
    

     

  

Piltibilkan olah Badan Penerbit 

tak ada di Indonesia? 

HARIAN UMUM 
nKedaulatan Rakjat" HAngwatka 

    
    

  

. 

ia Indonesia - Belanda di 

  

   

  

5 Pss.) 

    

5000 Anggota Polisi untuk 
Indonesia.Timur. 

MEDAN PERTEMPURAN ' KOREA: 

Dipisi 24 USA Untuk seluruh Indonesia Timur 
kekuatan polisi akan berdjumlah 
5000 orang, demikian Sukamto, 'Ke- 
pala Polisi RI setib#nja dari Menado 
Gilapangan Mandsi. Ia menerangkan 
kepada pers, bahwa segera akan di- 
Kirim anggota? Polisi dari Indonesia 
Timur untuk herscholing dan her- 

  

  

  

Langganan : 

BIROLAN 20 PAS f 6.— 

PN TORAN | ea Dan aa hh f 0.35 

ea , 

Adpertensi: 

1 milimeter, l.kolom ..f 0.50 

      
SELASA 31 OKTOBER 1950 

  

» a 

sampai 38 mil 
perbatasan Manchuria! 

'emerintahan 
Irian Barat 

| A. SALIM jang baru2 ini tiba k 
ngundjungi konperensi jang ke-II & 

s” di Lucknow (India) bersar 
     

  

   

  

    “di Djakarta sesudah me- 
#Inststute of Pacific Re- 

rachman dan KJJ.- 
emarin, bahwa kon- 
partikelir dan jang 
dak sebagai orang 

   

          

   

tanjaan mengenai kesan? 
H.A.Salim menjatakan, as 

TTABU A Konparoga ke11 dari Insti- 
| tute of Pacific-Relations” itu mem- 
| punjai tjorak baru jg, berlainan dgn 
konperensi Lembaga tsb. tahun2 se- 

. belum sebab dalam konperensi 
o pula wakii2 negara2 baru, 

edi Timur Djauh itu, 
rnasional dari Nasiona- 

Djauh. Tidak ada 
ag rapat2 tsb. untuk 

sesuatu keputusan atau 
an Sesuatu andjuran. Soal 

ng dibitjarakan dalam 
isalnja soal Irian Ba. 

      

        
      
    

      
    
    

  

   
lai       

kan wakil Amerika. 
rat, kedudukan Komunisme di Asia 
Tenggara keadaan Asia Tenggara 
dewasa ini, perkembangan? baru 
di Djepang, kemungkinan diben- 
tuknja Pakt Pacific, hubungan 
antara Asia Tenggara dan USSR dil. 

Atas pertanjaan bagaimana penda- 
pat konperensi mengenai Irian Barat 
dinjatakan bahwa dalam konperensi 
tsb. ada jang mengusulkan (wk. Ame- 
rika Serikat) untuk dibentuk pemerin- 
tahan bersama Indonesia —Belanda dan 
diawasi oleh PBB. 

Ir. Surachman menjatakan, bahwa 
| sesudah habis konperersi Lembaga 
hubungan antara Pasifik itu, ia me- 
ngundjungi Dewan India untuk so- 

trening ke Djawa sedangkan dari 
Djawa akan didatangkan kader? dan 
pasukan?” untuk mengustkan dan 
mempererat hubungan dengan Ma- 
sjarakat. 

Tentang kriminateit dikatakan, . 
bahwa keadaanja normal dan hanja 
mengensi soal2 ketjil. Setibanja di 
Djakarta, Sukamto akan segera 
mengnndjungi Sumatra Selatan dan 
Tengah. Ant, 

Menudju ,Bendungan Dniepr Korea”. 
pai infantri ke-24 Amerika berada pada 38 mil dari perbatasan 

Manchuria dan ,,bendungan Dniepr Korea.” 
Mereka menembus perlawanan jang sengit dari pihak Korea 

Utara, dan kini menudju kearah Suiho, dimana terdapat suatu waduk 
besar dan pabrik pembangun tenaga listrik jang terbesar di Korea 
serta rantaian bendungan2 jang membangkitkan tenaga hydro-elek- 
tris untuk Tiongkok dan Siberia, seperti bendungan Dniepr untuk 
Sovjet Uni barat. 

    
   

re $ nja Antara memperoleh TNIKONTRAKL, Je komunis di Indonesia  keter! dari djurubitjara Guber- E 1 ni 2 sebagai dinjatakan mur Militer tentang beristlwa tems | y,SYATA ledakan granat disu- 3 arl Marx. Tubuhnja bak me Ik tsb a.l. adalah sbb: | sena Aa ah Kana Nan 2 ada di negeri ini. Tem pertama dilepaskan oleh | PAR Pa. 5 'kanjat le Ika tenunan Ian a, di Gudang AD.L. malam kira2 djam 10.30 di- 

ipling betul2 merupak 
antara Timur dan Barat    

    

olitik, sosial dan 
'perbur , tapi, kian Salim, dia 
tidak melihat Komunisme di Indonesia 

   

| sebagai suatu antjaman bahaja ig njata- 
ai Komunisme di Asia 

| Ginjatakan bahwa sembojan2 jg di- 
pergunakan golongan tsb. jalah me- 
nudju hapusnja Imperialisme dan 

italisme. Dalam hubungan ini 
erlu ditegaskan, bahwa selama di 

| Asia masih ada negara Barat jang 

  

  

berusaha mengembalikan kekuasa. 
| annja atas regara2 lain di Asia, 

1 a itu pula selalu ada kesem- 
leluasa bagi golongan Komu- 

e untuk melakukan gerakkan- 
Tentang Komunisme di Indo- 

takan, bahwa 80 persen 

    
   

    

  8 

nja India, Pakistan, Ceylon, . 

! 

3 | 
| Kan? berhenti karena fihak Bld me- | 

- kor al2 dunia dll—Ant.      
   

/ 

    

   
   

    

  

    
    

bak-menembak antara 
APRI— KE. 38 anggota K.L. ditawan. 

  

Ta ling gu malam jl. mulai djam 2 sampai kemarin ini di sekitar 
pasar Ikan di Djakarta Kota telah terdjadi tembak menembak antara 
an 2 APRI dan KL, Tembak menembak tsb berachir dengan 

1, 38 orang serdadu KI, jang sebagian besar terdirt 
   

  

   
     

    

'ban, sedang korban fihak rakjat belum diketahui. 
    

  

bagian Djatinegara. Penjeli- 
Gikan menjatakan, bhw diseki- 
tar Pal Meriam — Berenlaan, 
Djatinegara terdjadi pertem- 
puran antara anggota2 TNI — 
KL dari suku Ambon. 

Djalan Raya ke Djatinegara 
Giblokkir oleh PM dan MP 

jang ditudjuksn kpd pendjaga APRI | 
Pata ap Djakarta kota. Fihak 
APRI membalas tembakan itu dgn 
Giikuti oleh tembakan2 lain dise 
kitar gudang tsb dgn mengadakan 
stelling. Anggauta APRI Bataljon 2 
jang berada ditempat tsb turut 

la mengambil ian. pula meng -bagi Belanda. Menurut keterangan Usaha polisi- militer tidak meng- jg diperoleh, sedjak pagi hari hatsilkan utk menjelesaikan peris- | anggota2 KL dari suku Am | tiwa ini. Dan pagf harinja temba- bon dari tangsi Berenlaan 
mempertundjukkan sikap me- | 
nantang. Tiba2 malamnja ter- || 
Gengar ledakan tsb. Apakah | 
Gjuga terdjadi korban belum 
lagi diketahui | 
Sampai waktu beritaini di- | 

buat suasana disekitar Beren- | 
laan masih genting. Ant. | 

  
ngibarkan bendera putih sebegai | 
tanda menjerah. Kurang lebih 30 | 
orang serdadu KL oleh fihak APRI 

. Gilutjuti sendjata2nja dan ditawan. 
(Dim pditu ditempat lain terdjadi | 
tembak menembak antara KL dan | 
APRI hingga berlangsung selama | 
seperempat djam (15menit), kemarin | 
pagi kl, djam 9 terdjadi ten 

    

:totok. Dim peristiwa itu dari kedua belah fihak tidak 

ikut2 Ho Chi Miph terdiri dari 
| Nasionalis jg. sungguh2 meng- 

merdekaan, seluruh Viet- 

- Nasionalisme di 

ley menjatakan, bhw tu- 
pperensi tsb. jalah utk me- 
pertukaran pikiran menge- 

soal, misalnja Nasiona- 
ir Djauh, background 

1 .700.000 Dollar untuk — Pelabuhan Indone: 
— IINTUK 'penglaksanaan projek -pelabuan oleh 

8 diterima pindjaman dari Exim bank sebesar 
. Djumlah ini akan dipergunakan untuk pembelian 

tuk membuat bangunan2 pelabuhan. 
tian (toewijzing) patan ini aken 

a djumlah pem 

    

   
    

      

    
   

    

   

nembak disekitar Pasar i 
pendjagaan APRI, 8 orang KL jang 
mengadakan stelling dibelakang 
gudang A.D.P. dpt ditawan. Ang- 
gauts2 polisi militer jg sedang me- 
ngadakan patroli ditemb 

Lebih djauh dapat dikabarkan, 
bhwkira2 djam 10 pagi kemarin 
tembak menembak berachir. Dan 
ammal nja djuga terdjadi tembak 
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lo kesia telah 

at ,000, — dollar 

'mesin keruk dan 

  

  

  hubungan ,,Bantuan' 
EGA telah sanggup 
Indonesia. Ant. 
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Konperensi Perdam8ian Dunia: 

    

  

SE RENI 
| NX kemarin telah 

1 nja ialah: Surabaji 
|, “Selain itu, djuga 

  mberi- kil PAM djuga ada. 
tk  Soal2 jg dibitjarakan oleh Konpe- 

— rensi ialah PA 

“1, Pengiriman delegasi ke Kongres 
- Perdamaian Dunia ke II di London 
“tg. 1. 13 sampai 19 November jad. 
'2, Penjempurnaan Serikat. 

   

Meskipun sampai saat berita ini 
“ditulis belum selesai Konperensi, 

“ tapi sudah dapat dipastikan, bahwa 
“'Konperensi setudju setjara bulat 

Ikan pengiriman delegasi ke Lon- 
“don itu,pula disetudjui soal Irian 

an pembatalan K.M B. akan diper- 
angkan dim konferensi di Lon 

    

  

menambak antara KL dan APRI di 
daerah Djatinegara. Djumlah kor. 
ban kedua belah fihak belum dapat 
diketahui, Insiden2 tsb adalah suatu 
sebab karena belum selesainja pe- 
mulangan serdadu2 KL jg ada di 
Indonesia dan insiden2 didaerah Dja- 
tinegara sedikit banjak mempunjai 
hubungan dg insiden dikota Djakarta. 

  

Ta' pernah ada perselisihan 
APRI - Gerilja. 

Dalam pertjakapan dgn, Antara 
di Makasar djurubitjara pimpinan 
Gerilja di Sulawesi Selatan .a.1, me- 
nerangkan, bhw. dim, anggapan me- 
reka tidak pernah timbul perselisih- 
an antara Apri dan Gerilja. Dikata. 
kan selandjutnja, bhw. keterangan 
jg. telah timbul antara kedua belah 
fihak bukan pertentangan azas dan 
ideologie tentara Sbg. alat Negara, 
tetapi karena pemasukan gerilja ke- 
dalam APRI dg. bentuk Hasan Nud- 
din. Selandjutnja panitya interde- 
partemental akan turut berusaha 
sekuat tenaga untuk menjelesaikan 
massalah tsb. , 

MB - dibawa ke kian 
ite Pembela Perdamaian Dunia utk Indonesia 

ulai, dengan dikundjungi oleh beberapa tjabang- 
ladiun, Kediri Djakarta, Purwokerto, Jogja. dan 

hadlir utasan dari Sentral Biro Sobsi, Kowani Yu- 
(sat, Front Pemuda Indonesia. Gerwis Pusat, IPPI dan Pesindo. Wa- 

Selain itu, dikabarkan bahwa Prpf. 
Juliot Curie, ketua Panitya. Tetapi 
dari Komite Pusat di Paris, telah 
mengirimkan kawat kpd Mr. Assaat, 
Dr, Tjoa Sik In dan Kjahi Hadji 
Achmad Chatib persoonlijk, supaja 
djuga datang mengundjungi Kong- 
res pcdoman Pemerintah tsb. 

