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wakil Indonesia 3 Data 
telah rapa waktu da d 

arta, Dalam pertemuan dari hati ke 
Isman menerangkan, bahwa kedati 

     
     
    

man - Sastroamidjojo, 
esia kemarin ' tiba di 

dengan wartawan, 
ja ditanah air jalah   

   

   

Tk menindjau kea dalam negeri, aa dikepulauan diluar 
Djawa. 3 ga emikian!Mr. Usman, k iluar negeri boleh dika- 

- takan 1 dan tuli terhadap keadaan dikepulauan2 itu. 

PER ki sikap Austra- 
lis terhadap masalah Irian Barat, 
ekas wakil kita di Australia itu 
negaskan, bahwa ada 3 factor jg 
ting dan harus kita ketahuijaitu: 
Gengan keadaan dalam negeri 

: ta sekarang ini. rakjat Australia 
Gjuga pemerir tahnja sangsi apakah 

“Indonesia dapat mengatasi. kesuka- 
.ran2 jg pada dewasa ini nampak- 
nja makia meningkat... 
AN djuga seperti ternjata dalam pe- 
ngumuman? kita sendiri, maka In- 
(donesia sekarang ini sangat keku-. 
rangan MongaRn dalam berma. 
tjam2 lapangan, dan 
3. |keseganan Tn, utk dipin- 
dahkan Gari pulau jg Uu kepulau 
18 la goa se dgn njata. 

tor inilah jg menjebabkan pu- 
af opinion dari Australia berobah 
terhadap Irian Barat, karena me- 
pimbi 'bertanjaan apakah In- 
Gonesia sungguh2 dapat OOP 
hankan Irian itu kelak. 

Negara tetangga 
: bisa turut tjampur. 

Selandjutnja. oleh Mr. Usman di- 
takan, bahwa dipandang dari su- 
strategis, maka dalam soal ini 

   

  

   
   
    

   

  

  

   4. Bnbogkubawono 
di Salatiga. 

Mukta dulu Wk. PM. Ha- 
mengkubuwono dengan rombo- : 
ngannja sampai di Salatiga me- 

, an pertemuan “dengan in- 
bersangkutan isti- 
i keamanan. uan 

        

   
    

  

“ubasi Bibak menembak 
001 dikota Djakarta. 

. Ker . Pertahanan kemarin me- 
jar pengumuman tentang 

tembak-menembak jang terdjadi 
Djakarta-kota- Dika- 

takan antara lain dalam pengu: 
muman itu bahwa setelah dise- 
lidiki dan dibitjarakan oleh kedua 
belah fihak maka peristiwa itu 
“disebabkan oleh salah faham 
karena letaknja pos dan asrama , 
KL dan TNI jang -berdekatan. 
Untuk menghindarkan timbuinja 
kesulitan2 jang Jebih landjut maka 

  

  

militer KL jang ada dipos DL : 
(Algemene ienst vcor Levens- 

“middelen diangkut oleh Polisi 
“Militer ketempat jang lebih aman, 
sendjatanja pun dibawa oleh Pol. 
Militer. Pada tg. 30 Oktober di- 
adakan pembitjaraan dalam sua- 
sana ramah tamah antara Kol 
Simatupang disatu fihak dan 
Djendral Major Alons serta Djen, 
'Major Scheffelaar dilain fihak. 
Ditjapai persetudjuan untuk me- 
ngubah letaknja beberapa pos dan 
asrama baik dari KL. maupun 
dari TNI guna menghindarkan 
salah faham. Insiden tadi tidak 
meminta korban Kep kedua 
fihak., BEN ta 

« 

sung mempunjai 

Australia dapat mengulurkan ta- 
ngannja 'uUatuk turut dalam usaha 
memet Soal2 tidak sadja me- 
ngenai Irian, tetapi djuga lain hal2 
lagi, asal sadja djangan merugikan 
perdjoangan. kita. Tidak dapat di- 
sangkal lagi bahwa bagaimanapun 

djuga, sedikit banjak soal itu lang- 
kepentingannja 

an, ag Australia PAN 

pepatam Ana an ini. ditegaskan, 
lah satusjarat untuk men- 

dapatkan an sympati Gari luar negeri 
dalam (usaha penjelesaian soal Irian 

| Barat ini, jalah keadaan dalam ne- 
geri harus dibereskan dulu dengan 
setjepat mungkin, sehingga ka da- 

menundjukkan kepada dunia 
Interna ional, bahwa kita betul2 
sudah merdeka dan berdaulat. 

    

  

  

   
   

  

21 Kesatuan impopuller 
AE di Australian. 
Lain factor lagi jg merobah pen- 

dirian lia terhadap Irian Ba- 
rat itu, de ikian Mr. Usman melan- 
djutkar 'keterangannja, jaitu bentuk 
kesatuan dari negeri kita. Seperti 
diketahui, Australia adalah mempu- 
njai bentuk federasi. Dalam pan- 
dangan mereka tidak ada Irian Ba- 
rat tidak ada Irian Timur, hanja 
adanja , jg merupakan bangsa 
Ba Ya i karena itu djika ada 
negeri lain jg hendak menguasainja, 
SPN negeri itu adalah 
imperialistis, 

|" Misi Sukiman di- 
(. sangsikan. 

    
   

€ Mengenai tnisi Parlementer jang 
diketuai oleh Dr. Sukiman, Mr Us- 
man, menjatakan mang sangsi ter- 

“—ia 

“Sidang DP P R 

Bek 

HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit Uikalsulatan Rakjat” 

Isi thd. Indonesia! 
geri harus beres dulu. 

hadap hasil2 jg akan dibawa nanti. 
Menurut Mr, Usman, penjelesaian 
pertikaian Irian Barat 'ini betul2 
membutuhkan ahli2 jg sadah mem- 
punjai pengalaman banjak dalam 
politik Internasional. Meskipun de- 
mikian ja masih mempunjai harapan 
baik, bahwa Irian Barat ini akan 
goal bagi kita, asal sadja diperdjo- 
angkan dgn hati2 dan penuh kebi- 
djaksanaan. 

Perlu netral dulu. 
Berbitjara tentang politik luar 

negeri, tetutama jang  mengensi 
sikap Indonesia terhadap se- 
suatu Blok, Mr Usman menegas- 
kan, bahwa pada waktu ini ki- 
ta harus mengambil sikap netral, 
karena kita belum begitu kuat dan 
keadaan dalam negeri masih belum 
beres, Politik luar negeri sesuatu 
negara setiap waktu dapat berobah 
dan ditentukan oleh keadaan dalam 
negeri, Oleh karena itu, menurut 

pendapat Mr. Usman, - politik luar 
negeri jg tegas, belum pasti me- 
nguntungkan negeri itu, bisa djuga 
merugikan. 

Atas pertanjaan apakah dalam 
menghadapi perang dunia ke-III ke- 
lak. kita harus netral atau memihak 
sesuatu blok, dinjatakan, itu ter- 
gantung pada kita sendiri. : 

Fuel sacre ta" ada: 
Achirnja mengenai kesan2nja dim 

kundjungannja di Indonesia ini, Mr. 
Usman menjatakan, bahwa kalau 
dibanding dgn negeri luar, semangat . 
membangun tidak nampak sama 
sekali. Seakan2 revolusi kita seka- 
rang ini sudah selesai sama sekali. 
Sebegai penutup keterangannja Mr. 
Usman terutama kepada pemuda2 
kita mengandjurkan supaja , feul 
sacre (semangat membangun) diko- 
barkan sebanjak mungkin, supaja 
Glm waktu tidak lama, negeri kita. 
mendjadi kuat dan kita dapat mera- 
sakan kemerdekaan jg sesungguhnja. 
Demikian Mr. Usman sastroamidjojo, 

Besok ia akan melandjutkan per. ' 
cj :lanannja ke Surabarja. 

” 

Mosi Daeng Lalo diperdebatkan 
“Natsir minta supaja dipertangguhkan. dulu. 

Dalam Sidang DPR. kemarin, selain anggota Daeng Lalo jang 
memberi pendjelasan tentang mosinja jg. minta supaja seluruh Ge- 
'rilja Sulawesi Selatan dimasukkan kedalam APRI dan supaja diberi 
hak untuk mengusulkan orangnja jg. mendjadi komandannja,: berbi- 
tjara pula 15 anggota jg. pada prinsipnja semua menjetudjui untuk 
mengirim komisi parlemen guna menjelidiki masaalah Gerilja Sula- 
wesi Selatan. 

' Perbedaannja jalah menge- 
nai tugas komisi itu, apakah 
hanja untuk Sulawesi Selatan 
sadja ataukah untuk daerah2 jg. 
katjau pada umumnja, djuga me- 
ngenai waktu pengiriman komisi, 
artinja sudahkah kini waktunja 
untuk mengirim komisi serupa itu 

“ataukah menunggu selesainja pe- 
kerdjaan komisi interdepartemen- 
tal jg. kini sedang mengadakan 
penjelidikan di Sulawesi Selatan. 

“Achirnja sidang menjetudjui su- 
gesti ketua Sartono supaja kepa- 
da seksi2 pertahanan dan ke- 
amanan dalam negeri diberi ke- 
sempatan mengadakan perundi- 
ngan bersama dengan para pe- 

  

Sidang Daan Mo Dika DN 
  

. ngumpul mosi untuk mengadjukan 
2. 

Minta pelaksanaan UU. RI. no. 22 
dan UU. Ind. Timur 44. 

| pn sidang "Dewan Maluku Utara baru2 ini, Acting Gubernui 
Maluku jg. baru tiba dari 

tentang hasil perundingan de 
nai pembentukan o 

   
Antara lain diterangk Si hi Kake! 

Dewan Maluku utara dpt. ditam- 
bah dgn. wakil2 Partai Politik. 

KNI propinsi Maluku tidak men- 
dapat pengaku n dari pemerintah. ' 

| rakjat tsb, Atas nama partai2, radja Loa dan 
Latumahina menolak penambahan 
wakil2 partai dalam Dewan Ma- 

'segenap organisasi rakjat Maluku luku Utara selama statusnja be- ' 
lum dirobah dengan' berpedow 
pada Undang2 Indonesia Timur 
14 dan UU RI no.22. 

Mengenai KNI kedua Sk 
tsb menjerang beleid pemerintah 
serta menuntut kedjudjuran dewan 

    

   

  

Radja2 jg turut membentuk KNI 
tsb. Achirnja Kapteti. na 

man a 
pn djuangan Rakjat” 

    

   

Makasar memberi keterangan resmi 
an menteri D.N. di un menge- 

insi Ma iku. “ 

sebagai kepala pemerintahan mili- 
ter daerah Maluku Utara me- 

 'njatakan dalam sidang tsb. bhw 
Mengenai KNI diterangkan, bhw. 

tutan rakjat maka pemerintahan 
beralasan pada keinginan dan tun- 

militer sedia menjokong tuntutan2 

Berhubung dengan itu djuga 
tg. 29 Okt. ji. partai2 politik dan 

»Front ' Per- 
jg. akan mem- 

perdjuangkan tuntutan rakjat dg. 
penuh perasaan tanggung djawab. 

Utara "membentuk 

Maapanja didesak pelaksanaan 
| Indonesia Timur 44 dan 
: H RI no. 22 dan memperta- 
4 Na Na Wara, Ant. 

usul jg. konkreet kepada sidang 
mengenai tugas komisi parlemen- 
ter itu, Usul itu supaja diadjukan 
kepada sidang hari ini jg. akan 
memberi keputusan thd. pemben- 
tukan panitya parlemen itu. 

Keterangan Natsir, 

Sesudah itu sidang mendengar- 
kan keterangan PM. Natsir jg 
minta supaja parlemen suka mem- 
pertanggungkan  mosi itu, sebe- 
lum mendapat kepastian tentang 
gagal atau hasilnja pekerdjaan ko- 
misi interdepartemental jg kini 
sedang menghadapi penjelesaian- 
nja. PM. menerangkan bhw soal 
Gerilja Sulawesi Selatan tidak sadja 
dipandang dari sudut kemiliteran 
sadja, sebab soalnja pun menge- 
nai politik, ekonomi sosial, phy- 
chologis dsb. Sebagai panitya in- 
terdepartemental perlu mengada- 
kan hubungan dgn segala pihak 
bukan sadja utk. penjelidikan, ta- 
pi djuga untuk mendapatkan ke- 
mungkinan2 tentang apa2 jg da- 
pat didjalankan, 

(Anggauta 

  

1 Rombongan Presiden tiba. 
| Kemarin dulu pada djam 13,45 
telah tiba di Denpasar rombo- 
ngan Presiden jang akan melan- 
'djutkan kedaerah2 di Sunda Ke- 
Gil, Dalam pertjakapan di lapang 
terbang Presiden menerangkan, 
'bahwa beliau akan datang di 
Bali pada tg. 7 Nop. jad. dan ber- 
sedia tinggal di Bali hingga pada tg 
13 Nop. jad. Achirnja Presiden 
memesan. agar supaja keamanan 
terdjamin kembali. Selain itu su- 
'paja masalah Irian tetap mendjadi 
(pusat perhatian rakjat. , 

SULAWESI SELATAN MASIH 
RUWE 

Hingga Ka soal gerilja di- 
Sulawesi Selatan belum selesai. Ko- 
Inisi interdepartemental masih dlm. 
fase mengumpulkan laporan2. Dida- 
erah pedalaman belum aman, ter- 
bukti tiap malam pentjulikan, surat 
antjaman, gerombolan bersendjata 
meradjalela. 

Rakjat simpati kepada gerilja se- 
benarnja, banjak perampok mema- 
Suki gerilja umumnja. Rakjat harap- 
kan tindakan tegas dan bidjaksana 
Gari pemerintah. Mereka menjesal 
sikap tindakan ragu? pemerintah se- 
lama ini, 

Masjarakat sibuk tentang pemili- 
han gubernur 9 tjalon, antaranja 
Lanto Husen Daeng Tompo. Suara 
umum memihak Lanto Daeng Tom- 
po, utk. mengatasi provinsialisme 
Gi Suluwesi. 

