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n di Sydney bhw ' 
berhasil memperku- 

at. Kesadaran rakjat 
Gunia Internasi-. 

k dgn njata, $ 
ai kepertjajaan bhw | 

ensi keamanan dlm 

apat dilak-' ' 

     

    

     

     

   

       

  

   
   

      

   
   

  

   
   

    

    
    

  

    

   
    

    

   

        

   

    
   

  

   
    
    

      

   

    

      

  

    

  

   

   
   

  

   

   

    

   
   

        

    

   
   

  

        Karno aro inta 
Endeh. 

embesar2 itu me-   
tentunja PBB tidak 

| diam. Ketjuali Austra- 
me) sai Irian ada pula 

an Barat akan di- 
trustee UNO, tapi 

a sudah pasti tak 
rian Barat didjadikan 

Uu mengatakan djuga 
Australia main mata 
'mengenaisoal Irian, 
ustralia mengharap- 

at keuntungan. dari 

rutama keuntungan per- 

sar2 itu “posisi Pe- 
ia kuat dim. meng- 

Untuk mengetahuiapa background 
: sikap Belanda jg. berkepala batuitu 

jaitu tetap mempertahankan Irian, 
sedangkan kaum kapitalis mereka 
sendiri pada umumnja setudju Irian 
Barat dikvasaf Indonesia, sedangkan 
djika Irian Barat tak dikembalikan 
pada Indonesia ada kemungkinan 

        

(ROH perang antara Belanda dan 
| Indonesia, maka kita mengadakan 

si 
—   

. Perburuhan baru. 
“diadjukan kepada kabinet. | 

   

  

    
   

RIAN Perburuhan waktu ini telah siap dgn berbagai 
dang2 mengenai soal perburuhan di Indonesia. Dalam 
n RI sekarang belum ada undang2 perburuhan jang 

| keadaan sekarang, maka karena itu unda perburuhan 
: satu undang2 jang sangat dibutu dan perlu 

untuk suluruh Indonesia. Demikian keterangan Mr. 

arno jang kini berada di Jogja. 
Tah 2 ingawasan perburak 

dapat keterangan?" 
Gan buruh. Ant. 

djen kementerian Perbufuhan sebagai pengganti 

   

    
     

ig mendjundjung 
jasila menurut Mr. 

waktu lama, 
Dewan Pem. Dat ah Sulawesi se- 

latan dalam sidangnja kemarin a. 1.      

     

            

   

      

s tsb. Memutuskan untuk memperbaiki na- 
5 sip kepala-2 kampu “ditiap-2 tem. 

pat di Sulawesi Selatan Untuk mak- 
sud mana segera akar bentuk se- 
buah Komisi jang a “menjelidiki 

dan menjelenggarakanpenetapan se- 
' Jandjutnja. Dalam sidang tsb, dipu- 

“ tuskan pula mengenai pembentukan 
Panitya-2 Dewan dengan tugasnja 
masing-2. Demikian 'a.1l” beberapa 
keputusan jang diambil oleh sidang: 

| dewan pem daerah Sulawesi Selatan 
. tadi pagi. R. M. 2 Nae 

  

3 Diterbitkan oleh Badan Penerbit 

  

     

  
Prnpan 

terdjadi, perang an- 
donesia — Belanda. 
Oleh korr. K. R. di Djakarta. 

interpretasi pihak Indonesia, djika soal Irian belum 
ingga achir tahun ini, status guo' Belanda di Irian hi- 
atunja Belanda mempunjai interpretasi sendiri tentang 
Guo. Sebaliknja kita tetap konsekwen terhadap inter- 
demikian kata2 pembesar2 tinggi jg diserahi peker- 

soal Irian pada kita. 

Menurut sumber2 jg boleh diper- 
| tjaja dan mengetahui dari dekat 
pendapat2 pihak Belanda, Nederland 
menghendai Irjan Barat, disebab- 
kan Nederland berniat mendjaga 
prestigenja dimata internasional, 
Djika Irian Barat djatuh ketangan 
Indonesia, berarti prestige Belanda 
akan turun. Lagi pula soal minjak 
di Irian Barat mendjadi salah satu 

kepentingan jang hendak didjaga 
oleh Belanda terus. 

Tapi sumber2 itu mengatakan dju 
ga bahwa rakjat Belanda pada 
umumnja belum mengerti bahwa 

HARIAN UMUM 
edaulatan Rak 

    

    

kepentingan mereka di Irian Barat 
| (Kekajaan jg dapat menguntungkan 
rakjat Belanda) sangat ketjil, djika 

dibandingkan dengan kepentingan2 
mereka didaerah Indonesia lainnja. 

Dalam hubungan ini dapat dikabar- 
kan bahwa Belanda di Irian Barat telah 
membentuk tentara jang terdiri dari 
serdadu2 bekas KNIL dan KL, berapa 
diumlahnja belum diketahui. Menurut 
berita2 jang belum dapat dibenarkan, 
Belanda bahkan sudah djuga menda- 
tangkan pasukan sukarela dari Neder- 
jand. 

Akan diproklamirkan. 

Ada kemungkinan, demikian sum- 
ber2 jg boleh dipertjaja. banwa rak- 
jat Irian Barat, jg didjadikan bo- 
neka Nederland akan memprokla- 
mirkan frian Barat sebagai negara 
baru berbentuk Republik, dan djika 
ini terdjadi tentunja Nederland akan 
mengakuinja. Djika hal ini terdjadi, 
demikian sumber2 itu, tak mustahil 
antara Indonesia Jan “Nederland 
akan petjah perang, dan dengan 

sendirinja pihak Nederland dengan 
tindakannja itu akan membatalkan 
persetadjuan KMB. 
“Achirnja perlu dikabarkan bahwa 
menurut kalangan Pemerintah, soal 
Irian djika tak dapat diselesaikan 
dengan damai, akan menggontjang- 
kan cwerhubungan Unie Indonesia- 

“Nederland. 
  

Hari ini Buruh Hotel Merdeka san mogok 
Kalau S. Wardjo ta' kembali ! 

kenataron Serikat Buruh Hotel IN 
kepada Direksi Hotel. Merdeka, ji 

. melakukan pemogokan ditempat, djil 
belum djuga menerima djawaban Direksi 

   .mereka tg, 7-11 pk. 12,00 
tentang dikembalikannja 

S. Wardjosumarto bekerdja dalam Hotel Merdeka Jogjakarta, 

Perlu diterangkan, bhw S. War- 

Gjosumarto mendjadi Ketua SBHM 

dan dipindah oleh Direksi ke Wolf 
nosobo. Kepindahan tsb tidak dise- 

tudjui oleh Wardjosumarto dan su- 
dah beberapa kali dimintanja tetap 
di Jogja sadja. Karena permintaan. 
nja tsb tidak mendapat. djawaban 
apa2 dari pihak Direksi soal. tsb 
diserahkannja kepada SBHM. Oleh 
SBHM sudah beberapa kali pula 
dimadjukan kepada pihak Direksi 
jg djuga tidak mendapat djawabar. 

Pada. tgl. 2/11 dgn demonstrasi 
SBHM mengulangi. tuntutan itu. 
Achirnja disampaikanlah surat per- 
njataan hendak melakukan sit.down- 
strike djika tgl. Till belum ada ke. 
tegasan dari Direksi tentang dikem- 
balikannja Wardjosumarto.  Pe- 
mogokan ditempat itu akan dilaku- 
kan haaja satu hari sadja. 
Dalam pada itu SBHM menunggu 

pula djawaban dari pemerintah 
tentang tuntutannja mengenai sta- 

' tus Hotel dan Buruh Hotel Merdeka 
jg a.l. dipertahankannja Peraturan 
Pemerintah No. 15 th. 1949, dikelu- 
arkannja surat penetapan bagi 
buruh Hotel Merdeka Jogjakarta 
sebagai pegawai negeri dan tidak 
mengakui kedudukan NN. V. Honet 
sebagai instansi perantars an'ara 
Hotel Merdeka seb.gai Hotel Ne- 
gara dgn Kementerian Perhubungan 
bagian Hotel Negara dan Tourisme. 
Djika tuntutan tsb sampai 9/l1 pk. 
12.00 belum dikabulkan segenap 
buruh hotel tsb akan mendjalankan 
pemogokan — ditempat  (sitdown- 
itrike) hingga berhasilnja tuntutan 
stu Ant.. 

Kongres S: T. IL. 
Dari Pusat Organisasi - Serikat 

Tani Indonesia didapat kabar, bah- 
wa padatgl. 14 hingga 17 Desember 
Ijang akan datang, organisasi tsb 
akan mengadakan kongresnja jang 
pertama di Djakarta Kongres tsb 
diadakan pada saat 1 tahun berdi- 
rinja organisasi tsb. 

  

   

   

  

    

   

  

    
   

  

    
   
   
   

  

    

    

     

Pada salah satu tempat pasukan 
Utara itu berhasil menerobos 
'petrahanantadi, hingga 3 mil 
djembatan sungai Chonchon di 

DIMADJUKAN KE PBB? 

angan kementerian luar negeri 
ika mengatakan, bahwa bila 
ral Mac Arthur dengan resmi 
enarkan adanja tentara RRT 

orea, Amerika akan .meminta 

12 mengenai soal tsb, 

MENUDJU PERDA: 
n MAAN?" : 
pidatonjadi St Louis, pre. 
aan akan, b 

PBB untuk mengambil tin- 

   
.untuk menegak 

KOREA UTARA MENJERANG. 
ENTARA Korea Utara dengan besar2an, jang didalamnja djuga 
tergabung tentara RRT mengadakan serangan besar2an jg dahsjat 

pada garis pertahanan tentara FBB jang baru di Korea. 
Amerika di Korea adalah suatu tin- 

ing untuk menu. 

  

MENAMBAH KEGEN- 
« TINGAN DUNIA ? 

“Djaksa Agung Inggeris mengata- 
kan, bahwa sikap Tiongkok terhadap 
Korea adalah menambah kegenti- 
ngan keadaan dunia. Djika Along tol 
"memang menghendaki perdamaia 
dan keamanan di Korea, tjukup di- 
beri utjapan Ka aa dua patah sa- 
dia kepada sisa2 dari pemerintahan 
Korem Utara "ot 

Mengenai tindakan? PPB djaksa 
itu menjatakan, bahwa itu adalah 

« hukum interna- 
sional dan untuk mengembalikan 
keamanan dalam negeri. UP.. BBC 

S 

    

    
   

Cg Lg WA   

Sebelum delegasi Republik bertolak, dari Kema 
bangsa Maluku mengambil kesempatan menga 
takan mempertahankan adanja .RMS". 
Gambar' diatas menundjukkan suasana 
atas -.RMS" terhadap demonsirasi ini? 

jat” (Anggauta S. P. 5.) 

"pati Riau telah “dila 

   

Kopra tidak keluar selama peris- 

  

Adpertensi: 

11 milimeter, 1 kolom . .f 0.50         
  

  

SELASA 7 NOPEMBER” 1950 
       Pee ae 

tiwa Maluku 
12 ANGGOTA parlemen dari fraksi PNI telah memadjukan per- 

If tanjaao kepada Pemerintah berkenaan dengan kabar jang me- 

reka ierima dari Kelekedo (Sulawesi Tengah) jg. menjatakan bahwa, 

seorang pemimpin PNI didaerah itu nama Hadji Daeng Pawindu 
telah ditangkap oleh pihak berkuasa dengan tuduhan ,,menghasut” 
dalam pembajaran padjak:. 

Kabar itu menjatakan djuga, bah- 
wa. Hadji Daeng Pawindu memang 
pernah mengadakan propaganda me- 
.ngenai azas PNI fatsal 4 jaitu me- 
ngenai tuntutan PNI. Mengingat 
kedudukan Hadji tsb. didalam ma- 
sjarakat dan dalam partai PNI dan 
untuk mentjegah kegelisahan dika- 
langan rakjat jg. karena penangka- 
pan serupsitu akan dirasakan tidak 

terdjamin hak2 azasi dan demokrasi 
sebagai jg. didjamin dalam UUD 
RI, anggota tsb. bertarja apakah 
pemerintah tidak sependapat dengan 
penanja2 supaja Hadji Daeng Ppa- 

Windu dilepaskan dengan segea. 

