam memperingati hari2 tsb. 
hendaknja sesuai dgn inti peringa- 
tan itu dengan mengadakan per- 
lombaan olahraga, rapat2 umum dan 
Chusus utk anggauta, penerangan2 
dsbnja. 

Persatuan Pela- 
djar $,G. 

Dari panitia Kongres Persatuan ' 
Peladjar Sekolah Guru seluruh Indo 
nesia jang berkedudukan di Jogja- 
karta, didapat kabar bahwa Kongres 
Persatuan Peladjar Sekolah Guru 
seluruh Indonesia akan dilangsung- 
kan di Jogjakarta pada tg. 5 sampai 
8 Nopember 1950 jad. 

' Selandjutnja didapat keterangan 
bahwa selain penjusunan pengurus 
organisasi jang baru, djuga akan di 
bitjarakan Anggaran Dasar dan Te- 
tangga jang baru. program dan 
hubungannja dengan organisasi lain. 
Perlu diketahui bahwa PLP. £ G. 
berdasar ke anggotaan pasief dan 
meliputi seluruh peladjar2 Sekolah 
Guru partikelir maupun pemerintah 
jang tersebar diseluruh kepulauan! 
Nusantara. 

Kongres 

Bantuan korban angin tautan 
Angin taufan baru2 ini mengaki. 

batkan banjak rumah dikabupaten 
Gunungkidul, Bantul, Kl. Progo ali. 
roboh, hingga rakjat mengalami ke- 
sengsaraan.. 
Palang Merah Indonesia tjabang 

Jogjakarta, kini sedang giat mengum. 
pulkan apa2 sekedar meringankan 
kesusahan jang menimpa rakjat itu, 

PMI menjerukan kepada chalajak 
ramai, supaja sukamembantu usaha 
tsb, dan menjampaikan bantuannja 
kopada PMI, Gondokusuman 14, 
Jogja. . 

Tjeramah ,,Tgnah Sutji". 
Hari Minggu tanggal 29-10-1959 

djam 16.00 bertempat digedung S.K.P. 
Lempujangan Wangi Peladjar Islam. 
Indonesia (PII) daerah Jogja akan 
mengadakan tjeramah dgn atjara: 
»Oleh2 dari tanah sutji” (Mekah). 
Diutjapkan oleh Mr, Kasmat: 

Prosesi di Panti-Rapih/ 
Gandjuran 

Berkenaan dgn. hari raja' ,/Kris- 
tus Radja”, maka besuk hari Ming-” - 

sewu tgl. 29/10-'50 djam 8 pagi, diru- 
mah sakit Panti.Rapih dan Gandju- 
ran diadakan prosesi (arak2-an Sas 
kramen maha kudus). ! 

Hakka 

Dewan Pusat Pesindo 
ke Djakarta : 

Mendijelang Kongres Pesindo ke 
3 jang akan berlangsung nanti pada 
tgl. 4 hingga 10 Nopember, Dewan 
Pusat Pesindo berserta beberapa 
anggota stafnja telah pindah ke Dja- 
karta. Terutama tindakan ini diam- 
bil “untuk mengadakan efficiency 
pekerdjaan berhubung dengan akan 
adanja Kongres. 3 
Tentang kedudukan Dewan Pusat 

Pesindo selandjutnja akan ditontu- 
kan dalam Kongres nanti, '
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U 28 OKTOBER 1950. 
Panen ana     Sekolah: 1 . 9 (ai ni Ah is 

hr Serangan pembalasan Korea Utara 
Sdn ai pari Seoul Ant. UP wartakan bahwa menurut laporan" jg diterima 
Adobe Ja oleh penasehat militer Amerika di Seoul malam Kemis, divisi' Ko- j ini Pn Tea NK Daun rea Selatan telah mentjapai perbatasan Manchuria didekat” Chosan 

Masalah Tibet diselesaikan dengan damai. 
Tidak membahajakan dunia. 1 

ARI Delhi Ant. Afp wartakan bahwa dari sumber jang lajak di 
pertjaja didapat kabar bihwa kabinet India hari Kemis jang lalu! telah adakan sidang 

Pemerintah: India telah jakin- 
kan dunia bahwa masalah Tibet 
akan diselesaikan dengan djalan 
damai dan kabarnja pengumuman 
pemerintah RRT tentang serbuan- 
nja ke Tibet itu adalah suatu hal 
jang tidak diduga2 sama sekali. 

Kalangan setengah resmi di 
Delhi dalam pada itu menegaskan 
bahwa India tidak akan dapat 
membiarkan begitu sadja suatu 
soal dalam mana negara tetang- 
ganja kehilangan kemerdekaannja. 

Tapi kalangan pemerintah se- 
mentara itu sangat hati2 dalam 
menjatakan pendapatannja' me- 
ngenai sikap apakah jang akan 
diambil oleh India dalam masalah 
Tibet itu? 

