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| Walaupun Indonesia baru sadja 
.mentjapai tempatnja sbg suatu ne. 

»mempunjai hak sama dim 
ad 2 jg merdeka dan 

4 mulai mengadakan perhubungan2 
“persahabatan dg rakjat Amerika, 
| sedjarah perhubungan kita boleh 

2 Sikatakan tih ada sedjak beberapa 

tahun jg lalu. Beperti diketahui, 
 programa ini membawa suara Indo- 

nesia Merdeka ke seluruh Indonesia 
untuk beberaya tahun lamanja. Su- 

0. 8&ra Indonesia ditudjukan kpd ke- 
000 merdekaan dan pengakuan Interna- 

tional. Berita2 jg benar jang disiar- 

  

    
   

   

  

| kan oleh, Suara Amerika tentang 
| “kesulit sIndonesia adalah suatu 
bantuan jg besar bagi rakjat Indo- 

| nesia jg berkelai utk kemerdekaan 
Gi negeri mereka sendiri. Dan -penji- 

| @ran warta berita itu memberi so- 
e . Kongan: enarik perhatian dunia 

earah | jig berdasarkan 2. kearah 
   

      

  

a | keadilan utk kemerdekaan rakjat 

Perhubungan Indonesia Amerika 
| Serikat mengambil lagi suatu sifat 
Jang tertentu dengan bentuk komi- 
te djasa2 baik. Meskipun demikian 

: sa masalah Indone - | sia tanggung djewab jang terpen- Papan kepada Dewan Kea- 

     

UI Oleh karena ia berada di Amerika 
20 Serikat, maka ia merasa perlu utk 

mendjelaskan hat ini dengan menja 
takan penghargaan dan terima ka- 
sih . ta? terhingga atas perto- 
longan jang diberikan oleh negara2 
lain dari sehabat2 Indonesia jang 
rapat menudju penjelesaian soal 

Perwakilan A.S. dalam komite 
untuk djasa djasa baik mempunjai 

—. Kedudukan istimewa, oleh karena 
0 Amerika diangkat sbg. wakil dalam 
|... Komite tsb. menurut persetudjuan 

ke-dua negeri jang dipilih oleh 
|. Ke dua pihak jang berkepentingan, 
|. Pada waktu itu perhubungan In- 

|. Gonesia dengan A.8. jang dimulai 
a |setjara pertemuan perseorangan dg 

2g “3 lambat laun berkembang sampai 4 

    

    

    

   

   

     

    

  

   

   

   
     

   
    

    

  

   

     
   

atu pengertian jang lebih baik 
1 penghargaan satu sama lain. 

| 1 Anggsuta2 perwakilan Amerika 
|. “berhubungan rapat dg pemimpin? . 

. Indonesia dg siapa mereka dapat 
. men 4 tabir belakang kebuda. 

| jaan dan kepolitikan Indonesia. 
karena itulah State Depart- ' 

1 masa ini sedang mendapat 
eranga n fentang soal Indonesia 

orang2 jang mengalami Ke- 

      

2 berkenaan dg soal tsb. 
tnja Mr. Rum mengata- 
ik nja bhw persahaba- 
ekarang ada diantara Ind- 

p: tkan atas pengertian satu 

UN Yi — NOMOR 255 

kundjungannja keAmerika Serikat, Menteri L.N. Mr. Mob. 
Pan pada Sabtu malam jl djam 18.30 waktu Djawa mengutjap 
0 kan suatu pidato dimuka tjorong radio the , Voice of Amerika" 

| di New York. Dalam pidato tsb Rum a.l. mengatakan, bahwa ia 
sungguh bergirang hati dapat menjiarkan suara Indonesia Merdeka 
melalui programa Suara Amerika, — 
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As 

. "Dengan seringnja pertemuan dian- 
tara pemimpin? Indonesia dan A.S. 
maka sbg akibatnja persahabatan 
'jg sehat masti tertjapai. Dgn hal 

demikian maka tih njata bhw di- 
mana2 sadja mungkin persahabatan 
demikian dapat memimpin kearah 
kerdja sama ekonomi dan perda- 

angan diantara kedua negeri itu, 
meskipun dikatakan, bhw sekarang 
kerdja sama ini teristimewa berarti 
bhw A. ., karena pentjapaian ke- 
merdekaannja lebih dulu dan kema- 
djuan2- ekonominja jg maha besar, 
akan memberi bantuan kepada In- 
donesia jg baru sadja menjapai ke- 
merdeka 2 
Indonesia menghendaki bantuan 

tsb agar dapat mengatasi akibat2 
dari ke: waktu memperdjo- 

angkan kemerdekaannja. Djikalau 
hal ini tidak M'ngkin maka tidak 
akan salah P€?eertian dari kedua 
fihak mau mengertian pendapatnja 
masing2, Untung besar bagi Indo- 
nesia karena tidak berapa lama se- 
telah pengakuan kemerdekaannja 
waktu sangat membutuhi bantuan, 
maka Indonesia diberikan sokongan 
setjara bantuan Marshall. Pindjam- 
an tsb diatas dgo pertolangan2 jg 
luas akibatnjd perdjandian kerdja 
sama perekonomian jg buru ini di 
tanda tangani diantara “Amerika 
Gap Negeri Indonesia. 

  

  

    

L. N. Indon 
telah. tiba di Nederland dari New 
York. Dilapang Shippholl beliau 
disambut oleh Maarseveen dan 
Mr. Blom. Duta besar Indonesia 
untuk Brusel, Prantjis, Skandina- 
via dan Vatikalan, hadir djuga dlm 
penjambutan itu. Selandjutnja utk 
beberapa waktu lamanja mereka 
akan tinggal di Nederland utk 
bertukar “pikiran dgn Rum me- 
ngenai -politik L.N. Indonesia. (I) 

Konp. Uni djam 9.30 malam. 

Hari ini akan dimulai konpe- 
rensi Uni Indonesia-Belanda di 
Den Haag. Pembukaan konp. itu 
akan disiarkan oleh radio Belanda 
(gel. 13.96 dan 16.88), dan dapat 
ditangkap pada djam 9.30 malam. 

Atjeh tuntut Irian 
3000 Rakjat Atjeh di Kotara- 

dja dalam rapatnja kemarin sore 
mengambil rosi menuntut Irian 
Barat segera masuk R.I. Isijang 
penting dari mosi tsb ialah me- 

     

     Penata Pa i Sumatra 
|. Perdagangan dz 

berikan keterangan 
|... gangan dan perindustrian didaerah 

| Keterangan salah seorang Kepala 
| Djawatan menjatakan, pa Spin 
D0 'tarasa kurang sangat bagi perusa- 
00 haan2 didaerah jai dalah keku- 

|... rangan modal Dinjatakan k pan, 
bahwa baiknja Naa 
mendirikan satu bank jang dapat 
memberikaz 

     

  

   
     

     

         
     

  

   

   
  

GL ngan Pan y Sudah sangat berkurang. Tapi dia- 
3 4 ra t tu wengikat Kuil bahwa dari beberapa pelabuhan 

13 Ke 2 jang dila” telah dilakukan penjelundupan se- 
Et jat sekarang tjara ,,legaal”, misalnja dgn djalan 
Ws R annja Sai — bahwa - menutupi djumlah timbangan ba- 
"3 |. sistim Bank Rakjat masi kolonial rang jang dikeluarkan sebenarnja. 
4 Apakah bank: “dimakan Na “Terhadap soal ini terus dilakukan 

|. berdirikan itu dinamakan Bank Pe- Pembersihan, 
15 ul atau bukan, itu tidak men- “ Kalangan anggota? Parlemen me” Lag soal, melainkan hendaknja, njatakan, bahwa di. Djawa sudah (0 pemberiun. pindjaman djanganlah mendjadi rahasia umum, bahwa ada 19 3 Bt, Oa D0 “penjelundupan pemasukan mas ke 

5 0. K agan tenaga, baik dalam Sumatra Selatan dengan tjara be- LA n perusahaan maupun admi- sar?an, akan tetapi fihak resmi di 4 sunistrasi jang terdapat didaerah ini Sumatra Selatan itu heran, karena 
Ke diatask | diPalembang sendiri tak pernah. 
1 Danar ng Ar, dodas- desus sedemikian, 

pemerintah segera 

  

      

nuntut kepada pemerintah R. I. 

baru2 ini jang dilangsungkan antara wakil2 
€ elatan dengan rombongan seksi 

: dustrian dari .'arlemen, fihak propinsi mem- 
1 tentang perkembangan2 dan kesulitan2 perda- 

ini. 

sudah tertjatat tidak kurang dari 
50 produksi koperasi jang telah me- 

minta bantuan dari Pemerintah. 
Sebagian besar koperasi karet. 

Dalam menghadapi penjelundupan, 
diterangkan bahwa pada umumnja 
ihal ini didaerah Sumatra Selatan 
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of America” 
  

supaja tahun ini djuga berhasil 
menarik Irian Barat masuk'R, I. 

Diharapkan penjelesaian soal 
Irian itu dapat ditjapai dengan 
djalan diplomasi dan diperingat- 
kan bahwa kalau dengan djalan 
diplomasi itu gagal djuga, maka 
konsekwensinja akan mergikan 
pemerintah Belanda. Sembojan 
»Sebelum matahari '5i terbit Irian 
Barat sudah masuk R. IL.“ harus 
mendjadi kenjataan. demikiau se- 
ruan mosi tsb. Ant 

Presiden menengok ibunja 
Kemarin siang djam 2 Presiden. 

Sukarno telah bertolak dengan Pe- 
sawat terbang ke Malang dan sete. 
rusnja menudju dengan menumpang 

kereta api istimewa ke Blitar ustuk 
menengok ibuda jagg padawaktu ini 
sedang sakit. Presiden diikuti a.l 
oleh Prof. Dr. Asikin dan Mr. Abdul 
Gafar Pringgodigdo. Menurut rentja- 
na Presiden hari ini akan kembalike 
Djakarta, RD 

HARIAN UMUM 
an oleh Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat” (Anggauta S. P. S.) 

Pendirian Antika be- 
lum berebah. 

Terhadap Irian. 

Baru2 ini dgn tidak diduga2 be- 
rita Reuter jg karena kesalahan 
technik bilang suatu baris, seolah2 
Amerika Serekat akan memberi ban- 
Ivan kep. negeri Bld apabila Indo- 
nesia mengadjukan tuntutan kpd 
Irian Barat. Berhubung dgn itu 
pembesar2 Amerika di Washinton, 
menerangkan bhw pendirian Ame- 
rika dlm soal itu belum berobah 
ialah Amerika sekali2 tidak berbu- 
at untuk mengadakan desakan kpd 
masing2 fihak mengenai penjelesa- 
ian masalah tsb. Tetapi Amerika 

pasti akan mengginakan pengaruh: 
nja mergensi penjelesaian masalah 
Irian jaitu bhw masalah ini harus 
Giselesaikan dgn djalan damai. Pem. 
Amerika dgn penuh perhatian 
menghadapi Konp. tentang Irian 

ig akan diadakan di Den Haag. 

Penduduk Canton me- 
ngungsi. 

Berita dari Cantor jg diterima di 

. Hongkong mengatakan, bahwa Pem- 

besar2 disana dengan sangat mena- 

sehatkan, supaja penduduk sipil jg 

tidak perlu sekali tinggal dikota 

Canton, mengungsi keluar dalam 

waktu 3 hari. 

Fabarnja pengungsian itu perlu, 

berhubung dengan kemungkinan se- 

raugan udara dari pihak Serikat. 

BBC. 

  

Usaha penjelesaian perdjuangan 
di Djawa Barat. 

NSTRUKSI2 dari Perdana Menteri untuk pelaksanaan maklumat 
pemerintah mengenai usaha 

jang bersendjata dan masih ada di 
Gubernur Djawa Barat. 

