
  

    

  

    
   

    

   pidato PM Natsir jang 

g '@ibutuhkan dalam pem- 

   e k perhatian para demo- 
dan bekas pedjuang gerilja. 

diutjapkan waktu jang 
&..kurang memuaskan, 

a tidak diikuti dengan bukti2 
njata jang dapat merdjadi pe- 

“bagi para bekas pedjuang 

   
  

  

   

   

| masjarakat sampai waktuini belum 

Ona boleh dibilang hanja utja- 
| pan sadja, maka bekas para pedju- 

ang ini terpaksa dengan segala ma- 
tjam djalan mentjoba mentjari be: 

- Kal hidupnja sehari2. Hingga disana 
| sini ada terdjadi jang tidak diingin- 

| kan. Ini tidak bisa disalahkan, ka- 
inagisia 'its harus makam. 

. hubungan inilah kiranja 
i maksud maklumat pe- 

ang meminta, spj. semua 

   

    

   

   

  

     (biasa. Ini dpt. dipandang seba- 
penindjauan kembali akan tin- 

5 |-dakan2 jarg lalu an untuk mem. 
|| perkuat pertahanan negara dimasa 

| datang. 

    

        

    

| Ingat akan keadaan dunia pada wak- 
(1. tu ini, dimana tiap negara sedang 

berusaha dalam lapangan pertaha- 
nan masing2. Tapi harus ditambah- 
kan, bahwa bukar soal banjaknja 

- orang jang mendjadi ukuran kuat 
9 nan sesuatu negara, 

apakah tjukup disiplin 

    

    

    

p sendjata jang diper- 
k menghadapi sesuatu 

ergantung : 

'. tidaknja 

   

   
   

    

    

(untuk meotjsari 

    

  

    
      

    
   
   

  

    
    

   

   

  

     

    
   
   

diberi pekerajaan mer. 

uk “menghindarkan ini 
1 baiknja apa bila pemerin 

membantu usaha bekas para 
ng itu dalam lapangap kope- 

d berapa tempat didirikan. 
membatunja dengan mendi- 
industri ketjil dil. usaha jang 

ulanja dapat dikerdjakan. 
(Dalam hubungan ini tiiak ada 

nja opvanglichaam jang dulu 
ut2, digiatkan kembali 
rtian, bahwa mereka 

1 Gapat sekedar kepua- 
“kegembiraan dlm latihan 

nendjadi bekainja nanti. 
nja sudah mendesak dan 
sepenuhnja ditjurahkan 

3 “4 
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& Konperensi UNI 

1 Sekretariat Uni Indone . 
utk. mengadaek "n segala 

ersediaan “utk. konperensi 
g akan diadakan di Den Haag 

g Nop. ini. t 
ta Wim Latumeten dari 

Kem. Perda. 

     
ga pedjuang 

akan, bahwa tenaga? bekas es 

ara, dimaksudkan un. "ig 

sematjam ini sebetulnja 

djawatan2 pembangunan 

diserahkan. Dan jang 

   

     

  

Hal itu memang perlu, kalau dis 

tu sebagai perdjurit dan 

mereka, Ia @ rtinja 

gi telah bertolak ke- 
da Mr.A.K. Pringgodig- Ti 

         

   
      
      

  

    

  

       

    
    
    

    
        

       
                 

      

  

       
       

        
      

  

   

    

   

  

elah diterima dengan 

intah dari beberapa     

   

  

    

  

   

@kandapattjukup 

    

      

   

    

      

   

    

    

ini beranggota 
1 : 22 an kewadjibannja 
lalah memberikan nasebat kepada 
djenderal Mac Arthur mengenai po- 

litik pendudukan Sekutu di Djepang. 
$ Rum me 

  

   
   
    

     
    
   
       

     
    
   

   
     

  

   t. -Ant. UP-AFP. 

Ditarblikan. oleh B 

penanaman modal per- 
ahksnnja, bahwa dgn 

jdkan semata mojal 

  

Delegasi Indonesia 
Tanggal 17 Nopember jad. 
ke Nederland. 

Delegasi pemerintah Indonesia 

untuk Konperensi Uni kedua di- 

kirakan akan berangkat ke-Neder- 
land pada tgl. 17-11 jad. ini. 

Menteri Keuangan Mr.Sjafrud- 
din sendiri, djika pekerdjaannja 

. berhubung dgn. urusan anggaran 

belandja negara tahun 1951 masih 

belum selesai, mungkin sekali akan 

berangkat kemudian. 

Sebagaimana diketahui, anggo- 
ta2 delegasi pemerintah Indonesia 
itu ialah Menteri2 Mr.M. Rum, 
Ir. Djuanda, Mr. Sjafruddin Pra- 
wiranegara dan Dr. Sumitro Djo- 

  

S1    

al ukaan Konsulat2 
: ditunda 

3 : . | ang Indonesia .,,kekurangan dasar hukum” 
| perundingan jang achir2 ini diadakan antara kedu- 

johadikusumo. Ant. 

RRT. 

4 taan RRT dan kementerian luar negeri Indonesia tentang pem- 
bentukan konsulat2 RRT “di negeri ini, Liang Shan Yuan, attache 
kebudajaan kedutaan besar RRT di Djakarta kemarin mengeluarkan 
keterangan tentang djalannnja perundingan itu. 

“ Dikatakannja, bhw soal pem- 
bukaan konsulat RRT di Indone- 
'sia masih dalam perundingan dan 
menunggu pembitjaraan lagi. Me- 
nurut keterangan attache Liang, 
kementerian luar negeri Indonesia 
bermaksud hendak menunda dulu 

| permintaan pembukaan kensulat2 

“Alasan penundaan jalah karena 
| diseluruh Indonesia akan diadakan 

pendaftaran orang2 Tionghoa utk 
Na siapa2 dari penduduk 
Tionghoa jang sudah mendjadi 
warganegara Indonesia d n orang 
Tionghoa bangsa asing, sehingga 
dengan demikian nanti dapat di- 

“ketahui banjaknja “warganegara 
RRT dan dapat ditentukan be- 

Handel dari Pe nike Aida 6 P 

Perindustrian, Mr.Kus- Tapa dan dimana diperlukan kon- 
perhubungan. Ant. — sulat2 RRT. tj 
  

   
   

        

   
    
    

   

  

   

    

   

  

   
     

          

     
     
   

    

Keterangan 

Barat th. 1939. 
didunia, supaja tidak 

Indonesia telah 
rintahnja bin- 

ja fsisme hi 

1 : di Indonesia. sung 

an negara fasis Spanjol 

nesi 

“ lah seorang opsir. fasis 

| Gani psra pembesar2 dan wakil go- 
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CE PK 
anitia P.B.B, untuk Urusan2 Politik tg. 31 Okto- 
arti besar, Keputusan itu dalam hakekatnja ber- 

'sekalian negara didunia diandjurkan untuk menga- 
hubungan diplomatik dengan negara Spanjol, seolah2 ne- 

bukan negara fasis jg dimusuhi sedjak tears ihi asis Djerman 
Th 1946. P.B.B. telah mengandjur 
mengadakan perhubungan diplo- 

Inn KEK ata ! AO Sta 

ayang aNGA di Indogesia keadaan- 
akan tjepat m-ndjadi serupa seperti 
di Spanjol sehingga alat2 kekuasa- 
an negara seperti djuga di Sepanjol 
diperbolehkan bertindak sewenang2 
terhadap pergerakan buruh dan tani. 
Rakjat Indonesia tidak lupa, bhw 

dizaman sebelum 10 tahun jl, musuh 
| paling beser dari“ rakjat Indonesia 

. Ginegeri Belanda adalah partai fasis. 
Banjak orang masih sama ingat, 

| bahwa jang mengebom rakjat Indo 
n ta berontak dikapal perang 

nda .De-Z-ven Provincien”, ja- 

  

Dalam pertemuan “kemarin dulu 
| jang diadakan di Kutaradja antara 

Agama K. H. Wachid Hasjim   

akan, bahwa 
tjeh adalah utk. 

djawatan Agama 

    

  

Attache Liang menerangkan, 
bahwa duta. besar RRT Wang 
Yen Shu-telah memadjukan ke- 
beratan2 terhadap alasan da'i 
pemerintah Indonesia jg disebutnja 
»kekurangan dasar hukum”. Oleh 
duta besar Wang dimadjukan 
pertanjaan apakah dalam “waktu 
perundingan tentang pembukaan 
konsulat2 dan soal kewarga ne 
garaan itu terlebih dulu, dapat 
dibuka setjara de facto konsulat2 
Tiongkok diberbagai tempat di 
Indonesia. 

Menteri luar negeri Moh. Rum 
menjatakan hal itu tidak dapat. 
Dalam keterangan attache Liang 
itu selandjutnja dikatakan bahwa 
pemerintah pusat RRT di Peking 
menganggap bahwa tindakan R.I. 
untuk menunda dulu pembukaan 
konsulat2 itu boleh dikatakan sa- 
masekali tidak tjotjok dengan 
kehendak orang2 Tionghoa jang 
terbanjak. na 2 

Mengingat luasnja daerah RI 
kedutaan besar RRT di Indonesia 
berpendapat, bahwa konsulat2 jg 
hendak dibukanja adalah perlu 
untuk memberikan surat kete- 
rangan tsb. dan djuga sangat diper- 
lukan” dalam hal pimpinan daerah 
serta rakjat Indonesia. Ant, 

HARIAN UMUM 
adan Penerbit »Kedaulatan Rakjat” (Anggauta S. 

       

upaja djadi anggota PBB 
“djimuan makan jang diadakan menteri luar 

i Mr. Moh. Rum di Lake Success ia menjatakan, 
emerintah Indonesia telah memadjukan permin- 

uk mendjadi anggota Komisi Timur Djauh. (Far 
imission), supaja dapat ikut dalam perurdi- 
aian dengan Djepang jad. 

  

( M. Mochtar 
) Charge d'affaires. 

Sebagai pengganti tuan Isak 
Mahdi pada kedutaan Indonesia 
di Bangkok telah ditetapkan tuan 
Malikuswari Mochtar, sekarang 
pegawai pada Kementerian Luar 
Negeri di Djakarta. 

Tuan Malikuswari Mocbtar di 
Bangkok itu akan berkedudukan 
sebagai charge d'affaires, demikian 
menurut pihak jang “berdekatan 
sekali dengan Kementerian Luar 
Negeri. Ant. 

Keamanan dalam negeri 
dibitjarakan. 

Bertempat digedung dewan men 
teri di Djakarta kemarin pagi di. 
langsungkan pertemuan antara Wk. 
PM. merangkap koorrinator ke- 
amanah dalam negeri Hamengku 
“Buwono ke IX. menteri dalam nege- 
ri Mr. Assaat, Paku Alam dan be- 
berapa orang Gubernur dari pelba- 
gai daerah di Indonesia. Dalam per- 
temuan 'sb, dibitjarakan soal2 jang 
berhubungan dgn. keamanan dalam 
negeri. Wk. PM. menerangkan, bahwa 
sedjak berapa lama pebagai ge- 
rombolan dan orang, jg. mempunjai 
sendjat3, melaporkan diri sedikit 
demi sedikit kepada instansi2 pe- 
erinieh. Hamengku Buwono me- 

njangkal berita2, bahwa ja dalam 
waktu jg. singkat akanpergi ke 
Ambon, Gubernur Propinsi Maluku 

“baru diangkat, Mr. Latuharhary, 
jg. djuga hadlir dim, pertemuan itu 
menerangkan, bahwa ja bersikap 
optimistW”“ atas perkembangan? se- 
“landjutnja Gi Maluku. D kandung 
maksud utk, mendjadikan Maluku 
satu propinsi, dan ia berharap ten- 
tang hal itu tidak akan ada kebe- 
zatan2. Gubernur Latuharhary akan 
berangkat selekas mungkin ketem- 
pat kedudukannja jg. baru. — RD 

NAS PEMAngauna Penahan 

  

P.S) 

  

Dijalan. Pertempuran Korea: 

PI? Utara. RRT di Hapsu ferantidm. 
Sekitar Pyongyang 

  

  

Langganan : | 

BEAN ma na aa £G— Ii 

Etjeran........... £ 0.35” | 

/ | 
Adpertensi: | 

1 milimeter, 1 kolom... 0.50 | 
“er 
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masih pertempuran. 
KAN istimewa gerak-tjepat dari divisi induk Korea Selatan 

pada hari Selasa bergerak kearah barat dari pantai timur -laut 
Korea dan dengan demikian. mengantjam lambung pasukan? Korea 
Utara dan RRT jang kuat jang kabarnja dipusatkan di Hapsu, 36 
mil sebelah tenggara dari tapal batas Manchuria dan 25 mil timur- 
laut dari Kapsan, untuk mempertahankan daerah perbatasan bagian 

. timur-laut Korea. 