Kalangan jang mengetaltui ber- 
pendapat bahwa India mungkin 
tidak akan andjurkan sesuatu tin- 
dakan militer tapi hanja akan 
adakan 'intervensinja jang ter- 
batas pada suatu tindakan di- 
plomatik di Peking. Dalam hal 
ini India mungkin akan minta 
kepada pemerintah RRT agar 
menundjukkan suatu sikap lebih 
lunak terhadap Tibet serta ber- 
usaha utk. mentjapai suatu penje- 
lesaian setjara damai. Penjerbuan 
ke Tibet jang-kabarnja dilakukan 
oleh pasukan2 RRT itu tidak 
merupakan suatu bahaja langsung 
bagi dunia demokrasi, demikian 
duta besar India di Amerika" Se- 
rikat M.A.H. Ispahani. 

Dikatakannja bhw belum per- 
nah Tibet punja kedautan jang : 
penuh menurut pandangan kita 
Chiang Kai Shek dan pemerintah 
Tiongkok sebelumnja djika dapat 

.djuga akan pertahankan kekua- 
saannja atas Tibet. Demikian 
Ispahani. La Maba. 

9g daturat berhubung den 
bahwa pasukan2 RRT telah menjerbu ke ' 

  

   

gan adanja pengumuman 
Per 0 ! 

' TRYGVE LIE TERUS SEKDJEN? 
Dari Lake Success 'Ant. Reuter 

wartakan bahwa diduga. djabatan 
Trygve Lie-selaku Sekdjen PBB 
akan diperpandjang waktunja de- 

  

ngan 2 atau 3 tahumoleh sidang 
umum PBB karena Dewan Kea- 

. manan hari Kemis jg lalu dalam 
“usahanja utk mendapatkan “in 

juan tentang pengganti Tryg- 

telah gagal. Dalan sidang 
up. 2 orang tjalon jgy di- 

adjukan tak memperoleh suara jg 
dibutuhkan, Mereka ialah Romulo 
dari Pilipina jang diadjukan oleh 
Tiongkok” Kuo Mintang dan 
Charles Malik dari Libanon jg: 
diadjukan oleh Sovjet Unie. ' 

PROVOKASI KUO MINTANG. 
Dari Taipeh Ant. UP warta- 

     

   & 

“kan bahwa kalangan militer Kuo 
Mintang mengatakan hari Kemis 
jang lalu bahwa menurut laporan2 
rahasia jang terachir pasukan2 
RRT membawa tank2 buatan 
Rusia, kesatuan? artileri, sendja- 
ta2 berat serta mesiu bergerak ke 
Indo China untuk berikan keku- 
atan kepada pasukan2 Vietminh 
(Ho Chi Minh) guna melakukan 
»penjembelihan” pada tentara Pe- ' 
rantjis, 

Mengenai Korea selandjutnja 
dikatakan bahwa diduga 2 divisi 
RRT mengikuti 2 kesatuan ten- 
tara Korea Utara dari Manchu- 
ria melalui Yalu. Tapi jang kini 
Hn 2 divisi berhenti di 
imuichilditepi sungai Yalu daiam 

djarak jang dekat dari Antung. 

PROTES TURKI KEPADA BULGARIA 
Pemerintah “Turki telah me- 

.njampaikan protesnja kepada pe- 
merintah (ulgaria berkenaan de- 
ngan insiden 'jg baru terdjadi 
diperbatasan Turki-Bulgaria da- 
lam mana 2 serdadu Turki men- 
dapat luka2.—Ant. — AF.P 

  

ka kembali 

di Farnbo- 

rongh (Ing- 

“geris). Disi- 
ni diadjar- 

kan pema- 

kaian . gas 

turbine dipe 

sawat2 ter. 

bang dil — 

BIS. 

  

Perantjis tetap tjurigai Djerman 
RI Paris Ant./Reuter wartakan bahwa Dewan Perwakilan Pe- 
rantjis telah menjetudjui rentjana pemerintah untuk membatasi 

persendjataan kembali Djerman, terhadap ikut sertanja dalam ang- 
katan perang Eropa dibawah pengawasan menteri pertahanan Eropa, 

Hasil pemungutan suara ialah 
348 lawan 224 suara. Setelah pe- 
mungutan suara, perdana menteri 
Rene tleven berikan djaminannja 
bahwa Perantjis tak akan setu- 
djui dgn dipersendjatainja kembali 
Djerman sebelum sjarat2 jg dia- 

'djukan.oleh  erantjis diterima oleh 
negeri2  Pakt Atlantik. Seperti 
diketahui sjarat2 jang diadjukan 

“oleh Perantjis ialah : 
“ kb: Penanda tanganan persetu- 

djuan tentang penggabungan 
Industri berat di Eropa. 

2. . pengangkatan seorang men- 
“ teri pertahanan untuk seluruh 
Eropa Barat dan 

3, pengangkatan suatu parlemen 
untuk mengawasi kementeri- 
tadi. 

Mana jg. Gerilja, mana 
pengatjau ? 