Gubernur menerangkan kepada 
»Antara”, bahwa menurut instruksi 
itu jang mendjadi tempat melapor- 

kan diri ialah kawedanan dimana 
Wedana, sebagai ketua penerimaan 

menerima anggauta2 badan perdju- 
angan itu. Kepada Wedana itu sen. 
Gjata2 diserahkan dan anggauta2 
badan perdjuangan menerima surat 

penerimaan tentang matjam sendja- 
ta jang telah diserahkan itu. Dika- 
wedanan pula anggauta2 badan per 
Gjuangan itu ditanja sanggup tidak 
nja masik Apri atau polisi, kalau 

tidak orang itu boleh meminta ban- 
tuan pemerintah untuk mentjarikan 

pekerdjaan atau pulang ke kam 
pungnja masing2. Kalau “perlu We. 
Gana bisa meminta bantuan tentara 
Gan polisi dalam melakukan tugas 
menjelenggarakan 'instruksi2 itu. 
Dari kawedanan anggauta2 badan 
perdjuarngan itu akan dikirimkan 
ke kota2 kabupaten jg merupakan 
pusat2 pelaporan dimana mereka 
akan diasramakan dalam asrama 
rehabilitasi tenaga perdjuangan. Di 
kabupaten2 itu diadakan panitia jg. 
terdiri atas KMK atau KMKB, Bupa- 
ti atau Walikota dan polisi. Demi- 
kian ringkasnja instruksi itu. 

Selandjutnja Gubernur menerang- 
Kan, bahwa sedjak saat anggauta2 
badan perdjuangan menjerahkan 
sendjatanja, makanan, penginapan 
Gan pemeliharaan mereka selandjut. 
nja adalah tanggung djawab peme- 
rintah. Persiapan2 telah dimulai 

dan kepada kabupaten? selah diki- 
rimkan instruksi2 utk pembikinan 
tempat? penampungan. 

Gubernur berpendapat, bhw usaha 
itu akan baniak memakan ongkos, 
tapi pengeluaran untuk itu bisa 
dipertanggung djawabkan karena 
kalau dibandingkan dengan besarnja 
“kerusaan2 akibat pertempuran, ma- 
ka ongkos itu tidak seberapa. 

Si 

pangan ke kongres Muslimin 
Karachi sejogjanja 

dilengkapi ! 

Berhubung dengan akan” di- 
langsungkan Kongres Muslimin 
Sedunia di Karachie dalam bufan 
Desember j.a.d. dimana djuga 
Delegasi Muslimin Indonesia tu- 
rut hadir dibawah pimpinan Dr. 
Sukiman, dari pehak Masjumi di- 

. dapat kabar, bahwa kongres itu : 
penting sekali, terutama mengha- 
dapi probleem keruntuhan budi 
dan achlak serta kelemahan ke- 
jakinan keagamaan dan ketuhanan 

“ manusia dewasa ini, akibat dari 
faham materialisme dan atheisme 
jang mendjadikan manusia" teran- 
tjam oleh bahaja kebinasaan batin 
“dan lahir jang total. 

» Mengenai | susunan Delegasi 
Muslimin Indonesia dinjatakan su- 
dah baik. Hanja akan lebih bi-- 

. djaksana bila dari tenaga2 per 
' fjipta Kongres Muslimin Indonesia. 

ing lalu dibawa. serta ditambah 

  

2 ja aa 
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penjelesaian soal badan2 perdjuangan 
gunung2, kini telah diterima oleh 

Instrulsi itu terdiri @ tas 16 fasal dan berisi 
.-petundjuk2 penjelenggaraannja: Mer TEMAN NE M RetaT . 

  

dengan Pemuka Anggauta- Besar 
KMI dan Pemuda PSII, sehingga 
lebih representatief mewakili se- 
luruh Ummat Islam Indonesia dgn 
tidak terketjuali. 

Sebagai bahan baik organisasi 
maupun konsepsi. maka  bahan2 
jang disiapkan K MI tahun jang 
lalu dengan penjempurnaan disana 
sini dapat dibawa keforum Islam 
Internasional itu. Demikian utjap- 
an pehak tsb. — 

   
  

Langganan : 
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Adpertensi : 
1 milimeter, 1 kolom ..f 0.50     "3 

SENEN 20 NOPEMBER 1950 
  

400.000 pas RRT dibatas Man- 
Churia 

Pasukan2 Utara mundur. 
JURUBITJARA Markas Besar Djenderal Mac Azrthur di Tokyo 

D kemarin menjatakan, bahwa pasukan2 Korea Utara kini sedang 
mengadakan gerakan2 mundur setempat2 diseluruh front jg 250 mil 

pandjangnja itu. Dalam pada itu ia mengatakan bhw markas besar 

PBB belum mengetahui, apa jang tersembunji dibelakang gerakan2 

mundur pasukan2 Korea Utara itu. y 

Akan tetapi, demikian djuru- 
bitjara tsb. adanja kira2 200 
sampai 400.000 orang pasukan2 
RRT tidak djauh disebelah utara 
perbatasan Manchuria mempe- 
ngaruhi keadaan dan merupakan 
suatu soal jg mengchawatirkan. 
Sumber2 lain menafsir djumlah 
pasukan2 RRT jg ada didaerah 
perbatasan Manchuria itu ada 
500.000 orang. — 

Hanoi didekati. 

Djurubitjara militer Perantjis 
di Saigon kemarin menerangkan, 
bahwa pasukan2 Ho Chi Minh 
berhatsil merebut menara pendja- 
gaan di Hadong, jang letaknja 
hanja beberapa mil sadja dari 
Hanoi. 

Menurut djurubitjara tadi pasu- 
kan2 Perantjis disana tlh berchia- 
nat, sehingga fihak Viet Minh 
mendapat merebut menara tadi. 

Sementara itu pesawat2 pelem- 
par bom dan peluru Perantjis 
tih menghantjurkan sebuah djem- 
batan didekat CCaobang dan 
menghantjurkan sebuah benteng 
jg letaknja 70 mil sebelah barat 
laut Hanoi. Ant. 

DIPUKUL MUNDUR 

Menurut berita jg diterima di 
New Delhi pasukan2 pemerintah 
Nepal tlh dipukul mundur oleh 
pasukan2 Kongres Nepal didekat 
Birganj pada hari Sabtu. Berganj 
jg letaknja 5 mil dari tapal batas 
India dipertahankan dengan kuat 
oleh pasukan Kongres. 

Pertahanan pasukan2 Kongres 
di kota tsb ditambah dengan bala 
bantuan jang didatangkan dari 
Raxaul jg letaknja ditapal batas 
India-Nepal. | 

  

U PATJARA PEMAKAMAN KEMBALI DJENAZAH AMIR cs: 
  

Berdjandji melandjutkan tugas dan 
Warisan 

Kawan2 perdjuangan almarhum 
Bekal Mariah orang berebut muka kemarin waktu akan 

memberi penghormatan pengbabisan pada djenazah2 Amir cs 
didesa Ngalijan Ik. 3 km sebelah selatan Karang-nnjar (Surakarta). 
Mereka adalah almarhum Amir Sjarifrudin, Oei Gwee Hwat, Sar- 
djono, Ronomarsono, Katamhadi, Harjono. Maruto Darusman, Djo- 
jokosujono. D. Mangku, Suripno, dan Sukarno, berdjadjar2 dalam 
pati terbuka dibawah lambaian bendera2 
putih dan merah Palu Arit.- 

Meskipun agak repot mengatur- 
nja, toch djalan atjaranja beres. 
Tapi atas permintaan para keluar- 
ga pahlawan? buruh tersebut, peng- 
hormatan bagi mereka jang. hadir 
terpaksa dihentikan untuk memper- 
tjepat pemakamannja. Makam2nja 
jang baru, jg sudah disemen dasar 
tanahnja, adalah tempat liang ku- 
burnja jang dulu jarg ukurannja 
8 kali 279 meter, didalam mana 
nanti berdjedjar2 diletaknja. 

Pada upatjara pemakaman kem- 
baii djenazah2 Amir«cs. ini hadir 
antara lain Alimin dari CCpKi, 
Diaetun djuga dari CCPKI, Tan 
Ling Djie jang tak mau muntjul- 
kan hidungnja dimuka umum, dan 
ijanda2 dari semua almarhum se- 
lain Lati isteri Suripno, jang menu- 
rut teigram akan datang djuga dari 

Nederland. Sajang dari pemerintah 
pusat tak kelihatan berkundjung, 
jang djuga waktu itu diundang un- 
tuk dimistekan sambutan sebagai 
penghormatan pada mereka jang 
sudah mendahului kita. , 

Sebelum diadakan penghormatan 
penghabisan dari hadirin tadi, ma- 
ka dibatjakan dulu oleh saudara 
Djaetun dari CCPKI riwajat singkat 
dari pera almarhum 11 orang ter- 
sebut. Dalam keterangannja dika- 
bag antara lain, bahwa jang di. 
namakan peristiwa Madiun itu bu- 
kanlah maksud mereka untuk mem- 
berontak terhadap pemerintah RI, 
Aan akan mempertahankan ia 
diri, kareha seruan Presiden Sukarno tak 

  

4 itu mereka, jang turut dalam 
, "peng ata di Madiun” itu akan 

Gi iskeh,/ Pula mereka waktu itu ba 
Ai 3 HE Le      

  
   

  

setengah tiang: Merah 

sudah di ,,vogelvrij verklaard”, hing- 
ga tak dapat membela diri, kalau 
tidak dengan tjara mempertahankan 
Giri dengan sendjata. Sebagai achir 
kata Djaetun mengharapkan kepada 
para hadirin supaja meneruskan 

tjita2 mereka jang dianggap sangat: 
sutji itu untuk memberikan keme- 

nangan bagi kaum jang tertindas. 

11.30 Pemakaman 
kembali. 

Kurang lebih djam 11.30 dimulai 
upatjara pemakaman kembali dje. 
nazah2 mereka dengan didahului 
Oleh djenazah Amir dengan setjara 
agama Kristen, Kemudian almarhum 
kawan2nja 

Sambutan, 
Selesai ini dan penaburan bunga, 

dilandjutkan dgn sambutan? dari 

hadirin. Karena wakil pemerintah 
pusat tak hadir, maka hanja dari 
pemerintah daerah jang menjambut. 
Pokok pedato wakil pemeriatah 
daerah ia'lah menjampaikan duka 
tiita kepada keluarga jang sudah 
ditinggalkan oleh suaminja, dan 
hormat pudji pada panitia perawa- 
tan djenazah bahwa pemakaman 
kembali ini dilakukan dengan sua- 
sana tenang dan teratur, 

Sebagai wakil dari Sentral Biro 
Sobsi bitjara saudara Tsugito jang 
memberi salam jang penghabisan 
pada para almarhum. 

Pula menjatakan kejakinannja, 
bahwa klas buruh Indonesia dan 
klas buruh sedunia akan tetap pada 
pendiriannja mentjapai terudjutnja 
masjarakat sosialistis. 
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Argentinia menuntut 
Falkland. 

Argentinia telah menuntut haknja 
atas kepulauan Falkland, Falkland 
merupakan si atu djadjahan Inggris. 

Disamping itu Argentin,a menun- 
tut kepulauan South George, South 
Saniwich dan daerah kutub selatan 
jang berdekatan dengan Argentinia. 

  

Palestina dalam DK. 

Dewan Keamanan PBB pada hari 
Djum'at jl meneruskan semua tu- 
Guhan2, Israel, Mesir dan Jordania 
mengenai pelanggaran? perbatasan 
kepada Panitya2 perletakan sendjata 
bersama dan minta kpd Panitya itu 
utk memperhatikan sungguh2 tudu- 
han Mesir tentang pengusiran orang2 
Arab Palestina, 
Dengan suara 9 lawan 0 dan 2 

blanco Dewan Keamanan menerima 
baik usul bers”ma jang diadjukan 
oleh Inggeris, Amerika Serikat dan 
Perantjis berisi permintaan kepada 
pemerintah2 jang bersangkutan, su- 
paja djangan mengambil tindakan 
lagi mengenai pemindahan orang2 
melalui perbatasan Internasional 
atau garis2 perletakan sendjata. 

  

Duta besar Perantjis tiba. 

Duta besar Perantjis jg. pertama 
Gi Indonesia, Henry Gaudie Saptu 
siang tiba di Djakarta. 
» Henry Gaugie pernah 
Wakil kepala perwakilan 
Gi Budapest. 

Perantjis 

—.—n mn 

Djakarta Raja kemarin 
pagi sepi. 