Djurubitjara markas besar djen- 
deral Mac Arthur mengatakan, 
bahwa pasukan2 Utara jang pada 
waktu ini berhadapan muka dengan 
divisi induk Korea Selatan disepau- 
djang pantai timur.laut pada su- 
ngai Orongchon itu ditaksir mem- 
punjai kekuatan 7 bataljon. 

Serangan2 pemba- 
lasan Korea Utara. 

Pasukan Korea Utara jang ketika 

malam Selasa telah menjerang ke- 
dulukan2 divisi ke-6 Korea Selatan 
7 mil tenggara dari Wonni telah 
diserang kembali pada hari Selasa: 
Pasukan itu jang semula ditaksir 

mempunjai kekuatan satu kompi, 
kemudian dikabarkan sebagai satu 
bataljon. , 

Suatu pasukan Korea Utara lain- 
nja jg pada Selasa pegi menjerang 
Pyongyang, lebih landjut dapat di- 
pukul mundur dari kota dan pada 
djam 10.30 pagi waktu ditempat 
tembak-menembak masik berlang- 
sung diluar kota. Menurut laporan 
jang terachir dalam pertempuran 
ini pasukan Korea Utara jg ditaksir 
mempunjai kekuatan 2 bataljon tlh 
menderita kerugian lebih dari 140 
serdadu jang tewas atau ditawan. 
Djurubitjara Tentara ke 3 mengata- 
kan, bhw lapangan terbing Pyong- 
yang masih dipergunakan. 

2 Pesawat B-29 di- 
tembak djatuh. ' 

Sementara itu angkatan udara 
PBB meneruskan offensifnja pada 
hari Selasa. 18 Pesawat B29 telah 

mendjatuhkan 140 ton bom . peng- 
hantiur diatas Gjembatan2 sungai 
Yalu di Sinviju. 

Dalam serangan ini 2 pesawat 
B-29 mendapat kerusahaan? besar 
Gan djatuh ketika mentjoba menga- 
Gakan pendaratan disebuah lapang- 
an terbang di Korea, setelah terdja- 
Gi pertempuran udara jang hebat 
antara pesawat2 pemburu jet MIG- 
15 buatan Sovjet dengan pesawat2 
B-29 jang dibantu oleh pemburu? 
jet F.50 diatas jdaerah tapal batas 
Manchuria.: Ant, UP. 

  

Perantjis sediakan 6 divisi. 
Konperensi 4 Besar disetudjui. 

MENTERI Pertahanan Perantjis mengatakan, bahwa Perantjis kini 
telah mempunjai 3 divisi tentara dengan sendjata jang lengkap 

dan tidak lama lagi akan terbentuk pula 6 divisi. Sedangkan alat2 
perlengkapan kemiliteran itu akan didatangkan dari Amerika, katanja. 

Berita (lain menjatakan, bahwa 
kemarin malam M.L.N. Perantjis 
Schuman telah mengeluarkan pengu- 
mumannja tentang usul2 Rusia un- 
tuk mengadakan perundingan ber- 
sama. antara Inggeris, Perantjis, 
Amerika dan Rusia. 

Diterangkannja, bahwa. pemerin- 
tah, Perantjis menjetudjui suatu 
usul dari Rusia untuk mengadakan 
perundingan 4 besar, tetapi usulitu 
tidak dapat diterima apabila hanja 
untuk merundingkan soal. Djerman 
sadja. 4 

Dan jika Rusia menghendaki. 
adanja perundingan bersama itu, 
djanganlah hanja merundingkan soal 
Djerman sadja akan tetapi merun. 
Gingkan pula soal2 jg akan memba- 
wa perdamaian dunia, Achirnja di 
katakan, bahwa Perantjis tidak lama 
lagi akan mengadakan perundingan 
dengan Inggeris dan Amerika untuk 
membitjarakan soal2 jang nantinja 
akan dapat membawa kepentingan2 

  

Knl daerah Mal. Selatan Dr. Rehatta 
Pemerintahan di Ambon berdjalan seperti biasa. 

EPALA daerah Maluku Selatan Dr, Rehatta jang kini berada 
di Makasar dim perdjalanannja ke Djakarta, menerangkan, bah- 

wa berhubung dengan diangkatnja Latuharhary sebagai Gubernur 
Propinsi Maluku, maka ia akar meletakkan djabatannja. Tentang 
pengangkatan pemerintah thp dirinja Latuharhary sbg gubernur 

Dan hal ini telah disampaikan ke 
pada Dr. Laimena selaku Menteri 
Kesehatan R.I. lain dari padaitu ia 
Gjuga tlh mengirim kawat kepada 
pemerintah dim kawat mana dite- 
rangkan mengenai keadaan2 jang 
terachir didaerah Maluku Selatan. 
Mengenai keterange 
dan laporan pekerdj 

disampaikan nanti kepada Pemerin- 
tah Pusat setelah tiba disana. : 

lebih landjut 
ninja ini akan 

Mendjawab pertanjaan mengenai 
keadaan di Ambon dikatakannja, 
bahwa di Ambon pemerintahan si- 
pil kini telah dapat berdjalan kem- 
bali Seperti biasa dan mengenai pem- 
bajaran bagi para pegewai dan para 
pensiunan telah dimulai lagi dan 
berdjalan dgn memuaskan. Diterang- 

Propinsi Maluku itu tidak menjetudjuinja. 
kan selandjutnja, bahwa berhubung 

dengan kedjadian2 di Ambon itu 
maka kini ada k.1. 125000 orang te- 
lah kehilangan rumahnja, dan me- 
reka itu telah dikumpulkan di- 
kamp2 dan baginja diberikan ma- 
kanan dan bahan pakaian. Sedang- 
kan pemerintahan sipil dan tentara 
dapatiah bekerdja sara dan men. 
dapat bantuan penuh dari penduduk. 
Demikian antara lain keterangan Dr. 
Rehatta menuru' Radio Makassar”. 

Konp. PP Djawa Tengah. 
pada tg. 17 Nopember ini akan 

diadakan di Pekalongan konperensi 
Pamong Praija seluruh Djawa Te- 

ngah-ig” 
nuf, Sididno, SRD. 

GT13 , | N Epi 

" Is MA 6 

dipimpin oleh guber- 

  

   

untuk perdamaian dunia 'atsu ke- 
pentingangan2 dunia. — BBC, 

Tentara Perantjis ting- 
galkan Laokhay. 

Tentara Perantjis di Indo China 
didesak oleh tentara Viet Minh, 
hingga terpaksa meninggalkan 3 
kota, diantaranja Laokhay. 

Nehru tjela keras tindakan militer 
RRT thd 

pvi NEHRU dari India dalam ra 
hari Selasa mentjela2 keras ,,op 

RRT terhadap bangsa jang paling besa 
maian jaitu bangsa Tibet” 

Dinjatakan antara lain bahwa 
penjerbuan ke Tibet oleh RRT 
itu adalah maksud2 untuk me- 
njerang. Pemerintah India akan 
tetap mempertahankan  supaja 
Tibet tetap otonom selengkapnja 
dibawah kedaulatan RRT. 
Atas pertanjaan mengenai soal 

“Nepal Nehru nendjawab ,,seba- 
gai orang dewokrat simpatinja 
sudah: barang tentu ditudjukan 
kepada rakjat Nepal". 

la akan sambut dgn. gembira 
penggantian pemerintahan jang 
otokratis dgn. pemerintahan de- 
mokratis. Tapi tidak memperbo- 
lehkan bahwa daerah India di- 
pergunakan utk melakukan operasi 
rriliter terhadap pemerintah Ne- 
pal. Ant.Afp. 

me manset - 

-—- Kalangan militer di Cairo me 
njatakan pada hari Selasa, bahwa 
korps opsir2 telah memutuskan un- 
tuk memasukkan 20 nama opsir 
tinggi dalam daftar pemetjatan Ye- 
bagsi sebagisn @:ri u:aha menjaring 
tentera Mesir. Keputusan ini masih 
harus disetudjui oleh radja Farouk. 

erasi 

  

Sotkai Kembali. 
Presiden Sukarno dan rombongan- 

nja telah tiba kembali di Djakarta 
kemarin sore dari perdjalanan ke- 
Hling didaerah Sunda Ketjil. 

Ikut serta gubernur Sunda Ketjil 
Mr. Susanto Tirtoprodjo. 

Kantor Panitia pembantu 
kemerdekaan rakjat 

Viet Nam 

Di Nanning. 

Harian ,, Wahkuyatpo jg terbit 
di Hongkong pada hari Selasa 
menerima berita dari Canton, bhw 
pemerintah RRT' kini telah men- 
dirikan sebuah kantor di Nanning, 
sebuah kota didaerah Kwansi se- 
latan, jang akan diberi nama 
»Panitia pembantu kemerdekaan 
rakiat Viet Nam”. 

Menurut berita itu, djenderal 
Chana Yi Yun, komandan pasu- 
kan2 RRT didaerah Kwansi, tlh 
dianakut mendjadi direktur kantor 
tersebut. Ant. AFP. 

Panitia penjelenggaraon 9: 
..Konperensi IL.O: 

Panitia Penjelenggaraan Konpe. 
rensi Komite Perkebunan (plantati- 
on committee) dari Internasional 
Labour Organisation telah bersidang 
untuk membitjarakan sosl2 penje- 
lenggaraan dari komperensi tsb di. 
atas jg akan dilangsungkan pada 
tg 4 sampai 16 Desember jg akan 
Gatang di Bandung. “ 

Panitia tsb. adalah sub-panitia, 
sedangkan panitia pusatnja berada 

di Djakarta dan diketuai oleh T. To- 
bing, kepala bagian perburuhan .in- 
ternasional (dari Kementerian Per- 
buruhan). 

Jg mendjadi ketua dari sub-pani- 
tia di Bandung ini ialah Gandaku- 
.Sumah dengan Elia Suriawinata se- 
bagai penulisnja. Dalam panitia itu 
duduk wakil dari pelbagi djawatan 
seperti dari Kantor Penjuluh Per- 
buruhan, Pemerintahan, Polisi, Ten- 
tara, PTT, Pekerdjaan Umum Kota, 
Perkebunan, Penerangan, DMRI, Pe- 
rumahan dilnja. 
Menurut ke'erangan panitia, para 

wakil dari 17 negara jg akan datang 
itu diumlahnja ada antara 130 sam- 
pai 150 orang, belum terhitung wa- 
kil2 dari pemerintah Indonesia di 
Djakarta. Ant. 

Del. RRT bertolak. 
Delegasi RRT. jang akan turut 

ambil bagian di DK tentang Formo- 
sa hari Selasa bertolak dari Peking 
melalui Praha untuk mengambil visa 
Amerika. 