Demikian Kawat pembantu ,,KR” 
dari Makasar. 

  

    

    

Medan Korea : 
  

  

ena    
Adpertensi: 

1 milimeter, 1 kolom ..f 0.50           
REBO 1 NOPEMBER 1 1950 
  

Sepertiga Div. ke-b Sian hair 
Dalam pertempuran sengit di .Ongjong. 

EPERTIGA dari divisi ke-6 Korea Selatan telah  dihantjurkan 
oleh kira2 10.000 orang pasukan Korea Utara, dalam pertempu- 

ran jang sengit sekali disekitar Ongjong jang berlangsung beberapa 
hari, . 

Demikian 'kata djurubitjara militer pada hari Senin di" Tokyo. 
Sementara itu menurut siaran Radio Khabarovsk (Siberia) jang ter- 
tangkap di Tokyo, tentara Korea Utara disebelah utara Fyongyang 
telah mengepung dan membersihkan resimen ke-2 dari divisi ke-6 
Korea Selatan : sedjumlah besar pasukan Korea Selatan telah ter- 
tangkap.” 

Kesatuan2 Korea Selatan segera 
didatangkan didaerah 'pertempuran 
tadi, dan menurut berita2 terachir, 
keadaan disana bertambah baik ba- 
gi pihak Korea Selatan. 

C 

Divisi ke-7 Amerika 
madju pesat. 

Djurubitjara militer di Tokyo me- 
nerangkan, bahwa pasiikan2 pelopor 
dari divisi infanteri ke. 7 Amerika, 
jg. ketika hari Minggu mendarat di 

Iwon, dalam tempo 24 djam telah 
madju 50 mil lebih kearah barat- 

laut. 
Kesatuan tadi bergerak melalui 

Gjalan2 pegunungan jg. sempit dan 

telah mendekati Punghan. sebuah 
kota tempat persilangan djalan ke- 
reta api dan djalan raja jg. letak- 
nja 37 mil sebelah selatan perbata- 
san Manchuria, sementara itu sisa 

fiari divisi tadi belum selesai ditu- 
  

Men:eri2 pertahanan Atlantik Utara. 

50 Divisi utk Eropa Barat separuh 
kapal armada dari USA - 

MENTERI sen negeri2 Atlantik Utara hari Senen melan- 
djutkan pertemuannja untuk memetjahkan soal sulit, apakah ten- 

''tara Djerman akan dimasukkan dalam tentara jang telah dipersatu- 
- Ik sedjumlah 50 divisi jang direntjanakan untuk memperlindungi 
Hropa Barat terhadap kemungkinan aggressi komunis. 

  

“Dalam pertemuannja selama 8 
G'am hari Saptu para menteri per- 

'tah nan perdjandjian 12 negeri itu 
menjatakan telah menjetudjui. ren- 
Na pertahanan besar bagi daerah 
Atlantik. Rentjana pertahanan jang 
dibikin oleh djendral Omar Bradley 
dan opsir2 tinggi Inggris dan Peran- 
tjis telah disetudjui oleh panitia mi- 
liter Pakt tsb. 

Lebih 50 divisi dgn 
tiada tentara Djer- 
man. 

Lebih landjut kalangan jang me- 
ngetahui mengatakan, rentjana tadi 
menghendaki dibentuknja Ik 50 divisi 
atau lebih dengan tidak ikut serta 
tentara Djerman. 

Perantjis dlm Lada ituakan mem- 

beri tentara jang paling banjak, dari 
20 hingga 28 divisi. 

Amerika akaa memberi antara 5 
hingga 15 divisi, Inggris Ik. 5 divisi, 
Belgia, Luxemburg dan Nederland 
sedjumlah 5 hingga 10 divisi dan 
Italia Ik- 10 divisi. 

Tentara non komunis bersama itu 
akan dibentuk selekas mungkin de- 

ngan perbatasan waktu tahun 1953 
Uatuk diselesaikan. Tentara Djer- 
man tak dimasukkan dalam tentara 
itu, karena soal mempersendjatai 
Djerman kembali telah diserahkan 
pada panitia pertahanan, 
  

Selandjutnja diterangkan, bhw 
komisi setelah memberikan lapo- 
ran. dikirim kembali ke Sulawesi 
Selatan utk mengadakan penjeli- 
dikan dan kontak lebih djauh dan 
dim hal inipemerintah berpenda- 
pat bhw ketua usaha komisi ukan 
berhasil. Diterangkan. bhw 'ia 
(Natsir) telah mengadakan per- . 
tjakapan interlokal dengan ketua 
komisi jg menerangkan, bhw ke- 
tua itu akan mengadakan kontak 
lagi dengan pemimpin Gerilja 
Kahar Muzakar. Setelah rapat 
dischors, Natsir mengadakan pem- 
Bg dengan Pengen Naa 

7 t, 

Demobilisasi dani ' pemulangan 
KNIL 

Laporan K. P. B.B.! kepada Dewan Keamanan. 
MENGENAN soal demobilisasi dan ipelailangan 'bekas pasukan2 

KNIL, K.P.B.B.I. pada tanggal 28 Oktober 1950 telah mengi- 
rim laporan jang dikawatkan kepada TNGAR Keamanan P.B.B. jang 
berbunji sbb: 

1. Komisi | Perserikatan Bangsa2 
untuk Indonesia dengan ini mela- 
porkan kepada Dewari Keamanan 
bahwa Komite Kontak dari wakil2 
Belanda dan Indonesia dibawah 
pimpinan Komisi, didirikan dalam 
Djanuari 1950, bertemu pala tgl. 25 
Oktober untuk mempersoalkan an- 
tara lain, hal2 jang berhubungan 
dengan demobilisasi dan pamulang- 
an dari bekas Pa KNIL jang 

kini berada di Djawa. 
2. Komite Kontak ini memutuskan 

untuk mendirikan sub komite ad hoc 
dari wakil2 Indonesia dan Belanda 
dibawah pimpinan Komisi dengan 
tugas2 sebagai berikut : 
»Memperhatikan semua aspek2 teh | 

nis dari soal2 jang berhubungan de 
ngan demobilisasi dan pemulangan 
dari bekas pasukan2 KNIL jang ki- 

3 Mann di Djawa, mengingat per- 

o Tak Ba . 

  

USA akan sediakan lebih 
separo kapal-kapal laut 
& udara. 

Disamping tentara persatuan ber- 
sama itu dalam pertahanan itu ter- 
masuk pula angkatan laut jang kuat 

di Laut Atlantik dan Laut Tengah 
serta armada udara jang kuat jang 

berpangkalan di Inggris dan Eropa. 
Amerika dalam pada itu akan 

menjediakan lebih separo dari kapal 

perang, semua bomber2 strategis 
dan 5 hingga 10 pasukan (group) 
pesawat2 pemburu taktis, 

Inggris akan menjediakan lebih 
kurang: kapal2 perang dari pada 
Amerika, tetapi kedua negeri itu 
akan mempunjai tanggung djawab 
jang terutama dalam angkatan laut. 

Inggris dan Perantjis akan me- 
njediakan pesawat2 udara pemban- 
tu darat. 3 
Amerika akan menambah djumlah 

pasukan2 pemburu jet di Eropa dari 
3 hingga antara 6dan10 pasukan. 2 
pasukan pemburu ,,Thunder jets 
Amerika, jang masing2 terdiri dari 
15 pesawat kini ditempatkan di 
Djerman dan lainnja di Inggris 

Ant. U.P. 

Rum achir Minggu ini 
ke Lake Success. 

Tentang keberangkatan Menteri 
Luar Negeri Mohammad Rum ke 
Lake Succes utk memimpin delega- 
si Indonesia pada Sidang Umum P 
BB, lebih landjut dikabarkan, bhw 
Menteri Rum akan bertolak 'achir 
minggu ini ke Amerika via Neder- 
land. " 

Bersama Menteri Rum akan ikut 
serta beberapa kepala bagian Ke- 
menterian Luar Negeri, diantaranja 
Dr. Darmasetiawan dan Prof, Supo- 
mo, 

Selandjutnja ,,A a'”. memper- 

oleh kabar, bahwa #ffcomai Tajeb, 
tradecommissioner In esia. di New 
York, jg sedjak beberapa hari jl 
ada di Djakarta, akan kembali djuga 

achir minggu ini ke Amerika. Keda- 
tangannja keibu kota adalah atas 
permintaan Menteri Perdagangan 
dan Perindustrian Dr. Sumitro, ber- 
hubung dgn pembitjaraan rentjana 
undang2 pindjaman pada Eximbank 
didalam Parlemen. 

jataan2 jang dibuat: oleh wakil2 
Belanda dan Indonesia pada perte. 
muan Komite Kontak jang diadakan 

pada tg. 25 Oktober 1950. 

3. Kcmisi minta perhatian dari De- 
wan Keamanan atas kenjataan bahwa 
kedua pihak Indonesia dan Belanda te 
lah menundijukkan keinginan jang sama 
untuk menijelesaikan dengan bantuan 
Komisi Perserikatan Bangsa2 untuk In- 
donesia, persoalan2 jang berhubungan 
dengan demobilisasi dan pemulangan 
dari ketinggalan bekas pasuken2 KNIL 
jang sekarang berada di' Djawa. . Per: 
soalan2 ini akan merupakan hal jang 
segera mendesak apabila pemulangan 
pasukan2 dari suku Ambon mendjadi 
mungkin: 

4. Komisi tetap bersedia, sudah 
tentu, untuk memberikan  djasa2 
baiknja dalam hubungan. dengan 
persoalan Ambon itu, dan akan te- 
rus' memberitahukan kepada Dewan 
Keamanan mengenai perkembangan2 
selandjutnja. —Ant. ' : 

runkannja dari kapai2 jg. mengang- 
kut mereka. Ant.—UP. 

Angkatan udara 
PBB giat lagi. 

Sementara itu pesawat2. pembom 
dari angkatan udara PBB mulai giat 
lagi menjerang  pasukan2 Korea 
Utara jang sedang mengadakan per- 
lawanan sengit dimuka dan dibela- 

kang pasukan? PBB. 
Serangan? udara ini dipusatkan ' 

di 3 tempat, didaerah brigade Ing- 

geris dekat Napchongiong. 
Pemusatan2 pasukan? Utara di 

Taochon dan sekitarnja diserang 
untuk “kepentingan kemadjuan pa- 
sukan2 Amerika. Dalam operasi2 
Gidaerah pedalaman pasukan2 Korea 
Selatan menggabungkan diri dengan 
2 divisi Korea Selatan lainnja dalam 
gerakannja kesrah barat melawan 
perlawanan pasukan2 Korea Utara 
jang mentjoba menutup djslan2 jang 
menudju ke bendungan2 hydroelek- 
tris disungai Yalu. 

6 Mil sebelah barat 
Taechon. 

Berita terachir menjatakan, bah- 
wa satuan2 dari pasukan2 penggem- 
pur resimen 5 divisi ke 24 Amerika 
kini telah berada 6 mil sebelah ba- 
rat Taechon, tetapi didaerah terse- 
but mereka mendjumpai tembakan2 

mortir jang. hebat Kira2 500 orang 
pasukan2 Utara katanja telsh me- 
ngundurkan diri dari'daerah tsb. 

Djurubitjara markas besar Mac 
Arthur menjatakan selandjutnja, 
bahwa satuan2 dari Divisi VI, jang 
menduduki Chosan, suatu tempat 
jang terktik pada sungai Yalu' 
“telah diserang dari sebelah barat 
daja Majang dan dadlam gerakannja 
mendjumpsi Pe Tn ang: 
Kat Songpabong.- Ra SA 

Dua La RRT didekat 
Hamhung? 

Menurut keterangan opsir2 Korea |. 

Utara jang tertawan, 2 divisi pasu- 
kan2 RRT katanja kini telah ber- 
ada disuatu tempat 25 mil dari 
Hamhung. 

Pasukan2 Korea Selatan dan pa- 
sukan2 angkatan laut Amerika di- 
front sebelah utara Hamhung ka- 
tanja bersiap2 dan memperkuat diri 
untuk menghadapi kemungkinan se- 
rangan pasukan? RRT tersebut, ig 
menurut keterangan orang2 tawa- 
nan RRT telah mendapat perintah 
untuk merebut Hamhung pada 13. 
1 Nopember jad. ini. 

Pemuda? Korea Utara 
dimobilisir. 

Bementara itu djurubitjara mar- 

kas besar Mac Arthur menerangkan 
kepada pers, bahwa menurut siaran 
radio Korea Utara di Sinuiju, se- 
mua pemuda Korea Utara, lelaki 
dan perempuan, telah dimobilisir 

untuk mendjalankan kewadiiban di 
front. Ant. UP. 

: “Pasukan? RRT benar 
didekat Hamhung 

Djurubitjara Korps ke 10 Amerika 
menjatakan pada maiam Selasa ini, 

bahwa 'pasukan2 korps tersebut 
telah bertempur didaerah pertem- 
puran sebelah selatan waduk Cho- 
sin, 

Djurubitjara itu dalam pada itu 
tidak mau memberi pendjeiasan 
tentang statement jang mengatakan, 
bahwa djumlah pasukan? RRT itu 

telah diketahui akan tetapi tidak 
akan diumumkan. Pun djurubitjara 
itu tidak mau memberi komentar 
tentang berita2 pers jang mengata- 
kan, bahwa pasukan? Korea -eja- 
tan telah diserang oleh pasukan? 
RRT jang djumlahnja lebih besar 
dari pada 1 resimen, 

Daerah dimana diketahtii adanja 
resimen pasukan2 RRT adalah pusat 
serangan2 pembalasan jang sengit 
terhadap pesukan2 Divisi III Kerea 

Selatan disebelah barat laut RaR: 
hung. Ant. UP, 

"“Madein Japan" gelisuhkan y 
kaum pabrik USA. 