Berhubung dgn. salah suatu hal, 
Kepala Daerah Sulawesi Selatan, 
Entji Saleh Daeng Tompo menerang- 
kan, bahwa pertukaran fikiran an- 
tara beliau dan Komando Pasukan 
Sulawesi Selatan baru2 ini tidak 
terdapat perselisihan faham tentang 
penjelesaian masalah Gerilja Sula- 
wesi Selatar, Diterangkan selan- 
djutnja, bahwa masalah tsb. pada 

  

achirnja harus diputuskan oleh Pem. 
pusat dan untuk ini Komisi inter- 

» departemental sedang giat bekerdja 
dalam mentjari djalan sebaik2-nja 
untuk memetjahkan soalitu. Achir- 
nja diharapkan bantuan sepenuh- 
nja dari masjarakat. Dikatakan ma- 

sjarakat harus dapat Imembeda2- 
kan jang mana diantara kaum Ge- 
rilja jang sungguh2 patriot dan jg, 
mana gerombolan2 liar jg. sekarang, 
mengatjaukan masjarakat dgn. me- 
lakukan perampokan, dan. pembu- 
nuhan, Pem. akan bekerdja bersama 

: dengan Komando Sulawesi Selatan 
untuk membasmi pengatjau2 tsb. 
R.M. 

pada hari Kemis sore. Resimen .ke-7 .dari divisi. tersebut kabarnja 

| telah lewati Chosan dan kirimkan 
sungai Yalu, 

Sementara itu perlawanan Ko- 
rea Utara jg makin sengit difront 
divisi kesatu Korea Selatan telah 
memperkuat kabar bahwa pasu- 
kan2 RRT telah melintasi perba- 
tasan Manchuria. 

Pasukan2 Korea Utara, difront 
tsb telah diserang dgn hebat oleh 
pasukan2 infanteri Korea Selatan 
dibantu dgn tank2 Amerika dan 
kesatuan2 artileri dari 3 djurusan. 
Pasukan2 Korea Utara telah dapat 
pertahankan kedudukannja walau- 
pun diserang dari udara dgn tem- 
bakan2 mortir dan meriam serta 
diserang pula oleh infanteri jang 
kuat dgn bantuan Amerika. 

Komandan divisi kesatu Korea 
Selatan djenderal Paik Sun Yup 
katakan bahwa musuh jang diha- 
dapinja sekarang ini pasti adalah 
pasukan2 RRT. Penasehat Ame- 
rika untuk divisi kesatu Korea 
Selatan: 'tidak maw beri: sesuatu 
spekulasi: mengenai hal itu tapi 
menurut . pendapatnja. nerkemba- 
ngan hari Djum'at mungkin akan: 
dapat mendjernihkan suasanakea- 
daan. Kesatuan2 pendahuluan dari 
brigade kominis jg telah seberangi 
sungai Toayon disebelah utara Si- 

patrolinja 3. mil ke Utara lagi ke 

nanju pada Kemis pagi, kini nam- 
'paknja menghadapi pasuxan2 Ko- 
rea Ultara jg terkuat sedjak" dja- 
tuhnja Pyongyang. 

Ketika hari Rebo malam jl. 
pasukan Korea Utara dgn diban- 
tu dgn tank2 telah adakan. sera- 
ngan2 pembalasan: terhadap! be- 
berapa patroli pendahuluan" dari 
resimen ketiga Australia jg tjoba 
seberangi sungai itu. | 

TRANSMIGRASI DIBAWAH 
SOSIAL. 

Oleh pemerintah pusat kini telah 
ditetapkan untuk meletakkan urusan 
transmigrasi dibawah kementerian 
Sosial. Putusan ini telah diambil di- 
sidang kabinet kemarin dulu. 
Didalam soal transmigrssi ini pe- 

merintah "akan segera mengadakan 
suatu dewan perantjang: (olanning 
board) supaja urusan transmigrasi 
Ini dapat lebih mudah dan' lebih baik 

dilaksanakan. “Ant. 

— Dalam September dan. October 
th. 1950, dari Djawatan Penerangan 
Kabupaten Brebes, telah mengada- 
kan Penerangan.-Mobiel dgn diikuti 
oleh fihak Tentara, Pamong. Pradja, 
Djawatan Sosial, Djawatan Kese- 
hatan dan Djawatan. Agama, ke de- 
sa2 daerah Ketjamatan Djatibarang, 
Wonosari dan Bulakamba, 

& 

  

— 17 JEWELS 

  

  

  

! 1 Polshorloge 17 jewels, waterproof, shock-proof, antimagnetic, warna wij- 

| zerplaat istimewa, model paling achir. 

| 
| 

HARGA MELAWAN R 175,—- GARANSI —,1i2 TH. 

Bar u terima: Merk termasjhur, paling baru: misalnja: MOVADO, 
| MIDO, ELECTION, TITUS, WYLER, ASTIN, VULCAIN, PONTIAC 

dll, jg. tidak dapat disebutkan semua, 

    

  

SHOCK-PROOF-.R 175. 

HORLOGERS 
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Sonar Ki Ki 
srtan aan (ab. sepenuh?2nja. 

lambat2nja tg. 10 Nop. 50. 
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ewa ! 

  

HADIAH: 

  

No. 1 uang £ 200,— dan tjuma2 langganan 1 tahun sk, 
No:-2 uang £ 100,— dan tjuma2 langganan 6 bulan 
No..3 uang f '50,— dan tjuma2 langganan 3 bulan 

  

  

  

| ANGGUR KOLESOM 
D0 TIAP 5 KOLESOM) " 

|. A. Anggur Obat kuat jang termashur (Anggur " 
4 Kuat: tambah-sumsum, darah, napas dan te. 