“Atas perintah komandan mili- 
ter kota besar Djakarta Raja, 
segenap penduduk Djakarta, Dja- 
tinegara dan Tandjungpriok tidak 
di-idzinkan keluar dari rumahnja 
masing2 dan berada di djalan2. 
Penghentian lalu-lintas didjalan- 
kan oleh tentara, polisi militer, 
mobile brigade dan polisi. 

Dalam pengumuman komando 
militer kota besar Djakarta raja 
dinjatakan, bahwa orang tidak 
usah gelisah berhubung dengan 
tindakan2 jang diambij itu. 

Djam 12,00 kemarin tindakan 
tsb telah -berachir dan dalam 
sekedjap mata kota Djakarta men- 
djadi ramai kembali sebagai biasa. 

Menurut keterangan sekretaris 
djenderal Kempen, Ruslan Abdul- 
gani kepada wartawan Assosiated 
Press, tindakan tadi diambil ber- 
hubung dengan pemeriksaan sen- 
djata2 gelap dalam hubungan 
tindakan, keamanan pada umum- 
nja. Larangan untuk keluar dari 
rumah masing2 itu mengenai se- 
mua orang. 

Sea ANAK ANEMIA 

Sambutan2 lain berturut2 disam- 
paikan oleh wakil BTI Pusat Dr. 
Tjokronegoro. Wakil Front Pemuda 
Indonesia, Sebagai kata penutup 
bitjara saudara Alimin, jg berpidato 
atas nama kaum pekerdja interna. 
sional dan kaum pekerdja Indonesia 
chususnja. Antara lain berkata : 

Jakinlah, bahwa gugur saudara? 
itu tidak sia2 belaka, sei aliknja 
peristiwa ini tentu akan menambah 
kejakinan dan meneguhkan tekad 
rakjat tertindas, Klas Buruh, Tani 
Gan Izin2 golongan jang progressief. 
Galam perdjoangannja utk menindas 
reaksi dan mengusir agressie ka 
Kapitalis Imperialis, 2 Ra. 
Kemudian : 

Dengan pemakaman kembali dje. 
nazah2 saudara2 ini, kami berdjan- 
di diharapan saudara? jang telah 
gugur hendak melandjutkan tugas 
dan warisan perdjoangan saudara? 
utk memperteguh perdjoangan re. 
volusioner hingga tertjapainja ke- 
menangan rakjat pekerdja, 
Achirnja kami atas nama seluruh 

golongan progressief dari pada ma- 
sjarakat Indonesia sekali lagi ber- 
Gjandji dihadapan Saudare2 hendak 
melandjutkan dan membela perdjo- 
angan nasional hingga tingkat jang 
terachir untuk kebebasan rakjat 
pekerdja dari penindasan dan pengs 
hisapan kemodalan Interndatorlh 1 

Demikian kata saudara Alimin. 

  
       

  

1 2 4 1 Bersambung halamar 2. 
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. Windo Nasional telah diadakan 
0 dirian PIN, terhadap -soal Irian, 

Djakarta Suwirjo.. 5g 

|uraiannja, sekretaris umum 

apa jang akan dibentangkannja nan- 
ti, adalah berdasarkan atas kete- 
rangan2 jang didapat dari pihak Be- ' 
landa sendiri, jaitu dari laporan2 
Studiecommissie New Guinea dan be- 
rita2 jang dikutip dari ssk Belanda. 

| Dikatakannja, bahwa baruZinitelah 
dikeluarkan laporan mengenai soal 

| Irian oleh Komisi Irian. akan tetapi 
|. pihak PIN menganggap lapuran itu 

(0 kurang objektif, karenadia ditjampur 
.. baurkan dgn andjuran dan pendapat 

| dari orang2 jang menentang danme- | 
njetudjui Irian dimasukkan dalam 

negara R.I. 

Kesimpulan daripada laporan Stu- - 
2 Kat " die Tenan ruinea jg dibentuk 
3 ' oleh van Mook pada konperensi Den ' 

Dr, van Mook berpendapat, bahwa 

0 Irian tidaklah semestinja didjadikan 
2. pendjadjahan Belanda, Dalam kon- 
0 'perensi tsb djuga ditentang adanja 
|. andjuran, bahwa Irian seharusnja 

| dipisahkan dari kesultanan Tidore, 

surat2 kabar Belanda, dikatakar a.l. 
'oleh pembitjara, bahwa umumnja 
pendapat2 surat2 kabar itu, ialah 
mentjegah Irian dimasukkan dim 

| |dingkungan kekuasaan Belanda, de 

“. mikian pula transmigrasi besar2an 
— darjorang2 Indo Belanda sangat di 

tjela. Oleh berbagai? surat2 Kabar ' 
itu dikemukakan, bahwa transmi- 
grasi jang demikian itu adalah sua- 
tu tindakan jang tidak bertanggung 
djawab dari pemerintah Belanda. 

|. Orang2 Indo Belanda jang dikirim 
ke Irian itu belum tentu dapat ter- 
djamin hidupnja, karena padaumum- 
nja orang2 Indo Belanda bukan ter- 
golong orang jang tjakap membuka 

| perkebunan atau bertjotjok tanam.    

    

2. Rumah pendjara dan 

Kepala rumah pendjara di Banju- 
mas menerangkan kepada ,,K. R.”, 
bahwa fihak ah pendjara kini 

mulai mengerdjakan . kebun 
an jang letaknja disuatu pe- 

gan, 3 EA km. sebelah utara 
ada tin 

tg 

      

E 14 kota, ra 

Pap A3 2 telah dikerdjakan tanah seluas 6,5: 
000 bau. Perluasan kebun akan diper- 
(6 timbangkan nanti sambil menunggu 
133.0 tg hata pekerdjaannja. 

s . Tentang keadaan pendjara sendiri 
|. fekarang diterangkan, bahwa benar2 

: “Segan merupakan balai pendidikan. 
| Pada waktu? tertentu diberikan 

eladjaran2 agama dan pembran- 
a huruf, sedangkan untuk 
n mereka itu disediakan 

    

  

ENGAN bertempat diruangan Garden Hall semalam oleh Partai 

“Dalam (“ Masih a 
PIN G.A. Loth menegaskan, bahwa 

Masih da 

  

K Pasar itu al, ialah, bahwa djuga SN 

Mengenai berita2 dan pendapat2 1 

at permulaan ini” 

   

Et 

uan penerangan tentang pen- 
Pertemuan tsb selain dihadiri oleh 

anggauta PIN,  djuga oleh: para undangan a.l. nampak Walikota 
ke 3 2 

Mapan »   

3000 K.L. 
f is Di Djawa Timur. 

| Pemindahan anggauta K.L, dari 
Djawa Timur terus dilakukan, walau- 
pun Tamnat sekali. Demikian dinja- 
takan oleh pihak jg berwadjib ke- 
pada ,,Antara”. 

Kalau dalam bulan jg lalu diDja- 
wa Timur masih ada 3500 anggauta 
K.L, maka kini djumlah itu berku- 
rang mendjadi 3000. Sebenarnja soal 
(pengangkutan tentara K.L. Djawa 
'Timur itu diharapkan bisa selesai 
dalam achir bulan ini, tetapi karena 
beberapa hal niatan itu terpaksa 
tidak bisa didjalankan. Pihak tsb. 
tidak menerangkan kesulitan? apa 
jg dihadapi dalam pengangkutan 
tentara K.L. itu. 

. Gerombolan 
Membunuh dan membakar 

Berita dari Barru 100 km utara 
Makassar mengabarkan, bahwa pa- 
da tg. 16/11 kampung tsb. dimasuki 
gerombolan jang laiu mengadakan 
pengatjauan dan pembakaran. Tiga 
orang kampung dibunuh antaranja 
seorang anggauta KNI setempat, 
sedangkan 2 rumah dibakar. Kerugi 
an harta benda ditaksir 30.000 
rupijah. —Ant. 

—5 Utusan wanita dari Pare-Pare. 
telah berangkat untuk menghadiri 
kongres Kowani jang akan dilang- 
sungkan tg. 24/11 di Djakarta, 

NOPEMBER 1950. 

  

K 

AZIIA DI “BALIKPAPAN. 
Utk laksanakan peraturan. 

  

RTA a 
en lama berselang. mulai djam 5 subuh, pihak tentara mela- 

kukan lagi razzia dikampung2 dan memblokir djalanan dalam kota 
Balikpapan. Tindakan pembersihan “ini selesai djam 8 pagi. Tang- 
kapan tidak ada. Dikabarkan lebih landjut, bahwa pada razzia tgl. 

12 Nopember jl sedjumlah 118 orang ditangkap tapi hari itu djuga 

dilepaskan kembali terketjuali 22 orang jang ditahan terus karena 
dalam rumah mereka kedapatan sendjata gelap seperti granat tangan, 
peluru dan sendjata api lainnja. Diantara 22 orang jang ditahan ini, 
terdapat Suromo dan. Hardjo, ketua dan penulis umum Persatuan 
Tani Indonesia. 

Rakjat didjadikan perisai 
lawan APRI 

D.I. beraksi didaerah Brebes 

ARI TEGAL diwartakan, bahwa desa Sawodjadjar jang letaknja 
beberapa km utara Brebes kini nampak dalam keadaan kosong 

karena ditinggalkan penduduknja. Banjak orang merasa ketakutan 

disebabkan aksi dari gerombolan jang menamakan  dirinja » Darul 

Islam”. Penggedoran terdjadi hampir setiap malam dan mereka jang 
tertjulik kemudian dipergunakan sebagai ,,tameng” melawan ang- 

katan darat R.I. jg mengadakan gerakan pembersihan ditempat itu 

  

      

Letnan kolonel Sukawati pemimpin gerakan pembersihan di Sulawesi 

Selatan dengan stafnja menjebrang  djembatan jang dirusak oleh 

pihak gerilja diTawrutedong (Sulawesi Selatan). “foto Aneta.' 

Background penjelesaian perse- 
3 —& a 

lisihan2 perburuhan. 
(Oleh koresponden KR Djakarta 1 

EKERDJAAN Selaku perantara aktif jg dilakukan oleh Kemen- 

“terian Perburuhan dapat kesulitan2, karena perselisihan2 perbu- 

ruhan tak dapat diatasi hingga dapat didamaikan, sehingga pemo- 
gokan2 terdjadi. 

Dengan diadjukan undang2 mengenai perburuhan tak lama lagi 

pada DPR diharapkan Femerintah dapat pegangan dan pedoman 

utk melakukan tugasnja djika ada perselisihan2 perburuhan, demi- 

kian kata kalangan Kementerian Perburuhan. 

Mendjelaskan background tentang 
terdjadinja pemogokan2 seperti pa- 
da perusahaan2. di Medan, B.V.M. 
perkebunan2, dll, kalangan itu me- 

1 
  

    

  

   
   
   

      

    
    

   

  

    
    

    

    

       

    
     

    

. Pengangguran 
$ “Sesudah surat edaran 

— pemberhentian massa itu sbb : 
| TgI.2810 paberik gelas Ngagel 
248 orang: tg. 1-11 paberik ,,Japar- 
co” 27 orang, Van Pools' (Pasuru. 
an) 17 orang, tg. 2-11 Panamas 210 

orang: Paulus 35 orang, tg. &11 
P.A.L. 15 orang, tg. 511 Kong Hwa 
170 orang dan tg. 611 Bing Hong 
(Djombang) 21 orang. 
pt un Motief dari pemberhentian 

“ituada kalanja perusahaan memang 
| tidak bisa didjalankan lagi, ada 
kalanja pula jang sedang diperbaiki, 
sehingga ,,pemberhentian” itu hanja 
buat sementara waktu, sedang bu- 
ruhnja mendapat apa jang disebut 
»wachtgeld”, dan ada kalanja pula 
jg memang ,sukar diterima" alasan2 
pemberhentian itu. ag Nya 

|. Perusahaan2 jang memberhentikan 
—c. buruhnja tsb diatas terlebih dahulu 
|. telah mengadakan perundingan dgn 

   

  

   

  

  

.makin besar 
Menteri Perburuhan. 

| HINGGA kini tertjatat dalam Djawatan Penempatan Tenaga 8 
|. M perusahaan jang telah melakukan ,,massa'ontsiag” sedjak adanja 

| surat edaran dari Menteri Suroso pada bulan 10 jl. Adapun daftar 

pihak Djawatan Perburuhan dan 

Djawatan Penempatan Tenaga, se- 

laras dengan surat edaran Menteri 

Perburuhan. : 
Sementara itu pihak Djawatan 

“Perburuhan sendiri menjangkal apa 
jang disebut ,,pemberhentian setjara 
gerilja” dari pihak madjikan, karena 
surat edaran itu adanja baru satu 
bulan. Memang hingga kini telah 
ada dua perusahaan jg medberhen- 

|tikan buruhnja, misalnja perasahaan 
sabun dam batik (di Modjokerto) 
masing2 9 dan 4 orang. Tetapi itu 
terang masih belum dapat disebut 
»pamberhentian gerilja” karena per- 
usahaan2 tsb belum memberhentikan 
iburuhnjalagi pada bulan berikutnja. 