Pembesar2 " kementerian 
perdagangan Amerika Seri- 

mereka tentang banjaknja 
keluhan2 jg. berasal dari ka- 
um pengusaha, tentang mu- 
:rahnja barang2 tekstil Dje- 
pang (,, Kemedja 1 Iosin 1 dol- 
lar). Misalnja kemedja2 ma- 
tjam tadi, jg harga etjerannja 
ialah 1 dollar kini sudah ter- 
dapat dimana? di  Washing- 
ton, sedangkan jang buatan 
Amerika - jg kwaliteitnja ru- 
pa2nja sama-berharga 2.50 
dollar sampai 3,-dollar. 

Mu Ant, UP.       

  

    
       

  

kat menjatakan kegelisahan K. 

        

   
   
     

     

       

       

          
           

       
       

   

       



    

  

PE
 

NA
N 
K
a
n
a
n
 

Tn
 

    

“sian Airways disana dimana 

  

A
A
 

la 

| sendjata jg merampok 

  

  

. Th S1 AURI sama 
Suriadarma ke Rangoon- : 

   
yh 

  

KEMARIN dulu Air Kommodore Suriadarma berangkat dari Me 
dan ke Rangoon, setelah bermalam satu malam di Medan. 
Dalam pertjakapan dengan ,,Antara” diterangkannja bahwa keper 

! Ten ke Rangoon, selain membalas perkundjungan Djenderal Bo 
e Win baru2 ini ke Djakarta, djuga untuk membereskan. Indone- 

R. 1. 007. : S 

Sebagai pernjataan tanda terima 
kasih atas bantuan pemerintah Bir- 
make 
sa jl, sawat tsb skan diserahkan 
kepada pemerintah Birma bersama 

dengan pegawai:daratannja jang ter 
diri dari orang2 Birma. 

Turut serta ke Rangoon Charge 
@affaire Indonesia di Rangoon Ali 

adrle dan keluarga, anggota par 
lemen Subadio dan Rasjid Manan 
Gari Kem. Luar Kegeri. 

- Mengenai pembentukan kader pe- 
nerbang diterangkan bhw dari latih 
an perwira akan dikirimkan sedikit 
hari lagi 60 orang kesekolah pener- 
bangan sipil di Amerika utk mem- 
peroleh brevet B. Dari djumlah itu 
terdapat pemuda2 dari segala dae- 
rah, ada djuga 2 orang warga Indo- 

hesia asal Tionghoa. 
Atas pertanjaan apakah sebabnja 

tidak ada jg dikirim kesekolah pe- 
nerbangan militer diluar negeri di- 
nrjatakan, bhw latihan sedemikian 
tidak mungkin mepgingat negara 
mempunjai politik luar negeri netral. 
Mengenai pegawai2 Belanda dalam 

AURI diterangkan, bbw pegawai2 
tsb terdiri dari dua golongan, per- 
tama jg termasuk dalam hubungan 
dgu Ned. Militaire Missie, kedua 
jg masuk golongan jg masih bisa 
bekerdja terus karena djaminan se- 
bagai tsb dalam persetudjuan KMB. 

Berhubung dgn keadaan internasio- 
nal sekarang, atas pertanjaan betapa 
kah halnja dgn kekuatan AURI, dite- 
rangkan bhw ditahun 1951 dapat diha- 
rapkan kekuatan AURI akan bisa mem 
bandingi .Militaire Luchtvaart” jg da- 
hulu. Kini tenaga AURI hanja  tjukup . 
utk turut mempertahankan keamanan 
dalam negeri. 7 

Achirnia Aircommodore harapkan 
supaja perasaan ,,airminded” itu 
hendaknja diperluas dgn adanja 
himpunan2 penerbangan dikota2 be- 
sar, karena, demikian katanja, kita 
perlu djuga tenaga tjadangan nasi- 
onal . 

  

Sarang perampok di- 
gerebek. 

Dalam peuggerebekan jg dilaku- 
kan Mobile Brigade terhadap sarang 
perampok 17 km dari Bindjai Senin 
Malam jl dipihak Mobile Brigade 
tewas 3 orang. Sebaliknja 7 peram- 
pok dapat ditangkap dan sedjumlah 
barahg2 ramporan disita. Dikabar- 

kan bahwa. penggerebekan dapat 
berhasilberkat kerdjasama penduduk 
polisi. Teptang lain2 mengenai peng- 
gerebekan ini belum -didapat kete- 
rangan. 

Diperoleh kabar seiandjutaja, bbw 
kemarin dulu telah pula terdjadi 
beberapa orang Hropa jang sedang 

mandi disungai Tuntungan dekat 
Pantjurbatu Ik 20 Km dari Medan 
telah didatangi segerombolan ber- 

pakaian dan 
perhiasan2 mereka. Gerombolan tsb 
lalu menghilang. Ant, 

PEDOMAN MAKASAR TERBIT 
LAGI. 

Pada tgl. 1 November 'j.a.d. di 
Makasar akan terbit lagi Surat ka- 
bar Pedoman. Berhubung dengan 
sesuatu hal, harian. tsb. dalam be- 
berapa waktu jang lalu tidak ter- 
terbit. Perlu diketahui, bahwa Ha- 
rian tsb. akan terbit lagi dengan 
nama baru ialah Pedoman Rakjat 
jang diusahakan oleh Jajasan Pener- 
bitan Nasional. Harian ini dipim- 
pin oleh sir Herg Rondonuwu dan 
dibantu oleh sdr.2 Sugardo dan 
M.A. Kamal R.M. 

  

Export teh keludr negeri. 

Dengan export teh jang ber- 
djumlah kotor dalam bulan Agus- 
tus 1950: 5.856 ton, maka dalam 
tahun 1950 'ita selama 8 bulan 
telah diexport 20.123 ton (kotor): 
dalam seluruh tahun 1949 telah 
diexport  sebanjak 23.924 ton 
(kotor). : 

Export dalam bulan Agustus 
1950 ini 5,103 ton (bersih) ber- 
asal dari Djawa/Madura, dan dari 
Sumatra 78,7 ton (bersih). 3 

da Indonesian Airways dima 

masih tinggal satu pesawat terbang, jaitu: 

  

Pengiriman jang terbanjak da- 
lam bulan Agustus dilakukan ke 
negeri- Belanda jakni 2.545,8 ton 

' (kotor), kemudian menjusul Mesir 
dengan 727,2 ton, Keradjaan Ing- 
geris 590,3 ton dan USA 480.9 
ton. Ant. 

Insiden APRI — KL selesai. 

Setelah terdjadi insiden2 antara 
tentara APRI dan KL pada tg 29-10 
malam, maka Senen malamjl tente- 
ra KL dikonsignir ditangsi-tangsinja 
Gi Djakarta (tidak boleh keluar tang. 
si) sedang MP Belanda mengadakan 
patroli keras, kalau2 masih ada 
bergelandangan anggota? KL didja- 
lan-djalan. 

Serdadu2 KL jang telah menjerah 

kepada APRI telah diserahkan ke- 
pada pihak Belanda, dan kini mere- 
ka dikumpulkan ditangsi KL di 
Berenlaan di Djatinegara. Menurut 
keterangan jang didapat ,,Antara” 
dari kalangan tentera Indonesia, in- 
siden antara APRI dan KL itu kini 
sudah dianggap sebagai selesai. 
Tentang insiden itu Komisaris 

Agung Belanda T.H. Lamping telah 
mengadakan. pembitjaraan dengan 
Menteri Luar Negeri Mr. Moh. A3 

nt. 
  

Azas tudjuan Partai Rak- 
jat Nasional. 

Konggres Partai Rakjat Nasional 

(nama baru dari pendjelmaan PNI 
Merdeka sebagai iang telah diputus. 

kan dalam kongres itu) telah mene- 

tapkan keterangan azas dan tudjuan 

partai sbb: 
Partai berazas paham kerakjatan 

(demokrasi), paham kebangsaan 

(nasionalisme) dan paham “kekelu- 

argaan. : 
Dengan berpegang kepada azas. 

tersebut, partai mengarahkan per- 

Gjuapgannja mentjapai: | 

A. Suatu negara hukum jang pe- 
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Tentang Perhubungan 
(0... Dagong. 

| (Kuala Jungkal Iidan Singapura: 
Kepada ,, Antara“ Kantor Djawa- 

tan Bea dan Tjykai Kuala Tungkal 
“dalam suratnja ttg. 25 Oktober jl. - 
menerangkan bahwa harga kontrak- 
export barang2 jang dikeluarkan 
dari Kuala Tungkal ditetapkan oleh 
Konsulat Djendral R.I. (bahagian 
Perdagangan) di Singapura. Demi- 
kian pula perkiraan,, barter“ (30 pC. 
—10pCt,) dan matjaw2 serta dje- 
nis barang diizinkan dibawa masuk 
ke Ka. Tungkal, serta harga2nja. 
Surat. jang izin mengangkut ba- 

“vervoersvergunning) dike- 
luarkan oleh Djawstan Perniagaan 
dan Perindustrian dan/atau Kantor 
Urusan Export di Kuala Tungkal. 
Keterangan diatas ini diberikan 

berhubung dgn. keteringan tuan Su- 
tadi, Kepala Kan'or Urusan Export 
Djambi, kepada ,,Antara” di Djambi, 
dlm. keterangan mena dinjatakan, 
bhw. perkiraan harga kontrak ex 

port ditetapkan oleh Djawatan Bea 
dan Tjukai di Kusla Tingkal. Su- 

tadi memberikan keterangan ini se- 
bagai kesan perdjalanannja keda. 
erak2 tersebut. 

Pemeriksaan tahanan AUI 
Katangan jg mengetahui mene- 

' rangkan kepada kita, bahwa mulai 

merintahnja dilakukan atas dasar” 

»Suara  rakjat terbanjak” 

. derheids principe)- 

B. Suatu masjarakat jang ,,mak- 

mur-sedjahtera”, dimana: 

a) perekonomian disusun atas azas 

kekeluargaan (gotong - rojong), 

b) alat2 produksi jg penting bagi 

negara dan masjarakat dikuasai 

o'eh negara. 

c) kekaisan alam jang terdapat 

ditarah, air dan.udara dikuasai 

Gan dipergunakan oleh negara 

Untuk kesedjahteraan rakiat. 

Kongres Gikundjungi oleh 43 tja- 

bang dan -PNST (Partai Nasional 

Sumatera Timur) jang mewakili 27 

tjabang, hingga berdjumlah 60 tja- 

bang dari djumlah 96 tjab-ng Par. 

tai Rakjat Nasional diseluruh Indo- 

nesia. Ant. f 

(meer- 

minggu belakang ini oleh kantor 
Kedjaksaan Purwokerto telah di- 
langsungkan pemeriksaan terha- 
dap para tahanan AUI jang kini 
ditahan dirumah pendjara Purwo- 
kerto.. Mereka adalah tahanan 
AUI jang tertangkap selama ge- 
rakan2 gerombolan tsb melaku- 
kan perembesan disekitar daerah 
Banjumas bulan jl. 

Berapa djumlah tahanan tsb 
belum dapat diterangkan. (Sdb). 

  

Front Pemuda Indone- 
sia setudju kongres 

ntarief Aniem" 
Berhubung akan diadakannja Kong- 

gres Panitia Aksi Umum penentang 
kenaikan tarief ANIEM pada tg 3 
dan 4 Nov. 1950 diSemarang, Badan 
Pelaksana Front Pemuda Indonesia 
telah mengetok kawat kepada Pani- 
tia Kongres tsb. jg menjatakan. 

Setudjui pembentukan Pusat Pa- 
nitia Aksi serta Kesatuan Aksi me 
nentang kenaikan tarief Aniem, dan 
menjetudjui pemudaZikut actief dlm 
aksi2 tersebut, 

RAKJAT" REBO 1 NOPE 

  

'Anarchie akan terdjadi 
didaerah Solo. 

    

TA 

& # 

Djika pemerintah tidak lekas bertindak. 

DA hari2 jang terachir ini keadaan penggedoran dan pembega- 
lan didaerah Solo makin memuntjak. Tidak hanja malam hari 

sadja penggedor2 itu mendjalankan rolnja, melainkan djuga pada 

waktu siang mereka tidak segan2 mengadakan pembegalan ditengah2 
djalan kepada orang? jang membawa dagangan atau uang dari 
kantor atau pasar, 

Penggedoran jang dilakukan pada 
malam hari dirumah? pada umum- 
nja, mereka ini “mempergunakan 
pakaian tentara dan sendjata "api. 
Tjara2 penggedoran sematjam ini 
banjak dilakukan didaerah Klaten 
dan Bojolali, kebanjakan mereka 
merupakan gerombolan. terdiri dari 
10 orang dengan bersendjata pistol 
atau bedil jang memasuki rumah2 
dari orang2 jang terhitung berada 
didaerah2 itu. Banjak. pula lurah2 
jang kedatangan ,tamu” sematjam 
ito, jg meminta uang kas desaatau 
barang2 lain jang tersimpan diru- 
mahnja. Bagi orang jang mendapat 
giliran ,tamu jang tidak di- 
undang itu, maka dapat dipasti- 
kan akan kehabisan barang miliknja. 

Di daerah Solo nama  penggedor 
itu hanja terkenal dikota sadja. Di 
desa2 kedjahatan ini telah menda- 
pat nama jang spesifiek sesudah 
clas ke II jaitu grajah. -erkataan 
ini telah lahir pada waktu ciash 
II jang ditudjukan kepada orang2 
j-ng mengambil (mentjuri) pada 
waktu sebuah kampung atau desa 
ditinggalkan penduduknja karena 

serangan Belanda. Kemudian nama 

ini hingga sekarang diberikan pada 

penggedor2 bersendjata. 