5 naga) ini Anggur terbikin dari rupa2 bahan 
obat jang mahal Kolesom Tulen, dan berfaedah 

- sekaliuntuk orang lemah dan kurang kekuatan, 
putjet serta kurang darah bagi orang lelaki 

d dan perempuan tua dan muda. 

2. Kolesom Anggur PO THAY, untuk Orang ha- 
II amil badan lemah, kepala pusing, Sakit perut, 

tumpah2. Pinggang, kaki bengkak dll. perlu 
sekali diminum sampe tjukup 

. ting, mamah dan anak, bajinja, 
3. Anggur Beranak SENG HWA speciaal Pram- 

puan sesudah bersalin keluarkan darah busuk, 
Gan tambah darah baru, berguna sekali badan 
Linu, masuk angin, kurang 'ser tetek, bikin 
hapsu makan, kurang kuat badan dil, 

Harga satu botol besar £ 12.50,  ketjil £ 7.50." 
2. Bisa dapat beli dirumah Obat dan. Toko, P. & D: 

| DIKLUARKAN' OLEH PABRIK ANGGUR: 
"REN AY" & Co. 

PESAPEN' KALI No. 4 — SURABATIA. 

dalam bun- 
di kesehatan. 

    ti 
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I- APA & SIAPA: 
SUKA DUKA: ISTERI TENTARA” . 
TJERITA PENDEK: .BUNGA GANG HAUBER 
PARA CHANSONNIER DI MONTMARTRE 
BUNGA WIDJAJA KUSUMA 
DAN LL: LAGI JANG MENARIK DAN MENGHIBUR 

D. D. 

. TATA USAHA 
Tugu 42 — Telp. 202 

JOGJA.   
    

    
    
    

    

   

     

    

    

    

   

      

4-tahunan sk. ,Hasional Edisi Jogja !! 

      

       C.S,W, 504 “105 » &, 
   

  

    

» Mengapa Tn./Nj./Nn. belum berlangganan Harian Pagi ,, NASIONAL” Edisi Jogjakarta ?" 
BATJAAN BARU UNTUK TUAN 

TENGAH BULANAN 

dunia Islam. 

  
Ditjari agen2 jg giat 
dimana2 dengan con- 
disi memuaskan: 

Berhubunganlah — de- 
ngan segera. Na 

281—10 

GEMPIT, 
MENGUMANDANGKAN SUARA ISLAM 

mempunjai bentuk tersendiri, origineel, lain dari jg ' 
lain. fenuh dengan kupasan2 dan gambar2 hangat ' 
mengenai mas'alah dalam dan luar negeri, terutama" 

Nomor pertama terbit pada tg. 17. Nov. 1950, 

| KRAMERIJEN 

Ig. Patjinan 112 — DJOKJA — Telp. 784. 

untuk bukan -langganan !!! 
»NASIONAL" Jogja dan Semarang serta mingguan ,, NASIONAL" Djakarta Djawaban ja terbaik “akan kita 

idem idem iden muat dalam ,,nomor 4 - tahunan” idem idem idem 'sk. ,,Nasional” -edisi Jogja pa- 

da tg: 15 Nop. 50... 319—10 
  

  

    

Harga langganan: 1 
Sekwartal:" Mud "oa 
Sebulan . . , £ 375i 
Senomor': An 

Iklan berdamai, Ehi “ 

Hormat 

Red./Adm. »GEMPITA" 

Djalan Garuda 32 "     Djakarta: 

r— PEMBELIAN 
SURAT2 UNDIAN BARANG-BARANG NEGARA 

Tanggal PENARIKAN 1 
Sebagian 

IMOCO-Tugu 20- Jogja:   322—10 - IRAK 

jang kesIII 
Untuk pembelian surat2 Undian 
Kota Jogjakarta dan sekitarnja 

1. Toko. BAROE Patjinan «: “17 2.» BABAH. GEMOEK ak Ta AN 3 LINGGO mo 1 4, a MEDAN 4 BE Im JAPI GOEN AN « Kan 90 6. 5 PANTJA SILA Malioboro 7. ia POERI Ja 87 8. s BIPER Tugu 121 9. firma: HARAPAN Ng 30 10. TM DSOw.. 

barang2 HADIAH dapat ' dilihat an: 

BANKING 
Phone. 550 

Barang2 Negara ke III dalam : 
dapat. pula dibeli: pada: | 

" 20 
dan 2 DESEMBER 1950, 

Pusat Pedia alan KEL 
and TRADING CORP. Id," 

Jogjakarta. |  



    

    

    

  

   
   

    

   

     

  

   
   

  

   

   

      

    
   

   

   
   
    

        

   
    
   

  

    

      

diarnegara sdr. Sanusi bertanja: 

. sebulan. 