Del. itu jg. beranggota 9 or diketuai oleh djenderal Wu Hu Geun dengan penasehatnja Chuao J PTE G7 GAN ora Ma dea 

Tibet! 
pat tertutup dari partai kongres 

Ir tjintanja kepada perda- 
“ “ 

Sulit menetapkan valuta. 
Berita terlambat dari Djambi 

menjatakan, bahwa menurut ke- 
terangan Kepala Kantor Urusan 
Export di Kuala Tungkal, per- 
hubungan menjulitkan penetapan 
valuta jang sebenarnja. Perhu- 
bungan kawat, bank tidak ada 
“ djaminan transportpun tidak 
ada. : 

Adakalanja valuta ditetapka, 
lebih rendah dari jang Ba 
hal mana merugikan negara. So- 
al ini pernah kedjadian dengan 
kopra, jang pada satu ketika di 
tetapkan valutanja sebesar Str. 
40, dollar sedangkan mestinja 51 
dollar. Ini' berarti, bahwa peda- 
gang jang dapat.menutup kontrak 
valuta jang rendah itu, dapat 
memperoleh devisen baginja sen- 
diri diluar negeri sebanjak 11 
dollar. 

Sampai sekarang belum dise- 
lenggarakan usaha2 untuk menga 
tasi kesukaran ini. — Ant, 
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.. Tapi baik 

   

  
rena itu pimpinan tentera disini 

   

mindahan hukuman (str 

|" Sebab, kalau 
| tentara Bld ataupun seorang | 

ee Kg 

MENURUN dud . ataupun merugikan kepenti- 
1 || .mgannja penduduk, itu dipandang . 
ni |. biasa: Iha wong bukan tertaranja 

| sendiri, bukan. pegawainja sendiri! 

pegawai sendiri, diharapkan peri ke- 
|lakuan jg baik serta tindakan? jg 

  

Th |. berarti memperhatikan kepentingan ' 
000 penduduk. ' MAN 3 D0 Dalam kehidupan sehari? pun se: 

tiap orang memanggil pegawai serta 
opsir A.P.RI ,,bapak”, dan bukan 

1 hanja penduduk biasa, pun orang jg 
ke ! tertinggi didaerah ini, seperti radja2 

KEG serta kepala daerah. 

San KP “Oleh karena itu tindakan2 jang 
PEP kurang bidjaksana dan dirasakan 

merugikan kepentingan penduduk, 
ataupun diterima sebagaiusaha untuk 
mengganggu susunan masjarakat di- 

. sini jang masih sangat dikuasai oleh 
| adat lama itu, akan membuat pen- 

duduk djadi tjanggung serta kehi- 
langan pegangan, 8 

Di Endeh (Flores) misalnja, seo- 
rang opsir penghubung jang masih 
muda umumnja, penuh tjita2 ingin 

Ag hendak memadjukan masjarakat di- 
R3 | sana sehingga benar2 mewudjudkan 

suatu masjarakat Indonesia Merdeka, 
“menjebabkan penduduk kurang, se- 
nang serta gelisah 
Memang susunan musjarakat di 

Flores masih sangat feodal, Pun mis- 
sie (geredja Katholiek) sangat besar 
pengaruhnja dengan 335 sekolah ra'- 

“ Jatnja serta beberapa buah sekolah 
menengah dan pertukangan ditam- 
bah pula.dengan dua buah .klein-se- 
minarie serta satu groot-seminarie: 

Tetapi tidak boleh dilupakan, ma-, 
| sjarakat disini memang statisch, ti- 

| Gak bergerak-gerak sifatnja, karena 
perhubungan dengan dunia 

“Ia lanja sebulan dua kali adaka 
pal KP.M. datang, surat kabar jang 
sampai kemari sudah 15 hari umur- 

nja, radio boleh dihitung djumlahnja 
( stroom listrik tidak setiap hari 

| ada, karena agregaatnja sudah tua 
| Gan sering rusak). $ SA ana 

0 Orang disini pun tahu tentang ke 
t merdekaan, jang dilahirkan di Dja- 
G3 wa itu dan jang sekarang jalah men 

datangkan utusan2nja. ialah tentara 

  

     

      

  

   
“serta pegawai2. Orang disini pun ta 
hu, Bung Karno adalah presiden, Re 

0... Publik Indonesia jang mereka ikut 
0000 serta memilikinja, presiden jang me 

|. reka sebut Paduka Jang Mulia Ba- 
pak Negara kita! Bung Karno, Bapak 
Karno, jang diharapkan akan dapat 
memperbaiki segala sesuatu jang ku 

|| rang baik, jang dapat menghilang- 
“kan segala kegelisahan. | 
“Dalam hubungan ini sungguh sa- 

| ngat baik presiden telah mengemu- 

   

   

Mangikut. Presiden ke Sunda KA: 
kkolah2 missie djangan 

si (Oleh pemimpi redaksi kita). 

UDAH dikatakan, A.P.R,I. serta pege 
| 5 sebagai kemegahan. Sebagai tanda” bahwa kemerdekaan 
| ada, sedang” kepulauan ini pun ikut 

  
wa sungguh harus dipilih benar2, dan | 

seorang anggauta 

wai Bli berbuat menjakiti hati pen- 

  

     
(000 Sebaliknja, dari pada tentara serta 

ka serta kaum bangsawan, 
| kaum rendahannja jang memakai na 

    

wai2 dari Djawa dipandang 
sudah 

serta pula memilikinja. Oleh ka- 
pegawai2 jg datang dari Dja- 
tidak boleh merupakan pe- 

     #   

Ig £ 
e.3 1 
kakan dalam pidatonja, bahwa sega 
la agama diperlakukan samaoleh ne 
gara, dan maski perdana menteri se 
karang ini orang Masjumi, tidak ada 

  

agama jang akan dianak-tirikan. 
Bagi Endeh dan seluruh Flores jg 

60 pCt beragama Katholiek. 10 pCt. 
Islam dan 10 pCt masih animistisch, 
-djangan kaget,utjapan Bung Karno 
ini sangat melegakan hati umat Ka- 
tholiek disini ! 

| Apa sebab? Oleh karena agaknja 
| ada sesuatu aliran jang digerakkan oleh 
pihak penghubung tentara itu, ja meng 
hendaki agar pada 1 Dianuari 1951 se 
gala sekolahan sudah harus lepas dari 
tangan missie. 1 
.Pulau ini ialah sebuah pulau jang 

sudah berputus, beratus tahun. dita 
ngan missie, Radja2 — ada 9 kera- 
djaan— kebanjakan beragama Ka- 
theliek. Dan banjak diantara mere- 

bahkan 

ma (Katholiek) :Portugis, sehingga 
seluruh alam pikiran golongan pen- 
duduk jang terbesar bersuasanakan 
aliran Katholicisme, sedang susunan 
masjarakatnja dipandangnja tidak 
boleh diganggu-gugat, 

Dan memang pun diijaman Belan- 
Ga masjarakat Flores seakan-akan 
tidak dihiraukan oleh pemerintah 

TA 

ganggu-gugat! 
'sekolah2 negeri 
WA 

ta pendidikan kanak2, 

Belanda. Tidak ada satu pun seko- 
lah ,,gupernemen” jg benar2 diurus ' 
oleh pemerintah Belanda. Sekolahah 
»gupernemen” jg hanja beberapa 
buah sadja djumlahnja diserahkan 
urus oleh pihak missie' 

Baik, tentu sangat baik, kalau 
pemerintah kita sekarang menga- 
dakan sekolah openbaar- sekolahan 
pemerintah jang tiada berdasarkan 
agama-sebagai tanda, bhw pemerin. 

tah memperhatikan peladjaran ser- 
) dan tidak, 

menjerahkannja sadja kepada sesu- 
atu pihak (dalam hal ini missie). 

Tetapi kalau sekolah2 jg sekarang 
sudah ditangan missie, didirikan o- 
leh missie, dan dibiajai oleh missie 
itu, ditarik dari kekuasaan missie, 
tidak, para pembatja!' itu tidak baik, 

karena dipandang sebagai suatu 
tindakan utk mengganggu - gugat 
suatu keadaan jg sudah berurat-be- 
rakar di Flores. 

Oleh karena itulah pidato Bung 
Karno benar2 diterima dengan hati 
senang dan perssaan lega, Baik oleh 
umat Katholiek disana, baik oleh 
kaum missie jg antara lain2 telsh 

mempersenbahkan sebush album 
jg didalamajaadi tul'san denikian: 

.Mein Land hit keine State, 

.Traat nicht Berge siIberschwer, 

.Doch en Kleirod hait 's varborgen, 
»Dass in Wallern noch so gross 
-Ich mein Hauot kann ruhig legen, 
. Jedem Untert:n im Schoss'"'. 
(Negeri saja ta" ada kota-kotanja, 
Tidak pula ada gunungnja jang penuh 

perak, 
Tetapi sebuah mutiara ada dalam pang: 

kuannja, 
Ja'ni, meski dlm hutan jg sebesar2nja, 
Dapat saja meletakkan kepala dengan 

sentausanja, 
Dalam pangkuan setiap warga" negara". 

  

Rentjana anggaran belandja 1951 
Diterima baik oleh kabinet 

HARI Selasa jl dari djam 00.15 sampai 13.45 siang tadi kebinet 
telah mengadakan 'sidangnja, jang dipimpin oleh Wakil PM Ha- 

mengku Buwono. 
PM Natsir, Menteri Pertahanan dan Menteri Pertanian tidak 

turut hadir, 
Wakil Presiden Hatta. 

Didalam sidangnja itu kabinet te- 
lah membitjarakan rentjana angga- 
ran belandja negara tahun 1950 dan 
1951. ! 
Disamping itu kabinet menerima 

baik rentjana protokol tentang per-. 

hubungan-dagang dengan Djerman- 
Barat tertanggal 26 Agustus 1950, 
»agreed minutes” mengenai pembi- 
tjaraan2 dagang antara Indonesia 
dan Australia jang diadakan mulai 

| tanggal 28 Augustus sampai tang- 
gal 1 September 1950 di Djakarta, 
rentjana peraturan pemerintah ten- 
tang djaminan uangkertas ,,Javasche 

Bank” dan rentjana persetudjuan 
tentang pengoperan alat2 ,,Konin- 
klijke Marine” jg ada di-Indonesia, 
Menurut kabar jang kita perdapat 

dari kalangan jg. sangat lajak me- 
ngetahui, .rentjana anggaran belan- 

  

   

an 33 157.000 Tentara akan didemobiliseer. 
2 Bataljon transmigrasi dibentuk. 

15.674 orang jang kemudian akan disusul 4.000 orang lagi, begitu 

Ha 

$$ HINGGA kini djumlah anggauta Ketentaraan jang dimobiliseer ada 
atik 

selandjutnja bertingkat2 sehingga. dalam tahun ini akan mentjapai 
“djumlah 35.000 orang. Djumlah ini adalah hampir mendekati rentja 
na jaitu sebanjak 52.000 orang unjuk daerah Divisi III sadja sedang 
kan untuk seluruh Ketentaraan Ifidonesia sama sekali ada 

jang didemobiliseer, demikian antara lain Kapten Sumadi dari orang 
157.000 

: bagian Demobilisasi Divisi III dalam keterangannja. 