“ Demikian pihak Djawatan Perburu- 
han kepada ,,Antara”. 

mesti 
masih 

ngatakan bhw Pemerintah 
awas dan berhati2, karena 
sadja menghadapi sentimen kedua 
pihak. Soal jg sulit biasanja' mesti 
dipetjahkan, ialah tentang pemba- 
jaran hari2 diwaktu pemogokan di- 
djalankan. Kesulitan soal ini terle- 

tak pada prinsip jg Kedua pibak 

pertahankan Ggn sekuat2nja. Buruh 
menuntut supaja hari2 diwaktu me- 

reka mogok mesti dibajar, sebalik- 
nja madjikan menolak membajar- 
nja djuga atas pertimbangan prin- 
sip. Dalam praktek djika tuntutan2 

buruh dikabulkan oleh” madjikan, 

pada umumnja madjikan menolak 
membajar wang diwaktu buruh mo- 
gok, sehingga mengakibatkan pemo- 
gokan belum dapat dihentikan. 

Atss pertanjaan apa tuntutan2 

buruh pada umumnja, agar kepin- 
tjangan suasana bekerdja dapat di- 
kurangi, kalangan itu mengatakan 

bahwa pada tingkat keadaan seka- 
rang sarekat2 buruh baru menuntut 
kenaikan upah, jang berarti per- 

baikan nasib, agar upah Gapat dise- 

suaikan dengan tingkatan hidup 

sekarang. Selain itu ada sarekat2 

buruh jang menuntut djaminan so- 

sial, djaminan pensiun, premi, gra- 

tificatie, perumahan, peraturan ker- 

dja lembur, tapi tuntutan2 jang 

tersebut terachir ini belum didjadi- 
kan prinsip oleh buruh. 
Mendjelaskan bagaimana umum- 

nja. pendapat  madjikan terhadap 

tuntutan buruh tentang kenaikan 

upah, kalangan 'itu . mengatakan 

“- Sebagaimana pernah dikabarkan, 
Abduldjalal Bupati DI jang diang- 
kat untuk ,,kabupaten” Brebes ada- 
lah orang Brebes tulen “jang giat 
bekerdja untuk kepentingan ,,peme- 
rintahannja”. Bpanjak penggedoran 
diinstruksikan olehnja jang hasilnja 
diperuntukkan ,,bantuan-ekonomis”" 
bagi lain daerah dengan maksud 
menarik simpati rakjat disitu. 

Kabar2 jang terachir mewartakan 
lemahnja gerakan DI itu, dan kalau 
ada sifatnja ketjil2 sadja jang sege- 
ra dapat dihalaukan oleh angkatan 

. darat R.I. jang bertugas disitu. 
Seperti disebutkan diatas Galam 

menghadapi gerakan jg sedemikian 
kadang2 angkatan darat R.I mene- 
movi kesulitan dengan adanja ,.peri- 
sai” jang terdiri dari rakjat dan 

anak2 jang dipersendjatai bendo, 
klewang, tombak oleh D.I. —Ant. 

— Pada peringatan Hari Peiadjar 
International, tgl. 11 Nov. 1950 IP 
FI Tjabang Muntilan ta' keting- 
galan memperingatinja, dengan me- 

ngadakan flan bouwen optocht jang 
dimulai djam- 19.00 mengelilingi ko- 
ta Muntilan, jang diikuti oleh mu- 
rid2 sekolah menengah a.1i. S.M.L., 
S.M.K., 8.M.P., S.T, 8.G. 

  

bahwa pihak madjikan berpendapat 
E bahwa mereka tak dapat membajar 

upah jang tinggi, karena mungkin 
akan merugikan perusahaan. Dan 
upah tinggi akan berakibat. harga 
“barang akan bertambah tinggi. Jg 

sangat mengherankan kalangan 
“buruh, ialah madjikan biasanja 

mengabulkan tuntutan buruh, djika 
pemogokan toh achirnja didjalan- 

Kan. 
Patut dikemukakan bahwa pihak 

Kementerian Perburuhan sudah 
ajuga berulang2 memactjukan saran 
dan andjuran pada pihak madjikan 
supaja mereka menaikkan upah bu- 
ruh dan mengadakan peraturan2 
sosial, jang dapat disesuaikan de- 
ngan tingkat hidup dewasa ini, tapi 

pada umumpja madjikan menga. 

baikannja. 
Ada kalangan madjikan jg. sama 

sekali tak mengindahkan kegelisa- 
han bekerdja (arbeidsonrust) dlm. 
perusahaannja sendiri, tapi pihak 
sarekat buruh sekarang pun  djika 
tuntutannja tak dipenuhi mengam- 
bil sikap tegas, meskipun mesti di- 

akui bahwa sarekat2 buruh kurang 
sekali pengertiannja. 
Berubung dengan hal itu ada ka- 

lanja Pemerintah mengambil tinda- 
kan2 jang maksudnja untuk men. 
djaga kegelisahan dan mungkin 
akan merugikan keamanan Galam 

negeri, jang tampaknja agak meru. 
gikan hak demokrasi, tapi tindakan2 
itu hendaknja diartikan sebagai 
tindakan2 darurat, jang mesti di- 
insjafi oleh medjikan dan buruh. 
Achirnja kalangan Kementerian 
Perburuhan mengatakan bhw perlu 
sekali Kementerian Penerangan, dan 
pers membantu usaha Kementerian 
Perburuhan guna memberi, penger- 
tian pada jang bersangkutan. me- 
ngenai masalah ini, karena Peme- 
rintah menginsjafi benar apa aki- 

bat2nja djika perantara Pemerintah 
dalam menjelesaikan perselisihan 
perburuhan tak ditaati oleh pihak 
madjikan atati buruh. 

Berhubung dengan tindakan2 pe- 

merintah tersebut diatas, oleh pihak 
tentara dan polisi diketuai Suwarno, 
koordinator penerangan Kalimantan 
Timur, diberikan keterangan2, bah- 
wa diadakannja djam malam dan 

razzia dibeberapa kampung adalah 
karena, pertama meningkatnja kri- 

minaliteit, kedua adanja agitasi dan 
intimidasi menentang negara, ketiga 

adanja aksi mendjatuhkan pemerin- 
tah oleh gerombolan liar jg mem- 
pergunakan keadaan politik daerah 
dan sentimen rakjat, umpamanja 

mengenai soal swapradja dan masa- 
lah Irian, untuk mengumpulkan 
sandjata dan membenarkan tudjuan- 

nja mengatjaukan keadaan. 
Utk mengatasi keadaan sedemikian 

diambil tindakan, pertama melaku- 
kan pembersihan terhadap gerom- 

bolan2 liar, kedua memperkeras 
kontrole terhadap  penglaksanaan 
peraturan jang ada, ketiga memper- 
giat patroli siang malam baik didim 
maupun diluar kota. 
Gerombolan liar jang melakukan 

,Operasi'nja didaerah Balikpapan 

adalah ,,Barisan Banteng Luka”, 
, Tengkorak Putih”, ,,Samber Njawa” 
dan ,,/TKI”, Diduga gerombolan Ini 
mempunjai hubungan dgn gerombol- 
an liar di Kalimantan Selatan 

Ditegaskan bahwa Razzia jang 
diadakan, tidak ditudjukan kepada 
partai atau organisasi rakjat. Kalau 
ada beberapa orang partai atau or- 
ganisasi jg turut tertangkap, adalah 
ini ditudjukan kepada orangnja dan 
tidak kpd partai atau organisasinja. 

Kriminaliteit dlm bulan Oktober 
Gitjatat 270 kali, Djuli 239 kali, A- 
gustus 162 kali dan September 120 
kali. Pentjurian terutama didjalan- 
kan didaerah konsessi BPM dan 
95 pCt. dilakukan dgn buruh BiM 
sendiri. Pentjurian ini diduga, meli- 
hat barang2 jang ditjuri, bermaksud 
untuk mengongkosi gerombolan liar. 

Selandjutnja diberitahukan, bahwa 
pada tg 10 Nov. jl. 8 orang anggota 
polisi ,,Mobiele Brigade” melarikan 
diri dengan membawa dua sendjata 
automatis dan $ karabijn. Besar ke- 
mungkinannja hahwa pentjurian jg 
Gilakukan oleh orang2 jang bersen- 
djata, terdiri dari mereka jang me- 
larikan diri itu. 

Kini polisi dengan kerdja sama 
dgn pihak tentara sedang berusaha 
sekvat-kuatnja untuk  memperketfjil 
angka kriminaliteit ini. Ant. 

Ikatan Siswa Jajasan Uni- 
versiteit Buruh. 

Sidang dari wakil2 Siswa Univer- 
siteit Buruh pada tgl. 17-XI-1950 
bertempat di Gedung S.M. II telah 
mengesjahkan berdirinja Organisasi 
Ikatan Siswa Jajasan Universiteit 
Buruh (LS.J.U.B.) Gan berputjuk 

Pimpinan di Jogjakarta. 
Organisasi ini berazas kemasjara- 

katan dan bertudjuan kesempurna- 
an pendidikan, pengadjaran dan ke- 
budajaan bagi kaum buruh pada 
umumnja dan bagi anggautanja pd. 
chususnja. 

Susunan Putjuk Pimpinan: 
Ketua I: Harsono, Ketua II: Hf- 

fendi, Ketua III : Sudjadhy dan Se- 
cretaris umum : Mh. Darmawan. 

Diangkat mendjadi pelindung dari 
organisasi : 
1. Mr. Budiarto, 2. Dr. Buntaran, 3. 
Mr, Iwa Kusumasumantri, 4. Kusnan 
5. Dr. Indrojono. 

.Kim Sin" dirampok 
Malam Minggu kemarin, ketika 

mau pulang kerumah sesudah tutup 
toko, maka dengan tiba2 pengusaha 
Toko ,,Kim Sin” di Patjinan, kbraa Li 
djam 10 ditodongi dengan sendjata 

    

   

      

     

      
dari belakang oleh 4 orang jang 
tidak dikenal. 

Dua orang masuk kedalam toko, 
sedang jang lain diluar. Beberapa 
arlodji dan vulpen, serta uang di- 
bawa kabur. Sebelum meninggalkan 
toko itu, kawat telepun diputus le- 
bih. dalu. 

Kira2 setengah djam kemudian 
datang polisi utk mengadakan pe- 

meriksaan. : 
Kerugian ditaksir kl.f. 6000.— 

Sidang Haminte 
Tg. 29-30 Nop. 2 dan 4 Dec. jad. 

Haminte kota Jogja akan mengada- 
kan sidangnja mengenai perdamaian 
Haminte dan penjumpahan ang gau- 
ta2 Haminte.— 7 

nlpetri” berdiri 
Tg. 17-11. 50 ji. di Jogjakarta te- 

lah terbentuk Ikatan Pembangunan 
Tenaga Ra'jat Indonesia dgn singka. 
tan ,,Ipetri”: dgn bermaksud utk se- 
kedar memberi pekerdjaan kepada 
para tenaga pekerdja jg tidak tetaps..: 
dari tenaga kasar sampai ten 
fikiran. Kurang lebih 600 orang ti 

  

     
mendjadi anggauta dari Ipetri. “1” 0 

Ipetri mengerdjakan pekerdjaan 
pembangunan2 dan bekerdja apa sa 
dja atas kepentingan Negara dan 
masjarakat dengan tenaga persa- 
tuan. 

Ipetri diketuai oleh sdr, Hadisu- 
silo dan berkantor di djl. Timuran 
No. 87 a, Jogjakarta: dibuka pada 
hari kerdja “djam 9 pagi sampai 
djam 2 siang. 