& 200 bi. Jg mengkorup #1000.000 — 

200.000 bulan. 
Akur, bung Sanusi. Soalnja tinggal: 

| bagaimana menangkap jg korup itu. 

| Pihak Korea. Utara dipersalahkan, 
memperlakukan tawanan dengan sewe- 
nangZ. Main tangkap, main bunuh. 

Korea Selatan pun dituduh memper: 
lakukan tawanan dengan sewenang2 
pula, Main tangkap, main bunuh. 

sal 

menang jang benar. Jang kalah jang 
salah. 

: Apa bukannja jang salah, 
Tanja Bung Kriting. ' SI 
Tentu ! Jang salah, seleh. Tapi, kalau 

kalah !! Se 

P3 

Tarip listrik diadi urusan terus. Aniem 

| bilang ! harga mesti harus naik. Sebab 

- perengkosan naik: , 
Para lengganan bilang: harga sudah 

terlalu tinggi: Aniem mau untung ter- 

lalu banjak! 
Alasan Aniem, betul. Memang sega 

la apa naik. : 

"Tetapi alasan lenggananpun betul. 

Biar tjuma berkurang sedikit sadja ke- 

teriak2. 
» mBok diperiksa 
perongkosan- berapa keuntungan, 

Memang tarip nggak bisa turun sen- 

diri. Kalau naik sih sendirian sadja. 
Nggak pakai pamitan!! 

BERABE. 

  

Melajani dengan Conditie 

TEPATI MURAH! — RAPIH ! 
Meubela (medja, kursi, dipan, dll.) 

Balungan2 rumah (tjagak, usuk 

|dIL,) mainan anak2 (kuda2, en: 

. 1 tok2, dab.) $ ) 

Hubungan pada: 

: 5 R. Moh. Sijafiie 
rsh. kaju » SAMPURNO" 
emetiran kidul 45 Jogia. 

Keren sne 
“ 

kapotan hari ini pendak2, Dari Ban aga 
1. 1815 

Pentjuri ajam ad f5.— hukumannja 
seb Koruptor jg menjulap uang: 

.#1000:— dijadi hukumannja 200x1 bl: 

djadi harusnja dihukum 1000 x 200 x1 bl. 

$ naa siapa jang benar, siapa jang F 

Biasanja sih gampang sadja. Jang 

seleh? 

untungannja- pihak ondernemer mesti . 

lagi sadja. Berapa 

U
M
U
M
 

  

   
   

  

Ba aan ana 

   

   

  

— .KBDAULATAN RAKJAT 

  

09.15 

“Lan 

11.20 
71.30 Bantiak Dojok oleh keluarga ,,Barisan Kuping 

| Hitam" dibantu oleh G.S. Dojomardowo bg. I. 

MU
NN
UN
WN
T.
 

5 FA 

aa
 

“Bai 

Dunia olah raga 

Piano Solo. 

Jogjakarta. 

Obrolan. Pak Besut, 

1 Bertunangan. 

Rr. MM, MM. SITI SATARI 

€ dengan 

R, J. SUSANTA 

“Bantul 
ndung. 

D0 SABTU, 28 OKTOBER 1950. 
: 06.35 Genderan pagi oleh G.S Dojomardowo. 

1705 Gending? dolanan bal oleh Wilosoprodjo 
1 

19.30 Sandiwara radio oleh ,Raksi Seni". 
20.30 Gema malam hid- ,,Sarina”': 
11:20 Kongkurs penjanji laki2 lagu2 krontjong dan 

: langgam di iringi Orj Poniman. 

ACHAD, 29 OKTOBER 1950. 

01.45 Suara Minggu pagi oleh ,,Tarti Sekawan". | 

1 09:30 Uion-ujon Hadiluhung langsung dari Kraton OR 

2 Jogiak 

5 19.30 Krontjong/Langga
m hid. ,, Penghibur hati'” bg: I. 

OMUNN UN NK UNUMNNK NK NUN 

“B.O.P.K.R.I. — Jogjakart 
Segera akan membuka: 

2
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DAA 
“dalam 

Film perarg berisi... sedih. . 
njan jang tidak ada taranjs. 
AKAN DATANG: 0

T
—
T
c
8
 

  

     SABTU 28 O 

MINGGU MATINE djam 10 pasi. 

CAP YIPO.O PER 
The Lives of a Bengal Lancer 

5 sajang. «. kerelaan dan kebera- 

BLACK ARROW dengan LUIS HAYWARD. 

  

  

7 

KTOBER 1950. 
  

  

  

djam 5, 7, 9.     
13 th, keatas, 

FILM BERWARNA 

Mulai ini malam dan berikutnja. 

Dj: 4.30-—-7—9.15 Minggu pagi'aj” 10.30     

       Awi 1ho teshing food 
tear GWOY the bi t 

ny's dasi, & doham 
Maa Will the 1yCOO1 

  

     

      
  

Ba 

1215 Empat Sedjoli” menghias Siang. 
: 17.05 Taman Wasito oleh murid? Taman Siswa. 
18.15 Menjambut konggrss Pesindo !I. oleh Pesindo 

Diantaranja: 

17 TAHUN KEATAS.. 
Minggu OT

— 
SE
S 

334—10 
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1329—10 
bana Tara rrPne 7F 
a 

Kursus Guru — B. 