4 “Disamping mereka jang sewaktu2 
nanti bilamana sjaratnja mentjukupi 
masih bisa diterima dalam kajangan 
“ketentaraan, semuanja itu akan di- 
kembalikan ke masjarakat dengan 
terlebih dahulu dituntun “ditjarikan 

djalannja. -— ' 5 
Untuk. itu teiah dibentuk 2 trans- 

migrasi - bataljon. |dimana - sebagai 
: rombongan jg. kedua telah siap 
600 orang untuk ditransmigreer ke 

e . Kalimantan. 
. Diakui kurang baiknja Haa 
grasi jg. pertama sebafijak 1.600 

orang, demikian selandjutnja kete- 
rangan itu, disebabkan kurangnja 
tenaga ahli, tetapi dengan penga- 
laman2 jg. didapat dapatlah diha- 
rapkan pengiriman jg. kedua dan 
setandjutnja nanti akan mendjadi 
bertambah baik dan memuaskan 

Keterangan jg. didengarkan oleh 
berbagai kepala Djawatan dan in- 
stansi achirnja mengandjurkan agar 
umum menaruh perhatian soal trans- 
migrasi terutama dalam usaha mem- 
produseer tanah2 jg. sangat luas 
diluar Djawa itu. — Ant. 

Sementara itu sidan g sebahagian dihadiri djuga oleh 

dja negara jang telah diterima baik 

oleh kabinet didalam sidangnja itu 
berdjumlah 8 miljard rupiah dan 
Giantara kementerian2 jg. terbesar 
djumlah anggaran belangjanja ialah 
kementerian pertahanan. 1 

Sebelum diadakannja pembitjaraan 
dalam Man menk itu, djumlah 
anggaran belandja negara buat ta- 
hun 1951, berdasarkan kepada ang- 
garan masing2 kementerian. ialah 
kira2 9 miljard rupiah dgn. defisit 
sebesar 2,5 miljard rupiah. #5 

Djadi dengan perobahan jg. telah 
diadakan dalam sidang kabinet siang 
tadi itu maka penghematan tih. dpt. 
diturunkan sebesar 1 miljard rupiah, 

jang berarti djuga berkurangnja de- 
fisit dengan 1 miljard rupiah pula. 
Wang masuk bagi negara dalam 
tahun 1951 itu menurut kabar2 jang 
kita perdapat berdjumlah kira2 7 
miljard rupiah. Ant. 1 

Dewi Sinta Wati? 

Sampai hari ini penduduk kam- 
pung Tjibarengkok desa Sukadjadi 
Bandung masih dapat menjaksikan 
sebuah pohon pisang jg mengeluar- 
kan djantung sebanjak 27 buah. 

Menurut keterangan Pak Iding 
jang empunja pohon pisang tsb, 
djantung sebanjak itu mendadak 
keluar pada pagi2 tg. 9 Nopem- 
ber jl. Ia mentjeriterakan suatu 
keadjaiban jang ia alami sendiri, 
jaitu bahwa sebelum 27. buah 
djantung itu keluar, dengan tiba2 
ia telah mendengar suarajg tidak 
diketahui asalnja dan mengatakan: 
,Saja bernama Dewi Sinta Wati”. 

Sudah tentu sadja keadjaiban 
alam jang ditambah dgn tjeritera 
Pak Iding itu menarik perhatian 
penduduk  disekitarnja, bahkan 
tukang2 potret pun sangat sibuk. 

' Ant. 

'Dga alasan, katanja, 

   

    

   Maa Ma Sat 
belum habis! 

(Oleh wartawan parlementer KR). 

| NGGOTA PARLEMEN sdr A.A. Achsien mengadjukan per- 
tanjaan tertulis kepada' Pemerintah. Beliau beranggapan. « bahwa 

demonstrasi pro ,,RMS” jg dilakukan .orang di Djakarta baru2 ini, 
hakekatnja sama dgn demonstrasi jang akan diadakan oleh  Sobsi 
(pro Madiun” ?) jg dilarang oleh Pemerintah itu. Selandjutnja sdr 
Achsien beranggapan, bahwa demonstrasi .pro RMS" itu artinja 
menjetudjui pemberontakan jg akibatnja dapat mendjatuhkan Negara. 

Kita berpendapat lebih dari anggapan sdr Achsien. 
Demonstrasi jang akan diadakan Sobsi, dan 

oleh Pemerintah. itu bukan demonstrasi pemberontakan. 
jg telah dilarang 

Belum da- 
pat 'itu ditafsirkan sebagai demonstrasi pro pemberontakan Madiun 
dulu, aa 

Sepandjang jang kita dengar, itu 
hanja demonstrasi (rapat umum?) 

disertai pengibaran bendera sete- 
ngah tiang, sebagai penghormatan 
dan bela sungkawa, pada waktu 
penguburan kembali djenazah Amir 
Sjarifuddin cs. ' 
Mengenai ini, kita sependapat dgn y 

bung Tomo. Pelarangan Pemerintah 
ita kurang fair! Atau barangkali 
lebih tepat: kurang ksatria! Tetapi 
jg njata : kurang demokratis ! 

Lebih kurang demokratis Isgi, 

hemat kita, tindakan polisi (PAM) 
melirang PKI mengadakan rapat 

umum guna memperingati pembe- 

rontakan 12 November 1926 dulu. 
karena pem- 

berontakan itu tidak diakui sebagai 

perdjuangan nasional! 
Kita berpendapat, bhw selajakja 

rapat umum (demonstrasi?) Sobsi 
dan rapat umum PKI itu diperkenan 
kan sadja. Kalau perlu, polisi boleh 
mangadakan pendjagaan. setjukup- 
nja. 

Sebab, peringatan (penghormatan) 
Sobsi tidak atau belum mengandung 
arti utk mempertegak ,,negara Ma- 

diun” dulu atau untuk menimbulkan 
pemberontakan lagi Sedang jg di- 
peringati oleh PKI, meski oleh te- 

merintah tidak dianggap sebagai . 
perdjoangan nasional (sic!), tapi nja- 
ta, itu bukan suatu pemberontakan 

jg anti-nasional. Pemberontakan th 
1926 adalah untuk melawan pendja- 

djah Belanda! 
Lain halnja dgn demonstrasi pro 

»RMS” jg dua-tiga kali baru2 ini 
terdjadi di Djakarta, | 
Sungguh menjolok mata, dan 

sungguh berani demonstrasi2 itu! 
Terutama demonstrasi di Kemajo- 
ran, waktu delegasi Indonesia akan 
bertolak ke Lake Success. Sembo- 
jan2 jg dikemukakan, sungguh meru 
pakan tantangan mentah2 dihadapan 
mata terbuka. Diantaranja berbunji: 
»Kita mendjundjung Proklamasi 25 
April 50“, ,,Selama ada pemuda Ma. 
luku bernafas, RMS tetap berdiri”. 
Sembojan pertama berupa tanta- 

ngan tehadap Proklamasi 17 Agus- 
tus 1945 tidak sadja, tetapi djuga 
terhadap ,,penjerahan” kedaulatan 
pada 27 Desember 1949. Sedang sem- 
bojan kedua merupakan tantangan 
terhadap operasi tentara kitadi Ma- 

luku Selatan itu! 

Pada azasnja kita tidak memudjikan 
segala matjam tindakan kekerasan. Dan 
kita pudiikan nasehat sdr Menteri Ke- 
sehatan Dr. Leimena terhadap para 
demonstran itu. Putera (anak suku 
bangsa) Ambon (Maluku) jg baik, 
hendaknja mendjadi putera 
(bangsa) Indonesia jg baik 
djuga. . 

Tetapi kita tetap sependapat dengan 
anggota Parlemen sdr Achsien, bhw 
demonstrasi2 pro .RMS”..itu suatu 
demonstrasi pemberontakan jg akibat- 
nja dapat mendjatuhkan Negera. Juri- 
dis melanggar “hukum, dan politis 
hendaknja tidak sampai 'terdjadi. Djika 
itu sampai terdjadi,  artinja: Pemerin- 
tah kita lemah! 

ta jg tidak sedikit: (diantaranja 

dua orang letkol dan seorang 
major gugur), kekuatan bersendja 
dari kaum pemberontak di Maluku 
Selatan boleh dikata telah dapat 
dipatahkan sama sekali, Kini sudah 
sampai pada tingkatan mengkonso- 
lidasi Pemerintahan Republik Indo- 
nesja disana, Disamping memperha- 
tikan kesusahan hidup jang diderita 
penduduk disana, akibat" dari per: 

tempuran2 jg memakan waktu lama 
itu. Obat2an, bahan makanan dan 
pakaian, perlu banjak2 dikirim ke- 
sana untuk memberi pertolongan. 

Tetapi itu belum berarti, bahwa 
masalah ,,Maluku Selatan“ seluruh- 
nja sudah selesai. Jg boleh dikata- 
kan selesai baru mematahkan ke- 

Ds PENGORBANAN tentara ki- 

kuatan bersendjata. Kekuatan pem 
berontak jg lain2: belum! 

Dibelakang pemberontakan ,,/Malu. 
ku Selatan” itu terdapat banjak ana- 
sir2 kolonial. Paling sedikit, anasir2 

“ini berkehendak memetjah belah dan 
mengadu-dombakan kita.Dengan se- 
gala djalan. Djalan sendjata, atau 
djalan jang lain2 lagi. Djalan sen- 

Gjata, kini boleh dikatakan telah 
gagal. Tentu ditjarinja djalan lain. 

Disinilah dapat kita raba2, apalah 
jg berdiri dibelakang demonstrasi2 
pro ,,RMS" jang nampuk teratur di 
Djakarta itu,--djustru malah hebat- 

nja sesudah Ambon djatuh! 

Bersambung halaman 4. 
  

Tjeramah. 

Dalam tjeramah Persatuan Pe- 
muda Kristen Indonesia pada hari 
Kemis tg, 16-11 50 oleh Nj. Mr. 
T. Harahap akan diuraikan ha - 
sil dari The World's Young wo- 
men Christian Association Leade:s 
Training Institute jg berlangsung 
pada tg. 1 September—15 Okt. 
jbl. di India, bertempat di Rumah 
Sakit Bethesda dimulai djam 19.00. 

  

   
   

Peminat 

bersama. 

Baru-baru ini di Jogja telah di 
adakan pertemuan para Tehnisi 
Menengah Peminat dari Kursus 
Beladjar Bersama (Kursus Tehnik 
Tinggi), mengingat kekurangan- 
nja Tehnisi jang tjukup tjakap 
dalam. pengetahuannja dan jang 
dapat. mengerdjakan pembangu- 
nan dengan setjara besar2an, jg 
sedapat mungkin ' dapat terdiri 
dari bangsa kita sendiri. 

Hatsil pertemuan dapat mem- 
bentuk pengurus dan terdiri dari 
k, Surodipo- Ketua, Chajat dari 
Djw. Gedung2. penulis, Penase- 
hat2 terdiri dari Ir. Hudioro. dan 
Ir. Thambunan, 

Instruktur tehnik. 
Dalam bulan Oktober jl. telah 

dikirim oleh Pemerintah dua 
orang pegawai . Kantor Pusat 
Djawatan Penempatan Tenaga, 
jaitu: sdr. R. Slamet Sumodihar- 
djo dan Sutikno Budihardjo, un- 
tuk mengikuti kursus or- 
ganisasi dan administrasi 
Latihan Kerdja, jang dise- 
lenggarakan oleh ILL. O. Asian 
Fiold office on Technical Trai- 
ping (Kantor Latihan Kerdja Da- 
erah Asia dari LL.O.) di Banga- 
loro (India). 

Mata peladjarannja ialah: mem- 
peladjari prinsip2, tjara-tjara dan 
technik2 dalam menjusun rentja- 
na2 nasional dan lain2nja menge- 
nai terutama ya han kerdja untuk 
instuktur2 t ik. 

  

Tindakan2 permulaan utk. mem- 
pergiat dunia perdagangan. 

Sa tindakan2 pertama dalam mewudjudkan sjarat2 bagi 
ekonomi nasional Pemerintah telah mengadakan beberapa pera- 

turan, demikian Sumitro, Menteri Perdagangan dan Perindustrian 
dalam keterangannja hari ini. 