Sementara itu anggota LE, Man- 
teiro minta keterangan kepada pe- 
merintah apakah pemerintah me- 
ngetahui sedjak peristiwa Maluku 
Selatan tidak ada lagi perhubungan 
kapal KPM antara Makassar dan 
Flores dengan akibat: 

(1) hasiil2 teristimewa kopra tidak 
dapat dikeluarkan tinggal bertim- 
bun2 sehingga djatuh kwaliteitnja 
atau rusak sama sekali (2) kebu. 
tuhan rakjat tidak dapat didatang- 

kan sehingga harga semakin lama 
semakin meningkat. Apakah peme- 
rintah mengetahui salah satu akibat 

dari putusnja perhubungan laut an- 
tara Flores dan” Makassar jalah 
Lenjelundupan kopra dari Fiores Ti- 
mur dan pulau? Selor ke Timor Dilly 
(cortegis) semakin lama semakin 
bertambah? Sudikah pemerintah 
menerangkan kepada penanja tin- 
dakan2 apakah jg telah atau akan 
diambil oleh pemerintah bersangku- 
tan dgn soal2 sulit dalam pertanja- 
an2 jg dimadjukan itu. Ant. 

—bDari pihak Kantor Agama Tan- 
Gjung Pinang (Riau) diperoleh ka- 
wat, bahwa hari Sabtu jl-oleh Bu- 

Kaan resmi dari Sekolah Menengah 
Pertama Islam. 

4” pembu- 

  

Supomo ke Lake 
Success. 

Prof.Mr. Supomo, bekas Men- 
teri Kehakiman RIS, hari Ming- 
gu pagi berangkat menudju Lake 
Success untuk turut duduk seba- 
gai anggota dim. delegasi Repu- 
blik Indonesia pada sidang umum 
PBB. 

Mr. Usman di Mks. " 

Bekas duta Indonesia di Australia, 
Mr. Usman Sastroamidjojo dengan 
pesawat terbang tiba di Mukasar. 
Maksud kundjungannja ialah untuk 
mengadakan penindjavan disekitar 
keadaan disana dan disamping itu 
Gjuga akan memberikan pemanda- 
ngan2 mengenai perhubungan Indo- 
nesia dengan .luar negeri. R.M. 

Masjumi sokeng 
kistan. 

Dr. Sukiman, ketua Misi Parlemen- 
ter jang kini berada di Nederland 
menerangkan kepada pers,: bahwa 
tuntutan Pakistan spj. pertikaian 
Kashmir diselesaikan dgn. plebisciet, 
adalah adil dan demokratis. 

Selandjutnja Dr. Sukiman menja- 
takan, bahwa dalam hal ini Partynja 
akan menjokong tuntutan Pakistan 
itu. dgn. sepenuhnja. RD. 2 

Prof. Mr. 

  

tuntutan - Pa- 

Pemilihan DPR Surabaja 
ditunda. 

Didapat kabar, bahwa berhubung 
dengan sesuatu hal, maka pemilihan 
DPR kotapradja Surabaja jg semula 
akan diadakan pada tg. 7 Nop, jad. 

. dengan persetudjuan walikota dan 
“gubernur Djawa Timur Samadikun, 
akan ditunda sampsi adaberita lebih 
landjut. 

  

joran Djakarta ke Lake Success hari Sabtu ini beberapa pemuda bersuku 
dakan demonstrasi dengan membawa sembojan2 lang antara lain menja- 

demonstrasi tersebut. Gimana konsekwensi pemerintah mengenai pendiriannja 

Medan pertempuran Waka: | : 

Pasukan-pasukan Perantjis tinggalkan 
benteng Hoabinh. - 

Dan daerah 40 mil di Timur-Laut Hanoi 
KO Ng AN2 militer Perantjis pada hari Minggu mengumumkan 

bhw pasukan2 Perantjis telah ditarik mundur dari benteng Ho- 
a inh jg terletak 45 mil sebelah barat-daja Hanoi dan suatu rang- 
kaian pos2 perbatasan di podjok timur-laut propinsi Tonkin, Seo- 
rangs djurubitjara militer Perantjis menamakan pengunduran? itu se- 
bagai suatu tindakan umum utk mempererat pertahanan2 Perantjis 
dimuka Hanoi, 

Djurubitjara tadi selandjutnja me 

ngatakan, bhw tangsi militer di Hoa- 
binh telah ditarik mundur kira2 20. 
mil kearah timur, bersama2 dgn pa- 
sukan2 Perantjis lainnja jg lebih 
dahuly telah meninggalkan suatu 
rangkaian pos2 jg memandjang ke- 
arah selatan dari Hoabinh. 

Sementara itu diumumkan pula 
bhw pasukan2 Perantjis telah me- 

ninggalkan pos2 disepandjang suatu 
bagian djalan jg pandjangnja 40 mil 
disebelah timur-laut Hanoi antara 
Chuchu dan Dinhlap. 

Djurubitjara Perantjis mengata- 
kan, bhw(satu setengah) bataljon ten 
tara Perantjis ig pada permulaan 
minggu ini meninggalkan Laokay 

» Kini-telah mentjapai kota pegunung 
“van Chaps dan dgn demikian dapat 

. mengam ikan diri setelah mereka 

    
     

dapat menghalaukan serbuan2 pasu 
kan2 Ho Chi Minh terhadap kesa- 
tuan2 terbelakang dari kolone jang 
mundur itu. Chapa terletak 18 mil 
sebelah selatan Laokay. 

“4 |. Pertempuran sengit 
didekat Thaibinh. 

Djurubitjara tadi selandjutnja menga- 
takan, bahwa ketika hari Saptu terdja- 
di pertempuran jang sengit dengan 
pasukan2 Ho Chi Minh didekat Thai- 
binh, kira2 50 mil. timur: laut dari 
Hanoi. Dlm pertempuran2 ini pasukan2 
Perantiis dibantu oleh artilleri dan pe: 

' sawat2 terbang. 

Dikatakannja bahwa sedikitnja 9 ten- 
tara Perantiis telah tewas, tetapi hing- 
ga kini belum diterima berita2 lebih 
landjut dari daerah pertempuran itu. 

    

(gambar Ant.) 

Ma na agan 8 n da 
hatke, Ta RT 1 

Pesawat2 pengangkut Palang Me- 
rah pada hari Sabtu mengungsikan 
lagi 75 serdadu Perantjis jang luka2 
dari Thatkhe, 100 mil d timur Ha- noi. Dengan demikian semuanja 202 
serdadu Perantjis jang luka2 telah 
diangkut dengan pesawat terbang 
dari daerah Ho Chi Minh Semendijak 
terdjadinja pertempuran jang dah- 
sjat didekat Thatke pada bulan jg, 
1g Nan kira2 3000 tentara 

rantjis telah menemui Inja. Aibairp. adjalnja, 

Pasukan2 Perantjis jg baru? ini 
mengundurkan diri dari pos di Laokay 
masih terus mengundurkan diri de- 
ngan tidak mendjumpai perlawanan 
dari pasukan2 Viet Nam (Po Chi Minh) 
ketjuali pertempuran? ketjil2an, de- 
mikian djurubitjara angkatan pa- 
rang Perantiis Viet Nam mengu- 
mumkan hati Minggu. 

Selandjutnja dinjatakaunja, bhw 
satu batalion pasukan Perantjfs te- 
lah menjerang oasuikan? Viet Nam 
Ho didderah Thaibinh dan disatu 
tempat jg terletak 109 krn keselatan 

& £ Hanci Ant. AAF, 

    

- 

 



   

    

      

paskan pikiran kita 

Dimana ia pergi, selalu ia di 
.molangu djuga anaknja jg be 

21 kemar na - mana. 
“Salah satu sifat jang sukar | 

bah pada diri Kjai Sumolangu it 
5 ah, sifat ,,keras kepala” jang | ter. 

ok at pula pada hampir semua pe- 

| ngikutnja. Tiada agama lain jang ' 
'betul, tiada jang benar, ke'juali apa 

  

K. Sumolangu itujalah sifat »hoog- 
y ig”. Tidak mau ia mend 

si ikan pendirian orang !'ain, ketjuali 
| pendiriannja sendiri itulah jg benar 
“dan harus didjalankan. 

Islam lainnja, baik jg duduk dalam 
pemerintahan, maupun diluar itu 

adalah orang2 berkepala dua jang 
| harus ditentang. Sifat2 jg demikian 
itulah jang tidak disetudjui oleh 

didaerah AUI. Pada umum- 
: nja rakja t tidak menganut igamanja. 

Politik jg dilakukan adalah isolasi 
politik. Dalam rapat2 jang diadakan 

jang boleh mendengarkan. 

Aa aa ada anasir 

» Bebudah terajadi gerakan pember- 
isihan oleh APRI disekitar Sumola- 
ngu itu, maka tentara AUI telah 
terdesak kepegunungan2 dan terpe- 

| 'tjah belah. Kini masih ada beberapa 
“ desa dimana terdapat anasir2 jang 

| berbau AUI. Menurut kabar jang 
$ pasti gerakan mereka itu 

kini beralih didaerah Banjumas. Di 
sekitar Kebumen pun masih terdapat 

2 bekas anggauta AUI. tetapi 
| mereka tidak berani menundjukkan 
. diri. 

lain itu menurut keterangan 
Bupati Purworedjo jg djuga mengi- 
kuti penindjauan wartawan itu, 
maka dibeberapa daerahnja jaitu 

.. Bruno, Pituruh dan. Butuh jang le- 
— taknja diperbetasan daerah AUI, 
— mungkin m ada djuga pengikut2 

: pi tidak berarti. 

Bagaimana mereka 
    

  

Dalam Hn memperbesar pe- 
kena Gikalangan rakjat, maka 
AUI mempunjai tjara jg litjin se- 

| kali, sehingga kalau kita tidak ber- 
| hati2, dapat menganggap mereka 

bantu kita. Dalam siaran2 jg 
eluarkan, dikatakan, bahwa ten- 

Hah jg sekarang ini adalah tentara 
Belanda karena mendapat sendjata 
lengkap dari Bld. Pun katanja, de- 

| ngan menempatkan kembali anggo- 
$ . ta2 FDR dipelbagai djawatan resmi 

maka pemerintah kita telah men- 
gdjalankan 'kesalahan dan harus di- 

| tentang. Djuga persetudjuan KMB 
| dan diangkatnja Duta RRT ini, ma- 
| ka soal ini menambah kurangnja 

ke jaan rakjat terhadap peme- 
rintah kita. Kesempatan inilah untok 
AVI dipergunakan mengadakan ge. 
rakan sematjam coup@'etat dibebe- 
rapa tempat. Demikianlah tjara me- 

5 Kaa menarik pengaruh pada rakjat. 
. Sedikit riwajat clash. 

2 “Untuk memberi gambaran jg. lebih 
| tegas kepada chalajak ramai bagai- 
“mana terdjadinja clash dgn. AUI 

: ita, maka dapat dituturkan, bahwa 
mengingat sedjarahnja peristiwa 
itu, tidaklah dapat dikatakan itu 

. suatu pemberontakan. Clash itu ada- 
| Jah terdjadi dari pihak pemerintah 

sesudah usaha supaja mereka me- 
njerahkan sendjatanja telah gagal, 

$ peraturan jang menetapkan 
| tidak diperkenankannja mempunjai 

. sendjata kepada siapapun selain ten- 
Na kita. Meskipun sebagian dari 

. AUI, jaitu Bataljon Lemahlanang 
|. telah memenuhi dan telah pula 

| menggabungkan diri kepada APRI, 
| namun dibelakangnja masih ada ke- 
“satuan jg. tidak mau takluk pada 
peraturan itu dan mempertahankan 

2 Pn 

   

  

Sin Berapa korban rak- 
Pd $. jat. 

13 “Kenasik daftar maka pertempuran 
ea jg. selama 9 hari itu telah memba- 

- wa korban sementara dikalangan 
rakjat. Sebagian besar dari smereka 
jalah anggota pamong desa (7 orang : 
diangtaranja lurah, 'Serati dan Djin- 
Maag dan 2 orang polisi. Menurut 

Kukan setiar (pembunuhan? itu dila- 

an setiara kedjam. 