Kesempata: pendaftaran 
Tialon perwira- 

“Kepada bekas anggauta2 Brigade 
17 (Tentara Peladjar) dan Bat. 55 
Be V disediakan kesempatan untuk 
mendaftarkan diri (lagi) utk masuk 
Sekolah Tjalon Perwira 3 

Sjarat2 a.l. Tammat Sekolah Me- 
mnengah Pertamaj/sederadjat. Demi- 
kian berita jg diberikan dari jg ber. 
sangkutan. 

SBPU TAK MASUK SOBSI ATAU 
GSBI. 

Dalam kongresnja jg berlangsung 
mulaitgl.12 s/d 14 bulan ini diJogja- 

Sarekat Buruh Pekerdjaan 
telah dapat memutuskan ' 

karta, 
Umum 

antara lain, bahwa PB SBPU tak 

vaksentrali Sobsi dan GSBI, untuk 
menghindari perpetjahan dalam or- 
ganisasi tsb. Dalam sidang2nja sela- 
lu ada pertentangan jang hangat 
antara jg pro masuk Sobsi dan jg 
ingin menggabung dalam GSBI. Te- 
tapi disamping itu didjelaskan djuga, 
bahwa tjabang2 SBPU leluasa utk 
memasuki salah satu badan ditem- 
patnja masing2. 

Dalam pada itu dapat diputuskan 
pembaharuan PBnja sbb: ketua — 
F. Runturambi, wakil ketua.Ir. Sa- 
kirman, penulis Sutardi, keuangan 
Kusno, penerangan & pendidikan — 
Wijono, organisasi Suwardjo, per- 
buruhan upah - Suwardono. Sedang 
komisaris2 didaerah? ialah Mugri utk 
Djawa Timur, Sutedjo untuk Djawa 
Tengah, Darsih Kartoseputro untuk 
bjawa Barat, Sardjono utk Palem- 
bang dan Tjipto utk Bukittinggi.- 
Untuk sementara kedudukan PB- 

nja di Jogjakarta. Dalam waktu jg 
singkat akan dipindahkan ke Dja- 
karta.- 

Buruh perkebunan ketjewa thd. 
konperensi Sarbupri Djatim 

(Oleh korr. K.R. Kediri) 
Pan perkebunan ketjewa karena Pemerintah ta' mampu 'me- 

,W nasionalisir perkebunan2 milik asing sebagaimana jang mendjadi 
program kita sedjak 17 Augustus 45. Dengan adanja KMB perke- 
bunan2 berangsur2 dikembalikan dan akibatnja buruh sekarang ini 
mengalami nasib jang sangat mengetjewakan menghadapi exploitasi 
sengit modal asing,” demikian utjapan komisaris Sarbupri Kediri- 
Madiun - Bodjonegoro -Surabaja dalam pembukaan konperensinja di 
Kediri pada tg, 12 Nov. jbl, 
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Il. kor THEy CONSIDER A FOE OF THIS @UALITY 
| ONLY A MILD FORM OF EXERCISEj AND THE 

SOON GROW VERY TIRED 

   

    

   

     

  

OF THIS EKER- 

   

. 

“THE SERVANTS VAL HAD HIRED IN PARIS FIND 
| THEIR WORK TOO DANGEROUS. DURING THE 
"EXCITEMENT THEY FLEE . THEY ARE NOT SO 

| FRIGHTENED THAT 
| PACK HORSES AND ALL THE. BAGGAGE WITH THEM ! 

THEY NEGLECT TO TAKE THE 

Lb 

i 
AAA, 

Utara 

tampak 

1-Ahli2 perang dari 

Valiant) 

«mulai menundjukkan kesenangan- 

(rombongan 

nja . 

2-Karena merekamenganggap 

pertandingan 'dengan kaum pe- 

ngatjau itu hanjalah suatu latihan 

ketjil2an sadja. Sebaliknja lawan- 

nja sebentar sadja sudah keliha- 

«tan lelahnja, dan kemudian ber- 

teriaketeriak: ampun! ampun |! 

3,-Pelajan2 Val. dari Paris   
anggap pekerdjaannja terlalu be- 

rat dan berbahaja. Maka selama 

pertengkaran dengan  berandal2 

mereka melarikan diri. dengan 

membawa segala barang2nja rom 

bongan Val. Punkuda2 jg dipakai. 

nja turut djamblaskan.- 
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Dalam konperensi tsb. dirunding- 
kan program2 djangka pendek utk 
mendjalankan putusan2 rapat pleno 
PP Sarbupri tg. 20-23 Okt. jbl. di 
patjet, Sukabumi jang berarti kon. 
solidasi sesudah mengalami kesuli- 
tan2 dalam peristiwa Madiun dan 
agresi Belanda. Ki 
Mengenai tundjangan non-actiet 

kepada buruh bulanan perusahaan? 
negara sebesar 40 pCt. dari gadji ' 
pokok dan dibiarkannja sadja buruh ' 

   

3
 

    

harian dan borongan, dikatakannja 
bhw tindakan Pemerintah itu tidak 
bertanggung djawab. Kalau pemba. 
jaran tundjangan itu dalam prak- 
teknja dipersulit, maka itu mungkin 
sekali disengadja oleh anasir2 jang ' 
menghendaki supaja perekonomian 
buruh perkebunan makin mendjadi 
buruk, sehingga  achirnja mereka 
minta supaja pengembalian milik 
asing dipertjepat, dimana mereka 
dapat bekerdja, demikian komi: 
Sarbupri. (O). pg 

ie msi 

20 Kerbau dirampo 
Malam tg. 17-11 djam 21.00 

rombolan perampok telah 
pas 20 ekor kerbau ditempat 
dari Makassar diwaktu kerbat? it 
sedang dibawa kekota dari Na : 
untuk disembelih. Atas tindakan 
gera dari polisi perampok? terse 
melarikan diri dan 12” ekor 

| Gspat diperoleh kembali, 

  ii 
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     Maap Sa Aa Na Iannone engan 

Medan pertempuran di 
1 

Divisi ke-7 

oleh tank2 pada hari Djum'at 
Korea kearah tapal-batas Man 
dari kota-perbatasan Hyesanjin. , 

Divisi2 PBB Ta sementara itu telah 
hingga 4. mil disektor2 jang terpenting 
Ca di sandjangnja 250 mil dari pantai 

Djuru-bitjara Djenderal  Mac- 
iring- 

Korea jang : 

Ir mengatakan bahwa iri 
iringan pasukan- pasukan RRT masih 

dikirimkan melintasi tapal Ta 

Manchuria, akan tetapi dikatakan- 
nja bhw iring-iringan tentara RRT 
itu adalah sangat ringan djika di- 

dingkan dengan tiga minggu jg 
lalu. " EN Ya 3g 

Arth 

Lan dan pemusatan2 
| tentara Korea Utara 
dan RRT. : 

Dari front Korea Utare, AFP 

mengabarkan bahwa, dua serangan 
Korea Utara dalam kekuatan satu 

bataljon telah dapat merebut kem 

bali tanah tinggi: 

ke.5 dan ke19 Korea Selatan pada 

sajap kanan dari Korps ke-1 Amerika. 

Djuru bitjara Korps ke-1 Amerika 

pada hari Djum'at mengatakan bhw 

pasukan-pasukan Korea Utara telah 

mengadakan pemusatan pemusatan 
disektor sektor Chonchon 8 km timur 

laut Wonni.- 
Menurut laporan2 pengintaian 

udara pasukan? Korea Utara lainnja 

dan pasukan? RRT kini mengada- 

kan pemusatan dan mempersiapkan 

kedudukan2 pertahanan disebelah 
timur waduk Chosin. Lebih landjut 
penerbang? pempa Amerika me- 

ngabarkan, bahwa pasukan2 jang 

dipusatkan disebel timur waduk 

Chosin itu me njai kekuatan 

4000 orang, sedangkan mereka meli- 

hat pula adanja tank2 didaerah ter. 

sebut. Ant. AFP. : 

40000 Gerilja Korea 
Utara disebelah Sela- 

Djenderal Kim Cheik jang memim- 
pin pasukan2 Korea Utara di Korea 
Selatan telah berhasil mengorgani- 

'seer suatu tentara gerilja dipegu- 
nungan Chunchon tidakdjauh sebet 
“lah selatan garis lintang ke 38dera 
 jat kira2 80 km timurlaut Seoul, 

| demikian dikatakan oleh menteri 
dalam negeri Korea Selatan, Cho 
.Pyung Ok, pada hari Djum'at, 

. 'Dikatakannja bahwa 40.000 serda 

Na di Korea Selatan telah me an, 

dan mentjari perlindungan di- 
rah dekat garis lintang ke-38 

  

    

    

   
   

      

| “deradjat dan kini berada dibawah | 
| suatu komando pusat. Ia mengeta- 

“hui dengan pasti, bahwa pasukan2 

Korea Utara itu dipimpin oleh djen 
Kim Cheik jang mempunjai 

markasbesarnja disuatu tempat di. 

| pegunungan? itu. Demikian menteri 

, dalam negeri Cho Pyung OK. 

  

3 Bomber Amerika bertu- 
brukan. 
'13 Orang tewas, 10 luka2. 

13 Orang | penerbang tewas 

   

   

    

   

    
   
   
   

   
     

      

ketika 2 pesawat pembom B-29 

dan 1 pembom B-50 bertubruk- 

'diudara, 50 mil disebelah 
-daja Tucson pada hari 

at. - Ant. Rtr. 

mber jagg dapat di 
a, delegasi Tibet jang ter- 

Hi 3 orang anggota tidak 
“akan terbang ke Lake 

 memadjukan adu- 
njerbuan pasukan 

Tibet kepada 
# 

Surkhang, anggota kabi- 
wang  Cyatslen dan 
'Thepten. — Ant. AFP. 

—.. Manc 
DA PASUKAN istimewa dari dis 

    

Serangan? pembalas: ' 

jang terletak 8km 
sebelah timur Kunuri dari resimen 

dan 10 lagi mendapat luka2, 

si tersebut terdiri dari 
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dgn didahului 
ifront timur-laut 

        

   

  

   

    

    

   

   

    

medan pertempuran 
ke pantai timur. 

malam - beberapa 
pengumuman itu- dju- 
ntara k.8 mengabarkan 
puran2 telah terdjadi 
60 km dari Seoul. 

  

   . Serdadu Korea 
ra lawan pasukan? 

        

hari Djum'at 
menurut t: 

| Tentara ke-8 pada 
mengatakan, bahwa 

' PBB di Korea, Dari 
'masuk kira2 28,000 

' Selandjutnja 'dikatakan, bahwa 
pasukan2 Korea Utara jang menga 
dakan operasinja dibelakang garis 

pertempuran PBB disuatu sektor Ik. 
595 mil sebelah utara Seoul ditaksir 
mempunjai 

   

    

  

  

Laporan ECA : 
Sa aa Sea MN 

  

1 " K. Hanoi tidak akan diting- Hg 

akan dipertahankan dan tidak ' 

3 Kata Pignon. 

Pem bali 'Tonkin dan Hanoi 

akan terdjadi sesuatu pengung- 
sian penduduk atau pengunduran 

diri tentara Perantjis dari kota 

    

   

  

Kongres 

: Soal 

peak Dunia 
— Kedua. 

Korea masuk agenda. 
Prof. Curie Ketua Sidang. 

   

   

  

Hanoi, demikian kata Komisaris WwANTOR berita Polandia, P.A.P., pada hari Djum'at mengumum- 

WN kan, bahwa Kongres Perdamaian Dunia kedua jang dimulai pada 

Leon Pignon, dalam keterangan- “hari Kemis jl. di Warsaw telah menjetudjui dengan suara bulat 

agenda kongres jang diusulkan oleh Jean Laffite, sekretaris djenderal 

Tinggi Perantjis . di Inio China, 

nja kepada pers di Saigon pada 

malam Djum'at.— Ant. . 
panitia pekerdja Kongres. 