— Atas usaha dan kerdja sama 
antara Kantor Agama dan Bupati 
Sabupaten kepulauan Riau, maka 
mulai 1 Nopember 1950 ini akan di- 
buka satu Sekolah Menengah Per- 1 

tama Islam kependekannja SMPI di 
ibu kota Riau Tandjung Pinang. 

  
| Nu 

  
3 Ha Sabtu ih tg. 28 Okt. Misi Parlementer ig diketuai oleh Dr. f telah bertolak ke Nederland. Sebelum mereka berangkat aa terbang Kemajoran diadakan demonstrasi oleh berbagai organisasi dan golongan jang maksudnia disamping mengutjapkan ,,selamat dijalan” pun terutama untuk memperingatkan kepada misi itu supaja sungguh2 memperdioangkan tuntutan2 Indonesia mengenai Irian, jaitu sebelum tahun 1951 Irian Barat harus sudah masuk wilajah R.I. Gambar ,, Antara”. 

Resolisi masa djabatan Lie diper- 
. pandjang 3 tahun. 

Diusulkan 14 Negara anggauta, 

EBUAH resolusi jang mengusulkan agar masa dia 
Trygve Lie sebagai sekdjen PBB diperpan dang BNN ju 

telah diadjukan pada hari Minggu jl. oleh wakil2 14 negara ana- gauta. Negara2 ini'ia'lah USA. Canada, Cuba, 1 9 Inggeris, Junani, India. New Zeeland. Nicaragua. 
dan Jugoslavia. 

Eguador, Perantjis, 
Norwegia, Pakistan, 

  

Sidang umum diduga akan mem- 
peladjari dulu usul itu. Menurut 
piagam BB DK jang seharusnja 
mengangkat seorang sekdjen, tapi 
hingga hari ini badan itu telah 
menghadapi djalan buntu, karena 
adanja veto Rusia, Dalam pada 
itu Amerika akan mempergunakan 
segala djalan dan hak kekuasaan- 

wa diperuntukkan bagi alat2 jang 
mempergunakan frekwensi tinggi. 
Dikatakan djuga, bahwa alat2 
istimewa dari paberik tersebut 
ikut hilang pula. Ant.—Rtr. 

Tentara Burma rebut 
kembali 2 kota. 

- Pasukan2 pemerintah” Burma 
nja untuk menghalang2i setiap pada " hari Saptu. telah rebut 
tjalon lainnja. kembali 2 buah kota penting jang Sementara itu wakil Sovjet mula2 did vdvki pasukan2 pem- 
Malik hari Minggu ini telah min- 
ta supaja soal pengangkatan se- 
orang sekdjen dibitjarakan lagi 
di DK. Ant. Afp. 

Ahli rocket dan radar 
hilang 

Dari daerah Inggeris 
di Djerman 1 

Polisi Djerman Barat pada ma- 
lam Saptu merabenarkan berita2 
pers jang mengatakan, bahwa Dr, 

Walter Zimmermann, ahli rocket 
dan radar bangsa Djerman, telah 
hilang dari daerah Inggeris di 
Djerman. Markas polisi di Gou- 
titon, didaerah Inggeris, menga- 
takan, bahwa Zimmermann telah 
hilang sedjak 4minggujl. dengan 

brontak, jaitu Tangup dan San- 
doway, : 

Tangup letaknja didaerah pan- 
tai Arakan, Burma Barat, dan 
merupakan tempat jang penting 
artinja bagi strategis Sandoway 
djuga terletak di Burma. Barat. 

Pasukan2 pemerintah berhasil 
pula merebut sebuah kapal meri- 
am, mesiu dan beberapa doku- 
men penting. — Ant. AFP. 

Setengah tiang. 
Berhubung dengan wafatnja Radja 

Gustaaf dari Swedia, di Presidenan 
dan Kementerian luar negeri RI 
Djakarta kemarin dikibarkan ben. 
dera setengah tiang, Begitupun dju. 
ga di Komisariat Tinggi Bld. Sebagai 
diketahui Radja Gustaaf V itutelah 
wafat Minggu pagi jl. dalam usia 
92 tb. Ant. 

Bangunan? penting tadi terletak 
pada sungai Yalu, jang merupakan 
tapal batas antara Manchuria dan 
Korea, dan merupakan salah suatu 

sumber tenaga bagi Manchuria jang 
sangat penting. 

Pabrik tadi didirikan ketika Dje- 
pang masih berkuasa disana, dari 
sanalah dialirkan tenaga listrik ke- 
kota2 perindustrian Mukden dan 
Harbin serta pusat2 industri di Ko- 
rea Tengah. 

Dengan tiada pabrik pembangun 
tenaga listrik di Suiho ini, maka 
mungkin industri2 modern di Man- 
Churia, Tiongkok Utara dan Dairen 
serta pangkalan armada Sovjet Port 

Arthur ,,terpaksa berhenti”. Ant. UP. 

Tiga tempat direbut 
Utara - Tiongkok. 

Di Korea tengah pasukan? Korea 
Utara bersama2 pas. Tiongkok ber- 
hasil merebut kembali. Onjong, 
Kwansong dan Taegyong. 

Di Korea Tengah, kira2 2 bataljon 
Korea Utara dan Tiongkok mulai 
gerakan mereka terhadap ketika 

tempat tersebut tadi pada djam 2 
malam, malam Senin. » 

Pos komando di Kwansong : dan 
kedudukan artileri Korea Selatan 
Gidaerah tadi telah djatuh ketangan 
Utara: 18 meriam berhasil merega 

rebut dan djumlah pasukan Selatan 
jang tewas dan luka2 besar. 

Kesatuan2 Utara lainnja rebut 
kembali Onjong, 50 mil sebelah se- 
latan Chosan jang letaknja pada 
perbatasan Manchuria. 
Perkembangan? ini terdjadi sesu- 

Gah divisi infantri ke-7 Amerika men- 
darat di Iwen, pantai timur. 

Sementara itu djurubitjara korps 
ke-1 PBB mengumumkan, bahwa 
brigade Commonwealth kini berada 
di Chongju. Ant. UP, 

Songjin djotuh ke 
tangan Selatan. 

Kota Songjin, kota terpenting di 
pantai timur Korea sebelum Chong- 
jin, ketika hari Saptu telah direbut 

pasukan2 Korea Selatan sesudah ter- 
djadi pertempuran hebat. 

Pada hari Minggu suati resimen 

kavaleri dari divisi induk Korea Se- 
latan telah rebut Sangpodong, 3 
mil sebelah utara dari Songjin, te- 
tapi pasukan2 Korea Utara masih 
menduduki bukit2 dekat Songjin dan 
Sangpodong, dan masih memberi 
perlawanan sengit. 

Sementara itu semakin banjak tu- 
run saldju. £ S 

Dibagian front timur. laut lain2- 
nja, kesatuan2 dari divisiinduk Gan 
divisi ke-3 Korea Selatan melapor- 
kan, bahwa makinlama makin besar 
djumlah pasukan Korea Utara jang 
mereka hadapi. 

Gerakan Korea Selatan “kearah 
utara, jaitu ke-waduk2 Chosin dan 
Fuson, menurut .berita2 mendapat 
perlawanan dari, beberapa kesatuan 
Tiongkok”. 

Tank2 Utara muntjul 
SD TAN HER AKegI 

Dari Seoul wartawan U.P. menga. 
barkan pada hari Minggu, bahwa : 
sekarang tank2 Korea Utara mun- 
tjul kembali dalam djumlah jg besar 
dimedan peperangan, dan pesawat? 
terbang Amerika kini giat kembali, 

' 3.000 Orang pasukan 
Utara ditawan ' 

Berita AFP dari Tokyo pada hari 
Minggu mengatakan bahwa menu- 
rut maklumat markasbesaf umum 
Mac Arthur, ketika hari Saptu pa- 
sukan2 PBB: telah menawan 3.000 
orang pasukan Korea Utara. 
Djumlah pasukan Utara jang di 

tawan dengan demikian mendjadi 
lebih dari 130000 orang. 

“Bersambung dari halaman 4. 
  

tidak meninggalkan bekas2 jang 
dapat menundjukkan, dimana ia 
sekarang berada. 

Pembesar2 polisi itu menjata- 

Imbangan Kekuatandi Indo China. 
kan, pada malam Saptu ini mere- MENURUT kalangan dinas rahasia Perantjis pasukan2 Ho Chi 
ka sedang mengadji berita2 dan 
laporan2 tentang kemungkinan ia 
ditjulik oleh pihak Sovjet. 

Dr. Zimmermann dulu beker- 
dja didaerah Sovjet di Djerman, 
tetapi kemudian melarikan diri ke 
Barat, Polisi menerangkan, bahwa 
Zimmermann bekerdja pada se- 
buah paberik listerik jang istime- 

Sementara itu menurut keterangan 
tentara Ho kini telah mempunjai 
kira2 100000 tentara serdadu jg. di- 
daerah pertempuran Indo China, di 
antaranja serdadu Djepang jg. kata- 
nja jg. paling terlatih dalam tentera 
Ho itu. 

Ha Jabir ai besi Mon Penebesden AA ln an   Jia beliau ah 14 & Per aa is 51 riba AA ABANG Jono ARA 1-1 20 

Minh katanja mempergunakau 
Sendjata2 itu berasal dari perlengkapan2 sendjata tentara RRT jg dulu dirampas dari tentara Kuo Min 

  

alat sendjata buatan Amerika, 

ang. 
Kekuatan Perantjis oleh pembesar? 

tadi ditaksir kira2 145 000 orang ter- 
diri dari pada 40.000 tentara Peran- 
tjis dan 20.000 tentara legiun asing 40000 Serdadu? Afrika Utara dan 
45.000 tentara dari negara?! bagian? 
Indo China, Ant.—Up. 

  

  

          

  
 



    

   

       
    

    

   
     

    
    

   

     
— Blok kiri ti 

ITU 28-10 jl Hata 
ih telah melantik dgn. resmi 
ment “Kab, Klaten jg. 

  

     

      

| tertua Brodjoadirono untuk m 
Darsono (Masjumi) se: | 

wan re 

   

   
    

  

    

& 3 ? « 

n sidang. . 

atas nama Gubernur Dj. Te- 
wan Perwakilan Rakjat Dae- 
n membubarkan DPRD jang 

ukan supaja wakil2 Rakjat 
ja Pem. utk. membawa 
dan kesentausaan. 

di in oleh anggauta jang 
a DPRD. Hatsil pemilihan 
wandi (PNI) wk. Ketua. 

—. 