Matana Me 2 

ALAM : ek ta AUL i ini tidaklah dapat kiranja Ta mele- 
da Sumolangu, jang sebenarnja . 

 namanja Kjai Machfud bin Abdulrachman. Oleh karenanja tidak ada 
| djeleknja kalau kita mengetahui lebih banjak sifat2nja. Dikalangan 

AUI sendiri ia memang adalah satunja pemimpin jang didewa2kan. 

ima 

   

  

— 'skroonprins” itu sesudah: SIAP 

k, Sala 

2 dianggap olehnja. Sifat jg lain dari 

Menurut pendiriannja orang-orang 

| tidak ada orang atau golongan lain 

     habis). 

dengan tandu. Selain Kjai So- 
4 Chanifudin jang telah didjadikan 
neninggal didukung dengan tandu 

360 rumah di Wadasmalin- 
tang jg terbakar itu, terdapat pula 
443 rumah ditempat2 lainnja rusak. 
'Menurut tafsiran Kerugian itu se- 
harga: £ 400.000, — 

Keadaan Kebumen. 

Menurut keterangan Bupati Kebu- 
men 'Sosrobusono jang mengikuti 
penindjauan para wartawan - dari 
“Jogja itu, maka djika ada orang 
mengatakan, bahwa Kebumen pada 

waktu “in! masih 'katjau dan rusuh 
itu tidak benar. Dikatakan, bahwa 
meskipun dibeberapa daerah penga- 
ruh 'A.U.I. itu dulu agak besar, te- 
tapi di Kebumen hanja meliputi 20 
persen dikalangan rakjat. 
Pekerdjaan jang penting dihadapi 

olehs pemerintah disana sekarang 
“ini jalah memberi penerangan kpd. 
mereka itu, supaja kembali kepada 
kita. Usaha itu boleh dikatakan su- 
dah agak membawa hasil. Banjak 

bekas anggauta AUI jg. selama ini 
me an diri dipegunungan2, kem- 
'bali kekota dan menjerahkan diri. 
Tawanan2 AUI kini sebagian ada 
di Kebumen, sebagian di Gombong 
dan sebagian lagi di Banjumas. Pe- 
rawatan dan perlakuan thd. mereka 
diatur sedemikian rupa, sehingga 

“'banjak diantaranja telah mengakui 
dengan terus terang dan dibebaskan. 
Disamping usaha memberi pene- 

rangan2 itu, oleh pemerintah djuga 
mengusahakan supaja kpd. mereka 
jg. rumahnja terbakar dan lain pen- 
Geritaan lagi, diberi bahan pakaian 
setjukupnja, jaitu 3 meter buat seo- 
rang. Selain itu djugatelah dibagai- 
kan bahan makan. 
Demikianlah sekedar hasil penin- 

Pa 

Gjauan dari wartawan ,,K.R,” jang 
mengikuti rombongan para warta- : 
wan Jogja didaerah AUI kemarinitu. 
“Perlu diketahui, bahwa perdjalanan 
ini atas undangan N.V. Kilat dan 
“diikuti selain oleh Bupati Kebumen, : 
Gjuga turut serta Bupati Purwore- 
djo, beberapa pegawai Djapendi, 
saudara Suprapto dari Djapendi Ma- 
gelang, Pak Karto dan Sukotjo dari, 
Kilat. Sambutan2 sangat memuaskan. 
Penduduk Sumolangu, jang selama 
AUI masih berkuasa disana tidak 
pernah mengutjapkan pekik ,,Mer- 
deka” kini dengan “hati bebas me- 

njampaikan pekik itu kepada rom- 
bongan penindjau itu. 

. KEMENTERIAN SOSIAL: 

  

F 900.000.-- : kepada Ik. 9000 
bekas tawanan. 

Au suatu pertjakapan dengan ,, Antara”, R. Gaos Hardi oma 

tri, kepala kabinet Kementerian Sosial RI. menerangkan bahwa 

“titik berat usaha Kementerian Sosial pada waktu ini diletakkan pada 

soal2. kedalam, jaitu mempersatukan bahagian2 dari daya jang 

jaga 4 Jogja dan di Djakarta. 
  

  

  
PEMANDANGAN DIDAERAH. SUMOLANGU. 

Pada gambar jg atas dapat kita melihat runtuhan2 bekas rumah 
kediaman K. Sumolangu ja dihantjurkan oleh APRI. 
Gambar dibawahnja menundjukkan Markas Besar pasukan AUI jg 

djuga telah terbakar Saka 

AMBON DALAM TARAF KON. 
SOLIDASI. : 

METIN dulu malam Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel Sima- 
tupang dan Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan Mr. 

Ali Budiardjo mengadakan pembitjaraan dengan P.M. Natsir selai 
hampir neglam. 

Atas pertanjaan mengenai keadaan 
| Gan soal Ambon, P.M. Natsir mene- 
rangkan sehabis pembitjaraannja 
itu, bahwa tingkatannja dewasa ini 
adalah berada dalam keadaan kon- 
soliaasi pemerintahan administratip 
dan sosial dkonomis, 

Kolonel Simatupang sendiri belum 
dapat memberikan keterangan2 jg. 

lebih djauh mengenai perkembangan 
soal militer di Maluku Selatan. 
Dapat diduga, bahwa walaupun kern 
pertahanan pihak RMS" itu telah 
dapat dipatahkan, tembak - menem- 
bak masih ada didapati di Maluku 
Selatan, Ant. 

SURAT KABAR .PERDAMAIAN" 
DIADUKAN. 

Tjia Tik Sing pemimpin redak? 
si sk , Perdamaian” Surabaja ke- 
marin telah diundang oleh pihak 
polisi karena dia diadukan oleh 
G.T. Liem dari Surabaja djuga. 
Pengaduan itu disebabkan, karena 
tulisan2 Tjia Tik Sing didalam 
surat kabarnja mengenai G.T. 
Liem tsb jang menurut Tjia Tik 
Sing sendiri membongkar rahasia 
riwajat kedjahatan dari G.T. Liem 
itu. Sementara itu dalam tulisan 
Tjia Tik Sing sendiri dalam 
»Perdamaian” kemarin, dikatakan 
bahwa pengaduan itu lantaran 
didesak oleh beberapa orang2 
Indonesia jang terkemuka jang 

| namanja ada turut dalam tulisan- 
nja. Ant. 

  

KEMBALI BANJAK JANG MENJERAH 
Berita2 dari daerah Garut mene- 

orangkan bahwa kini setelah fihak 
T. N.I. terus menerus mengadakan 
aksi pembersihan, maka kembali pa- 

ra anggauta gerombolan banjak jang 
menjerah, dan disampingnja tidak 
sedikit pula jang dapat ditawan a- 
tau mati karena tertembak. 

Paling achir 5 orang dari daerah 
Wanaradja dan seorang diantaranja 
jang tersohor tukang menjembelih 
telah menjerahkan diri djuga ke T. 
N. I. di itu tempat, sedang di dae- 
rah Malangbong 15 orang lainnja 
telah menjerah pula bersama sen- 
Gjatanja. Dapat diharapkan bahwa 

kalau sadja fihak T,N,I. terus me- 
nerus mengadakan hadjaran, maka 
dapat diharapkan, tidak lama lagi 

. Keadaan di sekitar Gaerah Priangan 

akan aman kembali seperti sedia 
kala. Spd. 

Hasil bumi Atjeh dise- 
| lundupkan. 

Mr.A.R. Holden seorang sau- 
dagar Inggris dari Malaja jang 
sedang ada di Kutaradja menja- 
takan, bhw. boleh dikatakan se- 
gala hasil bumi dari Atjeh diba- 
wa oleh orang2 Tionghoa ke Ma- 
laja dgn. tjara selundup. Kedja- 
dian begini, kata Holden, sangat 
merugikan negara Indonesia sen- 
diri. 
Sebagai seorang saudagar Ing- 

“gris jg: mempunjai paberik nilam 
'jga. besar di Singapora dan djuga 
sebagai exporter minjak nilam 
utk. Paris dan New York, keda- 

(Gamber lpphos-) 

tangan Holden di Kutaradja ini 
adalah utk. mengadakan perhu- 
bungan dagang dgn. para sauda- 
gar disini, terutama dlm. pernia- 
gaan minjak nilam. 
"Menurut Holden ia sekarang 
ada membuat satu rentjana untuk 
mengatasi pasar gelap dan akan 
mendjaga mutu dari minjak2 ni- 

“lam jg. dihasilkan di Atjeh, hing- 
ga rakjat dapat menerima hasil2 
jang bagus. Ant. 

D.P.R.D. Sementara Temanggung 

Supaja dipilih lagi. 

Kepada ,,K.R.” dikabarkah, bahwa 
ada 25 orang anggauta DPRD. se- 
mentara kabupaten Temanggung, di 
antara ada 12 -anggauta jg. mewa- 
kili party dan organisasi kini telah 
memadjukan resolusi kepada Guber- 
nur Djawa Tengah, Residen Kedu 

dll. instansi resmi, minta supaja pe- 
milihan anggauta2 DPRD sementara 
Temanggung jg. sudah terdjadi pa- 
Ga tanggai 12 Oktober 1950 dibatal- 
kan dan diadakan pemilihan kem- 
bali jg. sesuai dengan peraturan Pe. 
merintah No. 39 tahun 1950. Dan 
kalau dari pihak pemerintah belum 
mengadakan herkiezing, maka 22 
anggauta tsb. tidak suka duduk se- 
bagai anggauta. 

Dikatakan pula, bahwa penundju- 
kan pemilih DERD kabupaten Te- 
manggung adalah menjimpang dari 
Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 
1950 fatsal 4, diantaranja jalah : Tu- 
rut sertanja SDII dan GPII puteri 
Galam pemilihan itu masing2 mem- 
punjai pemilih 9 orang dan Nahdila- 
tul Ulama Maslimat, IPPI dan PII 
dalam pemilihan itu masing2 telah 
mempunjai pemilih 7: 1:1 orang. 
Dengan adanja tuntutan 12 ang- 

gauta itu, maka dari kalangan jg. 
bersangkutan dengan urusan ini di 
Kedu, kepada K.R. diterangkan, bah- 

wa peraturan pemerintah no. 39 itu 
memang kurang tegas, karena dalam 
peraturan itu diterangkan, tentang 
pembentukan diserahkan atas kebi- 
djaksanaan panitya penjelenggara 
Gan kepala daerah, 
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ON THE HEAVING DECK OF A GREAT DRAGONSHIP 
TWO WARRIORS ARE EXCHANGING BRUISES WITH 
GREAT ARDOR, THEN THEY SIT DOWN, PANTING, AND 
CRITICIZE EACH OTHER'S SWORDSMANSHIP. FOR THESE 

II MEN ARE WARRIORS AND LIKE PROFESSIONAL ATHLETES 
MUST BE CONSTANTLY TRAINING. THEY ARE PRINCE 

| vatiant, JARL EGIL, RUFUS REGAN AND YOUNG ARF ! 

Pa 
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WAN Ag: 

Meskipun terdapat vekutakai ber 
hubung dengan terbaginja Kemente 

rian Sosial pada dua tempat, usaha 
Kementerian dalam lapangan per- 
baikan sosial dapat berdjalan terus. 

Demikian kata R. Gaos Hardjosu- 

mantri. 

Salah satu pekerdjaan jg penting 

pada waktu ini ialah pemberian 
bantuan kepada golongan2 jg kehi- 
langan mata pentjarian karena ke- 

djadian2 jang tidak tertentu, a@. |. 
akibat perdjuangan kemerdekaan. 