  

  

Negeri2 Asia Tenggara tidak kuat 
Menghadapi gerakan subversif, infiltrasi politik 

atau aggresi militer. : 

CA. melaporkan pada hari Djum'at, bahwa negeri2 di Asia 
» Tenggara tidak aman dan kuat menghadapi subversif internasio- 

nal, infiltrasi politik atau agressi militer. Dikatakan, bahwa kewa- 

djiban BCA didaerah itu adalah sulit sekali, karena negeri2 di Asia 

Tenggara tidak disemua lapangan dapat menanamkan kekuasaan — 

dalam—negeri-nja dengan sepenuhnja dan oleh karena ekonomi me- 

reka menundjukkan tingkat kerusakan, sedangkan alat2 ekonomi jang 

terpenting telah menderita kerusakan sebagai akibat perang jang 

bertahun2 lamanja itu. 

Analyse keadaan di Asia ini dibuat 
dalam laporan kwartalan ECA jang 
dimadjukan kepada Kongres pada 
hari Djum'at ini oleh presiden Tru- 
man.— Ant. UP. 

Saba 

Mac Arthur 
Undang Menteri Pertaha- 
nan Filipina ? 

Djenderal Douglas Mac Arthur 
telah mengundang menteri perta 
hanan Filipina, Ramon Magsy- 
sy, untuk mengadakan suatu kon 
perensi di Tokio dalam beberapa 
hari jang akan datang ini, demi- 
kian menurut berita2 jang belum 
dibenarkan dalam surat2 kabar 
di Manila pada hari Djum'at. 

Kini terdapat dugaan2, bahwa 
Mac Arthur mungkin menghen- 
daki keterangan2 jang lengkap 
mengenai pertahanan dan kam- 
panje perdamaian dan ketertiban 
Filipina. — Ant. UP, 
  

ix 

  

    

ei tsri Nahas Pasha jg 

pembukaan parlemen 
mengatakan bahwa me- 

h Mesir perdjandjian 
a Inggeris dan Me- 

berlaku lagi karena 
gan dengan isi 

damaian Perserikatan 
1 keadaan suasana semen- 

tadi ditanda ta- 
Opah: La 

djandjian tahun 1936 
olehkar Na p tem- 

idserah te. 
tahun 1956. 

    

.pidato mahkota radja 

eris harus segera tinggalkan 
au Jueri 3 
“Tuntutan pem. Mesir. 

I Kairo Ant. UP wartakan bahw4 pemerintah “Mesir telah 

enuntut supaja Inggeris segera tinggalkan daerah terusan 

njetudjui pengawasan bersama Ing- 

geris-Mesir di Sudan akan dianggap 

tidak berlaku lagi. | 

Sementara itu, pemerintah Ingge- 

ris berpendapat bahwa Inggeris ti- 

dak punja maksud utk tinggalkan 

daerah terusan Suez lekas2.” Belum 

lama ini Inggeris telah tutup pang- 

kalan udaranja jg besar di Kenya, 

hal mana dianggap sebagai petun- 

djuk bahwa Inggeris bermaksud utk 

tetap tinggal di Suez. 
Nahas Pasha seterusnja katakan 

bahwa perlu sekali diadakan perse- 

tudjuan baru dgn Inggeris jg ber- 
dasarkan prinsip2 baru, jaitu supaja 

|. daerah terusan Suez segera diting- 
galkan dan supaja Mesir dan Sudan 
dipersatukan dibawah mahkota Me- 

Seterusnja Nahas Pasha mengata- 
kan bahwa jg djadi pusat perhatian 

uinja tentara Mesir. 
erintahnja ialah diperkuatnja 

  

Pemerintah lawan puasu- 
kan2 Huk 

Pasukan2 pemerintah Filipina 
pada hari Djum'at kabarnja me- 
ngadakan gerakan2 di sedikit2nja 
3 propinsi Luzon, akan tetapi 
berita2 jg djelas tentang operasi2 
itu belum diterima. 

Satu batalion tentara Filipina 
menjerang pasukan2 Huk di dae- 
rah Mangataram, sedangkan ke- 
satuan2 jg kuat lainnjatetap ber- 
siap2 dipropinsi Pampanga, di- 
mana sedjak beberapa hari ini 
ditunggu serangan2 Huk terhadap 
2 buah kota. Ant. UP. 

mem pem pesat 

Pa sukan?2 Ho 

Tioba merebut benteng 

Ngabatha. 

Pasukan2 Ho Chi Minh pada 
hari Djum'at ini terus menerus 
menembaki benteng pertahanan 
Perantjis di Ngabatha, ja'ni suatu 
kubu pertahanan jang menguasai 
daerah sungai disebelah barat da- 
ja delta Tonkin. 

Sementara itu di Phulang Thu- 
ong meriam2 105 mm Perantjis 
memuntahkan peluru2nja didesa2 
jg letaknja 10 mil sebelah utara 
kota tsb. ja'ni tempat2 pemusa- 
tan pasukan2 Ho. Desa Kep Bo- 
ha kabarnja terbakar sama seka- 
li. Ant, Rtr. 

Sekitar pembitjaraan 
Butter staat" di Korea 

Pembesar2 Inggris dan kemen- 
terian luar negeri Amerika bersi- 
kap 'sangat berhati2 pada hari 
Djum'at tentang diadakannja pem- 
bitjaraan2 di Washington, menge- 

'nai kemuhgkinan2 untuk mendi- 
rikan suatu negara perisai (buffer 
staat) di Korea Utara, jg akan 
mengawasi bendungan2 penting 

dan bangunan2 hydro-elektris di 

sana: 13 

Pembesar2 tadi hanja mau me- 
nerangkan bahwa pada waktu ini 
baru diadakan pembitjaraan2 pen- 
dabuluan, jg banja dapat disebut 

pertukaran fikiran sadja, Ant U?, 
e 

       

   

       

     

  

    
      
    
   

  

   

   Let. Kel. Slamet Rijadi dengan tangan 

sakit, sedang memberikan laporan ten- 

tang pertempuran di Ambon kepada 

Kol. Nasuticn (tengah)ig datang sendiri 

kesana. 

Gambar kiri: Pasukan jang pertama 

naik jeep sesudah melewati pertahanan 

musuh, menjerbu masuk kota Ambon. 

Ipphos 

  

Satuan? Angkatan Udara 
Djerman Timur 

Dibentuk ? 

Harian ,,Telegraf” jang terbit 
di Berlin dibawah pengawasan 

“Inggeris mengumumkan pada 'hari 
Djum'at, bahwa satuan? angkatan 
udara jang pertama dari "pasukan 
polisi Rakjat” Djerman Timur 
baru2 ini telah di bentuk didae- 
“rah Sovjet di Djerman. Satuan2 
“itu katanja mempunjai kekuatan 
1000 orang dan mendapat latihan 
dibekas sekolah ',Luftwaffe” di 

. Gotha, Thuringia, jang kini men- 
djadi ksdudukan satuan2 itu. 
“Dikatakan, bahwa sebelum achir 

tahun ini Pasukan2 angkatan uda- 
ra itu akan diperbesar sampai 
5000 orang. Ant. AFP. 

Bevin akan mengundjungi 
Djerman Barat 

Menteri luar negeri Inggeris Er- 
nest Bevin, akan berkundjung ke 
Djerman dari tanggal 9 sampai 11 
Desember jad., demikian diumumkan 
oleh Kementerian luar negeri Ingge- 
ris pada hari Dium'at, 

—Berkenaan dengan hari iahirnja 
jang ke-61 pada tg. 17 Nopember 
ini, perdana menteri India, Shri Ja- 
waharlal Nehru, telah menerima le- 
bih dari 3000 surat dan kawat utja- 
pan selamat, demikian menurut Ra- 
dio New Delhi dalam.siarannja pa- 
da hari Djum'at pagi ini. 

Dikatakan, bahwa Kongres akan 

mendengarkan dan membitjarakan 

laporan professor Joliot Curie ten. 

tang kegiatan umum partisan2 per- 

damaian sedjak kongresnja jg. per- 

tama dan laporan Pietre Nenni dari 
Italia tentang tjara2 jang terbaik 

jang harus ditempuh untuk menga- 

dakan aksi setjara besarZan guna 
melarang propaganda perang, me- 

nentukan pemakaian bom atom se- 
bagai tindakan diluar hukum dan 
pengurangan umum persendjataan 
serta pengawasannja. 

Sidapg jang pertama kemarin di. 

achiri dengan pemilihan biro baru 

jang terdiri dari Prof. Joliot Curie 
sebagai ketua dan Pietre Nenni, 
Hugenie Cotton, Louis Cotton, Guy 
de Boisson, Alexandre Fadeev, Ga- 

briel Darbousier dan Jean Laffitte 
sebagai anggota. 

Jang hadlir dalam kongres ini 
adalah utisan2 dari 70 megeri. Soal 
Korea kabarnja masuk pula dalam 

agenda pembitjsaraan. Ant. — AFP. 

Konperensi P.L L di Go- 
rontalo. 

Bulan Desember P.LI. (Peladjar 
Islam Indonesia) akan mengadakan 
konperensinja jang pertama di Go- 
rontalo. Konperensi itu dihadiri oleh 
wakil2 kepulauan Sangi, Taulad dan 
Sulawesi Selatan. 
Untuk meriahkan Konperensi tsb. 

P.I.I. Gorontalo bagian Puteri kini 
sedang untuk mengadakan sajemba- 

ra sulam—menjulam, pekerdjaan ta- 
jang kelakakan ditentoonstellingkan. 
Adapun pemenang2 nanti diberi 
hadiah. 

Rundingen SARBUMIKSI & 
Madijikan. 

Diawasi oleh Djawatan Per- 
buruhan Propinsi Djawa Timur 
dan 'pihak Sobsi, di Surabaja 
telah diadakan perundingan an- 
tara PB Sarekat Buruh Minjak 
Kelapa Seluruh Indonesia dan 
pihak madjikan2 pabrik minjak, 
diantaranja ,,Olvado” (berpusat 
di Surabaja). ,,Mexolie” (berpusat 
di Djakarta) dan ,.van Dongen” 
(berpusat di Semarang). 

Perundingan tsb “antara lain 
membitjarakan soal2 tuntutan 
pihak buruh, mengenai: penga- 
kuan pihak madjikan atas sarekat 
buruh: kesedjahteraan sosial, u- 
pah minimum: djaminan hari tua: 
hadiah kenaikan dan lebaran dan 
lain-lain. — Ant. 

Pemberian Brevet penerbang 
i Andir. 

Kemarin pagi dilapangan Andir 
Bandung dilakukan pemberiau 
Brevet penerbang jang pertama 
kalinja dlm sedjarah RI. Pembe- 
rian Brevet itu dilakukan oleh 
kepala staf Angkatan Udara Su- 
riadarma kpd 18 orang perwira 
penerbang. — RD, 

  

Keadaan hutang Republik 
| Indonesia. 

Wek mendapat gambaran keadaan sementara hutang R.I. 
oleh pihak resmi diumumkan angka2 sbb: 

x 

Javasche Bank 
Muntbilet jang di peredarkan 
Pasmuntbiljet jang diperedarkan 

4 Oktober 1950 1 Nopember 1950 
(Djumlah djuta rupiah). 

Surat2 perbendaharaan (tidak terbitung 
R 15 djuta sebagai djaminan2) 

tan 
Lain2 Kabang 

penagihan 

Djurmlah ketjil 
Pindjaman2 dengan uang Belanda 
Pindjaman2 dalam valuta asing 
Pindjaman 1950 

Djumlah ketjil 
Djumlah besar 8 

Selama 4 minggu jg terachir hu- 
tang Republik Indonesia seluruhnja 
bertambah dgn R 71 djuta, diantara 
mana kenaikan R 72 djuta merupa- 
kan hutang sementara” sedang 
sbutang tetap” berkurang dgn R1 
sedjuta rupiah, 

Karena perobahan jg. telah diada- 
kan dalam administrasi pemberian 
kredit fonds alat2 pembajaran luar 
negeri sementara laporan sedang di- 

susun, maka hutang Indonesia selu- 
ruhnja dim. perbandingan sekarang 
jang dibuat pada tgl. 4 Oktb. agak 
menjimpang dari angka2 jang telah 
Giberikan lebih dahulu. Untuk dapat 
mengetahui dgn. tepat bertambah. 
nja hutang seluruhnja, maka angka2 
buat tgl. 4 Oktb. telah disesuaikan 
dgn. tjara bekerdja jang baru. Jang 
dimaksudkan ialah antara lain ba- 
gian penghasilan dari sertipikat? jg. 
dalam angka2 pada 4 Oktb. ig, dulu 
tidak ikut dimasukkan, akan tetapi 
jang sekarang telah termuat dalam 
bagian (post) |,lain2 hutang/pena- 
gihan” dan dalam bagian Javasche 
Bank, 

R Ta 

  

2.195 2.245 
380 392 
36 36 

105 123 

34 42 
2750 28082 
916 915 
428 428 

1.585 1.585 
Da 2909 
5.611 5.682 

Mengenai bertambahnja hutang 
ternjata bahwa kenaikan pada Ja 
vasche Bank berdjumlah R 50 djuta. 
Djumlah muntbiljet jang masih di- 
peredarkan bertambah dgn. R12 dju- 
ta, dan surat2 perbendaharaan dgn. 
R18 djuta. ,,Ldin2 penagihan”, teru- 

tama dari Fonds Alat2 Pembajaran 
Luar Negeri, bertambah dengan 
R8 djuta. 