    
   

    
   

  

    

    
    

    

   

    

  

  

   

   
   

cutief) terpilih chma 
Dwddionanfowe (STII) 3 A. 
sum (Masjumi) 4. W s1 
(Pandu Rakjat) dan 

“(FKRI). Na 
|. Dikabarkan, sewaktu sidang 

|. bitjarakan atjara pemilihan Dewan . 
" Pemerintah Daerah, blok jg. biasa- 

nja disebut ,,kiri” jaitu blok Buruh, 
'Pemuda dan Tani menggugat Pem. 
setjara sengit sekali. Antara lain 

|. digugatnja Pem. memasukkan mo. 
|| Gal raksaksa asing, mengikatkan di- 

»  rinja pada KMB jang berdjiwa pen- 

djadjahau itu, sehingga akibatnja 
|. menambah sengsaranja Rakjat. Ke- 

| merdekaan kita hanjalah terbatas 
| pada pengibaran bendera Merah Pu- 

|. tih belaka, sedang Kemerdekaan po- 
| Jitik, ekonomi,» sosial dan militair 

sama sekali belum kita miliki. Oleh 
karena itu, wk.2 Buruh, Pemuda dan 
Tani tidak bertanggung djawab atas 
Dw. Pem. jg. akan dibentuk ini. De- 
mikianlah blok kiri dan seterusnja 
7 orang wakilnja meninggalkan si- 

. Sebagai atjara III setelah dilaku- 
| kan penjump atas anggauta2 

. Dw. Pem. Perlu diketahui, bahwa 
susunan DPRD Klaten terdiri dari 

    

     

    

   

  

   
   

  

            
   

   
    

  

   
   

   

1 Tata terdiri dari jang 

2194419477 beredar. 
Yan 

nurut neratja ringkas dari de 
@ Bank jang ditutup pada ' 
25 Oktober 1950, djumlah 
as-bank jang beredar ada 
R. 2.194.419.477. , antara 

.terdir lama sehar- 

ga R14.47834250 dan “jang baru 

R. 2.117.941.134,650. 
Uang kertas negeri jang diperedar- 

bank atas nama Pemerin- un Sp 
tah RI ada seharga R 392.770.404. —, 

antara lain terdiri dari jg lama se- 
harga R 238482.399— dan jg baru 
R. 154.288005.— Ant, 

e 

Djenazah Monginsidi c1. dipindah 

bada Hari Pahlawan tgl. 10/11 
jad djenazeh2 pahlawan2 Sulawesi 

Selatan Monginsidi, Emmy Saelan 

dan kapten Usman Djafar akan di- 

pindahkan kemakam pahiawan di 

Makassar. Oleh pihak tentara ma- 

kam ini akan dibukapada hari tsb. 
Ant. 

dung Utara, 

Il aka 

hentikan 

Perundingan buntu. 

Dikalangan buruh tiga perkum-, 
pulan kina jg terletak didaerah Ban- 

jakni Tjikapundung, 

Panglipurgalih dan Gunung Kasur 
kini timbul kegelisahan antara 600 

orang buruh, berhubung dengan di- 
petjatnja 300 orang sedjak 16 Okt. 
jg lalu. 

Untuk keperluan ini telah diada- 
kan perundingan antara. wakil Pu- 
tjuk Pimpinan Sarbupri dgn admi- 
nistratur2 perkebunan tersebut, jg 
berachir dengan djalan buntu. 

Administratur2 tadi menolak per- 
mintaan utk mempekerdjakan kem- 
bali 300 orang tadi dengan alasan 
kurang pekerdjaan dan Kurang uang. 

Dari ketua tjabang Sarbupri dida- 

erah tersebut diperoleh keterangan, 
bahwa pemetjatan ini dilakukan ka- 
rena. administratur2 tadi telah 
merasa disakiti hatinja ketika di- 
adakan pemogokan . dalam bulan 

Agustus jg lalu. Ketika itu adminis- 
tratur2 ini telah memerintahkan kpd 
buruhnja utk bekerdja kembali, tapi 
tidak dituruti oleh fihak buruh. Ant. 

.Moskovskaya Pravda” : 

Nepal pangkalan militer 
Amerika 

Surat kabar "Moskovskaya 
Pravda” hari Minggu tulis bahwa 
Nepal kini dikuasai oleh Amerika 
Serikat dan disana didirikan pang- 
kalan militer untuk mengirimkan 

alat2 sendjata dan mesiu ke Tibet, 

jang berbatasan dengan Nepal. 

Tulis suratkabar tadi seterusnja, 

tentara RRT telah mulai tugas 

jang mulia, jaitu memerdekakan 

Tibet. Ant.— UP. . 

  

blok Islam 20 angg. Buruh, Pemuda 
dan Tani 7 angg. PNI 2 dan orga- 

nisasi2 ketjil lainnja masing2 seo- 
rang dari 6 org. djumlah 35 angg 
Sementara itu angg. wk. Sobsi te 
tap menduduki kursi DPRD. Menu 

rut keterangannja Sobsi Pusat ma.| 

sih akan menindjau lagi keputusan- 

nja jang melarang wakilnja di dae 
rah2 mendjadi angg. DPRD. (Sn).. 

    

Setengah djuta utk pem.) 
2... bangunan desa.” 

| Dalam 5 Kabupaten dan Kotapra 
ah sela kini mulai Satar 
#Pi a Pembangunan Masjarakat” 
jg PEN mengadakan ,,Planning” $ 

tapkan besarnja pindjaman 

   

dan menet 
untuk pembangunan2 desa2 ditiap2 $ 

Kabupaten. : 5. 
luruh daerah Kedu Kan      

  

Eu njediakan uang sedjumlah f. 501.000,- 

MEN dengan pembagian buat Kabupaten 
agelang f 58940,—, Temanggung 

Sa £ TTAT3,—,. Wonosobo £ 49.293,— 
“Kbumen f 154345,—, Purwore1jo 

£ 67.526,—, Kotapradja Mgl. f 36.466, , 
sedang untuk Jajasan2 Sosial dise- 
diakan £ R7.521,—. £ 

. Dalam ,,Panitya Pembangunan 
| Masjarakat” ini duduk sebagai ang. 

U000 gauta, djawatan2 jang' berkepen 

D0 fipgan, organisasi rakjat tani dan 
D0 sebagai Ketua para Bupati atau 

De Walikota. 
(0 Diharapkan dalam waktu sesing- 

0. kat-singkatnja Panitya dapat men- 
& Gjalankan tugasnja untuk pemba 

desa2 jang sangat membu 

    

2 | tuhkan. 

aa 

$ |. Pelabuhan gagal 

(00 Perundingan formil buruh pela- 

(0 buhan dengan madjikan pada tang- 

PA .gal 28/10 sore gagal kembali, 
| Komite aksi telah keluarkan pe- 
rintah untuk menghentikan. pe- 

Frank Russul, seorang ahli pembikin kapal di Biagle Swade (nggak telah 

                      

     
    

     
   

    

              

     

    

    

  

"MN yi 3 £ aa 

'kerdjaan mulai djam 16.00 tiap2 
hari, dan dimulai dengan kemarin 

2 tahun berusaha mentjiptakan sebuah ,.kapal selam buat seorang” (een- 

mans-onderzeeer). Kini kapal itu hampir selesai dan Russel mengharap 

bulan muka bisa mentjoba kapalnja itu disungai de Ouse (Bedford). Kapal 

sore sampai ada ketentuan baru. 
. Tegasi buruh menolak, kerdja 

| lembur diatas djam 16.00 tiap2 hari. 
| Perundingan buntu dalam soal 

| tanggal berlakunja perobahan upah 
sedangkan djumlah upah baru su- 

| dah didapat persesuaian. Buruh me- 
nganggap madjikan mau mengulur2 

| waktu, jang berarti menekan peng- 
'hidupan buruh dari sehari kesehari, 

Perundingan informil komite aksi 
. Gengan agentschap KPM jg dihadiri 
. @juga oleh penjuluh perburuhan pa 
“da malam 26 27/10 tidak mendekat- 
ikan keduabelah pihak dalam menu- 
dju penjelesaian, hanja sekarang 
masing2 sudah tahu pendirian ggtu 

y 1 

  

sama iain. 

| Kn 

Ela deni 1 AAN: #1 2 

Harga bahan keperluan 
. sehari2 naik. Gn 

| Pada permulaan bulan Oktober ji. 
harga bahan2 keperluan sehari2 di- 

$ | daerah Bondowoso mulai turun, wa- 
laupun beras sendiri masih boleh 

Ia dikatakan tetap seperti biasa. 
| Diwaktu belakangan ini harga? 
itu naik lagi. Beras tuton kini rata2 
f0,50 a f0,95, sedang beras giling 
£ 2,— tiap kilogramnja. Kalau diban- 
ding dengan Banjuwangi ini masih 

lebih murah. Se ATA 
Harga djagung jang sudah turun 

'mendjadi £ 39,— kini naik pula 
mendjadi f 45,— per kwintal. Gaplek 

   

    

      

          
   
   

   

  

   
   

  

“han ini disebabkan 
dikirimkan kelain daerah jg 
memintanja. Terutama 
Banjuwangi jang 
menderita itu. 5 
- Kedele dari £0,70 tiap 
waktu belakangan ini ra . 
mendjadi f 0,75. Sebabnja ialah 
na persediaan sudah hampir 
sedang permintaan datang 

Pun minjak kelapa di Bo 
dari £1,75 per botol bier mai 
djadi £ 2,— Konon kabarnja, 
nja 21 h karena di Bana 1 
pem buruh paberik 
kelapa, Ant,” 

  

   
    

              

itu berat 1/2 ton dan harganja f 1200.— (A-N.P:) 

   

        

   
   

    

  

   

        

    
      

       

   

        

   

Pemandangan dalam upatjara inauguratie (penerimaan) mahasiswa2 baru 

jang Sabtu malam dilangsungkan digedung 

Sardjito, gambar diatas nampak Prof. Dr. 

“faculteit Kadipaten, Pada 

Ketua Universiteit ..Gadjah 

Mada" sedang membuka upatijara itu 'dgn menjalakan api persatuan: 

  

Pembikinan kapal2 interinsuler 
180 Kapal dalam 5 th. 

Oleh koresponden K R. Djakarta. 

.M 
Ikan (Djakarta) 
untuk pelajaran interinsuler, 
pelabuhan2, baggervaartuigen, 
taal, wakil direktur perusahaan tsb. 

Dikatakan, bahwa membuat kapal 

di Indonesia sebenarnja memberi 

pengalaman untuk membikin kapal 

jang memang serasi dergan lautan 

dan iklim Indonesia. Pada umumnja 

kapal2 jang dibuat di Eropah ku- 

rang serasi buat Indonesia, dianta- 

ra lain diepgangnja terlalu besar. 

Lagi pula menurut utstaal pem- 

bikinan kapal di Indonesia bukan 

sadja, tehnis menguntungkan Indo- 

nesia, tapi djuga ekonomis besar 

artinja bagi perkembangan Indone- 

sia, karena wang berputar di Indo- 

nesia dan keuntungan dari pembi. 

kinan kapal itu tetap di Indonesia, 

dan tak ditransfier ke Nederland. 

Djumlah buruh perusahaan itu 

ada 500 — 600 orang, upah minimum 

£3, — sehari. Seorang tukang dapat 

mentjapai gadji f 15,— sehari, 

Selama pabrik itu berdiri baru 

satu kali mengalami pemogokan jg 

sudah dapat diselesaikan dengan 

baik, hingga sekarang suasana be- 

kerdja dalam perusahaan itu baik 

sekali, Kesan jang kita dapat sete- 
'Jah melihat2 pabrik itu, dari WC, 
hingga keruangan pembikinan alat2 

kaju kapal, dan didok2 tampak se- 

gala sesuatu diatur dengan tjermat 

dan bersih. 