Oleh Kementerian Sosial telah di 
keluarkan uang sedjumlah Ik. f 900. 
000.— kepada Ik. 9000 bekas tawa- 

nan. Uang tsb diberikan setjara ko. 
lektif kepada perkumpulan2 bekas 
tawanan setempat2. Oleh perkum- 
pulan2 tsb, misalnja Perbeta, telah 
didirikan beberapa perusahasn2 dima 
na bekas tawanan dapat bekerdja. 
Bantuan uang itu diberikan atas 

perhitungan seorang menerima f25.- 
setiap bulan sampai 4 kali, setelah 
mereka bebas dari tawanan. Modal 
jang dipergunakan itu tetap berada 
dlm pengawasan Kementerian Sosial. 
Sebagai bukti usaha dari bekas ta- 
wanan itu, dikatakan bahwa sebuah 
pabrik sabuntelah didirikan diMedan, 
perusahaan transport di Malang. 

Semarang dll, 
Pemberian bantuan itu baru ber- 

''Iaku kepada bexas2 tawanan di Dja- 
wa dan Sumatera, sedang dilain.lain 
tempat, berhubung dgn kesulitan 
dlm soal penjelidikan, belum dapat 
dilaksanakan. 

PNI Karanganjar tolak 
peraturan 39. 

Rapat jang diselenggarakan oleh 

P.N.I. tjb. Karanganjar (Surakarta) 
pada tg. 31-10 jl. jang dikundjungi 

oleh Partai2, organisasi2 Tani, Wa- 
nita, Pemuda, Buruh dan Sosial, se- 
telah mendengarkan penerangan dan 
keterangan2 tentang Peraturan Pe- 
merintah no. 39. th. '50, telah me- 
mutuskan : 1 

1. Menolak pelaksanaan Peraturan 
Pem. no. 39. '50 seluruhnja. 

2. Minta kepada Pemerintah Pu- 

sat supaja selekas mungkin didja- 
lankan Pembentukan Dewan Perwa- 
kilan Rakjat atas dasar Undang2 

Po Y: 
Adapun .organisasi2 dan partai 

jg menjetudjui itu adalah: P.P.D 
SB DPU, Partai Demokrasi Rakjat, 
PKRI, SB Pertanian, Pemuda Demo- 
krat, B.T.I., SB. Kesehatan, P.N.L., 

SB. Penerangan dan Pusat Rukun 
Tetangga. 

Klaten tambah guru. 

Dari seorang Kepala Sekolah, 
kita mendapat kabar. bahwa dim 
waktu singkat daerah Klaten akan 
mendapat tambahan tenaga guru 
Sek. Rakjat sebanjak 96 orang. 

Adapun guru2 itu asalnja pin- 
dahan dari pelbagai daerah Djawa 
Tengah dan kabarnja guru2 ,,ko”. 

fa: 

" Hari Pahlawan 10 Nop di 

     
     
    

  

   

  

   

   

              

   

                          

   

      

   

            

   

  

   

          

   

   

                          

   

  

   

    

Jogja. 

Dari panitia pekan pahlawan di 
Jogjakarta didapat kabar, bahwa 

mengingat kenjataan2 maka peri- 
ngatan itu harus bersifat perla- 
wanan, artinja : 

1. 10 Nop harus mendjadi tanggal 
peringatan korban2 rakjat, 2. tang- 
gal koreksi revolusi.rakjat, 3.tang- 
gal penggerak massa untuk kembali 
mengenangkan tudjuan asli daripada 
revolusi rakjat,: 4. tanggal kompas 
revolusi rakjat, 5. tanggal rasa setia 

kawan dengan pemuda2 progressip 
seluruh dunia, 6. dan bukan hari/pe- 
kan pesta2. 

Atjara peringatan. 
/Hari tanggal 10 tepat djam 8.30 

dihalaman BPKNIP (bekas) diada- 
kan rapat raksasa. Selesai: rapat 
dilangsungkan pawai besar. menu- 

dju ketempat kepala daerah "untuk na 
menjampaikan sebuah resolusi (?!). AS 

Kongres Peladjar Sekolah 
Guru. 

Mulai kemarin di Jogjakarta di. 
jangsungkan kongres Persatuan 
Peladjar Sekolah Guru seluruh 
Indonesia, “dikundjungi oleh 219 

buah sekolah guru baik partike. 
lir raaupun pemerintah, Pula datang 

' wakil2 dari 8 buah SKP. Dari iuar 
Djawa datang wakil2-dari Palem- 
bang, Balige, Kuala Kapuas, Menado 
dil. 
Maksud daripada kongres itu ia'lab, 
1, mengadakan konstellasi dasar2 

pendidikan. 
2. sekitar penambahan penempatan 

tenaga guru, dan 
3. pembaharuan konsolidasi dalam 

masjarakat:- 
Direntjanakan kongres akan ber- 

langsung sampai tgl. 8 ini. 

Kongres Muhammadijah ke-38- 

Pada tg. 21 Desember jad. ini Mu. 
hammadijah akan mengadakan Kon- 
gresnja jang ke-38 di Jogia. Kongres 
tsb. adalah kongres Muhammadijah 
jang pertama - kalinya semendjak 

djaman Djepang dan sedjak prokla- 
masi Kemerdekaan. 
Dalam korgres tsb. akan Gibitja- 

rakan sosl2 organisasi Muhamma- 
Gjah terutama jang mengensi tin- 
dakan2nja diwaktu jang akan da- 
tang. Demikian keterangan dari Pe- 
ngurus Besar Masjumi. Ant. 

Peneriva2 hadiah pend 
masjarakat. 

Djawatan Pendidikan Masjarakat 
Kementerian P. P. dan K. Kantor 
Pusat Jogjakarta mengumumkan, 

» bahwa Djuri Sajembara No. 3 ber- 
kepala, DUNIA (masjarakat) jg. 
ku-tjita-tjikan”, jang dike- 
tuai Sdr. 8. Brodjonegoro memutus- 
kan mereka jang mendapat hadiah: 

No. 1, sdr. Nurulnisak S.M.A. Ne- 
geri di Jogjakarta, 

No. 2, sdr. Jussac Mr. Wirosubro- 
to S.M.A, Sastra di Jogjakarta. 

No. 3. sdr.-2 Putut-Agung.Taman 
Dewasa di Jogjakarta, Imam.Pratig- 

njo Asrama T.P. di Semarang, A. 
Chodirin S.M,A.IB. di Jogjakarta. 
Dan 6Ghadiahpenghiburutk 

sdr2: Djubet : H.S, Mardjono, 

Kuntjoro, Sutjipto: M. Zainal Arifin, 
Nugroho ns. di Jogjakarta. 

  

LLH. bukan gerakan politik ? 
MENGTNI gerakan IIH (Iman Igama Hak) jg. belakang ini agak 

menarik perhatian chalajak ramai, lebih landjut dari Tjamat 

Muntilan didapat keterarfjan, bahwa gerakan ini didaerahnja tidak « 

mempunjai pengaruh, ketjuali didesa Kadirodjo, dimana pemimpinnja 3 

Slirodiwismo kini berada. Sepandjang pendengaran IIH tidak 'mem- 

punjai background politik, melainkan  ditudjukan pada pengakuan. 
ideologie jg. dianutnja itu oleh masjarakat. 

Slirodiwismo sendiri sedjak tg 
21 Puasa jl ada dalam prefentip di 
Magelang. Alasan penangkapan itu 
jaluh Karena mengadakan perte- 
muan dengan tidak memberi tahu- 

kan kepada jg berwadjib . terlebih 
“dulu. Menurut pendengaran jg. 4i- 
terima di Muntilan, Slirodiwismo 
itu adalah seorang jg. mempunjai 
sakit ingatan. Dalam djaman pen. 
djadjahan Bld. dulu, ia pernah me- 

1. Kini radja jang sombong sudah 

dapat ditaklukkan, Permaisurinja 

merasa lega, karena dengan ,,pe- 

nundukan” suaminja woleh Radja 

Aguar berarti sifat sombong tersebut 

sudah dapat dihilangkan. 

suri 

Permai- 

dengan muxa 

bersinar menemani radjanja. 

2. Diatas sesuatu kapal dilang 

sungkan latihan main pedang antara 

Putera Valiant, Jari Egil, Rufus 

Regan dan pemuda Ari. Dengan 

senang hati mereka saling menge- 

mukakan kritik2 atas kesalahan2 

taktik jang didjalankan oleb la. ' 

wannja'.. Latihan jang tertentu 

sangat perlu bagi mereka untuk 

memegang djuaranja masing2.. 

  

tenang dan 

  

ngadjukan permintaan pada G.G. Bid. 
supaja diperbolehkan menganutide- . 
ologienja itu, karena katanja fa telah, 
mendapat ilham dari Allah jg ma 
memperkenankan dia mendjadi Ra 
Adil. Didjaman Djepang pun ia 
lah memadjukan permintaan se 
tjam itu kepada Gunseikan. Ia at 
nah dirawat dirumah sakit Inggana 
»Kramat”. 

Menurut laporan resmi, pusat 
dari gerakan IIH ini berada di Klo- 
posawit (Purwokerto) dan duduk 
sebagai wakil Slirodiwismo itu jalah 
Ronggo Djatikusumo. sedangkan 
sekretarisnja jalah Darmoguno jg. | 
berkedudukan di Mertojudan, Ka- 
barnja IIH kini telah mempunjai 
pengikut2 di Banjumas. Djokja dan 9 
Madiun. $ 
Dalam hubungan ini perlu dike- 

tahui, bahwa di Muntilan selain IIH 
terdapat pula gerakan baru 8 
mempunjai sifat sama, jaitu 1 ang i 
(Perkumpulan Oemat Adam Makri- 
fat) jang dipimpin oleh Sastrosu- 
wignjo. Perkumpulan itu tiap2 hari 
Wage mengadakan pertemuan jang 
dikundjungl oleh 3 sampai TN 
orang pengikutnja. 

an 
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NJB ganti nama! 
Tanggal 5 Nop. 1950, beberapa 

anggauta pimpinan bekas N. 3. 
(Neutrale Jeugd Bond jang be rdiri 
th 1939 s/d 1942). Telah semufakat 
utk mendirikan organisasi baru ig 
kuat dan sehat terutama dari ka- wan2 N.J.B, dahulu, dengan tudjua ikut mempertegak Negara, berdasa, 
kan Pantjasila, dengan salure 
pendidikan jg luas, Nama organise 
masih akan Kakan pad 
jg akan datang. Seda 
sementara, Ketu 
Seeretaris: 0g
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na Agung Gde Kata — Huta 
(RI di Brussel — sebelum berangkat ke- 
sana, bikin udiian dulu. Dan “lulus: 

| “dimuka namanja djadi ada titel Mr. 
Di Brussel. sekarang bersembunji 

bekas kapten KNIL Westerling. algodjo 
di Sulawesi Selatan, jang mengakibai- 

' kan matinja 40.000 orang Indonesia. 

“Bandung : tidak sedikit korban. 
Westerling ini akan diminta, supaja 

diserahkan kdoada pemerintah Indone: 

Agung-lah jang kerdjakan: 

“sedikit lebih berani bertindak? Sebab 
'ketika ia djadi 

jadakan tindakan terhadap 
tidak ada terdengar apa2. 

1 1 5 2 

Pa Manek mau Lae tapi 
gagal. Djadinja ia masih hidup. Jang 
tifoba mau bunuh ialah orang2 Puerto 
Rico. pulau dekat Haiti. Pulau 'itu dur 
lunia “djadjahan Spanje. Dalam perang 
Amerika-Spanje achir abad ih, : pulau 
itu djadi djadiahan Amerika. 

Truman pernah djandjikan, bahwa 
orang2 Puerto Rico akan diberi kesem- 
patan menentukan nasib sendiri. Ar 
tinja mau dikasi kemerdekaan. Tapi 
rupa2nja tjuma tinggal . .djandii. Maka 
itu ia mau dibunuh. 

Rupanja sama dan diandii Diepang: 
»dikelak kemudian hari" atau Belanda: 

Waris 

- ibelum matangutk memerintah sendiri” 
. Memang. Amerika .ini betu2 deaya: 
kratis dan 'imperialistis. -. 

aro 
  

ke “bara , 
diresmikan. 