Dikatakannja, bahwa tindakan2 jg penting diantaranja adalah se- 
bagai berikut: 

Penurunan uang-tang- 
guagan bagi pengang- 
kutan interinsulair. 

Peraturan jg mengharuskan pem- 
bajaran uang-tanggungan 500pCt. 
bagi. pengangkutan  interinsulair, 
mulai 20 Nopember 1950 dihapuskan, 
dan diganti dengan peraturan bagi 
jg membagi-bagi barang2 jg dapat 
diangkut dalam hubungan interinsu. 
lair itu. 

Peraturan baru ini akan memu- 
dahkan pengangkutan interinsulair, 
Gan terutama pelajaran perahu akan 
mendapat dorongan kerenanja: be- 
gitu pula perusahaan jg kerdja dgn 
modal ketjil. Akibat dari pada tin- 
Gakan baru ini adalah, bahwa ke- 

giatan rakjat dalam lapangan eko- 
pomi akan mendapat dorongan, 
sesuai dengan titik-berat dari pada 
beleid Pemerintah. 

Dalam hubungan jang sama ha- 
rus pu!a dilihat peraturan baru ten- 
tang pengangkutan interinsulair. Di- 
sini ditetapkan, bahwa surat2 izin 
pengangkutan oleh Kantor Urusan 
Export dikeluarkan ditempat pe- 
nerimaan dan tidak lagi seperti dulu 
oleh KUE ditempat pengiriman. 
Untuk menetapkan djumlah barang2 
jang akan didatangkan kesetiap 
tempat, maka bagi berbagai tempat 
akan ditetapkan alokasi-bulanan. 

Alokasi ini dihitung berdasar pada 
Gjumlab djiwa, pemasukan sebelum 

perang dan produksi sekarang. 
Peraturan ini akan menghilangkan 

kesempatan bagi pedagang2 jang 
tjurang untuk memperdagangkan 

lisensi, peraturau ini djuga akan 
memadjukan kegiatan dari perusa- 
haan2 dagang diluar kota2 besar. 

Kelonggaran pemba- 
jaran bagi golongan 
importur jang tertentu 

Teiah ada peraturan umum ' jang 
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    :ROAD, TAKE TO A PATH LEADIN: 
HILLS. VAL AND ARF FOLLOW, 

  

  

2 

“THEN: THEY MOUNT AND, LEAVING THE MAIN 
| LEADING UP OVER THE 

709 9-i0-50 

  

   
LEVEL GROUND AND WINDS AROUND THE 
HILLS, BUT THE PATH LEADS OVER THE 
ROCKS IN'A RUGGED SHORT CUT... 

: 1 : 
Hal FosTarg 

  Dg. AND! MEETS THE ROAD AGAIN ATA 
PERFECT PLACE FOR A HOLOUP ! 

“ 

  

  

: j Kent nen Aa Han sa aan Y h t 

    

1. Kemudian mereka mening- 

galkan dijalan besar dan men- 

daki pegunungan melewati dja- 

lan2 ketijil jang melingkar2. Val 

dan Art mengikuti dari djauh ..... 

2. Dari djauh mereka berdua 

mendapat pemandangan jg luas. 

Djalan2' pegynungan sering sa- 

ngat menakutkan bagi jang akan 

mendjalaninja,: karena kanan 

“ kiri diapit djurang jang dalam 

dan lereng gunung. 

3. Tetapi tak lama, djalan itu 

sampai lagi pada djalan ja lebih 

rata dan sedikit besar... .. Hi 

gampang dipergunakan utk me- 

njergap pada siapa jg tidak hati2! 

mempermudah sjarat2  pembiajaan 
importur mambajar harga paktur 
dan harga seriifikat devisen sesu- 
dah dokumen2 tibe, Sebagai ichtiar 
untuk meliudungi golongan jang le- 
mah ekonominja, kepada organisasi2 
import jang tertentu antaranja me- 
reka jang dinamakan golongan-ben- 
teng, akan diberikan kelonggaran 
jang lebih landjut. 
Adalah maksud Pemerintah untuk 

menjusun suatu aparat perdagangan 
nasional jang sehat. Pemerintah 
menjediakan sedjumlah djenis ba- 
rang Chusus bagi golongan jang 
lemah ekonominja dalam perdaga- 
nganimport, dan hanja oleh me- 
reka boleh diperdagangkan. Barang2 
ini merupakan bersama sama ba- 
rang-benteng, dan importur itu 'me- 
rupakan golongan-benteng. b 
Kelonggaran2 ini akan membuka 

kesempatan bagi importur jg mem- 
punjai perusahaan jg Giselenggara- 
kan dengan baik, tapi jang harus 
bekerdja dengan modai ketjil, untuk 
terus melakukan  pekerdjaannja. 
Dalam memberikan kredit, maka " 
Bank Negara dapat meminta tang- 
gungan2 dilihat dari sudut tehnik 
bank. Misalnja dokumen2 jang ber- 
sangkutan didjadikan tanggungan 
menurut beleid bank tersebut. 

Kalkulasi harga di- 
tindjau kembali, 

Pemerintah telah memutuskan utk 
merobab tjara penetapan harga jg 
telah dilakukan oleh Kantor Pengen. 
dalian Harga dan AIO mengenai 
barang2 porselen jang diimport dari 
Djepang. 

Penetapan harga pada umufnnja 
ini bagi barang2 adalah supaja ba- 
rang2 tadi dapat didjual dengan 
harga2 pasar jang berlaku (vige- 
rende prijs) jang terrendah. 

Sistim penetapan harga ini ber- 
asal dari masa, ketika ada perbe- 
Gaan jang sangat besar antara ting- 
kat harga pada import dan harga2 
dipasar bebas. Untuk menampung 
beda ini, maka sedjak pertengahan 
Maret telah diadakan sertifikat 
devisen. 3 
Penindjauan kembali kalkulasi har 

ga ini akan mendorong dunia per- 
dagangan pada umumnja dan go- 
longan ekonomi jang lemah pada Chususnja. akan memperbesar kegi- aa guna kepentingan masjara- 
at, k 

Mempertjepat pemba- 
ngunan koperasi. 

Sebagai permulaan, untuk dua bulan terachir dari tahun 1950 telah 
disediakan biaja sebesar R 26 djuta 
untuk mempertjepat pembangunan koperasi2 desa. Rentjana usaha su. 
Gah siap guna memperkokoh kedu- 
dukan prodosen ketjil. Untuk mak- 
sud ini beberapa hari jang'lalu tlh. 
diadakan konperensi dinas antara 
Inspektur2 dari Djawatan Koperasi, 
dlm mana mereka diberikan petun- djuk2 jang djelas dan tertentu. . 

Perindustrian. 

Rentjana2 usaha dalam lapangan 
perindustrian sedang sibuk dipersi. 
apkan. Dalam waktu singkat diha- 
rapkan akan dapat dimulai penje- 
lenggaraannja. Ant, 

    

    

     



   

   

    

         
   

ASIB dunia tergantung daripada 
keputusan PBB, demikian hi. 
rian ,Pemandangan” dalam 

tadjak rentjananja hari Senen jl. 
berhubung dgn. perkembangan pcs 
litik internasional dewasa ini. Mac 
Arthur nampaknja ragu2 untuk 
menggempur Tiongkok, oleh karena 
tidak ada tanda2 jg. djelas, apakah 
jg. melakukan intervensi di Korea 
itu Republik Rakjat Tiongkok, atau- 
kah orang2 Tionghoa jang dgn. 
sukarela membatu Korea Utara? 

Baik Moskow mavpun Washing- 
ton sama2 setudju supsja RRT di- 
panggil kesidang Dewan Keamanan 
PB5 untuk didengar keterangan- 
nja, atau untuk bertanggung dja- 
wab atas ikut sertanja »Orang2 
Tionghoa” itu. , 
RRT hingga kini belum mendjadi 

anggauta PBB dan tergantung ke- 
padanjalah mau atau tidaknja ia 
dipanggil menghadap itu, demikian 
sk. itu tulis seterusnja. 

Didalam kesibukan rundingan PB 
B itu tempoh berdjalan terus, se- 
mentara itu makin banjak kor korban 
jg. akan djatuh. " 3 

Amerika ingin hendak segera 
“ menghantam, demikian katanja pu- 

la sk itu, aa hantamannja itu, 

supaja mend t pengesahan, seti-" 

dak2nja dari sebagian besar dari 
anggauta2 PBB, sedang Moskow 
ternjata mau ment tempoh se- 
banjak2nja. Tapi « terang RRT 

menurut hukum telah melanggar, 
maka dialah dimusuhi oleh PBB se 
dang djika demikian kelak as 
Moskow tidak akan tinggal 
membiarkan Peking bergulat sendi- 
ri. Demikian Ran Arena" 
dala. penutup tu 

a 2 

   

   harian 
» BDJALAN deng 

9 out diatas, 

berkepala ri Sapu jl. jang 

pikiran terse- 
»Suara 

Masjarakat” jang terbit di 
Malang dim tadjuk rentjananja ha- 

»Dunia 

     
    

    

   

   
   

    

   
u 

annja rakjat 
1 bahwa . pemerintah 

Air membawa negeri kita 
hampir pd. perang setjara besar2an 

' melawa 1 rakjat RRT dan bahwa 
  

lebih acuut (dari pada tiap waktu, 
1945, 

Usul MacArthur spj- se- 
rang Manchuria. 

5 'baru itu langsung berpu- 
sat pada tuntutan Mac Arthur 
supaja “PBB memberi kuasa utk. 
1 “mengadakan serangan 

terhadap RRT dan menga- 
engeboman terhadap Ti- 

an penduduk sipil di- 

Mac Arthur dalam pada itu 
ri bhw. missinja sekarang 

ini terbatas utk. 'menghantjurkan 
Se en ng dewasa ini disedia- 

  

    

    

      

   

    

  

ae »missi” Meluas perang, 
jang telah meminta korban lebih 
30.000 djiwa orang Amerika, ser- 
.ta b ipa ribu lebih banjak lagi 
una dari laki, perempuan serta 

6 . Ant. NCNA. 

   

     

ai Tea an »Perang ataukah “Pertemuan Dewan Atlantik 

militer. Amerika menundjuk 
| kan keiaginannja jang besar untuk 
dengan terang2an menjatakan pe- 
sang kepais RRT, hal mana kalau 

i ipai terdjadi, bisa diartikan me- 
nja perang 'dunia ke III. Dan 

: bersendjata Amerika—RRT 
£ - akan dapat di 

seperti pertempuran di 
Biipina aa, Formosa 

    

  

   2 a 

strategis 
sedang 
di Tibet dengan mudah akan berge- 

Siam dan Malaya. 
| ini — posisi a nanti 

r. tt ala tidak sedikit pe- 
konstellasi di Ti 

iap tanah air 

  

“Indonesia. Oleh ka 
pun djuga kita ha- 

  

  “dengar bhw Amerika akanakui RRT 
BN tentunja akan Ma an 

na PBB, Soalnja apakah dengan si- 
Ti dan penguluran 

  

   

    

   

          

   
   

    

   

    

  

   

   

  

xg eh 

|. paka Man, (RRT sebagaimana jg 
3 pkan, jaitu menghentikan ge- 

asukannja di Korea, ber- 
Aren menjerbuke For- 

3£ dan djuga menjelesaikan soal 
lui saluran2 diplomatik? 

mudah “diungkiri bhw dim 
an "politiknja, RRT banjak 

Pata dgn Moskow. Mona 
, menerima resolusi Dewan 

an, - mungkin djuga ti- 
annja sama sekali. 

amemuanja akan tergantung 
4 Papan perang dari Rusia. 

ksi RRT terhadap resolusi 
|bisa kita pakai spg ukuran 

seter) sampai dimana sudah 
Sovjet dapat menjelesaikan 

n militernja? 
ruh dunia menunggu dgn ha- 

erdebar2. Demikian harian itu 
m penutup tadjuk rentjananja. . 

jang pentin i 
kekuatannja dag berada " 

angan, ng Tea Tegak 

nundjukkan sikap hati2. Sajup2 ter- 2 

1 Amerika itu akan di. 

K0 Utara 
1 Mengenai Djerman. 