Sjarat2 penerimaan tjalon : 

1, lulus udjian penghabisan S. M. P. 

2. berbadan sehat (surat ketr. dokter). 

3. umur tidak lebih dari 20 tahun. 

4, berkelakuan baik (surat ketr. Pamong Pradjaj). 

| Pendaftaran: mulai sekarang. 
Tempat : 8.M.P. — B.O.P.K.R.I. Gemblakan 42, Jogjakarta. 

Waktu: tiap-tiap hari bekerdja dj. 7.30 — 12.— pagi. 

Uang pendaftaran: 

177—10 

f 5,— tiap-tiap murid. 

Pengurus Sekolah2 B.O. P. K. RL. 
aa Aa 

  (0 
(” Baru terima 

' Matjam2 ukuran. 

325—10 

  

  

Kertas kraft, Pastoor, Ds,, doorslag, d.L.l. 

Alat2 kantor dan sekolah, 
Tinta tjetak dalam dan luar negeri. 
Kertas roneo tinggal sedikit. 

, Harap jang berkepentingan berhubungan 

dengan alamat kami. 

Perusahaan Da g .ZAINAL" 
Lodjiketjil Wetan 14 — Telp. 406.   

  

  

Onkos beladjar turun, dic- 
taat diberikan untuk peladja- 
ran Ilmu. Peg. Buku AB TE 

Menerima murid sewaktu. 
waktu. Tiap bulan udjian, 

Kantor- Cursus ,,DARMO" 
Djl. Patuk 239. Tilp. 289. 

DARMO'S Constumiere. Pe- 
 ngalaman Can diploma Leera- 

yen Costumisre dari Knip Aca- 
. demy Modern luar Negeri. 

“4 Menerima murid sewaktu 2. 
'# Menerima pekerdjain djaitan. 

2 Djl, Pathuk 9, Tilp. 289 

324—10,       

  

—. 

MENGHEMAT DEVIEZEN LUAR NEGERI? 

Belilah barang-barang 

  

(Geglazuurd Aardewerk) keluaran 

  

HASIL USAHA DALAM NEGERI 

berupa: Servis teh, Tempat Bunga, Tempat Abu, Mangkok 

Sajur, dsb. dalam matjam2 warna, polos - kembang. 

HARGA TENTU RINGAN 
BANDINGKANLAH DENGAN HASIL LUAR NEGERI 

Dapat berhubungan dengan: 
.N.V. GIRIARDJO c.a. Tiabang Jogjakarta, 

  

KERAMIK 

  

  N.V. GIRIARDJO C.A.   

3
2
3
—
1
0
 

Tegalpanggung 24. 

  

    

    

bagainja. 

. 205—10 

ga Pusat (seluruh Indonesia) guna bahu-me 
merintah-Pusat buat: mentjapai. keamanan, 
bagi segenap rakjat (penduduk), maka dengan 
diseluruh Indonesia supaja 
mengadakan inisiatief pemusatan (sa 
hingga merupakan Tjabang R.T. unt 

— Selekasnja sesudah R.T, jabang Kabupate 
“berhubungan dengan Pusat (Djl. Tjirebon 1 

nanti akan diadakan Konperensi R.T. seluruh 
sasi dan langkah-langkahnja, mitsalnja : Kea 

 Pembanterasan Buta Huruf, Tjatjah Djiwa, 

| Ippress Djakarta 1887/1883 

Pimpinan ,,sementara” Fusat R,T. 

PIMPINAN PUSAT RUKUN. TETANGGA SELURUH INDONESIA 
.. MENJERUKAN : berhubung denga. 

| gerakan Rukun Tetangga jang sama dan tersusun rapi dari Ranting 

: mbahu dengan Pemerintah-Desa hingga Pe- 
kemakmuran dan kesedjahteraan bersama 

n sangat. mendesaknja keperluan untuk diadakannja 

di-ibu-kota Kabupaten atau Kotapradja 

(samenbundeling) R.T.-R.T. ditempat itu sendiri, se- 

uk seluruh Kabupaten atau Kotapradja. 

n atau Kotapradja itu berdiri, maka diminta 

2 

manan, Kesehatan, Perumahan, Koperasi, 
membantu PEMILIHAN UMUM, dil, se- 

(Kelurahan) hing- 

ini mengharapkan kepada tiap-tiap R.T. 
(Gemeente) segera 

Djakarta), karena dalam bulan Nopember 

Indonesia untuk menjempurnakan organi-   
Mr. K.R.M.T. WONGSONEGORO/Ketua Umum. 

A.S. W. S. DARONO/Seer. Umum. 

  

  

“IraNDA-MA 
3 

  7 

TA PERAJAAN | 
USIA LANDJUT G.B.C. 

Berhubung dengan hal tsb. diatas, maka untuk Tuan2/Njonja disa- 
djikan kumpulan buku? jang baik dengan rabat jang memuas- 

— DJAKARTA 

kan, hanja untuk sekali sadja. bertem R3 £ Bi pat di Sekolahan 
Sa Pergunahasilah kesempatan jang istimewa ini, untuk mengisi lemari | Mochammadfjah Suronatan 

. buku. (Djl. Gerdjen) Jogjakarta. 
“Daftar-harga boleh diminta dengan pertjuma dan ditrima dirumah. 