Semalam dilangsungkan peresmi- 
an berdirinja Kesatuan Penerangan 

Mobil daerah Jogjakarta bertempat 
digedung negara (bekas presidenan) 
Gi Jogjakarta, 

Dim pendjelasannja ketua Kespen- 
mob Jogjakarta sir. Arifin menja- 
takan, bahwa instansi baru ini suatu 
organisasi resmi dari .Kempen pu- 
sat, jg berkedudukan di Djakarta, 
Dan tugasnja ialah langsung diba. 
wah perintah Kempenj 
Dalam sambutannja S.P. Paku 

Alam selaku kepala pemerintah 
mengatakan sangat perlunja diada 
kan suatu tjabang dari Kkempen- 
disamping djawatan penerangan da- 
erah jang dibawah langsung dari 
pemerintah daerah otonoom. 

Karena demikian S.P. Paku Alam 
dgn, demikian segala peneranganZ 
dari pusat akan tidak mungkin,.nje- 
leweng”' daripada aslinja. 

Selain penjambutan?2 maka kemu- 
dian diadakan pertundjukan2” jang 
nanti akan. dibawa kedesa2. oleh 
rombongan Kespenmob tsb.. Dalam 
rentjana .,penjerbuan” kedesa2 di 
daerah Jogjakarta dimulai tgl. s 
jad. ini.- 
Malam perkengiantsb. dihadiri oleh 

wakil2 instansi resmi dari peme- 
rintah Jogjakarta, pula ta' keting- 
galan wakil dari Kempen.- 

  

Resepsi pembukaan Kon- 
perensi P. N. I. 

Minggu malam setelah dilangsung: 
kan resepsi Konperensi PNI seluruh 
Sumatera digedung Sociteit Palem- 
bang dengan mendapat perhatian 

— besar, Hadir selain kalangan peme- 
rintahan, ketentaraan, partai2 dan 
organisasi2, djuga kalangan masja- 

| rakat Belanda, Tionghoa, Arab, di- 
antaranja Wk. Komisaris, Belanda 

untuk Sumatera Selatan, kepala 
BPM dan SVPM dil, 
Dalam pidatonja Dr. Gani, Komisa- 

ris PNI untuk Sumatera al, mene- 
kan, bahwa dewasa ini banjak 

Gjalan buntu disebabkan banjak bi- 
fjara, tetapi tidak ada pedomanter- 
tentu jg harus diberikan pada rakjat. 
Kesulitan? negara sekarang, jalah 
karena kesalahan2, jaitu rakjat me- 
minta kepada pemerintah, sedangkan 
seharusnja pemerintah meminta ke- 
pada rakjat. Usaha2 untuk masa de- 

. pan seharusnja ditudjukan membikin 

P3 

rakjat makmur dgn kekajaan bumi 

Ketua D.p. PNI Sidik Djojosekarto 
menerangkan azas PNI jang bukan 
'sasionalisme- jang ansicht., tetapi 
mocio- -pasionalisme dan socio,. demo- 
Ant jg merupakan demokrasi total, 

a itu dikatakar, bahwabanjak 
pelan Belanda, Tionghoa, Arab war- 
ganegara masuk PNI Mr, Sartono 
dan Dr. Isa kemarin ditunggu keda- 
tangannja untuk Tag EA konpe- 

| rensi mm 

Gi aa « 
“bear eka surabaja 

tertutup. 
“Atas perintah Kepala Polisi ya 
buhan, Kep. Pelabuhan Sb. menge- 

Ka Juarkan pengumuman bahwa mulai 
kemarin Daerah pelabuhan - Tan- 
“djung Perak tertutup dari djam 6 
petang sampai djam 6 pagi. Fihak 

" jang bersangkutan harus memberi 

1 han Pan 

Maan. dan minta idzin terlebih 
La u djika akan mengadakan pem- 
bongkaran atau muatan suatu kapal 
“im, suatu waktu tsb. tadi. Mereka 
jang melanggar peraturantadi akan 
ditembak oleh pos pendjagaan atau . 

patroli tentara. Dinjatakan seterus- 
nja, bhw. djuga kapal2 jg. datang 
di pk |tidak. boleh mendjatuhkan 
sanhnja antara djam aaentan sam- 

pai ajam Me na, 

    

Berita kemarin tentang ,,Ambon 
pijatan", tertulis aa 

g Merah Putih ber Am 
bon”, mestinja sedjak t pa 

Berita tentang 60 K3 'Indo- 
nesia ke Kalifornia, bukan mengikuti 
latihan penerangan, mela ma air 

    

“Diuga Westerling”ini bikin rame2. di: 1 2 

sia. Dan tentunja banjak. sedikit 'Amok 

Apakah dengan titel barunja itu' ka ih 

PM di Indonesia Ti- 
mur, meskipun. dimintai rakjst supaja 

3 

2.3 

   “3 

  

: Tg 2 kara Peladjar Sekolah Guru seluruh Indonesia Na Wita 
“sung di Jogja-— Sebelum mulai mereka bergambar dulu Let gadung 

$ Hannah Guru di Djetis, Jogja. (gamb. Ipphos). Vk 

Pelantikan komandan Daerah 
& 

Maritiem. 
Aras « hama menteri Pertahanan kemarin pagi di Tandjung Priok 

oleh Kepala Staf ALRI Kol. Subijakto telah dilantik Maj. A. S. 
Bratawidjaja sebagai komandan daerah Maritiem Djakarta. 

“Kol, Subijakto dalam upatjara pe- 
fantikan itu a.l. mengatakan, bahwa 

sntukan KDM itu berarti se- 
tingkat lagi dalam penjisunan or- 

dan pembangunan angkatan 

laut kita. Pembangunan berarti un- 
fuk kita menambah pekerdjaan, me- 
nambah tanggung djawab, menam- 
bah soal jg. harus dipetjahkan, me- 
nambah kesukaran jg. harus diatasi. 
Achirnja Kol. Subijakto menjampai- 
kan pengharapannja supaja anggo- 
ta2 KDM membantu Major Brata- 
widjaja dslam mendjalankan tugas- 
nja jg. baru itu. 

Dalam sambutannja Maj. Brata- 
widjaja menjatakan kejakinannja, 
bahwa tanggung djawab sangat be- 
rat, tapi ia pertjaja pula, bahwa 
bantuan kawan2 seperdj:angannja 
dapatlah dia djalankan tugasnja itu. 

« Upatjara pelantikan diachiri dgn. 
pertemuan ramah tamah Can meli- 
hat2 asrama angkatan laut. Perlu 
diketahui, bahwa KDM adalah per- 
luasan dari komando mariene kota 
(Komarka) dan tugas KDM selain 
mengenai soal2 organisasi dan ad- 
ministrasinja ALRI pun mengenai 
Operatief didaerah Djakarta meliputi 
daerah peraiaran dan pantai sekitar 
Selat Sunda, teluk Djabung, Bangka, 
Billiton, ketimur sampai kedaerah 

sekitar Tandjung Bobos. Daerah 

REX 
INI MALAM PENGHABISAN  Pjam 

"WONDERMAN" 

Garatnja meliputi kota Djakarta 
Raya, Kebajoran baru dan Tdj. Pri- 
ok. Dengan demikian diharap kon- 
trole terhadap pekerdjaan dan ak- 
tiviteit umumnja dapat dipermudah, 
sehingga ALRI lebih mempergisti 
gan mengintensiveer gerakan2- nja. 

Ant 

Demonstrasi pro- RMS, 
Lebih kurang 200 mahasiswa suku 

Ambon kemarin djam 06.00 pagi te 
lah mengadakan demonstrasi dide- 

pan kantor 
Indes Djakarta untuk menjatakan 
simpati kepada ,,RMS”. Sepandjang 
keterangan jg didapat, demonstrasi 
ini diikuti dengan penjerahan sepu- 
tjuk surat oleh kaum demonstran 
kepada pihak UNCI. Apa isi surat 
jg disampaikan itu tidak diketahui. 
Demonstrasi ini berdjalan Ik. 10 mes 
nit, setelah mana kemudian mereka 
bubar. 

—bDari pihak Tentara jang sang 
boleh dipertjaja didapat kabar, bah- 

pernur Militair Dj. Tengah Gatot 
Subroto akan menindjau dan meme: 

riksa post2 Tentara jang ada didae- ' 
rah Klaten. Sn. T , 

3 

Segala UMUR 7 4 

FILM BERWARNA 9 1 

  

  

55—11 

INDRA : 
LUTJU 

-4 DANNY KAYE 
Kaye dalam dua rol kembar. 
Diburu: achirnjia ia menjamar dalam comidie dan...... 
pembunuhnja terdjebak. 

HEBAT 

VIRGINIA MAYO 

  SAKSIKANLAH ! 

  

dengan film 

35—11 

r——— PENGUMUMAN: 
Pertundjukan MATINEE PADA DJAM 10.30 PAGI. 

Mendjaga para penggemar bioskoop djangan sampai menesal, 
karena kehabisan tempat, maka pada tiap hari diadakan per- 
tundjukan Matinee pada djam 10.30: pagi. 

“BATTLE GROUND” 
(tgh 7—12/11—1950). 

DIREKSI. 
  

z FE 29 

  
  

UNCI di Hotel Des. 

  

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU. 
Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea), IMPOTENTIE. Tanda2 penjakit, selalu 
marah-marah, muka putjat. makanan kurang hantjur, perut kembung, kepala 
pusing, lekas 'tjape, tidak bisa tidur kaki tangan dingin, semut- semuten, 
pikiran tidak tetap dan takui, da ienka 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. # 25. 12 gr. f 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 . Pn Oa 
Obat Zalf Face Cream (Tjahaja YOSAF) untuk hilangkan item2, djerawat 
dimuka dan kekolotan f 25.— Obat2 dikirim diseluruh INDONESIA. Wang 
dimuka tambah ongkds 10pCt. Untuk mengobati segala penjakit, 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) didjamin 10 hari: sembuh dan keluar akar- 
akarnja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja penjakit diobati sampai baik. 

“ud World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 
1 Sawah Besar14 Djakarta, Tilp. 3804 Gmb. 

- Djuga bisa beli di NIAZ STORE 
Dji. Tepekong No. 3 “ —. Medan. 

  
88—11 
  
  

  

  
PERSIAPAN BRIGADE ' » HASANUDDIN'" 

PENGUMUMAN BERSAMA. 
“Oleh kami Pimpinan ex KGSS dan Persiapan Brigade »HASA- 
NUDDIN” mengumumkan sebagai berikut: 
1. Mulai pada tgl. 22 Oktober 1950 K.G.S.5. (KESATUAN GU- 

RILJA SULAWESI SELATAN) telah dibubarkan dan men- 
djelma mendjadi persiapan Brigade ,,HASANUDDIN”'. 

2. Segala urusan utang-Piutang dan lain? urusan jg. mendjadi 
. pertanggungan djawab ex K.G.S.S. diambil over oleh Persiapan 

Brigade ,HASANUDDIN” dan akan diurus: TN URg oleh ly 
tya peleburan K.G.8:S. : 

3. Diharap pada segenap djawatan dan chalajak umum hg ber- 
sangkutan untuk memaklumi hendaknja. Ha 

4, Taat Maya 

Dikeluarkdn :' G1 Medan" Bakti. 
Tanggal 1 122 Oktober 1950. 

$ Djam: Lir 09.000: 

Kmd. Persiapan ex Kmd, Kapak Gurilja Sulawesi 
Brigade »HASANUDDIN''. “. Belatan. 

ttd. : Sr aa Hak 
(Kahar Musakkar) (Saleh 'Sahban) :   8G—11 -.o—n 

Kita An 
Dari Badan Penerbit Penabur, Bu- 

kittinggi. sebuah buku ABC Politik 
II. karangan Aminuddin  Junus, 
berisikan soal2 Kapitalisme, imperi- 
alisme. sosialisme, Kedaulatan Rak- 
jat dan demokrasi dizaman baru. 

| Baik djuga dibatja. sekedar menam- 
bah Peng ang - 

& 

Dari Balai Pustaka, Djakarta: 

1 ex. Liagnosa Kimia I karangan 
@r. R, D. Asikin W. K. dan'drs. Ah- 
mad Ramali, harga f. 15.- 

1 ex. Tiga Menguak Takdir. beri- 
sikan buah tangan Cahsiril Anwar, 

Apin dan Asrul Sani, harga 
2,50.- 

1 ex Nasionalisme dalam politik 
internasional terdjemahan dari ka- 
rangan Howard Hallet : 5 PAP, harga 

.?. 3,50 

s1 ex Dari anak untuk anak Itbe- 
risikan njanjian untuk anak2, disu- 
sun oleh Ibu Munah, MMS. Hadito- 

“mo dan Soe'oed, harga ?. 5,- 

1 ex Dua puluh lima dollar ter- 
djemahan Barus Siregar. dari buku 
Twenty five Buck karangan James 
T, Farrel, berisikan kissah seorang 
tukang boksen di Amerika. Harga 
£ 0, 60.- 

Siaran RADIO 
SELASA, 7 NOVEMBER 1950. 