Peraturan2 dan alat2 untuk men- 

djaga keamanan Kaum buruh dalam 

pabrik tersedia dengan lengkap, se 

hingga kaum buruh tak usah kua- 

tir akan dapat ketjelakaan. 
Mendjelaskan tentang matjam2 

kapal jg dibuatnja, Koutstaal me- 

ngatakan bahwa banjak sekali kini 

perusahaan itu dapat permintaan 

dari Pemerintah dan djuga kongsi2 

Indonesia ingin membeli kapal dari 

perusahaan itu, tapi mereka pada 

umumnja kurang tjukup punja wang 

untuk membelinja meskipun harga 

kapal2 perusahaan itu dapat mem- 

buat kapal dari 300 ton laadvermo- 

gen, dan lebih, ada jang berharga 

100.000 — hingga 1 djuta rupiah. 
Ketjuali itu perusahaan itu me- 

ngadakan pekerdjaan reparasi kapal, 

jang dikerdjakan dalam dok, jg da- 

pat memuat kapal jg pandjangnja 
50 m. Produksi Pabrik Kapal Indo- 
nesia sekarang sudah meningkat. 

setiap tahunnja 12 motorsleepboten, 

24 stalen prauwen, 12 kapal: wadja 

  

Djawaban Pemerintah babak Il: 

Perhubungan dan Pekerdjaan 
Umum. 

Kn kita menerima kedaulatan kembali dari Belanda kita 

telah terikat oleh ,,consessie” 

pemerintah Belanda diberikan kepada 
.Consessie” ini selama berlakunja 

jang lamanja sampai 1980 jg oleh 
KNILM. 
tidak memberi pengharapan 

apapun dalam lapangan penerbangan, baik pendidikan maupun ma- 

tericel jang menguntungkan kepada 

Menemui keadaan ini peme 

mengganti ,,consessie” itu “dengan 

kita. 
rintah berusaha sedapat. mungkin 

djalan bersama2 dengan KLM 

melahirkan GIA pada tanggal 31 Maret 1950, jang dalam tempo 

10 tahun, tidak dengan mempergunakan hak ,,naasting”, boleh di- 

anggap dapat kita kuasai, 
ferente aandelen” jang sebagian 

kekuasaan kita. 

Dikatakan bhw ,,Directie” berada 

dinege:i Belanda, tidak begitu tepat, 

karena ,,Directie” itu harus menun- 

'Gjuk, dan telah  djuga dipenuhi, 

seorang atau lebih berkedudukan di 

Indonesia ig melakukan directienja 

dengan penuh kekuasaan. 

Penjangkalan saudara Iwa Kusu- 

ma Sumantri terbadap kekuasaan 

“pemerintah, tertjantum dalam fat- 

sal 9 alinea 1 dari ,,concessie”, ti- 

da" dak tepat. Ketika ada pemberontak 

kit ig @n Andi Azis di Makassar GIA me- 
lakukan perdjalanan ketempat itu 
utk tentara, 
Demikian pula GIA melakukan 

perdj annja ke Ambon, Sekeli: 

pun demikian sebagai telah dikata- 

kan dalam djawaban pemerintah 
babak pertama, keadaan dalam hal 
penerbangan masih djauh belum 
memuaskan, Maka dari itu pemerin- 
te h berusaha menjempurna- 
“kai i, jg dalam hakekatnja 
“melebihi dari apa jg dikatakan me- 

| nguasai 80 pCt.   
Kehendak peme ntah bhw pada 

|tahun 1959 seluruh pegawai 
  

    

oleh karena sesudah 10 tahun itu ,pro- 
besar dapat dimasukkan ' dalam 

GIA, maupun Direksi, technici, pe- 
gawai commercieel, dan administra 
si harus terdiri dari bangsa Indo- 
nesia, telah disampaikan “kepada 
wakil KLM. Halini akan diawasi 
oleh pemerintah supaja didjalankan 
setjara systematis menurut rentja- 
na: f Ab 

Pendidikan penerbang2. 

Pendidikan penerbang2 (piloten) 
sebagai lazim dimana2 termasuk ke- 
wadjiban pemerintah, dan akan di- 
djalankan menurut rentjana terteri- 
tu. Kechawatiran terdjadinja ,,va- 
cuum' memang benar, sebab djika 
sungguh terdjadi, alangkah besar- 
nja kerugian itu. « 
Menarik export dari luar begeri 

seperti dimaksudkan, hanja dalam 

teorinija mudah sekali. Segala hal 
ini memerlukan penjelidikan persi- 
apan, perundingan dan pembikinan 

kontrak2 jang memerlukan bulanan 

| waktunja. Lagi pula organisasi pe- 

nerbangan jang ',,bedrijfseconomis”, 
'officient dan teratur memerlukan 
sjarat jang lebih tinggi nilainja dari 

  

pada mengumpulkan ,,piloten” sadja 
untuk mengemudikan kapal terbang, 
Gengan pembajaran deviezen jang 
sangat tinggi. Baik dalam 'hal ini 

' diperingatkan kepada satu hal jang 
djustru rada saat sekarang ini se- 
ring dilupakan, jaitu bahwa (pada 
tanggal 31 Maret tahun ini perse-: 
diaan deviezen kita berdjumlah. mi- 

nus 1,2 Gjuta alias habis sama 

sekali. 
Tentang pelajaran. 

Tentang pelajaran djawaban pe: 
merintah dipandang tidak tegasoleh 
Mr. Iwa Kusuma Sumantri, beliau 

ingin pemerintah mengeluarkan 
statement, jang menjatakan : 

1. bahwa Negara Indonesia jg ter- 
Giri dari pulau2, merupakan Ne- 
gara maritim, 5 
bahwa oleh karenanja pelajaran 

2, 

amat penting utk Negara kita, 

3. “bahwa “pelajaran ' interinsulair 
harus dikuasai oleh Pemerintah. 

Tidakkah Pemerintah dalam dja- 

wabannja menjatakan dengan tegas, 

bahwa pelajaran interinsulair harus 

dikuasai oleh Pemerintah 100 pCt. 

dan akan didjadikan ,,staatsrederij”. 
Disamping Pemerintah menguasai 

pelgjaran interinsulair itu, sekali2 
tidak akan dilupakan, kewadjipan jg 
penting djuga utk: menghidup2kan, 
mengembangkan pula  pelajaran2 
partikelir sebagai jg telah dikata- 

kan didjawaban Pemerintah, agar 
pelajaran kita mendapat pula kebe- 
-sarannja jg telah dialami dizaman 
dahulu kala, sebagai jg ' disinggung 
oleh saudara Iwa Kusuma Sumantri 
utk memberi alasan pandangannja 
bhw bagi kita sekarang bukan soal 
ig sulit akan mengadakan:pelajaran 
dengan tonnage 185.000. 
Memang demikian, walaupun kita 

tak mempunjai kebesaran dalam 

zaman jang telah berabad2 lampau, 

ini soal mudah sekali dipetjahkan- 

nja, asal sadja kita mempunjai uang 

tjukup untuk itu, Sulitnja terletak 

dalam keuangan Negara, terutama 

jang berupa deviezen. Keadaan ,,be- 

talingsbalans” Negara sekarang ini 

(Bersambung halaman 3) 

ULAI TAHUN 1946 hingga sekarang, Pabrik Kapal Indonesia 

(Vereenigde Prauwen Veren NV,) 
telah berhasil membuat 180 kapal, 

perahu2 dari wadja buat bekerdja di 

lichters, dsb. demikian kata J. Kouts- 

jang berkedudukan di kasar 
jaitu kapal2 

pada wartawan kita, 

ketjil Iainnja. Dan biasanja 14 hari 

sekali sebuah kapal direparasi didok 
perusahaan tsb. Selain itu perusa- 
haan tsb setiap tahunnja membuat 

3 kapal interinsuler (kunstvaartul- 
gen). Untuk reparasi: satu kapal 
dibutuhkan waktu seminggu. 

Wartawan kita jang mengadakan 

penindjauan dipebrik itu diantar 
oleh tuan Koutstaal melihat bahwa 
ada 2 kustvaartuig sedang dibikin, 
satu diantarnja sudah siap untuk 
berlajar, dan kapal jg lainnja kini 

hampir selesai, kini platnja sedang 
ditempelkan pada tubuh kapal itu. 

Selain itu dua motorboten sedang 

dibikin jang dilengkapi dengan me- 
sin 100 pk. Dua kapal itu akan di- 
pakai oleh Departemen Pelajaran 

bagian Hydrografi. 

  

Beberapa sub Panitia. 
dari Panitia Interdepar- 
temental & 

Berhubung dengan telah terdapat 
kata sepakat antara Pemerintah de 
ngan Panitia Inter departemental me 
ngenai pelaksanaan penggabungan 
apparatuur pemerintah RIS dan 
R.I. maka kini Panitia Interdepar- 
temental telah menjusun panitia2 
jang akan menjelenggarakan kepu. 

tusan2 tsb. 
Panitia2 itu terdiri dari sub pani- 

tia urusan perumahan, pengargkut- 
an pegawai dan barang2. kebutuh- 
an pegawai2, perlengkapan prabot 
rumah tangga, urusan pegawai jang 
tak ikut dipindahkan, sekolah2 chu. 

sus ditempat. baru, panitia kontak 

antara satu dan lain kementerian, 
sedang delegasi panitia didjadikan 
badan pekerdja tetap untuk meng- 

koordinir sub2 panitia tsb. 
Selandjutnja panitia Inter depar- 

temental mengandjurkan kepada se- 
mua kementerian dan djawatan, hen 
daknja dalam mengambil tindakan2 
jang mengenai penggabungan itu te 
tap berpedoman kepada keputusan 
keputusan sebagaimana jang telah 
tertjapai dalam perundingan2 tsb. 

Gerakan II.H. (Iman Igama 
Hak) actief. 

Dari kalangan ig. lajak dipertjaja 
K.R. mendapat keterangan, bahwa 
pada achir ini gerakan I.LH. mulai 
actief lagi. Beberapa surat dari I.- 
I.H. telah disampaikan ke Pemerin- 
tah Kota jang antara lain isinja !: 

antjaman. 
Adapun surat tadi ditanda tangani 

oleh ketua2 dari pengurus L.IL.H. 
daerah dan Kabupaten. 

Untuk OI jade se-Asia 
di Ken Delhi. 

Pemilihan kesebelasan Indonesia 
segera dimulai. 

Pengurus PSSI (Persatuan Sepak- . 
bola Seluruh Indonesia) dalam 
siarannja menerangkan, bahwa pe- 
milihan kes. Indonesia jang akan 
dikirim ke-Olympiade se Asia di 
New Delhi, segera akan dimulai dan 
selambat-lambatnja pada permulaan 

bulan Desember jad. sudah ada ke- 

pastiannja. 
Setelah iti kes. tsb akan dima- 

sukkan dalam trainingcenter jang 
tempatnja belum lagi ditentukan. 
Dalam trainingcenter citu setiap 
anggota kesebelasan harus tunduk 
kepada segala peraturan jang dite- 
tapkan, 

Pemilihan terlebih dulu diadakan 
ditiap2 distrik dan“ dimulai dalam 
bulan Nopember jang akan datang. 
Indonesia dibagi dalam 6 distrik 
pemilihan ialah Djawa Barat berpu 
sat di Bandung, Djawa Tengah ber- 
pusat di Semarang, Djawa Timur 
berpusat di Surabaja, Sumatera ber- 
pusat di Medan, Kalimantan berpu- 
sut di Bandjarmasin, dan Indonesia 

Timur berpusat di Makassar. 
Pemilihan tidak didasarkan sema- 

ta2 kepada ketjakapan permainan 
seseorang (individueel-spel) tetapi 
pada teamwork. 
Pengiriman kes. Indonesia ke-O. 

Iympiade se-Asia nanti tidak ditu- 
djukan semata2 kepada mentjari 
kemenangan, tapi kepada mendjun- 
djung tinggi persepakbolaan Indone- 
sia dilapangan Internasional, demi- 
kian @1. siaran Pengurus PSSI tadi 
malam melalui tjorong Radio Na. 
sional, Ant, 

» P. P- D. pusat pindah - 
Jogjakarta. 