PENGIRIMAN DAN PENERBITAN BUKU-BUKU 

ERSATUAN TENAGA" 
ALAN PEKALONGAN 

apaan 

Kursus Radio Teknik 
(VKuratek") Sore 

Membuka rombongan baru, 

mulai tgi, 3 November 1950, 

Pendaftaran peladjar mulai 
sekarang, disertai wang pang- 
kal f 190 — 

TEMPAT TERBATAS 
Keterangan pada: 

311-10 

  

  

  

0... LELANG KAJU 

    Sa Ba 

  

5 

| . butanan bagian ke HI di Semarang. 

Pemalang, Balapulang, Margasari dan Prupuk 
“Lelang dimulai djam 9 pagi gedung “Balai Pradjurit” 

| Dj. Patjinan TEGAL. 
Daftar kapling dapa diperoleh di Kantor Kehutanan Daerah 
Pemalang, Balapulang dan Kantor Inspeksi ' Djawatan 'Ke- 

    

Pemimpin ,,KURATEK” 
Djl. Kauman 12, Jogja.     O

T
—
9
2
8
 

  

Pada hari Kemis tg. 9 Nopember 1950 akan diadakan lelang : 
besar, untuk umum : Kaju2 jang terletak di penimbunan2 dari 

Kehutanan Daerah : Pemalaug dan Balapulang di 

  

  

sanja. 

jang sangat membutuhkan 

watan Distribusi 
diatas,   

   
   321-10 

TI 

    

      
hope? 

lent? 
backto his 

Ati Maura Andi am 

  

  

MATINEE djam 10. 

DITJARI. 
Beberapa tenaga Bidan untuk ditempatkan diluar Kota Jogjakarta. 

Pelamar supaja datang di Kantor Kesehatan Rokjet Tjokroku- 

suman 5 (Djetis) dengan membawa Surat-2 idjazah d.L.l. 

2 $ : Kepala Djawatan Sosial bg. Kesehatan 
Rakjat Daer, Istim. Jogjakarta. 

NGGAL 2 MALAM: 

"SOFIA" 
Suatu film jang menurut aliran djaman. 

Actueel dan menarik perhatian 
Dengan pemain2nja: 

GENE RAYMOND, SIGRIT CURIE dil. 
Penghantar: FOX” MOVIETONE NEWS No. 37/50. 

SEKITAR PERTEMPURAN DI KOREA, 

PERLOMBAAN BERMOTOR, dll, 

come 

  

    

    

. rahasia ATOOM. 

  

E busa e PA La $ 

Produced by” STEPHEN AMES - Directed by. RICHARD WALLACE » Screen Ploy by BORDEN CHASE sad JOHN TWISI 1 
DJAM 19 —:DAN 21. 

Film Tycoon menggambarkan: Ketegangan hati dan kekerasan keben | 

dak seseorang jg tidak mengenal rintangan bagaimana besarpun.... 

achirnja dia menang djuga... SAKSIKANLAH!, 

  

   
Dokter MARTOHUSODO.   4 € 

Murai ini malam dan berikutnja. - 
aa” 

: x 

ILMU PEGANG BUKU -ADMINISTRASI 
STENO-MENGETIK - KORESPONDENSI . 
Bahasa ?. BELANDA-INGGERIS -ARAB: 

JIS- TIONGHOA 454 

17 th. keatas. | 1 

       
      

Dj: 5-7—9, Minggu pagi dj: 10.30 

ROAD TO SINGAPORE. 
Pg: BING CROSBY POROTHY LAMOUR BO8 HOPE       pebaajanan R Z AN ! Tuan/Njonja menghendaki: Njanjian jg merdn ? 

si etp Uu Lelutjon jg sehat ? 
x aena BANDUNG “Lu Semuanja ini teranNah dalam film Road To Singapore dg ...... z 

LEE Terus terang: tidak melihat berarti rugi. 332.10     
  

    
    

    

  

24 DJAM 
Bisa' membikin TJINTJIN KAWIN model “jang paling baru, kerdjan HALUS dan 

ongkos pantes, didalem tempo 24 djam selesai, bila perlu bisa di pertjepet lagi. 

Djuga bisa membikin segala matjem PERHIASAN model jang 
istimewa dengen pake BERLIANTEN. 

DKSInG Horloger 

PETJINAN 30 — DJOKJA 

  

    

   Juwelier 

  

  

  

  

DIDJUAL 

1 mesin djait tangan baru gres 
Tjari di Alamat Kepertjajaan, Marika lebih Seneng 

Ja'nt sebelum peperangan sudah terkenal 
Kembali, tetap berlengganan lagi. 

Pasar Mas, TJONG& Co.” Malioboro 37, Jogja. 
djangan ambil risico, pakailah mas 22 Karat, lebih menguntungkan.. 