Kedjahatan grajah ini pada umum- 

  

Harimau lawan harimau. Sama2 ga- 

lak. Tapi pada gambar :ini tidak tam- 

pak kegalakannja. Keduanja dimainkan 

manusia. Seperti kata Mr. Moh Jamin : 

Harimau dim. kurungan, meskipun ma- 

sih meraung, tidak normal lagi-— 

  

  

Sidang Parlemen : 

Pindjaman Exim Bank tak 

menguntungkan ? 
ENEN malam Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan rapat ter- 

S buka untuk mengadakan pemandengan umum tentang rantjangan 

undang2 jang diadjukan oleh Pemerintah mengenai pindjaman Repu- 
2 : da Export - Import 

biik Indooeeenpa Neabi kauangan Mr. Sjafruddin Prawira- 

Menteri Perliubungan Ir. Djuanda dan pembesar2 lain dari 
pihak Pemerintah hadir 
negara, 

Bank of Washington. Dari 

kedua kementerian tsb: jang mengadakan pemandangan umum ialah 

ta2 Dr. Diapari (SKI), Djaetun anggota2 Dr. Diapari ( NA 

Buruh), Dr. Tjokronegoro 

(PKI), K, Werdojo (Front 
Maruto  Nitimihardjo (Wartai 

Murba), Amri Jara (PNI), Sundjoto (Parindra), Siradjuddin Abbas 

(Blok Islam) dan K.H. Tjikwan (Masju 

Rapat terbuka untuk mendengar. 

kan djawaban Pemerintah terhadap 

pemandangan umum babak pertama 

mengenai rentjana tsb. akan diada- 

kan hari Kemis pagi jad. 

  

Soal pembentukan Sum. Utara. 
Tunggu ketetapan Pemerintah. 

: BERHUIBUNG dengan banjaknja ketjaman terhadap Panitia Pem- 
bentukan Propinsi Sumatera Utara sehingga ada jg minta di bu- 

Sumatera Utara), kalangan jang 
rangkan, bahwa sebaiknja orang 
hirkannja P4SU. 

Dinjatakan, bahwa . Pemerintah 
RIS tidak dapat mengangkat lanrg 
sung Gubertur Propinsi Sumatea- 
Utara, karena pengangkatan Guber- 
nur termasuk kompetensi pemerin- 
tah sekarang. Karena itu telah di- 
bentuk P4SU jang tentu sadja-tidak 
dapat bertindak tegas, sebab kabi- 
net sekarang hanja beberapa hari 
jl baru mendapat votum dari par- 
lemen. Kini dapatlah diharapkan 
“kabinet Natsir akan segera bertin- 
dak tegas, dan menurut pendapat 
kalangan itu, putusan diambil 
kabinet RIS dulu mengenai pemben- 
tukan Provinsi Sumstera Utara se- 
'baiknia ditindjau kembali oleh kabi- 
net Natsir, 5 Manga 

Atas pertanjaan apakah tidak 

'barkan -P4SU (Panitia Penjelenggaraan « Pembentukan Propinsi 
berdekatan dengan P4SU mene- 
menindjau kembali keadaan dila- 

sebaiknja diangkat Gubernur sadja 
Gi Sumatera Utara, kalangan itu 
menjatakan baiklah dihentikan pe- 
metjahan integral dari Pemerintah 
Pusat mengenai pembentukan pro. 
pinsi2. 

Mengenai peraturan no. 39 untuk 
membentuk DPR kabupaten2, dika- 
barkan sedang dinantikan putusan 
dari Pemerintah Pusat mengenai 
soal interpretasinja dan di Sumate- 
ra Timur, sebagaimana pernah  di- 
kabarkan, telah timbul berbagai 
interpretasi sehingga pembentukan 
DPR-kabupaten terhambat. 
Lebih djauh koordinator Munar 

pada hari Kemis ini akan menga- 
dakan ,,meeting of minds” dengan 
partai2 dimana djuga a.l. akan di- 
bitjarakan peraturan tsb, Ant, 

Sebslum dimula' dengan peman- 
Gangan umum Senen mslam itu ma- 
ka pada para anggota diedarkan 
turunan nota jang diadjukan Peme- 
rintah dan ditanda- tangani oleh 
Menteri Keuangan Mr, Sjafruddin 
Prawiranegara mengenai rentjana 
undang2 tersebut. 

Nota tsb: berbunj' sbb: 
Untuk menghindarkan berbagai salah 

faham dan menghindarkan perasaan 
seolah-olah dengan rentiana undang2 
tentang pindjaman Republik Indonesia 
kepada Export Import Bank Pemerintah 
hendak ” mintak plain-pouvoir ” guna 
menghindarkan diri dari controle dari 
pihak parlemen, baik preventief mau- 
pun repressief, maka" dengan ini Pe- 
merintah memadjukan rentjana peru- 
bahan (tambahan) dari pasel 2 rentjana 
undang2, sebagai ajat kedua dari pasal 
tsb. jang berbunji sbb: ki ik 

2) Sebelum perdjandjian2 pindjaman 
jang dibuat oleh atau atas kuasa Men- 
teri Keuangan, seperti jang dimaksud 
dalam sjat 1 dapat berlaku perdjandji. 
an2 pindjaman itu harus disiahkan'lebih 
dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat- 
Demikian nota Menteri Keuangan itu. 

Pemandangan umumi 
Anggota Dr. Diapari menja. 

takan, bahwa memang jg. mendjad. 
pertanjaan ialah mengenai penggu- 
ngan pelaksanaan uang jg diperoleh 
dengan djalan pindjamanitu, Sampai 
sekarang terlihat, bahwa pelaksa- 
naan pindjaman2 jang sudah ada 
mengetjewakan, dalam soal adilnja 

dan meratanja penggunaan uang itu. 
Dinjatakan, bahwa tiap kesempatan 
pindjaman jg menguntungkan rakjat 
harus digunakan, 
Dalam pada itu pada hahekatnja 

rentjana pindjaman jang sedang di- 
rundingkan malam itu sama Gengan 
rentjana anggaran belandja. Berhu- 
bung dengan itu hak dankewadjiban 
D.P.R. untuk ikut menentukan usa- 
ha2 apa jang dilakukan dan dimana 
usaha2 itu didjalankan. Minta kete- 
rangan lebih landjut disampaikan 
kepada DPR supaja dapat diketahui 
bahwa benar2 uang jang akan dida- 
pat dengan djalan pindjaman itu 
benar2 penting untuk rakjat. 

Anggota Djaetun (PKI) dalam 
pidatonja. mengandjurkan, supaja 
DPR menolak -rentjana undang2 
mengenai pindjaman pada Exim- 
Bank itu. Dinjatakan, bahwa Exim- 
Bank kedudukannja langsung diba- 
wah Kementerian Luar Negeri Ame- 
rika Serikat dan dengan pindjaman 
itu tidak lain ialah maksud untuk 
mengadakan expansi dari modai 
besar Amerika Serikat di Indonesia. 

Oleh anggota Djaetun dinjatakan, 
bahwa sebagai djuga halnja dengan 
rentjana Truman pasal 4 dan pian 
Marshall, maka pindjaman jg akan 
diberikan kpd Indonesia oleh Eixim- 
Bank itu adalah usaha utk membikin 
supaja negara ini tergantung pada 
A merjika Serikat. 

Sjarat2 jg ditentukan dlm perdjandjit 
an sementara. antara Export» Impor- 
Bank dan Indonesia tidak menguntung- 

kan bagi kita dan hanja mendjadikan 
Indonesia pasar dari modal besar dan 
perindustrian Amerika Serikat. 

Dgn adanja perdiandjian sementara 
itu, maka bukannja Pemerintah kita jg 
menentukan rentjana pembangunan di 
Indonesia, tapi Exim-Bank: 

Dinjatakan, bahwa sjarat dalam per- 
djandjian sementara itu jg menjatakan, 
bahwa selama lima tahun sesudah pem- 
belian barang2, harus disampaikan 
oleh Indonesia kepada Exim - Bank 
lapordn2 setengah tahunan jig memuat 
keterangan2 tentang rentjana pada u- 
mumnja,  tudjuan2 mempergunakan 
kredit dll, adalah memberikan kesem- 
patan untak dikontrolnja Indonesia oleh 
kekuasaan modal besar asing 

P.K.I. tidak menentang pindjaman 
uang dari modal asing untuk pem- 
bangunan negara, tapi PKI menen- 
tang tiap pindjaman jg bermaksud 
menurunkan deradjat Indonesia se- 
hingga ia tergantung, pada negara 
luar. 
Diadjukan ' pertanjaan, tidakkah 

mungkin didapatnja pindjaman dari 
negeri asing lainnja jang lebih me- 
nguntungkan. 

Oleh anggota Djaetun disampaikan 
kpd D.P.R. lampiran dari pidatonja 
jang berisi perdjandjian pindjamar 
(kredit) antara Sovjet Rusia dan 
Republik Rakjat Tiongkok. — Ant. 

nja selalu dapat berhatsil, karena 
orang2 didesa praktis tidak dapat 
berbuat apa2 kepada gerombolan 
jang mempunjai se djata. Pendja- 
agan jang dikerahkan oleh P.P. 
dari penduduk desa jang tidak ber- 
sendjata hingga sekarang tidak ba- 

njak artinja, sedangkan bagi rakjat 
“sendiri untuk mengadakan pendja- 
gaan tiap2 malam pada pos2 dan 
Gjalan2 jang masuk ke desa sangat 
beratnja, karena mereka ini pada 
waktu siang telah harus bekerdja. 

Siapakah peng: 
gedorZ2 itu? 

Pada umumnja orang melihat 
makin memuntjaknja penggedoran 
ini dianggap memang disebabkan 
oleh kepintjangan masjarakat jang 
timbul setelah ciash kedua. 

Sebagai akibat dari pertempuran 
selama perang gerilja banjak orang 
jang kehilangan mata pentjaharian, 
rumah, pekerdjaan, hingga waktu 
ini setelah masjarakat makin hari 
makin teratur orang2 itu tidak lagi 
dapat mentjari nafkahnja. Ditambah 
lagi dengan adanja demobilasenten 
dari bekas pemuda2 jang dahulu be- 
kerdja di K.O.D.M. atau K.D.M. jang 
mendjalankan pemerintahan militer 

di ketjamatan dan kalurahan djum- 

lah dari merekaitu makip banjak. 
Menurut keterangan didaerah Solo 
sadja djumlah mereka ini ada kira2 
10.000 orang. 

Dari penggedor2 jang sekarang 
ini melakukan kedjshatan di Solo 
dapat kita bagi mendjadi3 golongan. 
1. Gologan beroeps penggedor. 

2.Golongan bekas tentara jang me- 
mandang perlakuan pemerintah 
sekarang tidak adil tarhadap per- 
djuangan. 

3. Golorgan ketiga jang memantjing 
diair keruh, jang memang meng- 
hendaki kekatjauan keadaan. 

Ketiga2 golongan ini bagi rakjat 

sama artinja, jaitu membikin tidak 
aman dirinja, merasa “tidak ada 

rechts-zekerheid, jang 'makin hari 
makin menggelisahkan, 

Pemerintah harus 
bertindak. 

Mulai sekarang orang2 sedang 
menunggu tindakan pemerintah. Ke- 
putusan jg menjatakan, bhw fihak 
tentara turut bertanggung djawab 
kepada keamanan boleh diharapkan 
meringankan beban pulisi negara. 
Tetapi soal keamanan ini tidak 
mungkin dapat diselesaikan dengan 
sendjata semata-mata karena dgn 
mengadakan tindakan keras kepada 
penggedor2 itu. soalnja belum lagi 
selesai. Lebih2 jg mengenai golongan 
bekas tentara, pemerintah wadjib 
mengadakan tindakan selekas2nja, 
agar supaja mereka ini tidak dapat 
Gipergenakan oleh eleman2 jang me- 
mang ingin membuat kekatjauan. 
Djika pemerintah terlambat tinda- 
kannja, ada kemungkinan besar bhw 
alat negara akan mengalami kesu- 
karan2 didalam mendjalankan tugas. 
maja jg mengenai keamanan. Pada 
waktu tindakan jang dapat didjalan- 
kan oleh-pemerintah jalah: 

1. Menampung mereka ini sele- 
kas2nja dengan memberi kelelu- 
asaan Djawatan Pembangunan 
Masjarakat dgn. sepractisch2- 

nja. 
2.  Menundjang usaha, Ikatan Ang- 

katan Perang Luar Formasi di- 
dalam usahanja jang memberi 
kemungkinan2 untuk mengem- 
bangkan initiatief mereka. 
(menjokong usaha koperasi, in- 
dustri ketjil dll). 

Djuga dari partai2 pulitik akan 
banjak. bantuannja kepada usaha 
pemerintah ini, apabila mereka mu- 
lai mengkonsolideer | anggeuta2nja 
baik jg mengensi ideologie maupun 
jang mengenai program sosial/eko- 
nomi. Sebab dengan menghilangkan 
kekatjauan ideologie jg. pada waktu 
ini banjak terdjadi dimana2, akan 

banjak pengaruhnja pula kpd. masja- 
rakat sekarang. 

Salawati Daud dibebaskan 

Hari Senin jl. Salawati Daud 
telah dibebaskan sesudah 10 hari 
lamanja dlm. tahanan. Ia terus me- 
nemui komisi interdepartemental 
Jg kini masih berada di Makasar. 

Pada tg. 4/11 komisi ini akan 
berangkat ke Menado. Ant. 