Kalungi | pemerintah jg. biasa- 
nja da “dipertjaja hari Selasa 
katakan, bhw. persetudjuan ten- 
tang peranan Djerman dlm. per- 
tahanan Bropa Barat akan dapat 
tertjapai “dalam pertemuan para 

wakil Pakt Atlantik Utara antara 
- Inggris, Perantiis dan Amerika jg. 

. sekarang diadakan di London. 
' Dikatakannja persetudjuan itu 
selandji tnja akan dikemukakan pd. 
menteri2 luar negeri Pakt tsb. 
untuk disetudjuinja, sebelum diu- 
mumkan. Ant,UP. 

    
   

    

mengh: | 

Jang genting 2 

INIA TN ini: kenakan Ki Ka jang genting, diiaka 
Dewan Keamanan mengadakan sidangnja. Demikian statement 

'asional Partai Komunis Amerika tgl. 8 Oktober jl. menge- 
12 pemerintah Amerik» untuk memprovosir RRT mengadakan 
menurut K.B. Sovjet Uni, Tass. 

Amerika.   

Mesir akan aanghapnh 
kan perdjandjian: 

Inggeris” Mesir 

Djurubitjara pemerintah Ingge- 
.ris pada hari Selasa menjatakan, 
bahwa Inggeris tidak tahu-mena- 
hu tentang maksud2 Mesir untuk 
menghapuskan perdjandjian Ing- 
.geris- Mesir. tahun 1936, 
masih harus berlaku 6 th. 

Kalangan diplomatik tinggi 
menjatakan pada. 'hari Senen, 
bahwa radja Farouk akan meng- 
hapuskan perdjandjian tersebut 
dalam pidato-mahkota-nja berke- 
naan dengan “hari peringatan 
ulang tahun parlemen Mesir pada 
achir minggu ini dan bahwa ia 
akan menganggap pasukan2 Ing- 
geris jang sesudah itu ditempat- 
kan didaerah terusan Suez seba- 
gai .pasukan2 musuh”. 

jang 
lagi. 

api krisis baru P? n 

tahun 1936? 

EMBALAS .Fikiran Pembatija” 
Sdr. Djaswadi Jogja, termuat di 
KR No. 251 th. VI ta: 15-11-50 

mengenai: 

1, Pengumuman tentang  hanjutnja 
diembaten darurat di Progo- 

2. Reklame. 
Bersama ini diberi tahukan sbb.: 

Hal Pengumuman: 
1. Diembatan darurat untuk penum- 

pang hanjut pada tg. 11/11-50 diam 
1 22.30. 

2. Kabar tsb. diterima roleh Inspeksi 
DKA itu malam djuga pd djam 24.00. 

3. Kedjadian tsb. disampaikan sen: 
diri (persoonlijk) kepada RRI, Sk.2 
Nasional dan K.R: esoknia djam 11 00 
)Hari Minggu tg. 13/11- 50). 

4. Kedjadian ini disiarkan sebagai 
.berita” oleh RRI pada itu hari djuga 

dan oleh Nasional! dan K.R. pada kee- 
sokan harinja (hari Senen tg- 13/11- 50). 

(Sdr. Djaswadi diharap memeriksa 
sk.2 Nasional dan K.R: tsb. dimana di 
sebut lamanja gangguan dan djuga tjara 
meneruskan penumpang Jogja-Bandung 

pp). 
Hal Reklame: 

1. Reklame dalam arti . Menawarkan 
diri" Oleh DKA tidak diadakan, , 

2. Reklame jang bersifat . Eksposisi 

dan penerangan" dapat disaksikan pd 
pasar malam2 dil. (al. djuga dalam 
Sekaten di Jogja j. a-. d). 

D.K.A. selalu menghargai kritik sehat, 
baik setjara langsung, maupun liwat s.k. 

Jogjakarta, 15-11-1950. 
Inspektur Lalu Lintas dan Perniagaan 

D.K.A. daerah Jogjakarta, 

Djoko Soeleman. 
  

Tibet dan RRT tertjapai kata 
sepakat. 

prt DAN TIBET telah mentjapai kata sepakat, demikian salah 
seorang djurubitjara pemerintah India menerangkan hari Selasa 

“di Kalimpong. “ 
Sekarang soal Tibet ini sudah selesai, demikian ia seterusnja 

menerangkan. Berita ini diterima sesudah 24 djam permintaan Tibet 
untuk bantuan PBB diumumkan di Lake Success. 

Menurut keterangan djurubitja- 
ra ini pertempuran diseluruh Ti- 
bet sudah berhenti dan pemerin- 
tah Peking dan Lhasa sudah 
berhasil mentjapai persetudjuan 
tentang perhubungan antara Tibet 
dan RRT. 

Djurubitjara ini membenarkan 
djuga, ' bahwa 

  

“ 

aga Hazelhoff harus tinggalkan 
: Filipina. 

Ambassade Indonesia ta'akan beri visa. 
PER HAZELHOFFE, orang Belanda jang dituduh oleh Ambassade 

Indonesia di Manilla datang ke Filipina untuk berusaha mentjari 

pesawat terbang guna menolong pemimpin pemberontak ,,RMS' 

Soumokil, melarikan diri dari Ambon, telah menerima perintah dari 

Djawatan Imigrasi Filipina untuk meninggalkan Filipina ka hari 

Rebo ini. 

Pada hari Selasa jl. Hazeihoff me- 
ngatakan pada wartawan di Manil. 
la, bahwa ia telah diberitahukan 
oleh pembesar Imigrasi, bahwa ia 
tidak dapat tinggal satu hari lebih 
lama lagi di Manilla. Djawatan Imi- 
grasi Filipina telah “mengadakan 
persiapan2 dengan maskapai pener- 
bangan- Philippine Airlines untuk 
keberangkatan Hazelhoff pada hari 
Rebo ini. 

Hazelhoff menerangkan, ja akan 
memadjukan suatu protes terhadap 
perintah Djawatan Imigrasi Filipina 
itu, sebelum ia meninggalkan Fili- 
pina. Menurut Hazelhoff oleh Dja- 
watan Imigrasi Filipina tidak dibe- 
rikan alasan mengapa ia harus me- 
ninggalken Filiplaa. Olehnja dikemu 

  

  

120.000 Lampu teplok « siap 
. gantikan listrik.    

dana KURANG 120.000 buah' lampu teplok telah tersedia dan 
dengan meliwati Rukun2 Tetangga dalam kotapradja Semarang 

semuanja itu akan dibagi2kan kepada mereka terutama jang berlang- 
ganan listrik agar dengan demikian tidak mendjadi ,,kegelapan” bila 
nanti Aniem sewaktu2 terpaksa memutuskan aliran listriknja. Selain 
itu djuga minjak tanah kini telah 

Persediaan tersebut diselenggara- 
kan oleh Koperasi Pegawai Kota- 
pradja Semarang jang diketuai Mar- 
tomuljono, jang berazas memperba- 
iki perekonomian mereka. 

Diantara lebih kurang 7000 pega- 
wai sebagian besar sudah mendjadi 

.anggauta koperasi tersebut. 
Sementara itu didapat kabar, bah- 

wa Pengurus Besar »Sarekat : Buruh 
Listrik dan Gas Indonesia” jang di- 

' ketuai Kobarsih dan berkedudukan 
di Jogjakarta dalam suratnja kepa-. 
da Direksi Aniem di Surabaja Aa 
minta agar segala perintah2 dari 
pimpinan2 perusahaan Aniem setem. 
pat untuk memungut rekening atau 
memutuskan aliran listrik, djangan 
mengakibatkan tuduhan2 bahwa bu-. 
ruh menolak perintah (dienstweige:. 
ring) bila mana perintah2 itu tidak 
dapat dilakukan oleh buruh, ' 
Dalam pada itu tanggal 13/11 oleh 

Serekat Buruh Listrik dan Gas 

Indonesia Tjabang Na telah 
dikeluarkan perintah harian NG 

tertudja kepada anggauta2 SB. 

Semarang jg maksudnja tidak mem- 

bolehkan pemutusan aliran Matrik 

bersedia beberapa ribu liter. 

jang bertentangan dengan aksi pani- 
tia Penentang Kenaikan Tarip Aniem. 
Buruh/pegawai dilarang untuk ber- 

tindak sendiri2. 
Selangjutnja dinjatakan, bahwa 

organisasi tidak bertanggung djawab 
atas kedjadian2 jang diderita oleh 
anggauta/pegawai jang tidak tunduk 
pada perintah dan peraturan orga- 
nisasi. 

Perintah tersebut berlaku sampai 
ada MONIKA DU Le send organisasi. Ant. 

“164 Pengungsi dari Brebes | sedjumlah 77 gudang temba- 
| kau didaerah Besuki telah diba- Akibat terus menerus adanja 

'kekatjauan didaerah Sawahdja- ' 
djar kabupaten Brebes, maka kini 
di Gebang-ilir Losari tertjatat ter- 
“dapat 164 pengungsi dari daerah 
Brebes, 

Pengungsi tsb telah mendapat 
tundjangan dari Djawatan Sosial 
'sebanjak R. 1.266,— dan, beras. 
1 kg. Ant. 

Demikian berita U.P. dari Manilla. 

kakan bahwa ia masuk Filipina ana 
mendapat idzin untuk am Gua 
minggu lamanja. Ia baru sebelas 
hari di Manilla, kata Hazelhoff, jg. 
dengan tegas membantah, bahwa 2 
berhaluan komunis, dengan meng 
mukakan bukti2 tentang dirinja. 
Menurut Hazelhoff ia telah men- 

djadi koresponden dalam perang 
Rusia—Finlandia dan sekarang ia 
mendjadi wartawan lepas (freelance) 
bagi madjalah2 Amerika, diantara- 

nja ,Eisguire”, ,,Flain Talk” dan 
»Argosy”. Ia mengatakan, bahwa 
ja hendak membeberkan kedjadian2 
disekitar pemberontakan Ambon jg. 
berdjalan selama 8 bulan ini, dan 
jang menurut Hazelhoff telah disem- 
punji2-kan dibelakang tabir rahasia. 

Up mendapat kabar dari pihak jg 
berkuasa, bhw Ambassade Indonesia 
akan menolak untuk memberikan 
visa kepada Hazelhoff untuk masuk 
kedaerah Maluku selatan. 

Duta Belanda di Manilla, J. D. 
Bteenstra Toussaint, menerangkan 
kepada UP, bhw Duta Besar Indo- 

sia Alexander Maramis telah mene. 
mui dia mengenai Lerkara Hazelhoff, 
dan meuundjukkan, bahwa ia sedang 

' berusaha supaja Hazelhoff dapat 
meninggalkan Filipina setjara legal 
(sjah). Toussaint mengatakan, bhw 
baginja tidek enak, apabila Hazel- 
hoff menghilang setjara tidak sjah, 
dan akan merasa gembira, apabila 

| ia berangkat setjara sjah. Lebih ie- 

“kas ia pergi, lebih baik. 
Selandjutnja dikatakan oleh Tous- 

saint, bahwa Hazelhoff telah diber- 
hentikan dari kantor penerangan 
Belanda, baik di Amerika Serikat 
maupun di Canada, karena ia telah 
menjabotir politik “Indonesia jang 
didjalankan oleh kantor “trendi 

| Belanda. Ant. 