#» SUDAH ada sedia Tjintjin Kawin, Kalung, Gelang, Subeng, Peniti. 
Liontin, Model baru2 dari 22 Krt. dan Bermata Berliant, 

# TRIMA pesenan, kerdjaan tjepat, Radjin, Alus, Tukar- menukar 

Model Baru, Djual beli. 

# ARLODJI Tangan Model baru, harga melawan. 

# KAIN Batik Istimewa, alus & harga obral, f 25.— dan f 45.--. 
333.—10 

babi Te hand” 
Bisa diliat di dil. Kintelan 12 
(podjok Beteng Wetan). 

3165—10 

PENGUMUMAN 
. TOKO ,,TJAMPURSARI” 
MULAI — 1 NOV. 1950 

1 PL ,. 

    
  

  

    

  

      

   

PINDAH : 

D1 DJL. NGABEAN 
JOGIAKARTA No. : 3 

329—10 2 P Tg 
ng 

Panitya Aksi Umum Penentang 
Kenaikan Tariet Aniem Semarang. 

PENGUMUMAN. 
i. Pada nanti tanggal: 3 dan 4 Nopember 1950, PANITYA 

AKSI UMUM PENENTANG KENAIKAN TARIEF 
ANIEM, akan mengadakan KONGGRES .PANIIYA seluruh 

         

   BUKU -BUKU KEPOLISIAN D.L.L. 
K.U.U. Hukum Pidana... R 9:90 
K.U.U. Hukum Tentara... 5,50 

   

            

     

  

Indonesia di G.R.I. SEMARANG, untuk: H.I.R, 5 k jang dibarul .......,, 6,50 
a, Mempersatukan/membentuk Pusat Panitya Aksi untuk Tanja/Djawab K.U.U.HP . .,, 450 Sal Madanesik Tjap2 Djari (detacloscopie) » 1,50 

Tindakan dari Polisi,. ...,, 3,50 b. Membentuk Kesatuan Aksi untuk menentang kenaikan 
tarief ANIEM bersama-sama. 

2. Sjarat2 KONGGRES : 
a. Diminta tiap2 Panitya Aksi ANIEM setempat, me- 

ngirimkan utusannja (paling banjak 2 orang) pada 

Ordonansi b. Poiisi . 
Kewadjiban Polisi ....... 

: Pen. Proces Verbaai.. .... 
Proces Verbaal (de Boer) .. 
Reglemen Dinas b. Polisi . . 
Peraturan,Lalu lintas..." 

4,50 
3,50 

» 450 

tanggal tsb. p » » 
b. Selambatlambatnja tgl. 1 Nopember 1950 utusan su- Danar tao San png Pa, 

dah mendaftarkan (setjara tertulis) kepada Sekreta- Tatanegara Indonesia 1... , 1 
riat Panitya Konggres. La Pa KAA SA 

c. Tiap2 utusan harus membawa surat kuasa dari Pa- Morata - Dengigaga 252 300 

nitya-nja masing-masing, dan membawa uang R 100.— Dasar2 pel. Politik an Tara 1 at 
(seratus rupiah) untuk beaja Konggres, makan dan Undang2 Neg. Kesatuan .., | 3— 
tidur selama waktu Konggres. (untuk 2 orang), 

d. Beaja perdjalanan dipikul oleh utusan masing-masing. 
Pengumuman ini, supaja dianggap sebagai undangan. 

SEMARANG: 24 Oktober 1950 mm. 

SEKRETARIAT  PANITYA (KONGGRES. 
G.R.I. GENDONG (DjL. KARANGTURI) 

Ongkos kirim 10 YSedikitnja R 0,56 

Sedia buku2: Stensil 8.M.P, 
untuk Klas I, JI III. 

Djual dan Beli buku2 Pengeta- 
huan. Lama dan Baru. 

| Silahkan berhubungan. 

3. 

       
— PENGUMUMAN: ——- 

Mulai pada tgl. 30-10-1950 telah dapat dimulai : 

1. Pembagian gula pasir kepada Pegawai Negeri, Penduduk 
Kepala Somah dalam Daerah Jogjakarta, sebagaimana bia- | 

Pembagian ban sepeda kepada Badan2/Organisasi2 dan 
, 

Pendaftaran dan keterangan lebih landjut di Kantor Dja- | 

Tjabang Jogjakarta Malioboro No. 85, 

Distribusi Tjabang. Jogjakarta. 

    
  

SECRETARIAAT KONGGRES : ENG Lp TT 
2 Ap AN SEMARANG. aa 3 ana 

312—19 . DJUMIRAN. Pa Lajur 
Li Ke INGIN NN 

  

Ha 
| “ Treponematoses (Patek) Control Project of the 

On PN AG SE TN 
mg STENO — TYpiIsT 

experienced in English shorthand and typi 
Apply in person'9 5-12 to: an 

   
| Professor Hasselmann | 
| World Healt Organization. | 
| Djawatan Penjelidikan Dan Pembanterasan Penjakit Rakjat | 

318-10 Djalan Kintelan — 23 Jogjakarta. 

Jogjakarta, 26 Oktober 1950. 
Djawatan   v    
    

      314—10 
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Typ. ,,Kedaulatan Rakjat'” 737/INA/T 
       NYA Ren    
 