Keterangan wartawan 
“ .Aneta,, Djokja. 
Terhadap berita ,,Antara” tang- 

gal 29/10 jg menjatakan, bhw harian 

“Nasionals akan menjampaikan pro 
tes thd. perbuatan wartawan ,,Ane- 

ta” Djokja jg dianggap merugikan 
Nasional”, maka wartawan ,,Anetas 
Djokja menjatakan sbb: 

»Sampai sekarang ini saja tidak 
merasa berbuat hal2 jg merugikan 
» Nasional“. Kalau toch ada hal2 jg 
mungkin dianggap merugikan, ma- 
ka hal itu telah terdjadi dengan 

setjara timpal balik”. 

Noot Red.: Protes tsb. sampai ke- 
marin belum disampaikan, baik ke- 

pada wartawan Aneta, maupun 
kepada PWI kring Jogja. 

Studie Club Kaum Tehnisi 

Didapat kabar, berdasarkan atas 
usaha utk menjempurnakan nilai 
pengetahuan para Tehnisi Indonesia 
keluaran dari Sekolah2: K. W. S., 
K.E.S., P.J.S. dan T.S. dan jang 

sederadjadd dengan itu, maka mulai 
tanggal 10 Nop. 1950 akan diadakan 
suatu ,,Perkumpulan Beladjar 
Bersama" (Studie club). 
Dalam perkumpulan tsb. diusaha. 

kan, agar supaja para anggauta 

mendapat kesempatan beladjar jang 
sesuai dengan functienja (keadaan- 
nja) pada dewasa- ini, hingga dgn 
demikian tiap2 anggauta- Perkum- 
pulan Beladjar Bersama tadi dapat 
sungguk2 mentjapai tingkat Ahli- 
Tehnik-Atas (Bachelor of Art). jg 
sangat berguna dan penting bagi 
politik- Pembangunan Negara. 

Putusan konperensi LP.PI. 

Keputusan konperensi I.P.P.I. 
seluruh Indonesia di Bandung me- 
njetudjui, rapat pleno P.B. ke VIII, 
tentang kedudukan P.S.LP.PI. 
di Jogjakarta. Dalam, kanperensi 
itu diadakan perubahan? dalam 
Tentjana anggaran tetangga, guna 
diadjukan ke kongres I.P.P.I. j.a.d. 
Adapun pokok program ialah, me- 
ngusahakan hubungan dgn. pela- 
djar2 lainnja all. P.P.D. (Persa- 
tuan Peladjar Demobilisant): ka- 
der vorming: utk. memperdalam 
rasa tanggung djawab dan mendi- 
dik peladjar berkarakter: turut 
serta -menjelesaikan systeem pen- 
didikan uniformeel diseluruh In- 
donesia, melaksanakan kewadjiban 
mengadjar bagi peladjar perguruan 
tinggi dan mengadakan University 
Exentention ( peluasan universi- 
teit ).— 

Konperen:i Djapendi. 

Pada tgl 4 November jg akan 
datang Djapendi Jogjakarta, akan 
mengadakan conferensi bulanan, 
bertempat di Balai Pertemuan 
Kepatihan Jogjakarta. 

IL LH. minta diakui. 

Menjambung berita kemarin 
tentang keaktipan gerakan I.I.H. 
pada achir2 ini, K.R. mendapat 
keterangan selandjutnja, bahwa 
surat2 jang ditanda tangani oleh 
ketua2 dari pengurus I.I. H. da- 
erah dan kabupaten kepada pe-” 
“merintah 'kota isinja a.l. “berupa 
minta pengakuan.—' 

FP. berdiri. 
,. Didaerah Jogjakarta telah ter- 
bentuk. F. P.I. (Fonds Peladjar 
Indonesia), dengan susunan pengu- 
rusnja sebagai berikut, Suparto 
dari A,P.P.I, ketua—Suwarno wa- 
kil ketua dan sdr Jussac dari 
LP.P.I, secretaris. . 

Solo- Jogja 8-1. 

Pertandingan sepak-bola di Sta- 
dion Solo tgl. 27, 28 dan 29 Okt. 
jg. baru lalu ini antara ',, Persis'', 
Solo, , PSIM” Jogja dan Gabung- 
an PORIS- HBS Surabaja telah 
berachir dgn. kemenangan Solo. 
Stand hari pertama Solo - Sura- 
baja: 3-2, hari kedua Jogja-Su- 
rabaja: 1-2 dan hari ketiga Jo- 
gja - Solo: 1-8. Ant. 

  

, 

Keuangan dan ekonomi 
Sidang seksi Rubber Chemie dari 

.Chemical Society” Amerika. 
ADAN Penjelidikan Karet Indonesia mengabarkan, bah 5 

B nesia dan negeri Belanda dalam sidang -seksi Apa aan. 
dari ,,Chemical Society“ Amerika pada tanggal 41,12 dan 13 Okt. 
di Cleveland untuk kongresnja jang ke-57, diwakili o leh 5 orang 
jakni direktur Badan Fenjelidikan Karet Indonesia Dr. V , 
dan Rubber Stichting di Delft oleh Dr. de Decker da Be 
tra Prof. Var Rossem, direktur Rubber Institut TNO. 

Jang mengundjungi rapat ini ta k atau dua urang pengikut sadja, ma 
kurang dari kira2 1200 orang, bera- 
sai dari sepuluh negeri. Inggeris 
serta  Dominion2nja mengirimkan 
34 orang wakil. Mengingat bahwa 
Gari negeri2 Italia, Perantjis, Swe- 
dia dan Swiss hanja hadir seorang 

ka njata betapa pentingnja ba gian 
jang diambil Indonesia-B s 
Bea da net 3 elanda da 

Djerran mengirimkan tidak ku- rang dari 9 orang wakil. Suatu hal 
jang mengherankan.
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| partai? 

RAME2 PEMIMPIN. 

SADRONG susah pilih, Istilah ma- 
na jg.lebih tepat. ,,Pemimpin ra. 

me2” atau ,,ram6$2 pemimpin”. -Ke- 
njataannja memang begitu. Ada 
»ram€2'”.nja, dan ada ,,pemimpin”- 
nja. Sering terdjadi begitu. Selama 
Soirono nonton para »pemimpin” 
(pakai tanda,,....”) di Djakarta ini. 

Pikir punja pikir, Sodrono pilih 
istilah jg. belakangan. »Rame2 Pe- 
mimpin”, Sebab, bukan dulu ada 
tempat ,,rame2”, dan para pemimpin 
lantas datang ikut rame Atau 
bukan dulu para pemimpin2. rkum- 
pul. lantas sergadja mem ben ra. 
me2, nanggap wajang atau ketoprak. 
Kalau demikian, istilahnja ,,pemim- 
pin rame2”. Artinja pemimpin jg. 
sedang rame2, jg. ikut ram€e2, atau 
jg. pekerijaannja rame2. 

Jg. ada dulu para pemimpin. Di 
tempat sus para pemimpin. Bu- 
kan untuk rame2. Tapi, katanja un- 
tuk kepentingan Negara, untuk men. 
Gjalankan kedaulatan bangsanja So- 
Grono. Jakni di Parlemen! 

Disitulah terdjadinja ram€2. Ra- ' 
m€2 para pemimpin itu sendiri, Iba. 
rat ketoprak, para pemimpin itu 
sendiri jg. mendjadi anak-wajangnja. 
Itulah sebubnja Sodrono pilih istilah 
»ram€2 pemimpin”. Tidak sadja pa- 
ra pemimpin jg. bikin ram62, tetapi 
juga ram€2 soal pemimpin. Begini! 

Mestinja, para pemimpin itu pan- 
“dai. Isi kepelanja otak melulu. Ti- 
dak ada Sentiman, tidak ada hawa 
nafsu, sebagai bangsanja Sodrono. 
Bangsapja Sodrono sih, 'otaknja se- 
Gikit, jg. banjak bepiwpAn dan naf- 
sunja. 

. Tapi njatanja kok sama sadja. 
Dim praktik para pemimpindi Par- 
lemen itusama sadja dgn. bangsanja 
Sodrono. Kadang2 bangsanja Sodro- 
no malah lebih pandai berfikir dari 
pada para pemimpin jitu. 

Bukan karena otak bangsanja padan 
no lebih baniak: Bukan! Otak bang 
Sodrono tetap sedikit, Tapi dinakai! 
Sedang otak para pemimpin itu, mes- 
kipun ban ak, sering tidak dipakai. 
mBok mas Trin'urti pernah bilang, otak 
para pemimpin dan para intelek, itu 
sering ditjantelkan sadja di-kapstok! 
Sodrono bilang lain, Bukan ditjantelkan 
di kapstok, — menurut kenjataan, di- 
.. itkan dibawah kursi. Artinja, ha- 

pakai untuk mempertahankan ke- 
 “Sodibak sendiri. 

Mestinj . lagi, para pemimpin itu 
sopan- santu tata-krama, se- 

gala tin K tanduknja diplomatis. 
Tidak njrudu Jang suka njru- 
Guk, itu bangsanja Sodrono, 

— Tapi, njatanja kok ja sama sadja. 
Suka njruduk. Malah lebih kasar 
dari bangsanja Sodrono. 

|. Bukan karena para pemimpin ti- 
“Ea TAN nan, santun, tidak ngerti 

   

  

tata ki , dan tidak ngerti diplo- 
masi. Te rtiannja tentang itu, 

Jangan ukup. Kjama, djuga sering2 
ggalan dirumah. 

. Dipakainja, hai hanja kalau ada kepen- 
| tinge “jg lain. 

Berkali2 di Parlemen terdjadi 
rame2 pemimpin”. Rame2! Para 
pemimpin sruduk-srudukan. Tata- 
krama-nja ditinggalkan, otaknja di- 
Tan dibawah kursi. 

Tjontoh sidang Parlemen hari Re- 
bo 25 October itu sadja. . 

Bt Sidang sangat penting. Pe- 
: ngonatan pea dan Wakil Pre- 

i “Lantas djawaban Pemerintah 
babak II. Kemudian votum Parlemen. 

| Senen 23 Okt. Sekretariat Parle- 
1 ra pengumuman. Antaranja 
inta, supaja para anggota ber- 

| pakaian lengkap (tidak usah resmi), 

   

  

   

  

   
   

tempat ini dim berfikir. 
ja mengingatkan, supaja 

krama para pemimpin itu di- 
& djuga didalam sidang. Dan be- 

juga, Sodrono lihat, itu -pagi 
ajian para anggota lengkap. Bung 

malah pakaian dinas. Rupa- 
jg akan dipakai djuga kenegeri 

. | (Belanda ini nanti (sebagai anggota 
“da ma Parlemen). Bung Hutomo Su- 

23 n djuga pakai dasi. Sajangnja 
z merah! Saja tanja, djawabnja: 

Na 'Marxist betul harus pakai 
| dasi. Sebab ada uang untuk beli! 

Fat Nah, pokoknja sudah beres. Sela- 
& penjumpahan Presiden, tertib. 

N 
3 

   
    

   a Sodrono jang tidak pakai 
"3 na. sebab tidak punja. Tapi tak 

Na ene apa, sebab hanja penonton, bu- 
|kan pemimpin dan bukan jg men- 
. gjadi lakon dalam pertundjukan. 

Selama bung Natsir membatjakan 
“djawaban Pemerintah. djuga masih 
“tertib. Kadang2 hadlirin ketawa. Ini 

  

   Tapi sesudah bung Natsir meng- 
Na pembatjaannja, sudah mulai 

tertib. Djawaban Pemerin- 
: aa Ya Tea disambut dgn tepuk tangan. 
. Bukan oleh penonton bangsanja 8o- 
| drono, Sebab ingat, menurut: tata. 

F: Ka tepuk tangan tidak boleh, Te. 
i oleh para anggota sendiri, jg 

era 'a. Para anggota jg me- 
ng Se tertib itu sendiri! 

| Menurut 'atjara, 
ban Pemerintah, (Damn 2     

tan, jg terdiri dari Natal 
Tapi, “karena hatinja tidak 8 
ingin lantas mendap t ker 

ro Mn 

Ne 
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"| lah melintasi 

sek. djen. j 
So ovjet tak anggap | Lie seba. 

  

jang sjah. 
Ng —«. Bila diperpandjang wa ktunja. 

cover Uni hari Senen mengatakan kepada Dewan Keamanan ) 
tak akan menganggap Trygve Lie sebagai sekretaris djendral "BB 

jang sjah, bila waktu djabatannja jang akan berachir tgl. 2 Pebruari 

jad. diperpandjang. 

“Dewan Keamanan dgn. 7 sua- 

ra 'setudju dgn. Mesir dan nasio- 
— nalis Tiongkok blanko telah me- 
nolak usul Soviet supaja menun- 

an untuk. memperpan- 

djang waktu djabatan itu. Ant. UP. 

| MENTERI L.N. JUGOSLAYIA 
“IJELA KERAS RENTJANA 
SOVJET. 

Mena Juar negeri Jugoslawia, 
Eduard Kardelj, pada hari senin 
dlm. psnitya politik pusat dari 
PBB mentjela keras rentjana per- 
damaian Sovjet Uni. 
"Kata Kardelj, ,,apabila kita so- 
kong usul2 Sovjet, maka sesung- 
Saha kita menjokong perbuatan2 
jg. sangat berbahaja dan merugi- 
kan, jaitu melakukan tjara2 jang 
agressif dengan berkedok pernja- 
taan Sa " Ant.UP. 

  

250.000 Orang Turki disuruh per- 
2 gi dari Bulgaria. 

  

Pemerintah Bulgaria telah sam- 
paikan nota kepada Turki, bhw. 
Bulgaria akan mengusir 250.000 
orang bangsa Turki dari daerah 
Bulgaria Macedonia pada achir 
bulan November. 

. Pemerintah Turki menjatakan 
bhw. ia tidak mampu memberi 
tempat £ edioran utk. orang2 se- 
djumlah besar ini: disamping itu: 
Turki mengemukakan bahwa pe- 
ngusiran tadi akan melanggar per- 
djandjian persahabatan antara ke- 

dua negara. 
'Minta tindakan jg. tegas. 