Angka2 sementara mengenai pa- 
djak pemerintah pusat adalah sbb: 

| Padjak2 berdaftar Djan./8ept.- 
1950 R 416 djuta Djan./Sept.- 
R 293 djuta : “ 

Padjak2 tidak. berdaftar Djan/ 
Sept. 1950 R 331djuta dan Djan/Sept 
1949 R 143 djuta, t 

Bea dan Tjukai Djan/Sept. 18650 
R937 djuta dan Djan./Sept.' 1949 
R 377-gjuta. : 
Dalam tiga perempat tahun 1950 

“Jang pertama mendjadi telah dite- ' 
rima R 931 djuta lebih banjak dari 
pada tahun jl. dalam waktu jang ' 
sama, Ant, 1 € Gn 

ETELAH mengalami pelbagai pero- 

bahan fikiran dan perasaan, pula 

karena sudah 

mengetiap keramaian, maka alangkah 

baiknia diika keramaian Sekaten jang 

bersifat pasar malam akan dimulailah 

pada tg 10 atau 12 Des. jad.., sedang: 

kan upatjara ja resmi, iaitu pemukulan 

gamelan Sekati tetap berlangsung mer 

nurut adat sediakala. Menurut dugaan 

kami, ini tidak mengurangi sedikitpun 

daripada kemegahan upatiara itu, bah- 

kan mungkin pada malam pertamape- 

mukulan gamelan itu pemandangan 

umum dilapangan Sekaten dapat tam- 

bah ramai dan permai dika 'rakiat me 

njaksikan pawai gamelan sutii itu jang 

Jalu dari Sitinggil melewati tengah alun2 

ke mesdjid. 
Setslah hari Garebeg Maulud segala 

keramaian Sekaten hedaknja habislah 

pula. Ini lebih bsik dari pada keramsi- 

an dimulai tg 14 setau 16 Des. dan dir 

perpandjang beberapa | hari. Menurut 

pengalaman kami, jang diulur itu ber- 

lama Jogia tidak . 

sifat sepi, sedangkan dimadjukannja 

pembukaan itu menambah rasa gembira 

dan harapan senang diseluruh kota: 

GONDHO S. H. 
Bintaran Wetan DK. 
  

Internationol Students 
Day Klaten 

Dikabarkan pada tg917 jl hertem. 
pat dialun2 Klaten telah dilangsung- 

kan peringatan Int, Students Day 

jg dipelopori oleh IP: I, Setelah di- 
adakan upatjara dan pidato2 jang 
berisikan &4dijakan untuk  memba- 

ngun Negara, diadakan arak arakan 
keliling kota Klaten. Arak arakan 
di ikuti oleh kl 800 peladjar dengan 
membawa poster2 ig mengadjak 8 
danja persatuan, pembangunan dan 
perdamaian, Diantaranja terdapat 
sebuah poster jg berbunji ,,Berdjo 

anglah untuk Perdamaian“. (an) 

Dalang dan masjarakat. 
Lembaga” Kesenian Klaten jang 

Gipimpin olen Patih Prodiosumarto 
belum lama “ini mengadakan con. 
ferensi dengan para "Dalang (pe- 

main wajang kulit) seluruh Kabu- 
paten Klaten bertempat digedung 
bioskoop Klaten. 

Atjara pembitjaraan konf. jang 

terpenting adalah mentjari Gjalan 
bagaimana para Dalang dapat me 

ngabdi kepada | masjarakat lebih 
dari waktu jang sudah2 terutama : 
dlm masa pembangunan ini. 

Rapat memutuskan membentuk 
instituut Dalang, jang akan mem. 
berikan didikan? kepada Dalang se- 
suai dgn kehendak djaman. bipu- 
tuskan djuga supaja para Dalang 
bekerdja sama dgn Djapen Daerah, 
P.P. & K. djawatan Pertanian. 

Perlu diterangkan, bahwa diseli- 
ruh Kab. Klaten terdapat “ki. 200 
orang Dalang. (Sp) 

Panitya kongres STII 
di Kediri. 

Kongres STII jang pertama 
akan dilangsungkan tg. 23 s/d 
26 Des. jad. di Kediri dgn diser- 
tai exposisi. 

Konperensi kombinasi 
Masjumi dan GPII sedaerah ba- 
ru2 ini memilih sdr. Moch, Ma- 
chin (bupati Kediri) sebagai ketua 
panitya kongres. 

Export Kopra. 
Export kopra dari Indonesia 

keluar negeri dalam bulan Okto- 
ber 1950 jang menurut angka 
sementara dari. Jajasan  Kopra 
berdjumlah 33.055 ton. bertu- 
djuan Negeri Belanda 20.012 ton, 
Swis 508 ton. Swedia 5.080 ton. 
Perantjis 2.133 ton. 
2.666 ton dan Norwegia 2.666 ton, 
Export dalam 10 bulan 1950: 
208.782 ton kopra. Ant. 

— Djurubitjara kementerian luar 
negeri Amerika Sarekat pada hari 
Kemis 'membantah berita dari 
Shanghai jang disiarkan oleh Radio 
Moskow bhw djenderal Mac Arthur 

pada Waktu ini sedang mengadakan 

Oh 5 

Denmark 

2 

peruadingan2 rahasia dengan Dje- ' 
pang untuk mempertahankan pasu- 

kan2 pendudukan Amerika di Dje- 
pang selama masa 30 tahun. 
— Diwartakan, bahwa pada malam 

tgl. 12: il. waktu Suparman dan 
Surip kedua2njs Djurutulis Assis- 
tenan Limbangan Bodja daerah Ken- 
Gal sedang berkeliling berpatroli di- 
djalanan Sumowono telah berdjumpa 
dgn gerombolan bersendjats. Oleh ge- 
rombolan tsb Suparman telah dipu- 
kuli hingga djatuh pingsan, sedang 
Surip ditembak 2 kali mengenai da- 
danja hingga mati seketika itwajuga. 

W. 1 Neh | (mr. 

  

Tedjo » Apa keharusan orang jg pi- 
nja andiing kalau andjing. 
nja gigit orang lain?! 

Adpokat: Jang punja ahdjing beri 

| Ggigit, 
1 Manu itu uang R 5, tadi an- 
djing tuan gigit aku! 

(8S: Jon, Klaten), 

Tedjo 

Tono: Berapa umurmu dik? 
PAN MO 3 AA RN 

| (Tono: Budah ada tudjubelas?. 
, (Titi 1 Tanja umur buat apa ? |! 
“Tono: Nggak! kalau sudah tudjube. 

(las, mari lihat ,,/The black 
Ewan' di Luxor! 

  
(Subroto). 

   



     

        

   

   
    

        

     
   
    
   

  

   

   

   
   

  

   
    

   
   

    

      

.Ma s tidak pertjaja sa. 
mahasiswa dan mahasiswi ki kita, 

: Pa missi 
    

  

   

             

    
     

    

   

   

    

  

   

    

     

  

   

  

   
   
   
    
    
   

          

   

    

   

    

     

  

      

    
   

    

    

    

    RP negeri kediu. 
ada peserta Fa bilang, 

  

Jana terang ialah, LA “ia ng 

Spa je terasbat Ie apk per- 
tian sangat besarnja dari rakjat. 

Djalan antara kota Solo dan Nga- 
tak henti2nja mengalirnja se- 

da2,” dokar atau andong, betjak 
. djuga jang sempat dja- 

r pat Pe anna Te 

ahari Sabtu dan Ahad ke- 
1 Solo diadakan pendaf- 
bagi mobi 2 dan truk2 

ag, IN 'itu tak kelihatan ba. 
|. njak kendaraan? Solo jang mene- 

: ke Ngalijan. Ada mobil2 dju- 
Ya ditempat. disana, tetapi 

na dari kota2 lain. 
keamanan didalam 
ra-tersebut diatur oleh 

$ Solo »(Kepanduan 
Nat jg bersatu tangan 
rbint: sudut lima. Katanja 

Pan akta : 
Solo sendiri dan ditepi aja. 

a18 2 kota tersebut tak tam- 
pak a sebuahpun. Hanja pada 
dokar2 dan andong2 sadja. Ditempat 
pemakaman di Ngalijan ditanamkan 
bendera Le tiang : Merah Pu. 

“3 ngah, dikanannja 'bendera 
ala . dikirinja bendera 
volusi. Ketiga bendera ke- 

gan megahnja dari djauh 
| karena dasar bela- 

(achtergrond) kehidjauian. 

Pengg alion djerozoh 
2 Amir e cs. (Hari kedua) 

Kemis diadakan penggsiian 
Peristiwa. September '48 
laupun pada siang hingga 

riitu turun hudjav, pengga- 
eruakan dg giat, sehingga 9 

    

      

      

  

   
     

  

    

      

    
    
    

“Dengan demikian sedjumiah 
|| Ik djevazah2 dengan lengkap telah 
“dapat diketahui. . 

“Dari Panitya didapat 'keterangan, 
a diantara 11 d tsb. jg. 

elah dapat dikenal: oleh keluarga 
masing2 ialah: djena zah2 Sardjono, 
D.. Mangku, Djokosujono, (Kstamha- 
Gi lan Harjono. 

tara benda2 jang pada peng- 
lian tsb. dapat diketemukan ialah: 

dua pipa (pijp) ig. LAU 
dari pakaian djenazah D. Mangku 

“dan Harjono, jang ternjata masih 
atuh, Diketemukan djuga 10 selu- 
bung pelor (hulster) dan dua. anak 
kuntji dan sepatu2. 

| Diantara keluarga Ig, pada peng- 
galihan itu datang menusul ialah 
putera alm. Bardjono jg. baru da- 

| dari anna dan tiga sdr. 

    

' Penapjahtanas bari: 
OR Djum'at. | 

8 Dalam pemeriksaan pada hari 1g. 
ga telah 4Jiketemukan tas kulit 

5 1 satu buku peladjaran 
ama Kristen, potelot. tempat sa- 

j (Kaki, Hi 2g Te sisir dan 

       
     

lainnja telah dapat dikete- 

| haan listrik. 
2 A Nevontat uang sewa penet- 

daa urusan ting" kawan? buruh umumnja dan ka- 

1 

£ airan listrik dibeberapa tempat, 
Aa AI Penentang Kenaikan Ta- 

segala alat Listrik. 

- Didjalan kampung. 
. Dalam menghadapi tindakan 

m jang telh memutuskan 

wan2 buruh Aniem chususnja su- 
paja dapat mempergunakan sen- 
djata buruh memberikan bantuan 
sepenuhnja kepada rakjat dalam 

Aliran Listrik Singosari (Ma- . 

   

  

menghadapi aksi Aniem tsb. Ant. 

satuan 
aksi Aniem jang kedjam itu de- 

langgar hukum sesuai dengan pro- 

| Lulus udjian P.P.P.K. 
Pada tanggal 17/18 Nopember 

' 1950 djam 19,30di Kantor P.M 1 .Jogja 
telah diadakan udjian penghabisan 
kursus P.P.P.K,, dan diikuti oleh 13 

Dagang Adapun jang lulus 9 orang 

Na. Sutisno PMP, P. Walgito 
PMP, Wahju Hadi Tomo PR, Seti- 
ti Gr, St, Anatomie Gr, St. Rugojah 
“Gr, Margono PMP, Hartono PR dan 
Sutarno PR. 