77 am 
ar 

Didapat dabar, bahwa baru2 

kar oleh orang2 jg tidak bertang- 
gung djawab. Menurut taksiran 
djumlah kerugian jang diderita 
karenanja tidak kurang dari 9 dju- 
ta rupijah. Kabar tadi tidak me- 
ngatakan apakah gudang2 tsb. 
kepunjaan onderneming atau bu- 
kan. Penjelidikan 
dang diadakan, Ant. 

pasukan2 rakjat 
Tibet bersama2 dengan sepasukan- 
ketjil RRT sudah tiba diibu-kota 

lebih landjut se- 

Tibet. Akan tetapi, katanja, tidak 
ada terdjadi pertempuran antara 
pasukan2 jang datang ini dengan 
pasukan2 Tibet, sedjak beberapa 
hari jg belakangan ini. Ant. Rtr. 

“Schuman tentang pertemu- 
an 4 Besar 

Menteri luar negeri  Peran- 
tjis, Robert Schuman, hari Se- 
lasa katakan, Perantjis setudju ada- 
nja pertemuan 4 Besar untuk me- 
njelesaikan setjara umum antara 
Timur dan Barat dgn Sovjet Uni. 
Tetapi ia menolak usul2 Sovjet 
belakangan ini sebagai dasar un- 
tuk rundingan tsb dan menjatakan 
Perantjis akan ikut serta dlm run- 
dingan, hanja, bila rundingan itu 
tak terbatas pada soal demiliteri- 
sasi Djerman. 

Schuman - mengadakan “ state- 
ment demikian dalam madjelis ren- 
dah Perantjis, sehari sesudah 
men-teri “luar negeri Inggeris 
Ernest Bevin. dgn terang2an me- 
nolak usul2 Sovjet untuk menga- 
dakan pertemuan 4 Besar tentang 
soal Djerman, berdasarkan state- 
ment Praha dari para menteri lu- 
ar negeri Eropa Timur belaka- 
ngan ini Ant. UP. 

   

  

   

AA tentara Amerika jang baru2 ini tiba di Timur Diauh: telah pda 

rat dekat Wonsan: (didaerah utara Korea). Denosn begitu maka kekuatan : 

tentara PBB bertambah. ANP. 

Polisi India menahan 3112 . 
djuta rupiah. 

Uang kertas jg diangkut dari Nepal ke India: 2) 

OLISI India di Delhi telah menahan 3,500,000 rupiah :uang kers 

tas dari pesawat terbang jg dicharter jg membawa M.P. Koirala, 

ketua Kongres Nasional Nepal, ke Delhi dari Patna hari Selasa. 

Kabarnja, pasukan2” Kongres Nepal merampas "uang tersebut 

sewaktu mereka menduduki kota Birganj pada “hari Sabtu jg, lalu. 

Djurubitjara Konggres Nepal di Biratnagar djatuh 

Delhi menjatakan, bahwa uang ter- ditongan pasukan2 

sebut kepunjaan Radja Nepal, Tri- kongres. 

buvasa, jg telah melarikan diri ke 

Delhi dari Khatmandu hari Sabtu 

jg lalu dan uang ini dibawa kesini 

untuk dikembalikan kepana radja 

tadi, 
Pasukan2 kongres Nepal jg seka- 

rang telah madju disepandjang 250 

mil difront Nepaltelah menjatakan, 

bahwa mereka bermaksud akan 

'mendirikan ,,pemerintahan rakjat« 

dibawah Radja Tribuvana. Demikian 

djvuga, mereka bermaksud untuk 

menghantjurkan kekuasaan perdana 

menteri Sir Mohan Shumsher Jung 

Bahadur Rana jg telah mengangkat 

tjutju Radja Tribuyana jg masih ber- 

umur 3 tahun djadi radja Nepal. 

Uang jg dirampas oleh polisi India 

hari Selasa itu akan disimpan dalam 

perbendaharaan pemerintah India 

untuk menanti keputusan mengenai. 

nja. Ant. Rtr. 
Sudah tiba pada pun- 
tjaknja. 

Dalam pada itu dikabarkan pula, 
bahwa perang saudara Nepal ini 

nampeknja telah sampai pada pun- 

tjaknja, ialah pada ketika pembe- 

rontakan terhadap perdana menteri 
feodal Nepal terdjadi diibu- kota 

Nepal sendiri. 
Menurut laporan wartawan harian 

Indian Times dari Putna, perdana 
menteri Nepal jg. memberontak ini 

telah kehilangan bantuan dari pa- 

sukan2 Ghurka jg. Giharapkannja 

itu. Dari Birma dikabarkan pula, 

bahwa Lembaga Ghurka di Birma 

dalam sidang luar biasa telah me- 
nerima resolusi: jg. menfjela keras 
tindakan perdana menteri Nepal jg. 
menurunkan Radja Tribuvana dari 
atas tachta keradjaan Nepal dan 
meminta supaja Birma djangan me- 
ngakui pemerintahan Rana itu. 

Ant.—UP. 

P.M. Nepal protes ke- 
pada India. 

Berita2 jg. diterima dari Alla- 

habai mengatakan, bahwa perdana 

menteri Nepal telah memprotes ke- 

pada pemerintah India terhadap di- 
pergunakannja daerah India oleh 
pasukan2 Kongres Nepal jg. menga- 

dakan pemberontakan. Ant.— UP. 

  

Anti Swapradja menggelora di 
Kalimantan Timur. 

Partai2 petjah djadi blok Islam-blok Nasional! 

(ee ENDE KR dari Samarinda mengabarkan, bhw suasana 
di Kalimantan Timur kini hangat lagi 

rakjat anti Swapradja. Belakangan ini bertambah menjala2 
gerakan 
setelah 

karena ' adanja 

rakjat mengetahui keadaan jg sebenarnja, bhw pehak Swapradja te- 
rus menerus berusaha mempertahankan  kedudukannja. 

Mula2nja pehak Swapradja ber- 
djandji akan menjerahkan kekuasa- 
annja kepada rakjat, tetapi kini hal 
itu dibantah oleh Swapradja sendiri, 
jg katanja ,,kalimat penjerahan” ha- 
njalah timbul diri wakil2 partai jg . 
anti Swapradja, jg kebanjakan buxan 
dari penduduk Tanah Kutsirasli (Ka- 
limantan Timur), tetapi berasal dari 
rakjat Kalimantan Selatan, 

Djokoprawiro tidak di- 
ui sebagai wakil 

rakjat 2 
Sebagaimana diketahui, kedudukan 

Swapradja: dibela olehangggota Par- 
lemen Djokoprawiro. dalam barle- 
men. Maka kedatangan Djokopra- 

" wiro ke Samarinda baru2 ini disam- 
but oleh rakjat dengan pamflet2, 
antaralain berbunji : ,,Siapakah jang 
menamakan kamu dan mengangkat 
kamusebagsi wakil rakjat ?” —,,Wa- 
kil rakjat, bukanlah mempertahan- 
kan swapradja jang dikutuk oleh 
rakjat.” 

Swapradja taburkan 
wang. 

Dari beberapa sumber a.l. di Sa. 
marinda, Tenggarong, Sanga2 Dalam, 
Balikpapan didapat kabar, pehak 
swapradja selalu menaburkan uang 
untuk pertahankan kedudukannja. 

Sehingga banjak pemimpin rakjat 
Ig. tadinja anti swapradja, kini 
membalik pro swapradja. Partaipo. 
litik #LN.I,” (Ikatan Nasional Indo- 

nesia) dulu mendjadi pelopor per- 
gerakan kemerdekaan di Kalimantan 

Timur, karena ada desas-desus ma- 
suk perangkap swapradja, dan agan. 
samar2 bela swapradja, kini sudah 
tidak berhorga lagi pada pandangan 
rakjat. 

Sajang berpetjah- 
belah. 

Dalam 'tjita2 untuk menghumba- 
|langkan Swapradja sangat disajang- 
kan partai? politik terpetjah belah, 
antara Blok Islam dan Rlok Nasio- 
nal. Kabarnja, perpetjahan ini dgn 
Gjalan halus dan tidak terasa, di- 
pompakan oleh golongan swapradja 
kepada para pemimpin parta2 tadi. 

Blok Isiam menghendaki pembu- 
baran Swapradja, dan hendaki lebih 

“dahulu dibentuk Dewan Perwakilan 
Daerah Sementara. Dengan adanja 
Dewan ini nanti tjita2 rakjat utk 

, menghumbalangkan Swapredja da- 
pat lekas berhasil dgn praktis dan 
setjara damal. Tetapi Blok Nasional 
berfaham 'sebaliknja, jaitu tidak 
mau »gn djalar perwakilan rakjat, 
bahkan sangat anti terbentuknja 
Dewan Perwakilan: rakjat. Mereka 
berpendapat Swapradja hendaklah 
dibubarkan dgn sekaligus. 

Kalau sampai tidak bubar, Blok 
Nasional akan mengandjurkan pe- 
mogokan, pemboikotan, dan  tjara2 

bagaimana lagi jg akan melemahkan 
Bwapradja. 

Berita2 jang diterima'dari Raxsul, 
ja'ni sebuah kota jang terletak 'oida 

erah perbatasan India—Nepsl, me- 
njatakan, bahwa pasukan2 Kongres 
Nasional jang berusaha menghapus- 
kan pemerintahan perdana menteri 
Nepal sekarang telah berhasil men- 
duduki Biratpagar, kota terbesar 

jang ketiga dalam keradjaan Nepal: 

Ant.—UP. 

Satu bataljon tentara 
Nepal membrontak. 

Menurut kabar jang belum  dibe: 
narkan dari Patna, propinsi Bihar, 
satu bataijon tentara Nepal telah 
membrontak melawan pen.erintah 
perdana menteri Nepal dan mengu- 
mumkan kesetiaannja pada radja 
Nepai jang telah diturunkan tata 
keradjaannia, demikian sumber jg 
lajak dipertjaja. Ant.—AFP. 

  

9g 

Pangeran Gyanendra 
Berusia 3 th. dinikahkan ? 

Menurut surat2 kabar India jg. 
terbit pada hari Selasa, perdana 
menteri Nepal telah menikahkan 
tjutjunja perempuan dgn. pangeran 
Gyanendra jg. baru berumur 3th. 
itu untuk memungkinkannja di 
batkan sebagai radja. 

Berita2 surat2 kabar 

  

menjebutkan umur pengantin pe- 
rempuannja dan hanja mengata- 
kan, bahwa pernikahan ini perlu, 
karena ' menurut adat- kebiasaan 
Nepal seorang putera mahkota jg. 
belum menikah tidak boleh naik 
tachta. Ant. UP. | 

Pembuka Chclbaud 

ditangkep. 

Seorang  djenderal jang telah 
pensiun dan 20 orang pengikutnja 
pada hari Selasa telah dimasuk- 
kan dalam pendjara karena diper-: 
salahkan membunuh Letnan. Kol. 
Carlos Delgado Chalbaud, ketua 
dari Dewan Legislatif Militer 
Venezuela. Ant. UP: 

Pemogokan umum 

Lumpuhkan usaha2: 
di Italia. 

Rangkaian pemogokan2 jang 
dilakukan oleh berdjuta-djuta kaum 
buruh pengangkutan dan industri 
di Italia pada hari Selasa ini tlh: 
melumpuhkan seluruh kesibukan 
usaha di Italia. Pemogokan umum 
ini dilakukan atas perintah baik 
organisasi2 buruh komunis. mau- 
pun serikat2 buruh 'non-komunis 
untuk menuntut kenaikan upah. 

Disemua kota besar sopir2 bis 
dan pengendara2 kendaraan. pe- 
ngangkutan mengambil bgn dim 
pemogokan umum jg berlangsung 
16 djam ini, sedangkan pemogok- 
an kaum buruh industri diseluruh 
propinsi Genoa dimulai  djam 10 
pagi dan berlangsung , 8“ djam la- 
manja, : 
  

  

Adik: Baji lahir telandjang, tapika 
lau mati kenapa dibungkus ? 