Jogja. 
Gelb-: 42,25, 59,2 dan 1224 m. 

17-00 Rajuan sore hid. ,,Tjandra Purnama". 
17.45 Dongengan Kanak2 oleh Bu Rasmi. 
18.30 Peladjaran BHS Indonesia (Djakarta). 

19.15 Hal peternakan/kechewanan 
1930 Sileran malam oleh G-S. Dojomardowo. 
21-20 Obrolan Pak Besut. 
2215 Suara malam hid. Orj. Suwandi. 

arta, 

Gelb. :. 19,8 49,63 61,10 133,9 m. 

13.45 Seni Sunda Studio Djakarta. 

  

  

17.15 Orkes Suara Nusantara, 
1800 Sedikit tentang kesehatan. 
20.30 Aneka warna orkes Puspa Kentjana. 
21.00 Pendidikan Budi - Pekerti. 

M5 Kak' Sum memenuhi pilihan pendengar: 
2215 Hiburan malam orkes Djantung - hati 

Makasar. 
Gelb, : 31.41 59.64 m. 

17.15 Krontjong Nusantara. 
17:45 Ruangan P. M.A. P. 
19.45 Pendidikan politik utk Rakjat. 

20.00 Pantai - Maluku. 
21.15 Ruangan Djapen. 

M-30 ,,Ouartet Indonesia The Candy Rhyihmics'' 

3 22.00 Budagan Ekonomi. 

| 'Meda 

wa panti pada tg. 8 bulan ini Gu- 

  

“Gel 60.85 90.88 m- 

"400 Taman-Kepanduan: 
118.45 Tindjauan Mingguan. 
19 30 Pendidikan Nasional. 
20.00 Sekuntum Melati- 
11.30 irama Krontjong Baru. 

KELUAR KOTA 
  

mulai tg- 8 Nopember 1950. 

Diwakili oleh: 

The Sie Tiat as 
di Gondokusuman 4 

Ngabean 5   871—11 

BARU TERIMA 
ALAT- ALAT 

GESTETNER. 
STENCIL DURO- 

: TYPE No. 62 
TINTA EXPRESS 44 
TINTA H. C. 

  

2 CORRECTIELAK 

Didjual dengan harga E.Z. 

HARAPAN 
TUGU 36-—1ELP. 566-JOGJA: 

86—i1   

    

G. M. YOGI 
ar MA TAPE BE LAYAK 

ASTROLOOG achli nudjum, 
ilmu bintang, bisa menerangkan 
hal dari peruntungan peker- 
djaan, hal dagang dan per 

? diodoan dll. 
Djuga bisa berobat sakit ambeien 

bawasir dll. penjakit. 
Djam bitjara: 8—12, 5-7. 

Hotel Djokja kamar la. 
Malioboro 10 — Djokja. 

Ae 

3—11 
  

PTT ia at TO 
Be IA le 5 Uks PAS 

  

DENGAN KORTING 

10—25 ex. kort. 20pCt., ongk. 5pCt. 

26—50 1 ” 25 11 ” 1 

biex.keatas,, 30 ,, ongk. bebas. 

Filsafah Merdeka (Adinegoro)f 9,— 
Pribadi (Hamka) . . . £ 12,— 
Reyolusi. Agama (Hamkaj £' 7,50 
Negara Hukum 

(Mr. 8, Purwokusumo) £ 250 
Tatanegara Ind, ! 

, (Mr, t Maan £ h— 
Sedj. Kebudajaan Ind. £. 4,50 
Dasar pel. Politik 

(Surjopranoto) £ 4,— 
Undang2 DNAN Ngr, 

Kesatuan f. 3,— 
pantjasila (K. H.Dewantara) f£ 2,50 
Karena Fitnah (roman: 

Hamka) f 5— 
Menunggu Beduk berbunji 

(roman : Hamka) f 2,50 
Gamb. luas Susunan Bhs. £ 2176 
Btjeran: tambah ongk. kirim 

10 pCt. minimum £ 0,50 

  

    

  

      

       Mulai ini malam dan berikutnja. 

Djam : 5.-— 7 — 9. Segala umur, 

Film Indonesia jg terbesar tb. 1950 

The Long March 
(Darah dan Do'a) 

Dg, DEL JUZAR— FARIDA— 
AEBDY— SUTJIPTO— AWAL. JOSEPH. COTTEN— 

Tjerita jg dalam isinja dan meng- ETHEL BARRYMORE. 

harukan ! : 

Pertempuran sengit melawan pen. | gebuah film avontuur—-ruwet dan 

djadjah ! Suka-duka dalam gerilja! I happy end: 

MEI KANE SAKSIKANLAH!! 
Perhatian !!! 

$ 

Tg. 7 Nopember 1950 dj: 5 SORE | Djangan ketinggalan, 
hanja untuk para undangan an hanjg, tiga hari sadja. 

Mulai ini malam dan berikutnja, 

d Djam: 5 — 1 — 9 Segala umur. 

“The Farmer's Daughter” 
Dg. LORETTA YOUNG— 

      Untuk umum pada dj: 1 — 82—11 

BEITY GRABLE L Mp KEATAS 
JOHN PAYNE BAN DJAM : 
JUNE HAVER 7 -—19—21— 

MALAM PENGHABISAN: 

"THE DOLLY SISTERS" 
“BESOK MALAM : bani menetas SEGALA UMUR. 
LAUREL HARDY dalam "GREAT GUNS" 
    

  

  

BRA 
BARU TERBIT! 

  

Tioa Sek len rs Y-   
TJANTIK. Rhj. Datoek Tumenggung 

Memelihara kulit muka, tangan, kaki, rambut: dengan resep2 
ketjantikan. 

Harga .R. 215 Ongkos kirim R. 0,50 
Sedia di segala “toko buku di seluruh INDONESIA, 'kalau tidak 

pesan dengan poswesel kepada: 

BADAN PENERBITAN . G. KOLFF & CO BANDUNG. 
81—11 

| ji LELANG KAJU r 
Pada hari KEMIS TG. 16 NOPEMBER 1950 

akan diadakan lelang besar untuk umum : 

kaju2 jang terletak di penimbunan2 dari Kehutanan Daerah 

SEMARANG, RANDUBLATUNG, dan TJEPU, 

di penimbunan2: 

  
  

  

Tanggung, Kedungdjati I, H dan III, Ngombak, 

Padas, Gedangan, Tempuran, Doplang, Randu- 

blatung, Batokan, Tjabak dan Pasarsore. 

Lelang di mulai djam 9 pagi 

di 

GEDUNG G.R.I. S. 
BODJONG No. 116, SEMARANG 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor Kehutanan Daerah 

Semarang, Tjepu, Randublatung dan Inspeksi Djawatan Ke- 

hutanan bagian ke III, di Semarang dengan membajar f2,50 

per exemplaar. 718—11       

  

Pada hari SAPTU 11 Nopember 1950 djam 
10 pagi, di Balai-Lelang "KEMADJUAN” 

Djokja, Djl. Ngabean 136, 
Djuru Lelang PAK MUH, 

Lelang Komisi 
Hari periksa 
DJUMAH SORE. 
  

  

717—11 

: Saja Ngoi Tiong Min, Bodjong, Sema- 
APN aa 2 .th. sakit entjok dan 

entjing manis, sedang isteri saja 1th, 
lebih tidak tetap buang dalil Sinse dimana2 belum ada jg dapat me- 
njembuhkan. Kemudian diobati 2 kali oleh sinse Min Kho dapatlah 
sembuh dan kini isteri saja mengandung 3 bulan. Inilah saja buktikan, 
behwa ia bisa menjemhuhkan segala penjakit. Ia tinggal di penginapan 
»BAHAGIA” kamar 5, Gandekan 20, Dk. dan menerima panggilan. 
80—11 Jang berobat: NGOI TIONG MIN. 
  

Masih sedia: 
T: PERKAWINAN DAN MASJARAKAT 

Oleh: Nadimah Tandjong R 5— 
Ph PEMIMPIN: BERISTERI 

Oleh: H. Aminullah . 3 3 R. 350 
3. “DASAR2 ECONOMIE DALAM HAM 2 

Oleh: Z. A. Ahmad, R 12,50 
4. KITAB UNDANG2 HUKUM PIDANA UNT. INDONESIA 

Terdjamahan: M. Jusuf Ismail, R 9,90 
5. PANTJASILA 

Oleh K. H. Dewantara . Rt 2.50 
6. UJU.D. REPUBLIK INDONESIA (SEMENTARA) R3 
7. TATA NEGARA INDONESIA 1. 

(Penting bagi peladiar2 landjutan) 
oleh: Mr. Iman Soepomo R' 4,— 

8. BUKU REPETITIE UNTK. MENGULANGI PELADJARAN 
AJAT2 JANG TERPENTING D aU Pra 1 Meat! T ARI KITAB U. # HU 

| Oleh: Mr, J. G. de Boer. “ R' 6— 
9. - ALBUM NATIONAL (RIWAJAT PEMIMPIN2 NEGARA) | R'.6— 
10. THEORI DAN PRAKTEK DLM HAL MASAK2-AN. 

Oleh: Nursiah Sajur. R 325 
1. MENGANTARKAN PEMU an DA KEABAH PENDIDIKAN 

Oleh: Arsul Temenggung 3 R45 
12. MEMBENARKAN ILMU DJIWA : 

Oleh: fe Latief Aziz. 4 R4 
13. DETIK DAN PERISTIWA 17 AGUST — 14. DASAR PELADJARAN POLITIK 45-23 DJAN.50 R sa 

leh: Surjopranoto . ! . R 4— 
15. UNDANG- UNDANG KETJELAKAAN 1947. d . KETJELAKAAN ' PERANG NA Pedan 

8 | KETJELAKAAN 1947: i Re 2530 
| BARU TERIMA 

ICHTISAR KEMERDEKAAN INDONESIA x 1 1 R 7,50 
Tistakan 1! bernama ,,Bhineka Tunggal Ika" 
tempo sebentar sadja telah Se BRA ap 
fjetakan ' ke II dengan lebih lengkap dan luas. 

Ongkos kirim 10 pCt. sekurang2nja R. 0.50. 
Aturkanlah pesanan pada 

Toko Buku ,,K. R.” 
TUGU -KIDUL 42,  JOGJAKARTA.   
  
  

"AI Iyp. , Kedaulatan Rakjat'” 737 /III A7102 (-— 
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geris « 1 tempat. penjeber 
dekat Songpyongdong, jang terletak h. 
rah antara kedudukan pasukan2 Ing 
satu2nja jang masih ada desebe 
kuasai oleh pasukan2 RRT. 