  

  

lang) dalam eta baru2, ini 
Tea KL erutaag sbb : 

Dengan “bersendistakan " per- R F N 
takjat siap” menghadapi & 

ngan 'aksi pula jang tidak ' me- 

Hana perdjuangan pusat ,,Panitia |! 
Penentang Kenaikan Tarief Ali- IX 

an Listrik,” fatsal 8: 

MALAM INI 'DAN BERIKUTNJA 
SEGALA UMUR 5 

JOE E BROWN 5 
DJAGO PELAWAK jang telah lama tidak fterdengar, 
muntjul di PANGGGUNG LAJAR PUTIH, mempersembahkan G 

"CHATTER BOX" 
“dibantu dengan JUDY CANOVA dengan temsn temannja 

|. Ta main sbg. COBOY jg Ketan Dengarkan IRAMA MUZIEK jg merdu 

Men an | 

sekarang 

  enuntut dibongkarnja segala 
t2 listrik didjalan kampung 

a selambat2nja 1 
inggu oleh pengusaha perusa- 

  

si
 

patan alat2 bila mana tuntutan 
ajat (a) tidak dipenuhi. 

“'Menjerukan kepada seluruh 

Ke   jang mmangana Men eann | 

  

HN 

  
—— KEHILANGAN —— 

: SATU HANDTAS BESAR, 

Surat-surat penting dan pakaian 
dalam kereta api Djakarta — Jogjakarta djam 20.45 
tanggal 17 November 1950 di Setasiun Balapan—Solo. 

menemukan 

  

BERISI: | 

Pa nya 

  

aa Ha Na iar | Segala kerugian akan diganti. 
dada: »irian Ne di- SENIN, 20 NOPEMBER 1950. Oa SN Nanang NAK Mu" 2 i 

ontong”- . Jogia. 5 Ba 

  

Geib. : 42,25, 59,2 dan 122,4 w. 

12:30 Hiburan siang oleh Musik Tiup Jogja: 
1700 Peladjaran -njanji kanak2 oleh pak Tono. 

17.45 Permainan piano oleh nj. Tjokro. 
"1820 Hal penerbangan oleh Perpeni. 
19.15 Tindjauan luar negeri (Djakarta). 
19.30 Memperingati Hari gugurnja Let. Kol 1. Gusti 

» “Ngvrah Rsi oleh keluarga peladjar Bali. 
10.15 Lagu? baru oleh ORJ. Poniman- 
2045 Lagu? terkenal oleh OR) Poniman- 
21-20 Tindjauan tanah air dlm. bhs. Djawa 

11-30 Hidangan Dagelan" Mataram dgn. 6. S. Do- 
jomardowo. 

Juwelier    
WATERPROOF GLAS 
Bisa menerima pekerdjaan membikin KATJA WATER- 
PROOF precies, ORIGINEEL. 
Pekerdjaan ditanggung bagus dan “service menjenangken. 
Lekas buktiken dan saksiken sendiri. 

DKAING toroser 
ET JINAN30— Telrun 533 

JOGJAKARTA. 
| 218—1it     

  

KIRIMLAH. £ 8,50 kepada alamat dibawah ini. 

TEXTIEL, ARLODJI TANGAN, d.I.I. 

PENARIKAN UNDIAN BARANG NEGARA: ke Iis 
1 dan 2 TKA MOER 1950. 

“rak. Phonne 555   

UDJIAN UNTUNG!! 
Kami ganti dengan 1 (SATU) LEMBAR Surat Undian ala Negara. 
HADIAHNJA al. MOBIEL, SEPEDA MOTOR, RADIO, SEPEDA, VULPEN 

Atau dapat djuga beli pada Agen2 Pendjual ditempat Tuan, 

Pusat 
BANKING and TRADING CORP. Lid. 

TUH pada tanggaj 

Bea 

22
01
-1
1 

#3 Jogjakarta     

  

2 TELAH TERBT !!! 

BUNG KARNO 
| Riwajat dan Pergerakannja, Pagina muka terhias 
dengan fotonja. Harga hanja . . S3 Tenkta A50 

“ Masih sedia: Ichtisar Kemerdekaan “Indonesia harga R. 7.50 
Minat kirim tambah . Den R3 050 

yen Potongan untuk pengjual : 
LO ex. — 15 pCt. 25 ex. — 20 pCt. 

“2. LEKAS KIRIM WISSEL PADA : 

so0xstore ,MERCUUR" 

  

  

“Bebas ongkos. - 
50 ex — 30pCi.     
57 TUGU KIDUL 

2
1
4
—
1
1
 

JOGJA & 
  

  

MINTA BELI: 
— SERAT SISAL dan TALI TAMBANG, 

TN Surat2: JOEY SOEY PIAUW - Tn     

  

  Sedia Kembali: “— 
PN 

£ UNDANG - UNDANG KERDJA ab BESERTA PERA- 
TURAN PEMERINTAH No: 7 Th. 1948 DAN No:13 Th.I1950 R 

2, SEDJARAH ISLAM DI'SUMATERA 

  

  

“oleh: Hamka, j : . : : R 4.25 

8 SEDJARAH UMUM 1. UNTUK “G M. P. 1 

“Oleh: Anwar Sanusi , j , , 6 R 7,50 

1 LATIHAN SEDJARAH INDONESIA 
| Olah: St. Moh Zain , 1 . : : 1. R350 

5. BUNG KARNO. £ j 4 4 R 350 

"GH R. « R 650 

tu Wa Cc. KEIJNER BUKU MASAKAN, R 8.25 

an NAN, dan ' Ohgkos kirim 10 pCt sekurang2nja R. 0.50. 

Pesanlah pada : 

Toko Buku ,K. R.” 
Tugu Kidul Aa sb     
  

  

Nan SEBAGA! BUBUK MAKAN KAJU. 
Penjekit JIRIAN (Spermatorrehoea), IMPOTENTIE. Tanda2 peniakit, “an 

pikiran tidak tetap dan takut, diantung berdebar-debar, selalu mim 
Itu semuania kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MUDJA RABNJA, 
JARIANOL, Harga per botol f Onani 
Obat BIKIN HITAM RAMBUT 100pCt. tidak luntur 5 gr. f 25. Lg. gr. #10. 
Obat Minjak SOUARGA DUNIA untuk laki-laki p. b. f 1 “dpat - 
Obat .OvuMatazal” Spesial Buat Perempuan jang Lemah, per'botol f 40— 

| Obat .SulfanOil” Buat ilarngkan Gatel Koreng Kudis dll. . ,. f 5— 
| Obat Zalt Fate Cream (Tjahaja YOSAF) untuk hilangkan item2, djsrawat 
“dimuka dan kekolotan tab Obat2 dikirim diseluruh INDONESIA. Wang 

Untuk mengobati segala penjakit, luar atau 
Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu-linu, 

» Perempuan tidak sccoord bulanan, 
| sembuh dan “keluar akar- 
penjakit diobati sampai baik. 

World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 
, . Sawah Besar 14 Dlakarta, Tilo. 3804 Gmb. 

' Djuga bisa Aa di Ng STORE:   
marah marah, muka putjat makanan kurang hantiur, perut kembung, kepala ' 
pusing, lekas tjape, tidak -bisa tidur kaki tangan dingin, semut semuten, | 

i, untuk |         

il. Tepekon i Me aa Na 

an 

DIDJUAL 
'1 auto 6 cylinder FIAT 1939 

» didalam Keadaan baik dapat ' 
Pditanjakan dan dilihat di: 

2 Dijalan Buntu 16 Sa 

  

Marem—e Marem—-Moroem— 

TJEPATI RAPI! PA S VORM! 

PENDJAIT & PENATU 2 

.MEAREM" : 
J Dalan Menduran No: 50 6 — JOGJAKARTA | 

M
o
r
e
m
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Beladjarlah da. 

TELE - INSTRUCTION ! 
Mudah dipeladjari dan Hasilnja me- 
muaskan. 

Mintalah Proefies, 
BOEKHOUDING (A): INGGRIS: BE- 
LANDA dan PAPAN - HITUNG (Sut- 

» phog) pada: 

T Sekolah dg. Surat ,,J. C. S”. 
- Post-box 166, Bandung. 

  

  

INSTITUT DAGANG ,, MUCHTAR" 
Dj- Purwosari 307 — Solo 
" Padatg.i Des. Jad membuka 
rombongan2 baru utk. kursus2 

berikut: - Pegang Buku-A.- Bhs. 4 
Inggris (segala tingk.)- Steno- 7 
Mengetik- Sistim pakai buku- 
diktaat.. Pendaftaran dari se | 
karang. Dir Z.H. Moechtar. 

BOEKHOUDEN A 
Rombonganbaru dimulai 7 De- 
cemher. Dictaat gratis. Djuga 
memberi PEGANG BUKU A 
dengan SURAT, dan kursus 
MENGETIK. Mesin-mesinbaik. 
Systeem paling baru, Pendaft,, 
pada “MITRA "-Bintaranwetan 
11, Jogja. Djual buku PE- 

5 | GANG BUKU A dj. L dan II. 

  

' Harga 1 buku f 10,—. Ongkos 
kirim 10 pCt, 215 11 
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    INI MALAM DAN BERIKUTNJA. 
Main 2 X. Djam: 6.30—9.10. 

| .43 TH. KEATAS. 

“IT'S WONDERFUL LIFE” 
Dg. James Stewart Donna Reed. 

217 —11 
  

  

  

  

    

| MALAM INI DAN SELANDJUTNJA: 
  

  

WILLIAM ErruE :— LLOYD NOLAN  —  SIGNE MASSO 

dalam : 

“THE HOUSE ON 92" STREET" 
Rumah apakah ini? Siapakah Mr. Christopher ? 

F. B. I. (dinas rahasia Amerika) contra agen2 Nazi dil. agen. 

17 TH. KEATAS, | 222—1 Djam: 17.—, 19.— dan21.— 

LUKOR “amora! 

  

  

PENGUMUMAN : 
No. Ag./41 1312/2867. 

Untuk memberantas kekurangan tenaga terlatih disegala 
lapangan dan mengurangi djumlah pengangguran, oleh Kantor 
Pusat Djawatan Penempatan Tenaga akan dibuka : 

Kursus Besi Bagian Tukang ! Kikir. 
Setjara tjuma-tjuma di Jogjakarta. 
Lamanja Kursus: 1 (satu tahun) (theorie dan praktijk). 

, Banjaknja murid jang diterima sebanjak-banjaknja 30 orang. 

Sjarat2: 1. Penjwtngir demobilisanten jang sudah didaf- 
tarkan di Kantor Penempatan TT 

2: Berbadan sehat. 

3. Umur 16 sampai 18 tahun. 
4. Lulus udjian masuk. 
5. Tamat Sekolah Rakjat 6 tahun di tambah se- 

dikit pengalaman. 

Waktu Pendaftaran: Tiap hari kerdja djam 8 — 12. 
Pendaftaran ditutup 10 hari sesudah 
pengumuman. 

Tempat Pendaftaran: Kantoz Pusat Djawatan Penempatan 
Tenaga Bagian Urusan Jogjakarta di 
djalan Tugu 99 Jogjakarta. 

  

Jogjakarta, 15—11—1950. 

Kementerian Perburuhan 

1 Republik Indopresia 
-—.  Djawatan Penempatan Tenaga - 

Kantor Pusat 

a/n Kepala, 

(SOERONO). 
216—11 
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Sudah terbit: 

KALENDER 1951 

  

  

UKURAN 27 X 38 cM. 
KERTAS BAIK, TINTA 3 WARNA 
HARGA 1 BUAH. 3. : 

Beli 10 sampai 50 buah, pot. 10 pCt. 
51 buah keatas , . (Ne 15 pC 
Ongk.kir, 10pCt, paling sedikit R0.40 

Untuk langganan K. R. dan MINGGU PAGI dalam Kota 
dan lantaran agen dengan menundjukkan No. lengg, & R 2.50 
Langganan | lantaran. pos tambah GK Mo R 0.40. 

Persediaan terbatas. 

: ' aa 

  

    TUGU 42 (Au JOGJA. 
  

ta 
: #nsta Pak PANAI. 
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