Djurubitjara tadi seterusnja me- 
ngatakan bahwa Turki akan me- 
ngadjukan sebuah rentjana reso- 
lusi, dlm. mana PBB diminta am- 
bil 'tindakan2 tegas-mungkin dg. 
sangsi2-utk. memjegah pengusir- 
an setjara besar2an tadi. Ant.UP. 

  

Romulo Presiden Legiun Opsir2 

Tjadangen Pilipina. 

Brigadir Jjenderal Carlos P. Ro- 
mulo, -menteri luar: negeri serta 
ketua delegasi Pilipina di PBB, 
dgn. suara bulat telah dipilih se- 
bagai presiden Legiun Opsir2 Tja- 
dangan Pilipina, pd. hari Senin. 

Romulo menggantikan kolonel 
Jose Razon, jg. telah dipilih se- 
bagai wakil presiden pertama da- 
ri organisasi tsb. Ant. UP. 

MENURUT radio Djakarta baru2 ini, 
dalam satu tahunnja negeri telah 

dirugikan Seratus djuta rupiah karena 
banjak rokok didjual. tidak pakai ban- 
“-derol. Kabarnja Djawatan Tjukai keku- 
rangan pegawai untuk dapat menga- 
wasinja itu. 

Berapa djumlah jang pasti dari ke- 
rugian itu, biarlah djiangan didiadikan 
soal. Tapi teranglah rugi : jang diderita 
negeri itu sungguh besar! 

Daripada terus menerus rugi begitu 

besar, kenapa tidak lekas tjari pegawai 
atau adakan kursus untuk didik pega- 
wai2 jang akan ditempatkan diseluruh 
pelosok Indonesia ? Benar hal itu mem- 
perlukan biaia, tapi rugi negeri kan 

. akan dapat ditiadakan: Atau djadi ber- 
kurang! 

Sementara itupun djadi terang kena" 
pa didalam kota Diokja baniak didjual 
rokok jang tidak pakai banderol setiara 
terang2an. Malahan ditempat2 jang 
letaknja tjuma beberapa meter sadja 
dari Kantor Tjukai, orang melanggar 

aturan tjukai setjara berani! 
Apa lagi ditempat2 diluar kota, “di- 

desa2 dsb! 
' SUDIRMAN. 

  

Pemberontakan di Puerto Rico 
KI pemberontak nasionalis telah mengadakan serangan terhadap 

polisi di Puerto Rico, hingga terdjadi pertempuran tembak-menem- 

bak dg senapan, dalam mana paling sedikit 4 orang polisi tewas. 

Pemberontakan terutama terdjadi 
di Ponce, dimana seorang korpral 

- polisi dibunuh Di Arecibo, 40 mil 
sebelah barat San Juan, beberapa 
orang polisi luka2 dalam pertempu- 
ran dengan kaum pemberontak nasi- 
onali3. 

Folisi memblokir djalan2 jang me- 
hudju ke Ponuelas dan kota tsb ka- 
barkan dalam keadaan jang tegang 
sekali. Kaum nasionalis jang ber- 
sembunji dalam pasrit2 pertahanan 
melepaskan tembakan2 di waktu pa- 
gi terhadap 30 orang polisi jang li- 
wat. Polisi mentjari perlindungan 
dan membalas tembakan2 tadi. Kaum 

nasionalis dengan resmi telah diu- 
mumkan sebagai subversif oleh Ke- 

menterian kehakiman Amerika. Pe- 

mimpin mereka jalah Pedro Aibizu 

Campoc jang baru2 ini di merdeka- 
kan dari pen Nana Tn federal Ant. UP, 

Pilipina menolak usul Beli? 

Kalangan jang sangat boleh di 
pertjaja mengatakan hari Senin, 

bahwa pemerintah Pilipina ber- 
niat menolak usul dalam laporan 
Beli, jang mengandjurkan bantu- 
an USA sebesar 250 djuta dollar 
kepada tilipina, untuk melaksa- 
nakan pembaharuan2 dalam la- 
pangan sosial dan ekonomi. 

Ant U.P. 
  " 

  

Pesawat Jet 

Inggeris jang 

paling baru.- 

  

Sekitar penjerbuan ke Tibet : 
  

Tibet minta Bantuan diplomatik” 
200 kepada India 
'ETEL? H medeikau mkan dgn. resmi, bahwa pasukan2 RRT be- 
nar telah menjerbu ke Tibet dan telah sampai disuatu tempat 200 

mil dari ibu-kota Lhasa, djurubitjara resmi pemerintah India me- 
njatakan, bahwa pemerintah Tibet dgn.. perantaraan ketua missi In- 
dia telah minta ,,bantuan diplomatik” kepada pemerintah India un- 
tuk menjelesaikan soalnja dgn. pemerintah Republik Rakjat Tiongkok. 

Didjelaskan oleh djurubitjara itu, 
bahwa jg. dimaksud dengan ,,ban- 
tuan diplomatik” itu ialah fasiliteit2 
untuk mengadakan perundingan dan 
Gitegaskannja, bahwa pemerintah 
Tibet tidak minta bantuan militer 
dan tidak pula minta supaja soalnja 
diadjukan kepun Dewan Keamanan 

an 

Dalam 10 hari. 
"Renkaan jg. mengetahui di New 

Delhi berpendapat, bahwa pasukan2 
RRT menilik gelagatnja akan sam- 
pai di Lhasa dalam waktu 10 hari. 
Kabar tentang djatuhnja Chambo 
belum mendapat. kepastian, akan 
tetapi adanja pasukan2 RRT didae- 
rah Kham menundjukkan, bahwa 
mereka kini tentu sudah masuk di 
dalam daerah Tibet. 
Sementara itu kalangan jg. lajak 

Gipertjaja menjatakan, bahwa India 
tidak bermaksud untuk memadju- 
kan masalah Tibet kepada Perseri- 
katan Bangsa2. Dalam pada itu 
hingga kini belum ada djawaban 
atas nota protes India kepada Tiong- 
kok. Ant, 

. Pasukan RRT jg serbu 
Tibet 100.000 orang? 

| Tentara RRT, jang mungkin 
terdiri dari 100.000 orang, te- 

perbatasan Tibet, 
dan mereka telah madju hingga 
djarak perdjalanan 10 hari lagi 

dari Lhasa, ibu aa Tibet, 
3 

' jg telah kena pukulan2 -tepat dari 
| Pemerintah. Matjam2 bitjara dan 
teriaknja! Seperti Tg umum di 
Pa bioskup! 

aa - Sabaliknja partai Data Kalau, . 
wa- partai Pemerintah baru bitjara, 

“tempat abu dilempar2, biar bersu- 
Sapa dapat mengganggu jg bitjara, 

| Bingkatnja begini. Sodrono bukan 
impin. Tapi merasa lebih pan- . 

ia mempergunakan fikiran dan 
n, dari pada para ,,pemim- 

. era 1 KamPA H1, 

Demikian diumumkan pemerintah 
India pada hari Senin. 

Menurut dupaan. Dalai Lama, pe- 

mimpin bathin dan keduniawian Ti- 
bet, akan mentjari perlindungan di 
Sikkim, propinsi India jg berbatasan 
dengan Tibet. 

Pasukan2 RRT diikuti 
pas. Tibet. 

Harian ,,Statesman” jg terbit di 
Caicutta mengabarkan bahwa pasu- 
kan2 RRT jg menjerbu ke Tibet itu 
Gisertai oleh sepasukan “ketjil ten. 

tara kemerdekaan Tibet, jg ada di- 
bawah pimpinan Chago Tobben, ,,se- 
orang bandit jg sedjak beberapa 
tahun ini mengadakan terror didja- 
lan?lalu-lintas.perdagangan di Tibet 

Timur”. 
Menurut - harian tadi, Tobben telah 

diangkst mendjadi wakil gupernur 
propinsi Sikang, disamping kedudu- 
kannja sebagai komandan pasukan 
Tibet jg ketjil tadi. Ant. UP. 

Pemerintah India 
telah menerima 
laporan. 

Pemerintah India telah diberitahu 
oleh wakilnja di Lhasa, bahwa pasu- 
kan2 RRT telah melalui perbatasan 
Tiongkok-Tibet pada beberapa tem- 
pat dibagian Timur Tibet. Demikian 
komissaris tinggi Inggeris di New 
Delhi, Sir Archbald Hey, menjata- 
kan dalam laporannja jg diterima 
oleh kementerian luar negeri Ingge- 

ris-hari Senin. 
Djurubitjara kementerian luar ne- 

geri tsb. tak mau mengatakan, si- 
kap apa jg mau diambil oleh Ing- 

geris setelah menerima berita itu. 
Ia hanja mengulangi, bahwe Ing- 

geris menganggap Tibet sebagai su- 
atu ara jg otonoom dibawah ke- 
Gaulatan Tiongkok. Ant. AFP. 

Pertjobaan2 dengan tritium. 

Surat kabar Inggeris, Daily Ex- 
press, hari Senin njatakan, bhw. 
pertjobaan2 jg. tertentu mengenai 

tritium kini dilakukan dipaberik2 
jg. menjelidiki soal2 atoom. 

Tritium adalah merupakan gas 
jg- istimewa, jg. merupakan bahan 
peledak jg. terpenting.dlm. bom 
hydrogeen. Dikatakannja, bahwa 
professor Bruno Pontecorvo jang 
diduga kini ada di Rusia, meru- 
pakan salah seorang dari ahli2 jg. 
sedikit sekali djumlahnja, jg. dpt. 
mempergunakan tritium. Ant. AFP 

Serangan? ketjil2 

Menurut djurubitjara Perantjis 
pada hari Senin, sepasukan Pe- 
rantjis telah diserang oleh pihak 
Vietnam Ho Chi Minh didekat 
Phulangthuong, kira2 30 mil se- 
belah timurlaut Hanoi dan me- 
ngalami kekalahan2. 

Di Indochina Selatan, kemal 
kepolisian Perantjis dikota Cantho, 
115 mil barat-daja Saigon,. telah 
dibunuh. 

Didekat 'Thudaumot, 20 mil 
sebelah utara  Saigon, 5 orang 
Serdadu Perantjis tewas dlm su- 
atu serangan sekonjong2. 

Sementara itu pesawat2 terbang 
Perantjis di Indochina Selatan 
dekat pantai Laut Tiongkok Se- 
latan telah menghantjurkan 2 ka- 
pal djong penjelundup dan 32 bu- 
ah djong jang lebih ketjil, 4 sam- 
pan, ber-ton-ton persediaan ma 
makanan dan beberapa gedung. 

aa 

RRT mau dirikan pabrik2 
ban sendiri! 

Menurut keterangan jang dida-. 
pat pembelian sedjumlah banjak 
karet belakangan 'ini oleh RRT 
termasuk dalam rentjana RRT 
untuk membikin RRT dapat 
memenuhi kebutuhannja sendiri 
dalam produksi ban2. 

Rentjana RRT itu kabarnja 
termasuk pembikinan tiga pabrik 
ban dibawah pengawasan kaum 
tehnik Tiongkok jang telah be- 
ladjar di Inggeris dan Amerika. 

Supaja djangan tergantung 
dari Hongkong. 

Dalam usaha jang paralel un- 
tuk membebaskan perdagangan 
luar negeri RRT supaja djangan 
tergantung dari Hongkong. peme- 
rintah RRT kini berusaha menga- 
dakan hubungan2 perdagangan 
langsung dengan firma2 perda- 
gangan di Eropa dan Amerika. 
Ant. AFP. 

  

Komentar K.B. Vietnam : 
  

Makin terang2-an bantuan USA 
Makin kokoh perlawanan. rakjat 

Vietnam. 
JARIAN Binbut” jg dikeluarkan oleh K.B. Vietnam dalam 

tadjuk retjananja menulis: ,,Apa jang harus dibuat untuk na. 

wan kaum imperialis Perantjis dan kaum intervensionis Amerika ? 

Harian tadi katakan bahwa rakjat Vietnam harus memperlipat- 
ganda usahanja untuk menghantjurkan. kaum imperialis 

. jang dengan langsung menjerbu daerah mereka, dan melawan inter- 
Perantjis. 

vensi setjara terang2an dari kaum aggresor Amerika jang membantu 

memimpin imperialis Perartjis. 

Kaum imperialis Amerika, kata 
harian itu, mungkin mendjegurkan 
diri dalam perang Vietnam untuk 
memperkuat aggresi Perantjis. Me- 
reka mengirim alat2 sendjata dan 
uang untuk kaum imperialis Peran- 

tjis dengan maksud membunuh rak- 
jat kita dan merampok kita dari 
kemerdekaan jang dengan susah 
“pajah telah kita dapat. 

Kita akan menghadapi kesukaran2 
“serta kekurangan2 jang makin ba- 
njak. Tetapi, kita tak takut terhadap 

kaum imperialis Amerika. 

Bersatu dengan Na 
Laos dan Kambodja. 

« Harian tag selanujutnja Kutakan 
dengan lebih erat mempersatukan 
diri dengan rakjat Laos dan .Kam- 

kong mereka. 

  

bodja, kita 'jakin akan berhasil 
mengusir kedua aggresor Perantjis 

dan Amerika itu. 

Makin dengan terang2an imperialis- 
me Amerika. itu turut tjampur menger 
nai urusan dalam negeri di Indo Ghina, 
makin kokoh pula perlawanan bersama 
dari rakjat kita dari ketiga daerah Itu. 
Ratusan djuta rakjiat demokrasi jang 
linta damai seluruh dunia kini menjo- 

Siapkan serangan 
umum. 