  

  

      
(RRT — K. Utara. di 
Chongju. 4 

Serangan itu terdjadi ketika ba- 
RRT dengan tjepat ber-. labantu 

gerak keselatan dari Manchuria dan 
usatkan disebelah barat Sinanju. 

| Suatu gelombang serangan Utara 
lainnja telah mentjapai perbatasan 
  

kota Kunru-ri, 16 mil timur-laut 
dari Sinanju. Sementara itu pener- 
'bang2 pesawat2 Amerika melapor- 
kan, bahwa mereka melihat pemu- 
satan tentara Korea Utara dan R. 
RT jang terbesar dalam perang Ko- 
rea di Chongju, 22 mil barat-laut 

Pendahuluan dari suatu 
offensif RRT? : 

Tentang serangen baru terhadap . 
ga-ris PBB di front barat-laut pada 
hari Minggu itu, koresponden U.P. 
Bennyhoff lebih landjut dapat menga- 
barkan, bahwa pasukan? jang me- 
njerang itu mungkin jalah beberapa 
resimen istimewa RRT jang 
pori suatu offensif Utara. Serangan 
jang dilakukan dalam 3 gelombang 
itu telah memukul mundur sedikit 
divisi ke-24 Amerika didaerah 8 mil 
sebelah selatan Yongbyon. Kota 
'Wonni direbut, sedangkan pasukan? 
Korea Selatan jang mempertahankan 
(Kunu.ri telah didesak mundur. Ke- 
tiga serangan masing2 dari kekuatan 
satu resimen itu baru dapat dihen- 
tikan dalam djarak 3 mii dari Kunu- 

. an2 tjadangan Amerika. 

n dari divisi ke-24 
z sementara telah ter- 
ga Giutara sungai 
elah dapat meloloskan 

   
   
    

   

  

pada hari Djum'at 
an serangan besar- 

ap - Kanggye, 

  

      
   

      
   

    

  

   
   

   

nampaknja ialah: markas- 
“pasukan2 Korea Utara. 

terletak pada sungai Yalu 
18 mil dari perbatasan Man- 
“dan diduga merupskan suatu 

ian pusat Jepot amunisi 
Keran Masa, 

ara itu angkat udara 

Te aaN ne Den inka, bah- 
W pembom dan pemburu 

   

jari 1000 serdadu Korea Utara dan 
RRT dalam lebih dari 300 pener- 

bangan jang Silakukan untuk mem- 

    

bantu pasukan? darat PBB. ketika 
hari Minggu. Selandjutnja dikatakan, 
bahwa dalam serangan2 itu telah 
dihant “pula 9 buah tank dan 
3 meriam rocket Korea Utara. Se- 
rangan2 itu terutama dilakukan di- 
dalam daerah divisi ke-24 Amerika 

. Gisekitar Pakchon dan Kunu-ri, 

S1 “Angkatan Darat Korea 
Papa "ee pesen gba Jaana 

   

  

   
    
   
   
   

    

| Mac Arthur mengatakan pada 
ri Minggu, bahwa angkatan darat 

, Utara jang ,,telah dihidupkan 
1” itu sekarang mempunjai 

Bea" an segala djalan kemadjuan jg 
mungkin diambil oleh pasukan? PBB 

| dalam gerakannja kearah perbatasan 
: uria— Ant. U.P. 2 

    

    

   
    

  

      

    

    
      

   
     
   

            

AA AI 2 

: akan sampaikan nota 
epada Peranijis. - 

disini hari Minggu menga- 
bhw. pemerintah Amerika 
p utk. menjampaikan sebuah 
kpd. pemerintah Perantjis 
nai soal ikut sertanja Djer- 
dim. pertahanan Eropa. 

Kalangan tadi menjatakan nota 
n menekankan, bhw. usul 

'utk. membentuk tentara 
, walaupun akan tjukup se- 

ia - kelamaan, tak tjukup 
imbangkan tentang pen- 
agi pembentukan Sistim 

“Eropa jg. kuat dgn. 
ja. satuan2 Djerman 
atan satu bataljon: 

antara Pleven' 

   

    

   

R5 £ $ K, 

Pemusatan tentara 

g melo-: 

ah menewaskan lebih 

 Djerman, suatu perkara 

uru-bitjara markas-besar djen- 

dah NO 
Kalangan Amerika jg. menge- 

 mempunjai kekuatan Pa 
suatu serangan baru dari 

dalam djarak kira2 3 mil 

Segera Pakchon, kira2 
. Pasukan2 RRT itu 
lukan2 brigade Ing- 

sampai disuatu tempat 
| dari Sinanju. Dae- 
alan pengunduran 
chon itu kini di 

   

     

      

  

au 

lolos dari bahaja 

Diterangkan di Taipeh, bahwa 
djenderal Chiang Kai Shek pada 
hari lahirnja jang ke-64 pada tjl. 
31 Oktober jl. telah 
dari suatu bahaja maut. 

Pada Hari-Besarnja itu Chiang 
- dan isterinja pergi ketempat-isti- 
'rahatnja 30 mil diluar 'Taipeh. 
Pada hari itu menurut rentjana 
ia akan mengadakan perdjalanan 
dengan sebuah pesawat helicopter 
Pesawat tersebut pada hari it.u 
telah mengadakan penerbangan 
2 kali dan penerbangan jg ke-3 
kalinja menurut rentjana antara 

lain disediakan pula untuk Chiang. 
Akan tetapi Chiang datang 
terlambat, sehingga pesawat ter- 
sebut berangkat dgn mengangkut 
penumpang lain. 

. Setelah naik pesawat tersebut 
termasuk dalam ,,kantong udara” 
dan djatuh. Semua penumpangnja 
tewas dalam ketjelakaan ini. 

         

      

Ant. AFP. 

Schumann tentang soal 
Djerman ! 

Menterisluar negeri Perantjis, 
Robert Schumann, hari Minggu 
menjatakan kpd. para wartawan, 
bhw. suatu konperensi baru ten- 
tang Djerman harus direntjanakan 
dgn. teliti, spj. rentjana itu nanti 
djangan sampai menghadapi ke- 
gagalan. $ 

Sechumann menerangkan pula, 
bhw. ia akan mempeladjari usul 
Sovjet untuk mengadakan konpe- 
rensi empat negara besar menge- 
nai soal Djerman. Akan tetapi 
“bagaimanapun negara2 Barat se- 
harusnja mentjapai persetudjuan 
dulu mengenai pendirian bersama 
sebelum memberi djawaban kpd. 
Sovjet Uni itu. 

Mengenai permusuhan jg. di- 
timbulkan oleh daerah perbatasan, 
Schumann menjatakan, bahwa ini 
'harus dihapuskan. Oleh sebab 
demikianlah, kata Schumann, Pe- 
rantjis ingin mengadakan suatu 
sistem jg. mendjadikan pertikaian 
bersendjata antara Perantjis dan 

jg. tak 
mungkin. Ant.Afp. 
  

p kekuatan untuk memperta- 

       
Radja Gustaat VI “Adolf “dari Swedia 
dengan putera mahkota dimuka lens. 
Seperti diketahui Radja Gustaaf umur- 
nja 68 tahun. Putera Mahkota itu baru 
umur tiga setengah tahun, putera tjutju 
jang bernama Karel Gustaaf.— 

foto ANP. "4 

jam memutuskan hubungan 

terhindar . 

  

    

  

    
   

  

   

  

   

SELASA ? 

aa da aitem Meher “ 

   
4 

NOPEMBER 1950. 

x 
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Dalam ketjelakaan pesawat terbang diatas kota London ini ada 29 orang diadi 
korban. Pesawat Inggeris tersebut datang dari Paris. Karena terlibat dalam kabut 
diatas lapangan terbang London, tak tahu lagi dimana harus turun, maka ter- 
djadi ketjelakaan. Digambar hanja tampak buntutnja.— Gambar ANP. 
  

Sekitar peperangan Korea: 
  

USA gelisah tentang ikut ser- 
tanja tentara RRI. 

Tentara Amerika menambah 45.000 orang tiap bulan. 

NN pembesar kementerian luar negeri Amerika hari 
Minggu menjatakan kegelisahan:nja jg sangat diantara kalangan2 

militer Amerika tentang kemungkinan ikut sertanja tentara RRT 
dalam perang Korea. 

Pembesar tadi katakan bahwa diperpandjangnja perang di Korea 
itu boleh djadi akan menjebabkan pemimpin2 militer Amerika untuk 
memanggil lebih banjak orang2 utk memanggul sendjata dari. bulan 
Djanuari jang akan datang. 

Menurut putusan2 jang telah 
diadakan sekarang, tentara Ame- 
rika akan menambahkan 45.000 
orang tiap bln dim bin Djan. Pe- 
bruari, dan Maret, tetapi berhu- 
bung keadaan seperti jg terdapat 
di Korea sekarang ini pemerintah 
Amerika mungkin akan pertim- 
bangkan suatu perobahan dalam 
undang2 milisi, ' membolehkan 
tentara Amerika 'mentjapai djum- 
lah kekuatan sebesar 3 djuta orang 
pada suatu waktu di tahun jad. ini. 

Ant. AFP. 

Ikut sertanja tentara 
- 

RRT dihadapan PPB? 

Kalangan kementerian luar negeri 
Amerika hari Saptu katakan dapat 
Gikirakan bahwa. bila djendral Mac 
Arthur dengan resmi membenarkan 
adanja tentara RRT di Korea Uta- 
ra, pemerintah Amerika akan minta 
kepada PBB supaja mengambil tin- 
dakan2 mengenai hai tab. 
Kalangan tadi memberi komentar 

tentang kabar2 dari Ls.ndon, bahwa 
Amerika dan Inggris berniat untuk 
mengemukakan soal tentang adanja 
tentara RRT di Korea Utara 'itu, 
pada FBB. Ant.-AFP, 

Wakil konsul Inggeris di- 
Mukden diusir. 

Pemerintah RRT tlh. memberi 
perintah kpd. wakil-konsul Ing- 
geris di Mukden spj. meninggal- 
kan RRT karena ias,dgn. keras 
tlh. menghalang'- halangi pembu- 

  

' Olah Bak ea 

Pemilihan kesebelasan Indonesia 
! Jang akan dikirim ke New Delhi. | 

ARI pehak jang berdekatan dengan P.S.S.I. , Antara” “ mendapat 
/ kabar, bahwa oleh Perserikatan Sepak bola Seluruh Indonesia 

(PSSI) kini sedang “direntjanakan 

“di New Delhi. 

   

          

   

    

   
   

“Kabarnja 6 kes. daerah akan me- 
ngambil bagian dlm pertandingan2 

Barat, Tengah dan Timur, kes. Su- 
matera, Kalimantan dan Indonesia 

mur Pertandingan2 tsb. akan di- 
kukan 2 dikota Surabaja dan 4 
Nara 

u dan Minggu jl. di   

   
     

ini, jaitu kesebelasan2 dari Djawa 

.Bantraco” da 

pertandingan ka”, Djakart 

mengadakan pertandingan2 pemi- 
“Jihan daerah pada achir bulan Nopember ini untuk memilih kesebe- 
| lasan Indonesia jang akan dikirim kelak kepertandingan2 olympiade 

sepakbola untuk memperingati 22th 
umurnja perkumpulan olahraga ,,Se- 
tia” antara Persidja, Persatuan Se- 
pakbola Bogor dan Setia. ' 
PSB — Persidja berachir 2—1 

5 PSB — setia“, ng 
Setia sebagai penjelenggara me- 

ngalah, dan dengan demikian PSB 
mendapat piala dari Import, Export 

1 madjallah ,,Ane- 
PENA Se Dai    

    
  

1 

  

atan sebuah lobang perlindungan 
serangan udara didlm. konsulat.” 
demikian dikabarkan oleh kantor 
berita NCNA dari Mukden pada 
hari Saptu. 

Menurut NCNA konsul Ingge- 
ris L. Stevenson tlh. diusir ,,karena 
bertindak bertentangan dengan 
peraturan2 negara dan mengha- 
lang-halangi pegawai2 pemerin- 
tah jang sedang mendjalankan ke- 
wadjibannja.” Stevenson katanja 
tih. meninggalkan Mukden pada 
hari Djum'at. Ant.UP, 

« 

Romulo dar Laksmi sar- 

djana2 dim ilmu hukum 

Djenderal Carlos P.' Romulo, 
menteri luar negeri Filippina, pa- 
da hari Saptu jl, mendapat. gela- 
ran kehormatan sardjana dalam 
ilmu hukum dari Lafayetto Colle- 
ge. Dim upatjara penjerahan ge- 
laran tsb presiden Lafayette Col- 
lege, Dr. Ralph Hutchinson, meng- 
gambarkan Romulo sebagai ,,Pah- 
lawan Filippina” dan ,.Femimpin 
dunia sesudah perang”. 

Selain Romulo' telah menerima 
pula gelaran sematjam itu Dr. 
Milton . Eisenhouwer, . presiden 
Pennsylvania State College dan 
seorang ' kakak: “dari: djenderal 
Dwight Eisenhouwer, dan njonja 
Vijaya Laksmi Pandit, duta be- 
ra India di Amerika Serikat. Ant. 