Kakak: Jaah kau apak segala apa 
ditanja! Dibungkus kain ten- 
tunja supaja tidak kedingi- 
nan, toh! 

(Suwsrno, Klaten), 

Isteri: Mas, kalau pergi pikagnja 
jangan terlalu melimt 

Suami: Tidak djeng! Saja pulangnja 
besok pagi, waktu fadjar, 
menjingsing! 

(S Kim Jogse)i 

na. 
itu tidak   

       



   
    

     sebagai a 

   
sedang diperbaiki dengan di 

ngi kedai2 semuanja berdjum- 
t rentjana beaja 

“ki akan di 

     

  

   

      

   
   
    

     

  

    

    

    

  

   

  

   

      

       

    

   
    

    
    

    

   

  

    

ng bulan ini telah 
in. Sebagai langkah pertama 
modal 16000, dipindjamkan 
ndjual2 dipasar dgn. tiada 

in (waarborg) f10 a f50 
bunga 4 pCt. sebulan. 
buah sekolah rakjat 

1 hantjur sama sekali semasa 
| geriija akan dibangun kembali dan 
3 buah lainnja jang rusak berat di- 

  

.000. 
3 n ai kepentingan rakjat dpt. 

dikemukakan, bahwa pembangunan 
“rumah jang tlh. hantjur akibat ge- 
rilja dibebaskan dari beaja rooilijn. 
Djuga soal pertanian diperhatikan 

“ all: dgn. pembuatan 3 buah dam dan 
perbaikan saluran2 air. Keuangan 
untuk itu didapatkan sebagian dari 
Na Pa saja dan dari desa. (O). 

Te kana PNI sidang. 

- Pada tanggal 2 dan 3 Desember 
1950 Dewan Partai Partai Na- 

. Sional Indonesia akan me- 
| ngadakan Rapat Pleno di Djakarta 
untuk membitjarakan soal : i 

Politik Luar Negeri dan sikap se- 
landjutnja dari PNI sebagai Partai 
oposisi. 

 Kjai Hadji Guthron me- 
: ninggal 

Hari Achad jl. diantar oleh le- 
bih kurang 5000 orang, djenazah 
Kjai H. Gufhron dimakamkan di 
kuburan Karangtembok Surabaja. 

Almarhum wafat pada tanggal 
LI/1 dirumahnja. 
Kjai H. Gufhron adalah seorang 

Kjai jang kenamaan di Djawa Ti- 
mur, terutama di Surabaja dan 
bagi 10 hari pulang dari Tanah Sutji 

gai kepala rombongan para 

luku Selatan” belum 

8 “ateu pernjataan? 
adalah, hemat kita, ke 

anasir2 kolonia! 
belah dan mengadu- 

a itu. Dan usaha ini 
dilandjutkan. Djika jg 

lagi, tetu ditjari 

      

    
    
   
   
   
    

emberontak. Karena 
bangsa Indo- 

   

Girinja bukan bang- 
, , maka “mudahlah 

'hatinja, bahwa Kiai H.. (Gufhron mendjadi Kata 

beban Lab dalam 

| perbaiki dengan beaja seluruhnja ' 

TN anne Ine. der 'a, “hadji dan mendjadi utu- 
mikian itu. san PHI . 

vi K ra 
mo #prandang Tea Pa £ aa pegen, : 

esponden kita. Djembatan itu sekarang dlm keadaan 

'Dalam lapangan pergerakan - 

“demikian. Wali: bar 

bat politik bumi hangus jl. Didjelaskannja, bah- I 
djaan itu makan waktu kl. 3 bulan, 

musim hudjan terpaksa harus ditunda dan 
tetapi NB 
baru akan selesai 

  Yr 

sul Nahdotul "Ulama daerah Su- 
rabaja dan ketua Panitia Hadji 
tersebut Tjabang Surabaja. 
Almarhtm wafat dalam usia 

lebih kurang 45 R3 Ant. " 

50 Persen Watu bagi h 
Wartawan. 

Atas usaha »Persatusn Warta- 
wan Indonesia” Kring Besuki, 
musai tgl 13/11, wartawan didz- 
erah suki jang naik otobus 
milik N.V, Intern jg berpusat ' di 
Djember diperbolehkan memba- 
jar 50 pCt. dari harga kartjis. 

Tjara mendapat potongan, me- 
nundjukkan kartupers dan surat 
keresahan dari perusahaan oto- 
bus N,V Intern.— Ant. 

Telah lahir pada tanggal 12 - 
Nopember 1950 anak kami Z 
jang pertama : 3 

R. Martinus Pri. Hendratmoko. 
Anak dan ibu dalam keadaan 
sehat wal afiat. 

Keluarga : 
J. Soeriptchardjono. 
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PEROBAHAN 
F HARGA " 

mi RADIO- ONDERDELEN 
mM RADIO-REPARASI 
mi RADIO - TOESTELLEN 

HARGA/ONGK. TURUN 
SERVICE dgn. GARANSI 
Masih sedia: Strikan listrik, 

Patjinen 7 - Telp. 750 - Jogia-     |itu didjadjah 

  nga PERIOLONGAN 

    

   
bab Republik : 

milik dari putera2 
   

  

   

      

    

    

Diharap kepada sdr2. penonton jang menemukan 

MANTOL - dari 
diatas kursi klas JII 
dl pertundjukan ,MARCO POLO” djam 5 sore 
tg. 15 ini bulan mengembalikan kepada directie. 
Segala ongkos diganti. 

GABARDIN 
dalam bioscoop ,,REX”, 4   
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Lampu Neon, Berko K-- 
Philips. Ie ! 

0 KOTAGEDE')| 

  

      

   

2 

| Sep-ku akan berkundjung | 3 
kepada kita nanti malam, 1 5 
Baik-baik dan masak jang 

Lalietawa 

  

           
      

   

| Pkabariah anakktr, Siagkan 

  

        

    

  

i Ba ah kidangan sehari-hari, 

| Eni Kakan (tetapi, penganan P. £ 

Kr SN na Oalmbsom « dan serahkanla 
     

               Ikes semuanya kepada marga: 

rme jang nengdanNan ini,    
   

    

   

   
     

  

    

  

     

      

     

      

      
  

  

Ki mami... terimalah pudjian saja njonja. 
Suami njonja harus bersjukur-kahgga 
kie istri sedjati. 

sep-ku amat gembira karenanja 
nh s   

f. Dea, Ihidonaos Hi sungguh Ba 3 

   (Kanda, dj anganlah kam memusdji dinda, 
  

  
Lezat jnik Sa sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan 

istimewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini ' 

meninggikan rasa asli dari tisp makanan dan membuat " f8 

hidangan mendjadi hidangan pesta... ......... , 

ketjuali dari itu ia sunggah menjahatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin? A dan D. 

    

    

          

telapi bubillah Dalmboown # Lebih-lebih 
oleh karena kanda selandjutnja 'iap | 

"1 hari akan - 

makan senik- 
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Djam bitjara: 8—12, 5-7. 

Hotel Djokia kamar la. 
Malioboro 10 — Lea . 

Jokter SARDADI 
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taranja Alan Hale 
tidak ketinggalan. 

Maka untuk dapat tempat jang baik pesan 
tempat.Joket dibuka djii10—12 siang, tiap2 hari. 

(Adv. of Marco Polo) 

sekali. nilainja. 

  

7 Mulai 

patient 

28 di Djalan 
Resonegaran 3 
(Sagan) Jogja. 

menerima 

lagi. 

    

  

  

  

  

  

    

    
    

   

   

  

           
      

  

176—11 TERIMA KASIH. 1672 

z LS 50 DI - 

« LEBIH GAMPANG... LEBIH BAEK.... SATU TIARA JANG ang 

"| UNTUK MENGISI, MENJIMPEN DAN MENDJAGA TINTA DAN 

MENGATUR DJALANNJA 

karena anas ber 5" FA H 

Mes ana : ar 2. KA ea mega 
, ym, 1! N ! jang sempurna, Parker "S1 jang baru 

Ban s ! mempunjat Ijarak mengisi jang gampang 

SI 2 pnya edan 
ebi Sana kertas. Miangah cin Kota InedagA 

3 "aa supsia 2. angan atau ' botjor —tida 

mal : ' Tag ru PA ulu tinta arker uper- ' 

1 an Na 3 yang ba aa P3 Ta Kn Ma 

engan tjara mengisi 2 ne 
ku Sela- - 1 tea Menjaksi an so kata Soe: jang mengagumken, ia-itu Ban 

Pe batang pe- 

(lero-moinic skil 

      
   

  

   

, 'Ambon, boieh 
belum mendapat 

a dari Lu pute- 

  
Ine Baystem 

42 Fashion Pendimy Award Winnaa 
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New 515 worlds 

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

Djalan Djambrut 16 (Nieuwelaan) Djakarta 

gagangnis. YKY 

most wartid pen 
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Ae G. V/5" 
“ ELAN G. 

Pengurus: 
( R.A. SOEDIRMAN) .   

— PERHATIAN! — 
'TUKANG2 DJAHIT 

CONEFECTIE 
BISA HUBUNGAN 

' SAMA: 

PERUSAHAAN DJAHIT 

"DAYA" 
DJL, GONDOMANAN No. 17 

TOGIA. |       

  

    

Tyrone Power " : 2 LUXOp 

MALAM INI 

"THE BLACK SWAN” 
Tieritera badiak laut. Technicolor. 

Penghantar: BERITA TANAH AiR No. 168. 

17 th. keatas, Djam: 17.—, 19.5 dan 21.— 

  

  

tama utk sdr2 Rang 

sa Tionghos besar 

“ 

1 

“GUM., YOGI R F X MALAM INI DJAM 
ASIROLOOG 'achli nudium, 1 | SEGALA U HUR 1 Y ilmu bintang, bisa menerangkan Pinem n Senat Maa SE 9 hal dari peruntungan peker- an NA AN 

djaan, hal dagang dan per- CARY COOPER i Marco Polo (Gary 
pJjadoan dil. dibantu oleh bebe- ““' PERDJALANAN Cooper) tidak. nging juga bisa berobat sakit ambeien rapa bintang pilem 4 pa bagi penggemar lajar 

bawasir dll. penjakit. jang terkenal, dian. Marco Polo putih di Jogja, teru 

157-—11 

    

Maureen O'hara 

176—11 
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  — MOHON DIRI.   
Berhubung dengan kepindahan kami dan keberangkatan “kami 

sekeluarga ke Djakarta, maka, karena tempota' mmengidainkan un- 
« tuk mengundjungi para familie, teman? dan kawan2, dengan ini ka- 

mi sekeluarga mohon diri, 
Atas segala kesalahan dan kechilafan kami mohon diperma'afkan. 

Jogjakarta, 16—11—1950. 
168—11 

DITJARI: 

(DISELURUH INDONESIA) 
BEBERAPA COLPORTEUR JANG BONAFIDE, BERPENGALAMAN. 
DAPAT GADJIH DAN PROVISI. DITEMPATKAN DI TEMPAT PELAMAR, 

  

"ECONOMIC . 
177—11 Djalan Kabupaten 46 — Banduno, 

Keluarga R. ROESLAN NITIWIDIKDHO. 

Pelamar2 selokus mungkin mengadakan perhubungan dengan surat kepada , 

"KANTOR AD?2ERTENSI & REKLAME :     

| HAMPIR SELESAI 
Ditjitak atas kertas baik, 

» berwarna tiga dan 
.. bergambar. 

BERAPA HARGANJA, SEDIKIT HARI LAGI DIUMUMKAN. 
V TATA USAHA 

dikenai 24 
TUGU 4 Lah, JOGAKARTA.       
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