Kita djuga mempunjai kewadjiban 
untuk lebih hebat berdjoang untuk 
membantu, agar dengan tjepat du- 
nia menang” dalam perdjoangannja 
untuk perdamaian "dan demokrasi 
jang TT oleh 'Sovjet Uni, 

  

Achirnjis harian tadi katakan untuk 
mengalahkan imperialis Perantiis dan 
intervensionis Amerika, rakjat Vietnam 

harus mengerahkan semua tenaganja 
untuk menjelesaikan persiapan2 bagi 
serangan pembalasan umum dan ker- 
dja sama lebiherat dengan rakjat Laos 
dan  Kambedia dalam membebaskan 
seluruh daerah Indo China. Ant. NCNA. 

Pertempuran disekitar 
Laokay. 

Pasukan2 infanteri Viet Nam Ho 
Chi Minh pada hari Senen telah me- 
njeberangi sungai Merah disebelah 
utara dan selatan Laokay. Dalam 
pada itu serangan2 pembalasan pa- 
sukan2 Perantjis didekat Laokay 
kabarnja telah berhasil menghen- 
tikan tembakan2 meriam pasukan? 
Ho Chi Minh jang telah mengaki- 
batkan rusaknja lapangan terbang 
didaerah itu. Ant.—UP. 

Konsulat Amerika di- 
serang kaum Gerilja. 

“Konsulat Amerika Serikat di Am. 

pang, kira2 3 mil dari pusat kota 
Kualalumpur, pada malam Senen di- 

serang oleh pasukan2 gerilja Mala- 
ya. Fasukan2 gerilja kemudian me- 
ngundurkan diri setelah bertempur 
25 menit lamanja dengan pa 
Inggeris dan polisi. 

Serangan ini adalah jang kedua- 
kaiinja dalam waktu seminggu, se- 
djak kaum gerilja mulai menu- 
djukan serangan2nja kepada daerah 
disekitar gedung konsulat Amerika 
tersebut. 

- Gedung konsulat tersebut terletak 
didaerah tempat kediaman orang2 
Eropa dikota tersebut, Ant.—Rtr, 

   
       

  

Banjak korban dari pihak Amerika 

dalam peperangan di Korea. Dan tidak 

sedikit djuga Palang” Merah USA ki 

rimkan bantuan2 obat2an a-l. darah 

guna bloedtransfusi. 

Pads gambar tampak verpuluh2 pe- 

ti isi darah. USIS. 

  

Membunuh pembunuh 
saudaranja ! 

HINNAOUI dibunuh saudara sepupu 

EL BARAZI: 

Kolonei Sami Hinnaoui, jang 
pernah merebut kekuasaan pe- 

merintah Syria, telah dibunuh 
oleh saudara sepupu perdana 

menteri Mousin el Barazi, jang 

telah ditembak mati atas perin- 
tah el Hinnaoui. 

t embunuh Hinnaovi, Moham- 
med Ahmed Barazi, telah ter- 

tangkap beberapa menit sesudah 

ia lepaskan tembakan kepada el 

Hinnaoui pada hari Senin di 
Beirut. 

Mousin el Barazi bersama2 

kolonel Housni Zaim ditembak 

mati, setelah Sami el Hinnaoui 

dan kliek tentara merebut keku- 

asaan di Syria ketika bulan Au- 
gustus 1949. — Ant. U.P, 
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K. ,KENG PO“ jg memandang 

S dunia ini dgn katjamata biki- 

nan Amerika merasa untung 

mendapat kesempatan utk keluarkan 

tuduhan kpd Sovjet dan RRT. Pe- 

king kini dikatakan sedang ,,main2 

api", mendjalankan politik luar ne- 

geri jg berbahaja. seperti ternjata 

darl kabar? jg tersiar tentang ma- 

suknja tentera RRT di Korea, ten- 

tang pengiriman tentara Tiongkok 

ke Indo China, dan achir2 ini ten- 
tang masuknja tentara RRT keTi- 

bet. Sekalipun setjara juridis formeel 

RRT dan Sovjet bim bisa dianggap 
isbg belligerent (negeri2 jg ikut pe- 

rang),tapi setjara de facto sebenar- 
nja mereka sudah berpihak sebagai 

serikat utk melawan tentara PBB. 
Sikap India thd RRT kini sudah 

mulai gontjang dan tegang, begitulah 
tulis Keng Po selandjutnja, te- 
rutama karena peristiwa Tibet. Ba- 
njak sedikitnja perobahan sikap In- 
dia terhadap RRT itu akan mem- 

bawa pengaruh pula atas sikap In- 
donesia kpd RRT dan dgn berobahnja 

sikap India itu, maka politik ,,netral'- 
atau bebas dari negeri2 Asia men- 
djadi lebih lemah. Politik Juar ne- 
geri Mao Tse Tung mungkin sekali 
akan mengisolir Tiongkok dari ne, 
geri-negeri Asia djika terus men- 
 djalankan politik jang sedjurus dgn 
politik Moskouw thdnegeri2tetang- « 
ganja. 
Sekian »Keng Po” 

Sabtu jl. Sk. ,,/Merdeka” sesali 
organisasi2 bangsa Indonesia jg 

masih kurang bulat dan. kompak 
sedang sebenarnja djadi pendorong 
bagi lantjarnja pekerdjaan2 jang 

“dihadapi. Dalam pada ini banjak 
waktu jang terbuang2 karena per- 
lajanan.kurang tjepat, hingga peker- 

Gjaan jang sebenarnja dapat disele- 
saikan dlm beberapa menit terpaksa 
diselesaikan dalam satu djam, dan 
pekerdjaan jang dapat dibereskan 
dlm satu hari misalnja baru selesai 
sesudah lewat satu bulan. kelamba- 
tan ini terkadang karena dari tidak 
adanja pengawasan dari pemimpin 
kepada djawatan jang. tersangkut. 

Pada penutup karangannja, ,,Mer- 
deka” berikan nasehat supaja cbala. 
jak ramai hendaknjapun -djangan 
terlalu tjepat menggerutu sebab se- 
gala apa harus diperhitungkan dan 
dipertimbangkan. Misalnja seseorang 

“merasa ketjewa meninggalkan satu 
Kementerian karena tiduk berhasil 
berdjumpa dengan menteri sendiri. 
Padahal soal/jang akan dibitjarakan 
dengan menteri itu, tjukuplah, djika 
dirundingkan dgn kepala djawatan 
jang bersangkutan sadja, Kita harus 
dapat. memilih soal2 jang mana- jg 
harus diadjukan kepada menteri 
supaja dari kedua pihak terdapat 
perimbangan dan saling mengerti jg 

“baik. Efficiency dari publik dan pe- 
merintah harus lengkap melengkapi 
biar lebih puas dan waktunjapun 
tidak terbuang2 pertjuma, 
Demikian ,M erdeka", 2 

D'Sastu induk karangannja hari 

“ii 
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Pihak Kem. P.P.K. bilang bahwa ha- 

srat para guru dan para achli Indone. 
sia untuk bikin buku2 peladjaran bagi 
sekolah menengah keatas tjukup besar, 
Tapi bikin buku bagi sekolah Ra'jat, 
minat orang sangat tipis. 35 

Ada jg tanja, apa kira2 sebabnja. 
Berabe pikir, bikin buku bagi Seko" 

lah Ra'jat lebih susah dari untuk seko- 
lah menengah. : ' 

& Tapi siapa tahu, orang pikir lain. 
5 Karang buhu bad! sekolah rendah, ra- 

sa diri kurang gede, kurang pinter, ku- 
rang terhormat, Thi , 

Habis djamannja sih. Ha 
Tioba adja lihat! Na 

"Jang musti ngadjar di Sekalah Ra'iat, 
ingin ngadjar di S.M.P, Atau ngalamar. 
di S.MLA. Na 

Jang mustinja kopral, diadi Major. 
Tapi, ada djuga satu dua, jg mustinja 

pegang pimpinan, nggak dapat tempat. 
Bener apa bener? 23 8 

.. 

Terlalu banjak Berabe terima “surat 
tentang kenaikan tarip listrik. Sampai 
bosen batjania. 

Pihak pengusaha listrik, tentunjapu- 
nja alasan tjiukup untuk menaikkan ta- 
rip. Pemerintah ngizinkan, tentu djuga . 

| ada alasan. Sae aa 
5 Tapi bagaimana djuga diputar balik, dim 

keadaan zaman serba sulit 

begitu tinggi: 
Tambah geli lagi Berabe kalau ingat 

perkataan seorang pembesar negara 
ig ingin pasasg listrik sampai kedu- 
'sun-dusun dan desa2. Sampai keatas 
gunung, katanja. 5 1 
'Dalam kota adja belum petius. 
Ach, ngomong sih gampang. 
Habis lidah kaga tulangnia. 

Te Tau D0. BERABE. 

aa San 
Siaran RADIO 
| REBO 1 NOVEMBER 1950. 

9 #5 4235 — 592 — INA 
| 43145 Raymond Scott Show music. 
Pa 17.00 . Taman Putra oleh S. R. Perempuan 

madijah 
18.15 Untuk wanita oleh Nj. Mudjono. 

18.30” Peladjaran njanji kanak2 (Djakarta). 
"1915 Sekitar kesenian kita. 

Muham. 

    

   

  

   
    

    

   
   
   

3 t 19.30 Seni Suara Djawa oleh IPPI Maniridjeron. 

PN un 2015 Suara Meraju hid. ,,Segar Djelita”. 
Pat Perta 21.20 Uraian dari Persatuan Peladjar Sekolah 
ha DA Maru Antar Indonesia. 

Do IMO Pengumuman tentang “hasil - perlombaan 
pai. | penjanji laki2 lagu2 krontjong/langgam 

M.Ag 1B/X50 diteruskan dg hid. krontjong 
4s dan stambul oleh ORJ. Poniman. F 

  

Dn Gelu 1NBO — 49,63 — 61,10”— 133,9: 
| 06.30 “ Aneka Warna lagu-lagu Timur. 

"GM neka lagu-lagu Barat. 
WN NIOO Antara Tjermin dan Periuk oleh Nj. M. 

1245 Njamian Mardutaras (Surafirah) 
17.00 The Melody Makers d.b.p. Ch. de Fretes. 

0. N45 Carmen Cavalero dan Orkesnja- 

    

3 . Gel. 31,41—59,64. 

106.03 Berita Daerah. 
“12.00 Rumba, tange. 

| 1245 Sesuatu jang penting. 
218.15 ' Campagne Irian. 

18.30 - Njanjian Miss Rose. 

Kotambunan 
» , 

     

1400 Dendang sajang Malaka 4 

| 145 Benjamino Gigli. 

Pe SW MN NM NN UG, 
5 KN 5 Bertunangan : Na 

Pa ui T SOEMARTINI 
8 5 K 2 dengan 
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53 SI MM Musikindustri, “membikin 
at atat2 musik dan reparasi. 

, Djalan Kedungsari No- 35, Surabaja- 

M 

“1. Dunia II di London. 

dan serba 
susah ini, nggak kena naikkan harga 

Kawanua Islanders d.b. p: L. 

NGENAI konperensi Perda- 
maian jang ' diselenggarakan 

Jogjakarta pada tgl. 30-31-10- 
UR a.l. didapat keputusan sbb : 
“I Mengirimkan delegasi Indone- 

ia ke Konggres Perdamaian 

  

II. Menentukan susunan delegasi 
tersebut. 

“1,Sudarsono dari SOBSI dan 
| Komite Perdamaian Pusat. ' 
2. Dr- Tjoa Sik In. 

' 3.Sardjono dari B.T.I. 
4 Nj. Sutarman dari Kowani. 

| 5. Trimurti. wartawan. 

   

6, Sudjojono, Seniman. 
”7.Busono, IPPI (ada di Praha). 
' 8. Domine Harahap. 

9. Kjai Hadji Moh. Chatib. 
10. Mr. Sujono Hadinoto. 
11. Dr. Pudjo dari. Palang Merah 
| di Geneva 

12. Pangeran Bintoro dari Palang 
“Merah (di Geneva). 
13, Otto Rondonuwu. 
14. Mr. Wilopo. 
15. Sutedja. Kartohadikusumo. 

   

“Dalam sidangnja hari pertama 
konperensi tsb. telah putuskan an- 

| tara lain mengenai usul2 jg. akan 
“dibawa dlm. perdamaian jg. akan 

| diadakan di London. Usul2 tsb. 
“antara lain: 

Menjetudjui seruan biro. komi- 
te tetap pembela perdamaian jg. 

diputuskan dalam konperensi di- 
Praha. 

“2. Memadjukan usul kepada 
konggres utk. dipertahankan dan 

diperdjoangkanjaitu : a)diadakan- 

nja perundingan perdamaian an- 
tara Sovjet Uni, : Amerika,  Ing- 

gris, Perantjis dan RRT. b) Ber- 
“dasarkan perundingan2 di Praha 
'itu jang mengenai intervensi ten- 

tara asing dinegeri lain, maka su- 

paja antara lain tentara ' Belanda 
seluruhnja segera ditarik mundur 

“dari Indonesia, dan dihentikannja 
tjampur tangan negeri asing da- 

lam soal2 dalam negeri Indonesia 
seperti soal2 Irian, Maluku dan 
sebagainja. 

3. Spj dilaksarakannja hak tiap2 

bangsa untuk menentukan diri sen- 

diri dengan mengapuskan perdjan- 

Gian jg bersifat menghilangkanatau 

mengurangi kemerdekaan dan ke- 

daulatan nasional, antara lain per- 

djandjian2 Indonesia dgn negara2 

pmperialis.. 

  

Ralat. 

Gambar2 jg kita muat kemarin 
dulu dan kemarin mengenai ,, Kun- 
djungan Persit kemakam ' ak Dir- 
man” dan ,,Inanguratie mahasiswa 
baru” adalah gambar Ipphos. 

gasi Perdamaian ke London! 
4, Adanja hubungan ekonomi jg 

bebas atas dasar saling harga meng- 
hargai dan hormat menghormati 
kemakmuran nasional masing2. 