Mulai tgl 20 jl Persatuan Peladjar 
Demobilisatie Pusat (dulu Mobile 
Peladjar) pindah dari Semarang ke 
Jogjakarta, Berhubung dengan akan 
didirikan sekolah2 guna peladjar2 
jang kini belum mendapat tempat 
atau masih terlantar dalam pendi- 
dikan, maka tjabang2 diminta me- 
ngirimkan laporannja kepada Pusat 

di Jogjakarta. 

Marba.Honet tgl“20 Nop. 
Penggugatan perkara Hotel Mer- 

deka Jogjakarta kemarin dikemuka- 

kan dipengadilan negeri Jogjakarta 

dibawah pimpinan hakim Suganda 
Gandasubrata. Penggugat N.V. Mar- 
ba diwakili oleh Lubis, sedang jang 
tergugat oleh Tjipto Ruslan, jang 
disampingi pembela dari S'Baja mr. 
Iskak. 4 v 

Karena surat2 mengensi perkara 

itu belum lengkap, maka pehak Ho- 

net jang dibela oleh mar. Iskak min- 

ta supaja sidang ini ditunda sampai 

1 bulan. Pehak Marba keberatan 

atas permintaan ini, dan mirta 'di- 

kurangi dari pada 1 bulan, dengan. 

alasan pehak Marba telah lama 

menantikan keputusap perkara ini. 

Achirnja atas kebidjaksanaan ha. 

kim sidang diundur sampai tgl. 20 

bulan muka, dan masih merupakan 
Aankoniigiag prematuur,” artinja 
kalau belum beres surat2nja kepu- 

tusan hakim boleh diminta ditunda, 

Sajembara Pendidikan 
Masjarakat. 

Pihak jang bersangkutan mengu 
mumkan, buhwa djawatan pendi- 
dikan Masjarakat kementerian PP& 

K diJogjakarta mengadakan sajem- 
bara karang - mergararng jang ber- 
kepala RUMAH TANGGA TIANG 

NEGARA. Hadiah pertama terima 
sebesar f500,—. kedua f250,— dan 

ketiga £100,— Selain itu'ada 3 bu- 
ah biburan a f50,—. 
Sjarat2 untuk mengikuti sajem- 

bara itu ialah bahasa Indonesia, 
bentuknja uraian petjakapan atau 
sjair, tebainja sedikitnja ditjetak 
48 halaman: 18 x 13 cm. Putusan- 
nja akan diimumkan 2 bulan sesudah 
penutupan sajembara lewat pers 
dan radio jaitu tgl. 31 La na S1. 

Tukang betiak harus 
punja rijbewijs. 

Serekut Sekerdja Kendaraan Indo- 
nesia dalam rapat plenonja pada 

tg: 29 Okt. 1950 djam 09.00 bertem- . 
pat di Mafioboro18 (Balai -emba- 
tjaan Buruh). Setelah memperbin- 
tjangkan dengan seluas?nja tentang 
masalah organisasi dan keadaan 
kaum pengendara betjak umumnja 
di Jogjakarta pada dewasa ini, te- 

lah ambi! keputusan: 
1. 
djib dalam bertindak memberantas 
pengendara betjak jg tidak mempu- 
nj-i ijbewijs dengan memakai tjara 

sebagai berikut: 
a. memberi pengumuman (lewat . 

pers) adanja larangan terhadap 
pengendara betjak jg tidak mem. 

punjai rijbewijs, 
limit waktu. j 
Djika limit waktu itu sudahha- 
bis, terbukti masih ada pengen- 
Gara betjak jg tidak mempunjai 
rij vewijs maka hukuman harus 
Sidjatuhkan pada fihak madji- 
kan betjak (baik berupa denda 
@1s). : Et 

hukuman djangan sekali.kali di- 
Gjatuhkan pada pengendara be- 
tjak. " 

dengan diberi 

jg memang tetap akan” melan- 
Gjutkan tersebut, supaja jg ber- 
wadjib menjediakan tempat dan 
tenaga utk beladjar soal2 jg. 

| berkenaan dengan peraturan la- 
lu lintas, yk 

tindakan tersebut. supaja didja- 
lankan dengan tidak setjara in- 
sidenteel, tetapi terus. $ 

2. Bila ada kedjadian2 jg menge. 
nai dirinja para pengendara betjak 
jg sudah tergabung dalam S.S.K.I. 
supaja fihak jg bersargkut an berhu, 
bungan langsung dengan $S.8.KI- 
guna menjelesaikannja. ”'. 
3. S.S.KI. hanja bertanggung dj:- 
wub akan tindakan2 dari para pe- 
ngendara betjak jg tergabung dida. 
lamnja, BAG 

Hari Pahlawan dan hari 
Peladjar. 

Pekan hari pahlawan dan hari Re- 
ladjar akan dimulai tanggal10sam 
pai dengan 17 November 1950. Pe- 
ringatan ini dirajakan, setjara pen- 
didikan guna merapatkan ' persau- 
daraan antara organisasi pemuda 
jang mentjitakan perdamaian dan 
mendekatkan pemuda2  Peladjar 
kepada rakjat dan masjarakat. 

Rentjana selandjutnja ialah per- 
lombaan persaudaraan (friendlij ga- 
mes) sepak bola- atletiek-demon- ' 
strasi - pertundjukan 
diluar kota, dengan maksud menje: 
lidiki dan memberi penerangan ten- 
tang perekonomian rakjat- kesehatan 
ketjerdasan dan kesedaran berpoli- 
tik. Pun akan diadakan malam ke- 
senian dan dimana ada perguruan 
Tinggi akan diadakan University 
extension (perluasan), Pawai dalam 
kota jang berisikan sembojan2 dan 
berisikan tuntutan peladjar2, serta 
mengumpulkan fondsen guna keper- 
luan sosial dan achirnja berziarah . 
kemakam Pahlawan. 
Perajaan ini didjalankan bersama 

dengan seluruh organisasi pemuda 
lainja melalui Front Pemuda dan 
IP. P. IL, sebagai pelopornja, 

DU, Y 

Rantjahen-Demon Pemerintah 
UN ata. 

. Rapat Dewan Pemerintah Kotapd. 
tgl, 25 October 1950, merentjanakan 
mengadakan rapat Pleno D.P.R. pd. 
tgl. 15-16-18 dan 20 Novemb. 1950, 
Antara jg. akan dirundingkan ialah 
tg mengenai badan Executief Pera- 
turan Pemerintah 39 dan U,U, no, 7, 

NA , 

  

kepada para pengendara betjak , 

olah raga 

Minta supaja - pihak .jg.berwa-, 
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Han pa benak Bibi cibaa" tg 24 Okt be 
60 negeri diseluruh dunid. Para wakil 

mera pidatonja untuk Ihuejarakan 1 
bekerdjanja PBB dimasa datang. Amerika 01 

akan2 PBB 9 Koe jg « hubung dgn nana 
hana demokrasi. 

Lain pihak?» merasa 
banjak pula j ketjewa. Tapi se- 
kalipun begitu, umumnja nampaknja 
ada pengharapan jang baik. Supaja 
ajetk Dera kedudukan PBB 
Gitengah2 g ang pertentangan 
idelogie da. gai kepentingan, 
perlu ditindjau agak dalam menge- 
nai sem 

dirikan. | Dan bagaimana perkem- 
bangan selandjutnja dalam waktu 
5 tahun ses 
berachir. San 

PBB dilahirkan pada waktu dunia 

    

      

    

gsi2. Dan 

mana PBB telah di- 

h perang dunia kedua 

telah dirajakan 
merintah masing2 

mpannja menggnei    

   

  

   

sg ding 'dan berdaulat. PBB” 
akan memberi kesempatan kepada 
DAN pena Im ati tjara peme- 

in g Gisukainja masing2. 

ri dan Penuh selalu 
it 

     

        

    

   

hit selama 5 tahun 
nja keadaannja ti- 

dat memcani ren lapar Maksud2 
ig mu “dapat dilaksanakan, 

| 5 tahun lewat PBB 
“mengadakan perdjan- 
ajian dengan Djerman 

  

    

terapung. dlm. lautan darah 'ataupun & gan Djepang. Padahal 
sebagai akibat perang dunia jang kedua per: ian perdamsian itu 
kedua, Berpuluh2 a ummat ma- adalah jarat mutlak untuk meng. 
nusia Har atau tjatjat ba- henti! an | Gukan atas kedua 
dannji Tidak itu sadja. Korban ma- negeri itu (gan pula utk mengemba. 
terieel pun sangat besar, terlalu be- likan perdam dan ketenangan 
sar dan hebat utk. dapat dilukiskan didunia sel jutnja. 
dgn. perkataan. Maka mudahlah di- Djuga 1 2 Jain seperti ma-    
mengerti bhw. pada saat PBB ber- 
diri, seluruh ummat manusia masih 
sangat Teen gan 
dih dan ngeri. ksana anak ketjil 
jang tjapai badan dan pikirannja 
karena habis berkelahi, dalam hati 
ketjilnja ummat usia pada keti- 
ka itu seolah-c dak bertobat 
dan berd PE ntak memperbaiki 
k alakuannja ! Dunia hendak disusun 
setjara baru utk. mendjamin per- 
damaian dan memberi djaminan ke- 
selamatan kepada ummat manusia! 

Na peng Tata 
EMIKIANLAH PBB didirikan di 
San Fr co dgn menggunakan 
persetuc Inggeris - Amerika 

jang tertjantum dalam Atlantic 
Charter sebagai satu pegangan. So- 
vjet jang ketika itu mendjadi ang- 
gauta Sekutu Pakta menghadapi 
negeri2 As, sudah tentu ikut serta, 
sekalipun mungkin diartikan sebagai 
satu siasat : 
Revolusi Dunia Sosial. Maksud dan 

Piagam Perdamaian 

  

  

Ikan ketentuan 100pCt. 
z ana menjediakan 

an untuk mem- 

  

     

    

    

    

      

kapal2 baru memer- 
ea, Pertanjaan 

t tertjapai apa jang 
dilakukan. 

.oleh saudara Enoch, 
2 'emerintah hanja dibe- 

rik 0.000 rupiah untuk 31/2 dju- 
ta e sawah2 di Djawa dan 

Kk a ini diberikan untuk 
er gan kepada desa, buat meng- 

hidupkan . ,,£ atosetiviteit” rakjat, 
ate, sa sawah2 jang dahulu 
mang el a oleh para petani.    
   
   

     

     

  

    

tuk pemeliharaan 
tu NAN Up sedjumlah 
g lebih besar, jang terletak 

Maa 6 rupiah untuk 
hectare Bea mempertjepat 

int. | bersedia, untuk me- 
pena dixana adake- 

Bs dapat diketahui 
IN esi PN aa na nbeaM 
alam padi ita pemerintah meminta 

Ke supaja sudi 
memberitahukan ke- 

adanja. 
entang aa kredit untuk 

n rumah2 te- 
AP oleh | Pemerintah 

     

    

        

       

    

   

   
   
   

    

     
   
   

an apa 
Pen uang untuk 
dalam ang ran th.1950 

se erada lebih 
tg ka penutupun ta- 

1 untuk tahun 1950 
An ana Ken ne 

An ye 

karena PN 
, dan Lea n    

        

   

oleh suasana se- 

ik menudju kearah 

“biang keladinja dan memberi 

   

   

kok, mengenai masuknja 
RRT dalam PBB, masalah Pakistan, 
soal Jerusalem, masalah Formosa 
'semuanja masih tetap mentah dan 
belum nampak bajangannja untuk 
dapat diselesaikan. Sementara itu, 
Banana Ikeadain bahkan tambah 
ruwet dan 'berbahaja, tidak sadja 

bagi: neggrid jang tersangkut dgn 
langsung, tetapi djuga berbahaja 
bagi seluruh dunia. 

Amerika mengulur 
: . pendjadjahan. 