SA 

Konperensi UNI bersifat 

sosio.ekonomis. 

Sampai sekarang dari pihak 
resmi belum ada diumumkan su- 
sunan delegasi Pemerintah Indo- 
nesia untuk konperensi para Men- 
teri Uni Indonesia— Belanda jang 
kedua jang akan diadakan dalam 
bulan ini di Nederland. 

Tetapi dari kalangan Pemerin- 
tah didapat kabar, bahwa meng- 
ingat konperensi itu. adalah ter- 
utamanja. bersifat sosio-ekonomis, 
maka jang akan duduk dalam 
delegasi Pemerintah Republik In- 
donesia itu nanti adalah wakil2 
dari Kementerian2 jg berhubung- 
an dengan sifat-utama dari kon- 
perensi tsb... Ant. 

    

Na PAPAN 

    

     

  

Perselisihan RRT-Tibet : 

Kesatuan2 RRT 

en (P$55$959595$59#F FTA     

  

   

    
akan bertemu 

di Reting : 
Batas Tibet dilewati, masuk prop. Changthang 

YAMDA dan 3 benteng Tibet lainnja " kabarnja telah diduduki 
tentara RRT, sesudah Chamdo djatuh disepandjang Gjalan dari 

Shobado ke Lhasa. 
Pasukan RRT lainnja kabarnja bergerak dari Shobado menudju 

Tashi dan Lampu, tempat kedudukan turun-temurun dari Panchen 
lama. Tudjuan selandjutnja dari tentara RRT diduga Reting, di- 
mana pasukan2 RRT itu akan menggabungkan diri dengan mereka 
jang gerak madju dari djalan Nakchuka. 

. Dikatakan pasukan RRT itu ma- 
dju hingga 150 sampai 200 mil dari 

Gartok, jang letaknja didjalan se- 
belah barat Tibet dari Ladakh dan 

India ke Lhasa. ta 
Menurut kabar lainnja satuan2 

besar dari tentara Tibet telah ter- 
tjerai berai, karena serangan tenta 
ra RRT jang djauh lebih besar'itu 
di Chamdo dan mereka mengum- 
pulkan kekuatannja lagi untuk 

mempertahankan Pembazong, 150 
mil timur Lhasa. 

Dalai Lama ditjulik 
Berita Afp dari London lebih Ian 

Gjut katakan hari Minggu. djuru- 
bitjara kementerian luar negeri Ing- 
gris menerangkan ia tak mengeta- 
hui tentang penjulikan Dalai Lama 
oleh kaum partisan komunis Tibet, 

sewaktu ia melarikan diri ke India. 

Menurut kabar terbelakang ja sampai 
di London,  Dalai Lama dan -kafilahnja 
ig membawa harta benda serta barang2 
sutji utk agama dari Tibet diduga akan 
memasuki India melalui perbatasan Ne- 
pal. Tetapi djalan jg diliwati kafilah itu 
dirahasiakan, karena pihak “komunis 
berkepentingan sekali untuk mentjulik 
Dalai Lama, dan' hilangnja Dalai Lama 
itu akan mewudjudkan ramalan dari 
Dalai Lama jg pertama, bahwa peng- 
gantinja ja ke 14 akan jg terachir. 
Ant. UP. 

Dalai Lama masih 
di Lhasa. 

Kabar2 jang menjatakan, bahwa 
Dalai Lama telah lari dari Lhasa 
dibantah dengan resmi di New Delhi 
hari Minggu, demikian disiarkan 
radio India jg didengar di Paris. 

Radio India ini seterusnja menja. 
takan, bahwa menurut laporan jg 
lebih dipertjaja jg diterima di New 
Delhi, Dalai Lama-hingga kini ma- 
sih berada di ibukota Tibet, Lhasa 
Ant. AFP. 

Mac Arthu r gunakan peng- 
chianat2 Tiongkok 

Djenderal Mac Arthur sekarang 
sangat giat sekali memberi pe- 
tundjuk2 kepada - pengchianat2 
Tionghoa dan mata2 Kuomintang 
untuk menakutkan aktiviteit sub- 
versif terhadap Tiongkok baru 
bersamaan - dengan | serangan2 
Amerika di Timur Djauh. 

Diantara pengchianat2 dan ma- 
ta2 jg digunakan oleh Mac Arthur 
itu ialah Chung Fu Kuei, seorang 
pengchianat jg ternama dalam 
masa peperangan Tiongkok— Dje- 
pang. Jen Yuan Tao, Sun Pao 
Kang, dan Lao Chien Pai dari 
Partai Sosial Demokrat. 

Ant. - NCNA. 

Gabungan Seni Tari Solo. 
Baru2 ini di Solo telah dibetuk su 

atu Gabungan Seni Tari, jg diseleng 
garakan oleh Himpunan Budaja Su- 
rakarta, jg meliputi 10 perhimpun- 
an Seni Tari di Surakarta. 
Susunan pengurusnja adalah sbb: 

Ketua, Prodjosutarjo, Wk. .Ke- 
tua: Darmowijoto. Sekretaris. 
I: Sarwasto, Sekretaris II: Su- 
warto. 

Perlu kiranja didjelaskan, bahwa 
s Himpunan Budaja Surakarta diketu 
ai oleh Dr. Murdowo. 

Perbedaan pegawai Desa 
dan peg. Negeri. 

PPDI Surakarta tetap menuntut. 

Rapat Persatuan Pamong Desa 
Indonesia Commissariat Daerah Su. 
rakarta tg. 4-11 jl di Bolo dan jg 
dikundjungi oleh tjabang2 PPDI 
Kiaten, Sragen, Wonogiri, Karang- 
anjar, Bojolali dan Sukoardjo an- 
taranja mengambil putusan jg ter- 
'penting: tetap menuntut kepada Pe- 
merintah utk diangkat mendjadi 
pegawai negeri. Panitya penjusun 
resolusi segera akan mengadjukan 
tuntutan tsb. 

Perlu diketahui, bahwa pendirian 
Pemerintah dlm hal inisudah tegas, 
seperti termaktub dlm surat Kem. 
Dalam Negerijg ditudjukan kepada 
semua Gupernur di Djawa tanggal 
26 8:50 No. D/3/2/9 jg antaranja 
berbunji ,.Peg. Pamong Desa adalah 
peg. Desa. Desa adalah badan per- 
sekutuan hukum, berdiri sendiri, 
berhak dan berkuasa untuk menga- 
tur segala sesuatu menurut kepen- 
tingan dan kebutuhan rumah. fang- 
ga desa sendiri, asal tidak berten: 
tangan dgn kepentingan umum jg 
lebih tinggi dan peraturan2 menge- 
nai desa jg diadakan oleh instansi2 
atasan, misalnja I.G.O., ordonantie 
Pemilihan dan pemberhentian semen. 

tara. Kepala Desa idi Djawa dan 
Madura. 

Oleh karena itu deradjat kedudu- 
kan Kepala desa atau peg. Pamong 
Desa lainnja ta' dapat dibanding- 
kan atau disamakan dengan. kedu- 
dukan pegawai negeri. Keinginan 
akan perbaikan dan ketegasan kedu- 
dukan peg. Pamong Desa dengan 

tjara menuntut. supaja "kedudukan 
peg. Pamong Desa' itu diakui dan 
disamakan dengan peg. Negeri 
adalah tidak perlu dan tidak pada 
tempatnja” demikianlah pendirian 
Kew. Dalam Negeri. (Sn). 

  

Isak Mahdi ke Peking! 
Didapat kabar dari sumber jg 

sangat boleh dipertjaja, bahwa 
tuan Isak Mahdi mungkin sekali 
akan ditundjuk sebagai charge 
d'affaires Republik Indonesia di 
Peking. 

Tuan Isak Mahdi ini sekarang 
duduk. dalam kedutaan Indonesia 
di Bangkok dan kedatangamnja di 
Djskarta ditunggu awal minggu 
ini atas panggilan Kementerian 
Luar Negeri. & 

Menurut sumber. tsb, oleh Pe- 
merintah RIS dulu memang tuan 
Isak" Mahdi telah diketengahkan 
sebagai tjalon pertama untuk char- 
ge d'affaires Indonesia buat RRT. 
Tetapi apakah Pemerintah R.I. 
sekarang ini akan mempunjai pen- 
dirian jg lain, masih belum di- 
ketahui. Ant. 

15000 Penumpang sebulan 

Dari Djawatan Kereta Api 
Bondowoso didapat keterangan, 
bahwa djumlah penumpang kereta 
api dari djurusan Bondowoso ke 
Kalisat dan Djember terus ke 
Surabaja tetap memuaskan. Biar- 
pun konkurensi dari kendaraan 
bus dan oplette kini terdapat di- 
mana2. Malah diwaktu belakang- 
an ini bus djuga 'mempunjai hu- 
bungan Bondowoso — Kalisat di 
samping trajek2nja jang lama 
Djember- Bondowoso-Penarukan. 

Djumlah penumpang dan pen- 
dapatan uangnja dalam 3 bulan 
terachir adalah sebagai berikut : 
Bulan Agt. 1950 Penumpang 
19.101 orang, uang masuk 
f 20.000.— bl. September 12.305 
Orang uang masuk f 15.000. —-bu- 
lan Oktober Ik. 15.000 orang 
uang masuk Ik. f15.000.— 

Lebihnja penumpang dibulan 
Agustus dari bulan2 jg lain adalah 
berkenaan dengan perajaan 17 
Agustus jl, sedang djumlah jang 
dikira2 dari bulan Okt. “adalah 
karena perhitungan jang resmi 
belum selesai. Ant. 

PENGLAKSANAAN PERSETUDJUAN 
SBG — ASSI 

Dipaberik gula Gondangwinangun I 

Dalam perundingan antara SBG 
Gan ASSI dipaberik gula Gondang- 
winangun didaerah Klaten antara 
lain telah disetudjui utk melaksana- 
kan sbb: 
1.Perusahaan gula Gd. Winangun 

. mengakui jg S.B.G. di Gondangwi- 
hangun adalah satu2nja organisasi 
buruh disitu. 

2. Komisaris2 Ranting S.B.G., Gon- 
Gangwinangun dapat sewaktu.wak 
tu mengadakan pembitjaraan dgn 
pemimpin? bagian dirantingnja di- 
mana, perlu dgn tidak  menjalai 
persetudjuan SBG—Perusahaan. 

3. Upah borongan akan segera diubah 
hingga tidak ada orang jang akan 
menerima kurang dari f3,50 sehari. 

4. Buruh jang mendapat ketjelakaan 
karena pekerdjaannja, beja peng-. 
obatan akan dipikul oleh perusa- 
haar seluruhnja. Pula selama 
sakitnja diberi upah penuh. 

5.Tiap2 tanggal 1 akan diadakan 
perundingan antara S.BG. dan 
Pervsahaan, apabila tgl. 1 djatuh 
hari Minggu atau hari libur, 
diundurkan sesudah hari? itu, dan 
djika salah satu pihak berhalang. 
an, harus saling memberikan tahu 
dengan tertulis, 

  

  

— Sekretaris djenderal partai 
komunis Italia, Palmiro Togliatti, 
jang baru2 ini mendapat ketjela- 
kaan sehingga dirawat dirumah 
sakit dan dioperasi, kini telah da- 
lam keadaan baik dan telah tju-— 
kup kuat untuk menerima tamu. " 

— Dikabarkan pada hari Saptu 
jl. bahwa Amerika Serikat kini 
sedang mempertimbangkan pem- 
berian pindjaman darurat seba- 
njak 70 djuta peso kepada peme- 
rintah. Filippina.- Uang tersebut 
kini tersimpan dalam bank nasio- 
nal Filippina dan mendjadi tang- 
gung djawab tentara Filippina. 

— Sebelas orang pekerdja per- 
kebunan telah tewas dan 24 orang 

lainnja mendapat luka2 didekat 
Kuning, 20 mil sebelah utara 
Kuala Lumpur, ketika sebuah bom 
dari pesawat RAF 
pada hari Minggu, 

Mi 

          salah - djatuh, 3 
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