5. Diadakannja pembangunan eko 
nomi perdamaian diseluruh dunia.- 

6. Memperhebat propaganda per” 
damaian dan anti perang imperialis 
dalam segala bahasa dan membuka 
kedok kaum penghasut perang serta 
kaki tangannja. | 

Selandjutnja diterangkan bahwa 
pemerintah telah menjanggupi ban- 
tuan berupa fasiliteiten, sedang Pre- 
siden Sukarno setjara persoonlijk 
telah menjatakan persetudjuannja 

akan pengiriman delegasi tsb. Ant, 

  

. Gerilja Sulawesi harus masuk 
instansi resmi! 

: Pernjataan B. P. Front Pemuda. 

PENA tentang Belanda sebagaimana telah mendjadi' kepas- 
tian, 6 bulan setelah persetudjuan KMB kini belum lagi selesai, 

malahan berakibat bermatjam2 tindakan onar jang disebabkan oleh 
tindakan tentara Belanda. Kini adalah hak pemuda untuk menuntut 
pada Pemerintah" agar penarikan tentara Belanda itu selekas2nja 
dapat didjalankan. Apabila tidak, maka sukar untuk dipertanggung 
djawabkan tindakan2 anasir jang timbul dari rakjat terhadap tentara 
Belanda tersebut, dan amat dichawatirkan akan mengeruhkan suasana 
politik di Indonesia. Demikian al. pernjataan Badan Pelaksana Front 
Pemuda Indonesia hari ini. 

Tentang masalah Maluku Se- 
latan dikatakan selandjutnja, bhw 
soal itu tetaplah didjadikan ma- 
salah dalam Negeri semata2, se- 
bab mendjadikan masalah sema- 
tjam itu mendjadi masaalah PBB 
hanja akan menguntungkan bagi 
kaum Imperialis. 

Karena masaalah IRIAN BA- 
RAT hingga sekarang belum me- 
rupakan tanda2 penjelesaian, ka- 
rena  disangkut-pautkan dengan 
perdjandjian KMB, maka FPI 
berpendirian bahwa apabila ma- 
saalah itu tidak dapat diselesaikan 
melalui djalan KMB, djalan satu2- 

nja ialah konsekwensi perdjuangan 
rakjat jang dapat menjelesaikan. 

Mengenai masaalah gerilja pada : 
umumnja, dan chususnja di Sula- 
wesi Selatan FPI berpendapat, 
bahwa untuk memberi penghar- 
gaan jang lajak dan menempatkan 
petensi perdjuangan di, tempat 
selajaknja, maka seharusnja kaum 
gerilja itu dgn utuh dimasukkan 
dalam instansi resmi, sedang pro- 
ses kelandjutannja adalah sangat 
tergantung pada tindakan2 umum 
jang dilakukan oleh Pemerintah 
jang tidak boleh meninggalkan 
sikap demokratisch. 
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7—11 

LUX 

"ALWAYS m MY 
PUDJIAN TIDAK PERLU, DATANGLAH LEBIH 
SIANG SUPAJA DAPAT TEMPAT!!! 

SEGALA UMUR. 

INI MALAM Djam 
5 

DAN BERIKUTNJA T 

HEART” 
  DIREKSI. 

  

MALAM PENGHABISAN ! 

AMAZON GUEST" 
FILM RIMBU. 

Dj: 17.—,19.—dan 21.— 

Penghantar: Suasana Indonesia No. 166. 

BESOK MALAM: 

"THE 
Starring: 

12-10 | 

DOLLY 
BETTIY GRABLE — JOHN PAYNE 

dan Fox News. 

  

SISTERS" 
—. JUNE HAVER. 
BERWARNA. 

  

  

JUWELIER 

O  TJINTJIN KAWIN £ 
TUAN2, DAN NONA2, SUDAH -DAPAT DJODO ? 

BIKINLAH SEPASANG TJINTJIN KAWIN PADA ADRES JANG: BOLEH. DIPERTJAJA. 

PEKERDJAAN DITANGGUNG MEMUASKAN DAN HARGA PANTES. 
BILA PERLU BISA DIBIKIN KLAAR DALAM TEMPO 24 DJAM. 

BISA. DJUGA MEMBIKIN. SEGALA. MATJAM PERHIASAN PERMATA 
MODEL JANG PALING BARU. 

ak Sim6”  HORLOGER 
Pp Erti NAN buka A KA RTA 

  

  10—11 
  

  

  G. M. YOGI 
  

  

  

  

ASTROLOOG achli nudjum, 
ilmu bintang, bisa menerangkan 

' hal dari peruntungan peker- 
djaan, hal dagang dan per- 

8-11 Kuasa: TAMANS!R. 

2 Ma : 3 s 
Bahasa Inggris 

aneka Ni Rombongan baru dimulai 7: Pn Mp 
"November. Buku-buku gratis. 
“Pendaftaran pada , EK MERGO” 
—Bintaran Lor 2, dj. 4—6 sore. 
Djuga menerima pendaftaran 
untuk BOEKHOUDEN A. | 

1. 386—10 

    
D DIDJYAL— 

1 Radio dengan pick-Up 
' Amerikaans dalam keada- 

an bagus. ski 
Keterangan: Djl. Progo 5, 
Jogjakarta. Mu baal 

dai 

    

    
  

| DOKTER GIGI 

sUDOMO 
DJ. GONDOLAJU 20, 
TELP. 261 — JOGJA 

Djam bitjara 5—7 sore 

  

Dulu praktek sore dirumah 
, Kusmargono. |     

Djuga bisa berobat sakit Ambeien 
bawasir dil. penjakit. f 

Djam bitjara: “8-12,  5—7. 
' “Hotel Djokja kamar !a.. 

3- II Malioboro 10 — Djokia. 

| BERITA:LELANG 
IBU 

BI! 
6—11 

sa 

  

  

diberikan unt. peladjaran 
Ilm. Peg. Buku AB (Boek- 

houden AB). Trima murid dan 

mulai beladjar setiap waktu. 
Tiap bulan udjian. Kantor- 
Cursus ,DARMO”, Pathook 
23 dan 9, telf. 289. 1 

sDARMO'S” Costumisre. Di- 
ploma Leerares Costumiere dan ' 
pengalaman dari luar “negeri 
(Knip Academy Modern). Tri- 
ma murid dan mulai beladjar 
setiap waktu. Trima pekerdja- 
an djahitan. Djl. Pathook 9, 
kalt.. 2801 ai | 324—10 

5: (0 Aiter un turun.Dictaat 

datang. 

“PENGUMUMAN. 
“Telah dibuka di' Jogjakarta pada tanggal 1 Oktober 1950 

SEKOLAH GURU TAMAN KANAK2 NEGERI: bertempat di 
Gedung S.M.A/C Djalan Seraju Jogjakarta. 

Peladjaran dimulai: pada ig. 15 Nopember 1950 jang akan 

Pada hari Sabtu tg. 4/11-'50 dj. 5 sore 

Balai Lelang FAISAL tjabang Solo akan 

mengadakan lelang Barang2 rumah tangga di kantornja Gja- 

lan Purwosari 228 Solo. Bagi para pegawai dan orang jg. menda- 

pat CREDIET harap berhubungan dengan kantor VENDU- 

MEESTER. djl. Purwosari 228, telf. 154 Solo. 

Hormat Pusat Balai Lelang FAIS AL 
Saidan 11, 'Telef. 697, Jogjakarta. 

  

  

  

     

     
        

    

    

MULAI INI MALAM DAN BERIKUTJA, 
Brg (7 TH. KEATAS. 

'. 

di Or BEAUTIESI 
ki SOAP OA, pFUL or sones: 

Lan 8 N atoy fe iborus...rammed ra .rha gunwwater 
siih &- biggos anlarlalnmeat oxa? 48 

ai tho Haa " 

DOROTHY 

UAN     Oiecana 53 VICTOR SENERTLINGEN 
“ Penmaunt Peua 

MULAI INI MALAM DAN BERIKUDJA. , 
Djam: 5-—71—9. SEGALA UMUR. 

FILM INDONESIA. 

HARTA KARUN 
Dengan: R. SUKARNO — DJURIAH — R. ISMAIL, dil. 

Dalam film ini digambarkan dengan djslasnja. Seseorang kikir —lintah 

darat—mataduwitan. Selalu tjuriga pada sesama. ....,. jang achirnja 

mendapat pengadjaran jang djitu lutju. Saksikanlah!!! anata ata   
  

  

INDONESIA DJAYA"— 
International Commercial Corporation 

MADIUN BRANCH p 

Djl. Dr. SUTOMO No.: 26 Telf:— 
Djual beli matjam2 barang dan bahan makan menurut pe- 

senan, djuga mengerdjakan : 
1. AGENT BESAR & SUB AGENT matjam2 Harian dan 

Madjalah. 
2. ADVERTENTIE BUREAU dari matjam2 Harian dan 

Madjalah dengan tarief sama. 
3. BIKIN STEMPEL KARET (Agent "LIE KAM HONG" 

stempel fabriek) dengan tarief melawan. 
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TJEPAT! TEPAT! MERESAPI 
Sekali berhubungan tentu berlengganan !'! ! 2 

367—10 Pengurus ! 3 

Ai INA" INFLUENZA TABLETTEN 

' Penjakit meriang sedari100 tahun 
jang lalu sudah diketahui disebab- 
kan oleh kutu2 dari hidung dan 
tenggorokan si sakit kttu2 jang ke 
luar, bisa menularkan 10 sampai ra- 
tusan ribu orang. Ini penjakit me: 
nularnja sangat tjepat dan menga 
getkan. Tanda2 dari ini penjakit 

jalah:- 

Badan berasa panas dingin ngre- 

kes-ngrekes banjak berbangkes, ba 
njak lenderan (ingus) dan ada len- 
deran (ingus) dan ada batuk2, teng- 
gorokan kering, kepala pusing, buku2 
tulang berasa sakit, kaki tangan 
lemes, dan tjapai, badan rasa kurang 
senang, timbangan panas badan tu- 
run-naik. Inilah semua ada tanda 
tanda, jang kutu-kutu penjakit su- 
dah ngerem lama dalam tubuh. : 

Penjakit ini bisa terus diderita sampai berminggu2 lamanja, sung: 
guh mendjengkelkan. Buat berantas dan menjembuhkan ini penjakit 
tidak lain adalah memakan obat jang paling tjotjok jaitu: 

1 »PIM" INFLUENZA TABLETTEN 

Dalam -beberapa hari sadja tentu berasa enakan dan tidak lamapula 
lantas bisa sembuh. Kemandjurannja ini obat sungguh mengherankan. 
Buat kesehatan badan dan djaga penjakit baik selalu sedia. 1 

»PIM" INFLUENZA TABLETTEN 
Selalu tidak boleh tidak ada dan selamanja barus sedia dalam ru- 

mah maupun waktu ada didalam perdjalan. Ini ada guna kebaikan diri 
sendiri dan djuga buat bisa menolong lain orang jang perlu dengan itu. 

VPIM" INFLUENZA TABLETTEN 
Terutama menjembuhkan : 

sakit kepala. sakit urat, meriang, pilek, badan sebentar? panas dingin, 
sakit gigi, isit bengkak (honghwe), badan panas dan batuk, mabok 
arak, mabuk laut d.Ll. : 
Orang dewasa tua-muda dan anak-anak semua boleh makan ini obat. 

PIM" INFLUENZA TABLETTEN 
Pembikinnja selalu terdjaga tidak mengandung bahan-bahan 

membahajakan, hingga tlap-.tiap pemakai tidak usah berkewatir, 

  

likannja seorang apotheker G. BOSS (achli obat) bangsa Djerman. 
Nan harus awas dan perhatikan pada merk dagang kita, jalah 

ii P I 7 z . - 

Merk ,,PIM” ada tertjitak di bungkusan dan 
' Merk ,,PIM” ada terukir pada tiap-tiap tablet. 

jang . 
& 

Keluaran fabriek selalu dikerdjakan dibawah pengawasan ' dan peni- 

     

    

  

  

Rombongan baru untuk bagian 
LESAN dan DENGAN SURAT 

dimulai 8 November. Djuga 
mendjual Buku PEGANG BU- 

“KU A jl. I dan II. Harga 
"£ 10,5, Ongkos kirim 5pCt. : 
Pendaftaran pada ,,MITRA'—       Bintaran wetan 11, Jogja. 
AN en ar 

Idjazah S.M.P. Negeri atau jang sederadjat de- 
ngan itu, Idjazah S.K.P. Negeri atau jang sedera- 

A djat dengan itu DENGAN ANGKA2 TJUKUP 
“ TUNTUK PENGETAHUAN, UMUM, 

| 1d. Umur sekurang-kurangnja 16 tahun. 

c, Berbadan sehat dengan dikuatkan oleh KETE- 
RANGAN DOKTER. 

PENDAFTARAN: diadakan s/d. tanggal 15 Nopember 1950, 
di Djawatan Inspeksi: Pengadjaran,  Djl.. Batanawarsa 34. Jogja- 

Sjarat2: a. 

karta. dari j 1 

ta Jogjakarta, tanggal 30 Oktober 1950. 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN R. |. 

Akan Ga SEKSI PENERANGAN $ 

G1 ! JOGJAKARTA.   
  

S HELMIG'S CHEMISCHE .FABRIEKEN i 
N.. MW PHARMACEUTISCHE IMPORT MAATSCHAPPI) 

Bongkaran No. 42-—44—46 Telp. N, 926 
Surabaja, : 

Hoofdagent : KIAN-GWAN (Indonesia) Limited N. V. 
TJIE MIN Songojudan 1 Surabaja 

Bisa dapat beli di: 

Toko Piet, Toko Nam, Toko Obat2 Tiong Hoa dan 
, di segala toko P, SD I3—ii   
    
  

    