ALAM mna utk. menjelesaikan 
“berbagai 2 masalah dunia itu blok 
Amerika dan blok Sovjet telah 

menemui kesulitan besar berhubung 
dgn selisih piham jg rupanja tak 
dapat La and nan. Dalam pada itu 
tidak ada  persatupaduan pendapat 
karena tidak adanja persatuan ,,ba- 

hasa''. Kita maksudkan persamaan 
djiwa jg dilukiskannja masing2, 
hingga dgn A2 jg sama mereka 

j 

  

   

ng lalu. 

. 

memberi maksud jg berlainan satu 
samalain. Misalnja kata2 ,,demokra 
si”, »tata ter tib” dan ,,perdamaian" 
digunakan am »dubbelzinnig” 
dan diexploiteer oleh para djuru- 
bitjara sedemikian rupa hingga 
achirnja djustru menambah ruwet 
dan sulitnja djalan pikiran. Achir2. 
nja mereka itu tenggelam dalam 
lautan kebimbangan dan kebingu. 
ngan. Amerika jg memadjukan diri 
sevagai djago uemokrasi, didalam 
praktik dia bahkan melakukan tin- 
dakan2 jang djustru sebaliknja. Mi- 
salnja Amerika bantu imperialis 
Perantjis di Indo China memerangi 
bangsa jg. ingin merdeka. Padahal 
Piagam Perdamaian PBB setidak2- 
nja membajangkan bahwa PBB akan 

. membantu.bangsa ig..ingin merdeka, 
tapi didalam praktik malahan me- 
mentangnja. 

Masalah Maluku Selatan djadi 
menggeser lama karena Amerika, 
Australia dan Belanda mendjadi 

ban- 
tuan2 materieel dan moreel kepada 
pembrontak2 di Ambon. Begitupun 
masalah Irian djadi tambah rewet 
karena kedua negeri itu berada di- 
belakang Belanda hinggalebih surup 
bila dikatakan bhw tindakan Ame- 
rika dan Australia adalah menegak- 
kan sistim pendjadjahan. 

Benar djuga DK telah membantu 
menjelesaikan masalah Belanda-In- 
donesia dgn memberikan tekanan 
keras thd kedua pihak hingga ter- 
wudjudnja persetudjuan KMB. Maka 
berhentilah perang "Belanda-Indo- 
nesia. Akan tetapi hal ini telah ter- 
tjapai sesudah bangsa Indonesia 
berdjoang sangat ulet dan nekat 
serta sedia beri pengorbanan jang 
bagaimanapun besarnja untuk ter- 
tjapainja maksudnja itu. Disam- 
ping itu ada tekanan pula dari luar 
berhubung dengan perkembangan 

:di Asia Timur jang menguntungkan. 
perdjoangan bangsa Indonesia. Ke- 
simpulan dari pada.ini jatu hanja 
djika dipaksa dengan kekerasan, 
imperialis barulah mau mengalah, 
Djika tidak dipaksa, imperialis akan 
meneruskan pendjadjahannja sebab 
sudah terlandjur enak hidup diatas 
bangsa jang mau didjadjah dan 
Meera 

PBB diperalat 

ALAM pada itu. PBB dengan si- 
dang2nja dapat dilukiskan seba- 

“gai ruangan “untuk bertukar 
pendapat untuk - mempertahankan 
miliknja masing2, sekalipun milik 
itu abad dengan djalan mengisap 

| Partai Buruh Inggris 3 
sinjalir Kon, Perdamian. 

ruh Inggeris pada malam ' Senin 

- menjerukan kepada anggota2 par- 

tai tadi supaja ,,berhati2” terha- 

dap Kongres Perdamaian II jang 
akan diadakan di Shoffield, anta- 

ra tgl. 13 sampai 19 November 
j.a.d. 

Kata Sekretaris djendral Mor- 
gan Phillips dalam seputjuk surat 
edaran, ,,Kongres itu diselengga- 
rakan oleh panitya perdamaian 
Inggris, jang ada dibawah penga- 
ruh Komunis: keanggotaan Partai 
Buruh tidak dapat dipersatukan 
fincompatible) dengan ' hadirnja 
anggota tadi dalam kongres ter- 
sebut”, — Ant. AFP. 

  

dan menindas, ialah dengan mendja- 
djah. Jang lutju dalam pada itu 
pihaknja Amerika selalu melempar- 
kan tuduhan? kepada pihaknja So- 
vjet dan mentiemoohkan ,,komunis”, 
tapi sendirinja pura2 buta skan ke- 
djahatan imperialisme Inggeris, Pe- 
rantjis dllnja jang hingga kini ma- 
sih terus meradjalela di Asia, Pula 
nama PBB telah diserobot oleh 
Amerika untuk menutupi maksud2 
imperialisme di Korea hingga ten- 
tara Amerika jang dibantu oleh 
Inggeris, Australia dll.nja memakai 

bendera PBB untuk menegakkan 
. demokrasi! Hal ini telah dapat ter- 
djadi karena pada waktu itu Sovjet 
berada diluar Dewan Keamanan. 
Djika tidak, pastilah resolusi DK 
tentang Korea itu akan di veto So- 
vjet. Bagaimana tawanan2 perang 
Korea telah ditelandjangi oleh ten- 
tara Amerika jang berlaku sebagai 
tentara PBB, ternjata pula bagai- 
mana nama PBB telah dinojai oleh 
perbuatan jang tidak bertanggung 
djawab serta melanggar peri kema. 
nusiaan itu! 
PBB telah menolak masuknja R 

RT, melulu karena usahanja Ame- 
.rika, Padahal RRT adalah berkuasa 

diatas seluruh benua Tiongkok dan 
sudah diakui pula oleh banjak ne- 
geri Barat .diantaranja Inggeris. 
Masalah Indo China jang mestinja 
mendapat perhatian dari PB8 utk. 
Giselesaikannja seperti masalah Be- 
landa - Indonesia dahulu, oleh PB 
B telah dianggap sepi karena Ame- 
rika berpihak kepada imperialis Pe- 
rantjis. Semuanja itu menundjukkan 

bahwa PBB diperalat oleh Amerika 
untuk mempertahankan paham. ko- 
lotnja dan menentang perkembangan 
demokrasi baru. 

Keras lawan keras! 
ALAM keadaan bahaja ketika 

D Inggeris - Amerika masih meng- 
hadapi bahaja Nszi Djerman dan 

Djepang, dalam hati ketjilnja me- 
reka perlu minta tolong kpd. Mcs- 
kow untuk bersama2 menghantjur- 
kan kekuasaan Hitler di Eropa dan 
Djepang di Asia Timur. Tapi segera 
sesudah negeri2 As roboh, blok Ame. 
rika berobah pikiran dan membuka 
persediaan dan seterusnja menjja- 
lankan rentjana, utk. merobohkan 
Sovjet! Banjak negeri2 ketjil dita- 
rik kepihaknja. Bahkan Spanjol jg. 
semula diboikot oleh negeri2 seluruh 
Gunia atas hasutan Amerika, achir2 
ini mulai dibaiki dan hendak dima- 

sukxan dalam PBB utk. memperkuat 
blok Amerika dalam menghadapi 

Sovjet! 
Kiranja teranglah sudah kedudu- 

kan PBB dim. perkembangan selan- 
Gjutnja. Ketjuali merupakan satu 
Debatingsclub dan satu,,veiligdsklep” 
utk. mentjurahkan isi sanubarinja, 
djuga PBB dim. djalannja keadaan 
seterusnja akan selalu hendak di- 
peralat terutama oleh blok Amerika 
sepertijg. dewasa ini telah terbukti. 
Selama itu PBB akan terombang 
ambing dalam gelumbang perten- 
tangan antara dua ideologie jang 
susah utk. didamaikan. Dlm. pada 
itu PBB akan mendjadi lemah dan 
achir2nja akan lumpuh untuk men- 
Gjelang saat keruntuhannja seperti 

jg. telah terdjadi dgn. Volkenbond 
dulu! Ditindjau dari sudut ini, te- 
ranglah bahwa dunia menghadapi 
“bentjana besar jang tidak mungkin 
Giselesaikan oleh PBB. Hanja keku- 
atanlah jang dapat menjelesaikan 
dan mengachiri pertentangan2 itu. 

Hal ini djadi lebih mungkin bila 
diingat bhw. tiap2 bom atoom jang 
mungkin didjatuhkan Amerika dia- 
tas Moskow akan dibalas dgn. kon- 
tan pula oleh Sovjet dgn. mendja- 
tuhkan bom atoomnja diatas Was- 

hington ! 

  

. Wakil2 Ordanibasi boleh 
masuk USA. 

“Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial. 

rade Union), 

/ ada larangan, pe r- 
GT jang telah tertjapai an- 
'tara sekretariat PBB dan kemen- 

luar negeri USA mengikat 
5 memberikan visa 

tiap2 orang 
1 dalam perte- 

pawan Ekonomi dan Sosial PBB hari Saptu memperbintjangkan 
perkara Gecxges Fisher, wakil W.F.T. U, 

jang dikatakan dipimpin oleh kaum komunis, dan 
jang baru2'ini dilarang masuk (daerah Amerika. 

(World Federation of 

berikan suatanja— minta kepada 
sekretariat PBB, suntuk membe- 
rikan penasehat 'juridis dalam 
perkara Fisher dam mengumum- 
kan dokumen2 mengenai affair 
tersebut... 

Resolusi itu minta djuga kepada 
Sekretariat untuk membuat suatu 
laporan tentang tjara bagaimana 
undang2 USA. dapat memboleh- 
kan masuk ke Amerika wakil2 
erganisasi2 bukan dari pemerintah, 
jang harus didengar keterangannja 
oleh 'Dewan Ekonomi dan Sosial. 

—. Ant.-AFP. 

    

pa. Stalin “ gemparkan pe- -. 

  

Sekretaris-djenderal Partai Bu- 3 

AA 31 OR 19501 

ngadilan di Roma 

Sidang pengadilan di Ro- 
ma terganggu : polisi beru- 
saha sekeras tenaga untuk 
mentjegah penjerbuan rakjat 
kedalam gedung tadi. 

Anak apa? Seorang laki2 
masuk gedung tadi lalu du- 
duk dalam ruangan untuk 
umum. Kumisnja pandjang 
dan agak melengkung keba- 
wah, Rambutnja kaku. Ma- 
tanja agak sipit: pendek ka- 
ta, ia rupanja presis Stalin. 

Orang2 diluar lalu pada 
ingin melihatnja dgn mata 
Kepala sendiri, berdjedjal2 
mereka hendak masuk keda- 
lam gedung. 

Ketika ditanja oleh seo- 
rang wartawan mengapa ia 
tidak menjukur kumisnja, di- 
djawabnja bahwa sudah 5 
tahun iniia memelihara peng- 
hias muka tadi, dan selama 
itu ia selalu menarik perha- 
tian. Dikatakannja bahwa 
ia karena itu ,,bukannja me- 
rasa tidak senang”.       

  

,Missi USA terlalu palu kku 

Sebagaimana tertjantum dim laporan Bell. 

JARI AN ,,Philippines Herald", jang biasanja mentjerminkan poli- Pa 

| tik pemerintah Filipina, dalam siaran hari Minggu menjatakan | 

          

    

  

supaja Amerika Serikat diminta merobah ha perutusan ban- 

tuan Amerika di Filipina, sebagaimana TAN 

Dalam laporan tadi antara lain 
dikatakan, supaja perutusan tehnis 
Amerika mengawasi didjalankannja 
rentjana bantuan sebesar kurang 

lebih 250.000.000 dollar itu. 
Tulis harian tadi dalam induk- 

karangannja, ,,adalah sangat penting 
bagi bangsa2 Filipina dan Amerika, 
apakah kekuasaan jang akan diberi- 
kan kspada missi tehnis tadi, tidak 
akan terlalu besar pelanggarannja 
terhadap kedaulatan Republik Fili- - 
pina”. 

Guirino: Laporan Bell 
sangat konstruktif". 

Sementara itu Presiden @uirino 
“ketika hari Saptu mengatakan bah- 
wa laporan Bell tentang Filipina 
adalah ,,sangat konstruktif”, biar- 
pun mengandung kritik jang bagai- 
manapun djuga, dan dikatakannja 
bahwa laporan tadi disusun dengan 
semangat menolong dan penuh Ke- 
pertjajaan. Ant. UP. 

  

Vishinsky peringatkan Amerika : 
  

Bom dapat dibalas dgn bom! 
Bila USA djatuhkan bom atom di Moskow. 

MENTERI luar negeri Sovjet Uni, Andrei Vishinsky, hari Saptu 
dgn surigguh2 berdjandji, Sovjet Uni akan memberikan kepada 

negeri2 Barat keterangan tentang semua sendjata dan angkatan ber- 
sendjatanja, bila negeri2 Barat menjetudjui dasar2 usul Sovjet un- 
tuk mengurangi persendjataan dgn sepertiga. 

Vishinsky jg berbitjara dalam 
debat landjutan tentang rentjana 
perdamaian Sovjet di Panitia Po- 
litik Sidang Lengkap PBB, mem- 
peringatkan Amerika, bahwa bila 
Amerika hendak mendjatuhkan 
bom atom di Moskow, maka bom 
dapat dibalas dengan bom. 

: Menteri luar negeri Sovjet itu 
mengatakan demikian, ,,Kita ber- 
djandji sungguh2 kepada tuan 
bahwa kita akan memberikan se- 
mua keterangan tentang semua 
persendjataan dan 'angkatan ber- 
sendjata kita kepada tuan, bila 
tuan menjetudjui dasar, mengu- 
rangi persendjataan dgn sepertiga 
dan bila tuan besedia untuk duduk 
disatu medja dengan kita untuk 
membitjarakan soal itu dengan 
sungguh2” Ant. AF». 

Schumacher tentang ren- 
tjana Perantjis 

Ketua Partai Sosial Demokrat 
Djerman, Kurt Schumacher, da- 
lam pidato radionja hari Saptu' 
menentang rentjana Perantjis ten- 
tang pertahanan Eropa. 

Dikatakannja, bila pembentukan 
satuan2 tentara Djerman itu ter- 
gantung pada disetudjuinja ren- 
tjana pengleburan (industri batu 
bara dan badja) Schuman, maka 
nasib Djerman dihari kemudian 
'tampaknja akan lebih gelap dari 
pada MeaaktuZ jang lalu. 

Ant.—AFP. 

PROTES BULGARIA THD 
RESOLUSI PBB. 

Kantor berita Bulgaria mengu- 
mumkan pada malam Minggu, 
bahwa menteri luar negeri Bulga- 
ria telah kirim kawat kepada 
“Trygve Lie, dalam mana diadju- 
kan protes terhadap resolusi jang 
diterima baik oleh panitia politik 
istimewa Sidang Umum PBB, jang 
menuduh Bulgaria, Rumania dan 
Hongaria telah melanggar pasal2 
perdjandjian perdamaian tentang 
perlindungan hak2 manusia dan 
kebebasan2 azasi. 

Kawat tadi menjebutkan, bahwa 
pembitjaraan tentang soal tadi" 
oleh PBB merupakan pertjam- 
puran tangan dalam soal2 dalam 
negeri negara2jang bersangkutan, 
dan dituntutnja supaja Sidang 
Umum menarik kembali soal tadi 
dari agenda. Ant.—AFP. 

Djerman Barat akan ikut 
ketentaraan Eropa. 

Perdana Menteri Konrad Ade- 
nauer dengan terang2an menjata- 
kan dalam satu konperensi pers 
di Bonn malam Sabtu ini, bahwa 
Djerman Barat tidak akan ikut 
mengambil bagian dalam ketenta- 
raan Amerika - Eropa, djika ke- 
pada satuan2 Djerman tidak di 
berikan hak2 jang berserupaan 
dengan negara2 lain jang meng- 
ambil bagian dalam ketentaraan 
ini, Djadi, kata Adenauer, dengan 
tidak adanja sjarat ini, maka 
Djerman bagaimanapun tak akan 
dapat ikut mengambil bagian 
dalam rentjana pertahanan Eropa. 
— Ant, AFP, 

  

Sforza minta dibentuknja 
tentara Eropa jg kuat. 

Menteri luar negeri Italia, 

Count Carlo Sforza, hari Saptu 

dengan sangat minta supaja di 

bentuk suatu tentara Eropa jang 
kuat. 

Kedjadian2 di Korea telah 

membuktikan: kepada kita, kata 

Sforza, bahwa untuk menjelamat- 

kan perdamaian kita harus siap 

untuk menghadapi kekerasan de- 
ngan kekerasan. 

Sforza dengan gembira menjam- 
but rentjana jang dikemukakan 
perdana menteri Perantjis, Rene 
Pleven, untuk membentuk tentara 
Eropa, walaupun ikut sertanja 
Satuan2 tentara Djerman menim- 

bulkan soal2 jang menjukarkan. 
Ant. Afp 

  

“Kementerian perikanan Soviet, 

m laporan Bell. 

  

Bulgaria memprotes 
Jugoslavia 

Terhadap pelanggaran2 daerah 
udara. 

Pemerintah Bulgaria hari Sap- 
tu telah mengadjukan protes kepa- 
da Jugoslavia, terhadap 2 pelang- 
garan daerah udara Bulgaria, jg 
dilakukan oleh pesawat2 udara 
Jugoslavia. Demikian kantor be- 
rita resmi Bulgaria mengumum- 
kan semalam. 

Nota protes itu mengatakan ' 
djuga, bahwa pada tgl 18 Okto- 
ber pesawat Jugoslavia telah ma- 
'suk 20 km dim daerah Bulgaria. 

Selandjutnja dinjatakan. bahwa 
pelanggaran2 udara jg dilakukan 
setjara sistematisiturupa2njamem- 
punjai maksud untuk mengadakan » 
observasi militer. Ant. AFP. 

TURKI — MESIR 3-1 

Kesebelasan pemuda Turki telah 
mengalahkan kesebelasan pemu- 
da ' Mesir dengan 3: 1, dalam 
pertandingan sepakbola jang di- 
adakan di Ankara pada 'hari 
Saptu jl. Ant. U.P. 

  

— Menteri luar negeri Austria, Karl. 
Gruber, hari Sabtu telah berbitjara 
sebentar dengan menteri luar pegeri 
Soviet Usi, Andrei Vishinsky, ten- 

tang soal perdjandjian perdamaian 
Austria. 

— Pemerintah Inggeris telah me- 
njetudjui, untuk mengirimkan ba- 
han makanan ke Jugoslavia. guna 
membantu pemerintah Tito dlm ' 
menghadapi kalaparan dlm musim 
dingin ini. 

—Madjelis rendah Polandia. hari 
Sabtu meratifisir perdjandjian per- 
batasan Polandia/Djerman Timur 
mengenai garis sungai Oder/Neisse, 
Gemikian &.B. resmi Polandia-tadi 
malam umumkan. 

— Kedutaan besar Inggeris padahari 
Saptu membajar 300 rubel kepada 

se- 
bagai pembajaran denda jang di- 

djatuhkan atas kapal nelajan Ing- 
gris “Hugh Walpole“, jang dituduh 
Sovjet telah mentjari ikan diperairan 
jang terlarang di Laut Putih. 

  

PANGGILAN 
  

  

untuk membereskan urusannja. 

342 —10 

  

Diharap dengan sangat Sdr. ATMOWIRJO selekasnja datang 
di kantor ,PERBARA” Pusat, Tugu Kidul 26, Jogjakarta, 

. Djangan menunggu tindakan dengan kekerasan (Polisi). 

,PERBARA" Pusat. Jogjakarta. 

  

KABAR LELANG. Akan diadakan lelang pada tgl. Tit: 
'50 Hari Rebu djam 5.00 sore terdiri 

perkakas rumah tangga dan kasur2 baru, 4 betja dan lain2 banjak 
barang2 jg tidak di sebutkan, Tuan/Njonja jg akan titip barang2 
selaat-laatnja sebelum 24 djam hari lelang. Balai lelang ,,FAISAL" 
Djl. Zaen No..11 Tel. 697 Djokja. 352-101 

  

Untuk pertama kali 

  

  

ALPINA" 
  

MALIOBORO 

Sesudah perang telah datang lagi ARLODJI SWISS 
100pCt. Mt en meneua steel. 

merk 

dengan harga E. Z. 
ALPINA — TECHNOS DEALER UNTUK DJAWA TENGAH 

PAMOR 

KLAS | 

nTECHNOS" 

  

JOGJAKARTA 

  

  
  

    AHLI NUDJUM "3 MA Motalkbot No, 139 
Menerangkan segala hal penghidupan. Kirim ampat pertanjaan ber- 
ikut keterangan nama dan umur, dalam hatu enye'op dengan pos- 
wessel f 10.— Tuan/Nionja akan dapat djawaban 
berbukti rahasia tanggung dipegang teguh. 

jang tiotjok dun   119-10 
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negeri. ./ 'p 

biro jang tadinja ngsntem terus: 
tjita2 nasional Indonesia. 
imBah Nur nggerutu terus, tapi 
be sudah nggak punja tempo 

rat2 kabar dalam 

belum djuga : 
- hampir main!!!” 

| BERABE. 
  uya 

D0 Tok 'ada bukti? RRT 

| Mac Arthur, tidak ada bukti? jang” 

    

osetara terangZan ikut serta da- 
|lam peperangan di Korea. Ant UP: 
   

  

     

  

anan jang hebat, walau- 

&.. ximpin kan tertinggi Korea Utara 
|. masih djuga memberi pimpinan jang 
| tegas kepada pasukan?nja, jang beri 

pukulan? hebat kepada lawan sam- 
bil mengundurkan diri, 

entara itu 

   

      

        terus menerus di- 
   : akang | Korea Utara, jang 

“baru selesai latihannja. 

  

     
perlawanan pada lawan, dan di Seoul 

    
   

  

   
   

    
   

   

sil. mepghanijurkan beberapa i- 
52an pengangkutan, meledakkan 

gudang2 mesiu dan membunuh opsir2 
Amerika, Ant. UP... : 

— Perintah madju 
ke tapalbatas. 

Pee t jg pertama dari divisi 
| infantri ke-7 Amerika Serikat — jg 
 seluruhnjaterdiri dari 27.000 orarg -, 

| pada hari Minggu telah mulai men- 
- Garaf dipesisir timur Korea, kira2 
satu mil sebelah utara Iwen, jang 

taknja 75 mil udara dari tapal- 
Manchuria. en 

a diberi perintah utk ber- 
ketapalbatas. Ketika 

n 'tadi tidak ' didjumpai 
n sedangkan 50 buah ka- 

ndaratkan pasukan2 tadi 
pat gangguan dari ran- 

ari Minggu pagi,” 10 kapal 
| pendarat mendaratkan rombongan 

. pengge dari resimen ke-17, di- 

    
   
   

  

   

       

      hari, dan menurut rentjana 
reka akan mulai bergerak kearah 

ara sebelum hari mulai gelap. 

     

4 31 OKTOBER 1950. 
  

    

   
   

     
     

  

ITUK BULAN BARU 1! 
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habis ada telepon jang negor: .kok “4 : 
njamper, bioskop sudah P 

La nb AG MEKLUMAT 

'itenurut Ajurubitjerkibarhbbesar 3 

| menundjukkan bahwa tentara R.R.T. 

4 menderita kekalahan2 | 

n pasukar2 tjadargandari . 

Dimana? partisan? Korea memberi 

Panitya Pemuda dibawahtanahber- 

Ng Baron K 

  

t PL DI LAKGNASG 

ROAD TO SINGAPORE 
BING CROSBY— 

( DOROTHY LAMOUR— 
2x BOB HOPE. 
- Menjusul: 

Mulai tg. 1 November 1950. 

Ialam penghabisan. 17 th. keatas. $. Lg Dj: 4 30—7—9.15 

fin berama: TYCOON. 
" Dg. JOHN WAYNE— 

LARAINE DAY, 
——  Menjusul: 

Mulai tg. 1 November 1950. 
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Film Indonesia, SEGALA UMUR.| T HE FLEET S IN 
HARTA KARUN. (lbs. DoRoTHuy LAaMoUR— 

IR SUKARNO—..... WILLIAM HOLDEN— 
(AR: ISMAII Handa 

Ga 3 Byvaran 81. ISEGALA UMUR.   

    
. yMalam penghabisan. 13 th, keatas, aa 

EDDIE Da :   
  

LINI MALAM DAN BERIKUTNJA 
13 tahun, keatas, djam: 5, — 7” — 9. 

(PANAH HITAM) 

Film jang telah mendapat: sambutan ha- 
ngat diseluruh tempat: HAYWARD...... 

jang. telah lama tidak kedengaran kini mun- 
tjul di lajar putih Jogjakarta. SAKSIKAN | 

1. MENTERI PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN 
  

   
     

  

   
   

     

     

   
     

      
   

  

   

   

“Dengan ini kami umumkan untuk diketahui dan diperhati- 
ikan oleh mereka jang berkepentingan, bahwa sampai kini te- 

'tap berlaku sjah ,,Peraturan Pembatasan Tekstil (bedrijfsregle- 
'menteringsverordening Textielbedrijven) 1940” (Stbl. 1940 No. 
518 jo. 1949 No. 309), 

Berdasarkan perordening termaksud diatas, "maka untuk 
mendirikan/memperluas/memindahkan hak/memindahkan tempat 
perusahaan2 jang menurut peraturan tersebut dianggap sebagai 
perusahaan tekstil, pada umumnja diharuskan. mempunjai izin (lisensi) 
dari kami. 

Surat permohonan untuk mendapat izin itu harus diadju- 
kan kepada kementerian kami (Kantor Peraturan Pembatasan 
“Perusahaan, Djawatan Perindustrian Pusat) melalui Kepala Dja- 
watan Perindustrian dan Keradjinan Dagrah, dimana perusahaan itu 
berada atau akan didirikan. : 

Siapa jang melanggar peraturan2 tadi dapat dihukum dgn. : 
»  pentjabutan surat izinnja, penutupan (penjegelan) perusa- £ 

kan dalam Stbl. 1938 No. 86). 

Djakarta, 27 October 1950. 

Menteri Perdagangan dan Perindustrian 

Dr. SOEMITRO DJOJOHADIKOESOEMO 

  

   

THE BLACK ARROW 

'haannja, hukuman-tutupan sipengusahanja paling lama satu ta- 
'hun atau hukuman-denda paling banjak R: 10.000,— (sepuluh “$ 
(ribu rupiah) disertai atau tidak dengan penjitaan bangunan2, 
mesin2 “dit, satu dan lain menurut fatsal 9, 10 dan 14 dari 4 
.Ordonansi Pembatasan Perusahaan 1934” (penghabisan diumum- | 

  

   

  

   

Bertunangan : 

dengan 

Dj. Gambir. 7. 

Dj. Merbabu Za" WN
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BN WNUNUNN NUN UMUM UN UMUM 

SOETARI POERWODHIREDJO 
(Oeti) 

SOEGENG SOEROSO 

Diokiakarta. 

30-10-1950- 

3 wnunwwwwwmwmuwn wnwnwn 

Tuan seperti melajang 

hanja dengan 
tekanan 24 pond" 

Sebuah ban jang lebih besar dan me- 
luntjer melalui bagian djalan jang 
tidak rata. 

BANJA DENCAN TEKANAN 24 POND. 

9. Ban pertama, jang djuga menahan 
gerakan mendatar. 

HANJA DENCAN TEKANAN 284 POND. 

» Lebih gampang dikendarakannja — 

Lebih mentjengkam pada djalan. 

HANJA DENGAN TEKANAN 24 POND. 

8 Lukisan tersjetak istimtwa — Helasn 
lebih kuat —, Menghentikan kendara- 
an lebih fjepat. 

BANJA DENGAN TEKANAN 24 POND. 
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pu PER da 1 

UNTUK DJOKJAKARTA DAN SU 
“KIS IKADING COMPANY” 

SELANDJUTNJA AGEN-AGEN DISELUKUH INDONESIA. 
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    HAWA 

UDARA 
LEBIH BANJAK Y 
TETAPI TEKANAN K 

HANJA 
24 POND" 
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  ban sa 

Pengumuman Sekretariat Badan Pekerdja 

Komite Nasional Pusat 
Mulai 1 Nopember 1950 Sekretariat B. P. K. N. P. meng- 

hentikan pekerdjaannja di Jogjakarta, dan segala sesuatu me- 
ngenai B,P.K.N.P. diurus di Djakarta. Alamat: d/a D.P.R. 
Sementara R. I., Djalan Sipayer 1, Djakarta. 
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SN BAHAN-BAHAN DAN FIKIRAN-FIKIRAN 

  

   

  

   

Parker'51 
adalah pena 

   menulis kering dengan tinta “SI 
.basa. 

Parker "51" jang baru memberiken hasil menulis 
jana lebih sampurna dari pada pena apa djuca 
Yjara mengisi dari ini pena jang istimewa 
adalah satu kegampangan jang mengagumken 

Mengalirnja tinta dari tempat menjimpennja jang 

lebih besar dan jang djuga bisa keliatan. 
mandjaminken keluarnja tinta itu dengan tetep 
dan lantjar 
Mentjobalah sekarang ia alat penulis jang adjaib 

dan pake melulu tinta Parker  Superchrome 
atau Owink Selv-x. Tr 

“Aerometric Ink System" ini terdiri dari: 
Alat pengisi model baru, Pendjaasan isti- 
owa 1 djalannja tinta, Lebih banjaknja 

bisa menulis, dan Udjung pena deri batan 
lathenium. ' 

& Fa , Dijalan Djambrut 16 (Nisuwelaan) Djakarta   

“MEMBIKIN INI TERDIADI 

jang periama dan 

satu2-nja jang memake tjara mengisi 

  

    
    
      
     

1950 Fashion Academy Award Wana v New 51 5 worlds most” wanted pen 

Wakil Parker Pen Co. untuk seluruh Indonesia: LAWSIM ZECHA & Co. 

LS 50 Di.2 

BARU 

  

jang baru 
      

Menjaksi- 

kenlab itu 

batang pe- 

cak didalem 

gagangnja. 
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| | 
smpn | antor A | 

(K.A.B) | | 

dolaju No. 3 telp. 264 | f 
! 

   

  

   

  

   

para t.o. jang ter- | 
| gabu dalam K.AB. dan 

epentingan maum | | 
4 

“ 

ta, 30-10-1950. 

  

2 Direksi, DE | 

ADPERTENSI | 

  

MO RO AANG nan s3 

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU, 
Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea), IMPGTENTIE. Tanda2  penjakit, selalu 
marah.marah, muka putjat. makanan kurang hantjur, perut kembung, kepala 
pusing, lekas tjape, tidak bisa tidur kaki tangan dingin, semut semuten, 

Il pikiran tidak tetap dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi, untuk 
itu semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG-MUDJARABNJA, 
JARIANOL, Harga per botol f 20.— : 
Obat BIKIN HITAM RAMBUT 100pCt. tidak luntur 5 gr. f 25. —12 gr. # 10.— 
Obat Minjak SOUARGA DUNIA untuk laki-laki p. b. f 10.—' 
Obat. .OvuMatazal” Spesial Buat Perempuan jang Lemah. per botol f 40.— 

|| Obat .SulfanOil” Buat ilangkan Gatel Koreng Kudis dll . 
|| Obat Zalf Face Cream (Tjahaja YOSAF) untuk hilangkan item2, djerawat 

PN ERA AIA ag 

| dimuka dan kekolotan f 25.— Obat2 dikirim diseluruh INDONESIA. Wang. 
| dimuka tambah ongkos 10pCt: Untuk mengobati segala penakit, luar atau 
! dalam. Sakit Mata, Kentjing Manis Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu-linu, 
| Bengek (Ashma), Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tidak accoord bulanan, 
| Keputihan, Wasir (Ambeien) didiamin 10 hari sembuh dan keluar akar- 
akarnja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja penjakit diobati sampai baik- 

World Famous Prof. Tabih FACHRUDIN 
Sawah Besar 14 Djakarta, Tilp. 3804 Gmb. Y 

Djuga bisa beli di NIAZ STORE 
1. Dil. Tepekong No. 3 —.. Medan.         
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PENGUMUMAN RESMI. 
I. Sebagai hasil Konperensi Dinas Pendidikan Kementerian 

Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, oleh Menteri 
Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan telah diputuskan, 
untuk mendirikan Kantor Urusan Demobilisan Peladjar, 
sebagai Kantor Penglaksanaan Peraturan Pemerintah No: 
32, ja'ni pengembalian Peladjar2 Fedjuang kebangku seko- 
lah, dan penghargaan terhadap pembaktian mereka selama 
perdjuangan Kemerdekaan. , , 

Il. Kantor Urusan Demobilisan Peladjar Pusat berkedudukar pa 
di Kementerian Pendidikan, " engadjaran dan Kebudajaan 
Djl. Tjilatjap No. 4, dan dikepalai oleh tn. Srie Boedojo. 

HI. Dalam tempo jang singkat diusahakan berdirinja Kantor2 
Daerah di Rayon2 jang tertentu. : 
Pembagian Rayon2 : Kn 
1. Kantor Djakarta meliputi rayon : NE 

Keresidenan Banten, Keresidenan Djakarta, Kereside- 3 
nan Bogor. 3 5 

'2. Kantor Bandung meliputi rayon: Ti 
Keresidenan Priangan, Keresidenan Tjeribon. # 

3. Kantor Jogjakarta meliputi rayon : , 
Keresidenan Purwokerto, Keresidenan Kedu, Daerah ' 
Istimewa Jogjakarta. 5 

4. Kantor Semarang meliputi rayon : ag 
Keresidenan Semarang, Keresidenan Pekalongan, Ke- 
residenan Pati. Gap 

5. Kantor Surakarta meliputi rayon : 2 
Keresidenan Surakarta, Keresidenan Madiun. 

6. Kantor Surabaja meliputi rayon: 
Keresidenan Surabaja, Keresidenan Bodjonegoro, Ke- 
residenan Kediri. pa Lai 

7. Kantor Malang meliputi rayon” 
Keresidenan Malang, Keresidenan Besuki, 

8. Kantor Palembang meliputi rayon : 
d Pra Tn 5 ak 

- Kantor Bukittinggi meliputi rayon 
Sumatera Tengah. Pa PN, 

10, Kantor Medan meliputi rayon: 
Sumatera Utara. kubus 

11. Kantor Bandjarmasin x 
Kalimantan. ps 

12. Kantor Makassar 
2. Sulawesi, Maluku, 
13..Kantor Den Pasar 

Sunda Kefjil. 
IV. Kepada para Peladja 

hak satas perlakuan: 
No. 32, diwadjib 

ngan Kantor Da 
Pa ya On Pemerintah Da- 

, ha nisasiZ Peladjar Pedjuang dan 
Dinas Pendidil adjaran & Kan eatan" 'Dilerak: KANTOR NC PS ALISAN PELADJAR PUSAT 

940--10 'ADJARAN & KEBUDAJAAN.         
    

Ki : 

 


