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Van Maarsevee 
PERSIS djam 122.15 kemarin malam telah 

Indonesia-Belanda jg kedua di Den 
Eerste r amer, tempat delegasi BFO du 

elegasi Indonesia jang diketuai Mr 
kanan PM Belanda, Dr, 

Se 

a konperensi Uni 
ertempat digedong 
diadakan K MB. 

        

   

  

    

        

barat, jaitu dr, Su- 
ri Paris, Mr. Anak 

m dan, Sukardjo     
   38 Brussel, mr. Tamzil 

TO SAS PIDATO DREES. diiban2 
Detia pidato pembukaannja P.M. Tahun 

gembiraannja atas berlangsungnja 
kenperensi para Menteri jang ke II 

ini. Dalam menghadapi konperensi 
ini, demikian Drees, pasti kita dju- 
ga teringat pada KMB, jg, sesudah 

engulami penderitaan beberapa 

   

   

  

   

        

   
   

  

   

   
   

    

  

   

    

    

  

   

  

2 dengan sebaik2nja. 
inilah menentukan 

dimasa jang akan 

“pula nalnja dengan ker- 
'antara Nederland dan 

mr. Rum. Kitatelah 
mpir. achir tahun 
ngan mengadakan 

  

     

   

       

     

    

   

            

     

    

  

      

    

     

    

   

      
   

                    

    
    

      

   

    
   
    

  

   
   

  

   

   

                    

   

      

   

    

            

   

    

   

  

        

| tahun, | berbasil mengambil . imana panitia tek- 
ke otusap , Not ani men- nis tela n kukan pekerdjaannja 

2 ajadikan sela suatu negara jg”. dengan ikan, maka dapat df 
merdeka dan berdaulat. Kini men- harapkan akan hasilnja jang baik 

aan apakah kedua ne. Untuk keaua beluh pihak : 
esia dan Nederland, kini z sama antara kedua negeri 

dapat memelihara perhubung- Im bulan2 jang lalu telah 
ru jg telah tei Kk usah - disebutkan 

kan, bahwa KMB acda- 
jalan unjuk mendekatkan pe- 

n kedua bangsa, jang sekian 
9 Galam pertikaian 

kepada perkem- 
“dalai Egara masing2. Ne- 

derland telah lebih madju dalam alat2 
pemerintahan, pembangunan dii. Se- 
dang Indonesia masih sedang dalam 

“ perdjuangan untuk membentuk alat 
pemerintahen, sedsng membangun da- 
lam segala lapangan: Tapi saia jakin, 
bahwa perkembanisn2 itu akan mem- 

Kel anakan |. Pidatonja. 

: tnja Drees menjatakan 2 14 Yan Marseveen ketua. 

inannja, bhw kedua negeri Ga- '— Sesudah itu diadakan pemilihan 
lam konperensi Ini pasti akanjakin ketua dan wakil ketua. Delegasi 

suatu persetudjuan tidak . Indonesia mengusulkan menteri Be- 
menghadapi kesu- janda van Marseveen mendjjadi ke- 

'pihak tua, jang Giterims oleh sidang. Se- 
icblas dan dju- “dang delegasi Belanda mengusulkan 

r. Rum mendjadi wakil ketua. 
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ag njata Konperensi Unie ke-2 sa- 
adgn — -  ngat penting 

: Menurut keterangan jang didapat 

 A.EF.P. di Den Haag, Konperensi Unie 
“ kedua jg. akan dibuka di Den Haag 

Cin” - hari Senen kemarin menurut ang- 
Y7  gapan kalangan2 dikota tsb. ajalah 

"  Konperensi jang sangat penting. Me- 
nurut kalangan tsb. konperensi tadi 
akan dpt. memberi djalan bagi kon- 
perensi mengenai soal Irian-Barat 
jg..akan datang jg. sangat sulit itu. 

Dinjatakan, bahwa dengan adenja 
konperensi Unie kedua sekarang ini, 

Menteri2 Belanda akan dapat mem- 
peladjari politik umum dari Indonesia 

PN an Len PAS dim, soal kerdja-sama antara Indo- 
dengan perkawinan, nesia dan Belanda, Menurut kete- 

aa adalah pertjobaan. rangan jg. didapat A.F.P. selandutj- 
'memenuhi kewa- nja, pekerdjaan2 persiapan untuk 

Ea. 

    

  

g Surakarta 5 

0.C 00 utk perumahan rakjat 
, D.P.U. berdemonstrasi. 

DPR Kota Surakarta melangsungkan sidangnja jang 
“oleh 43 orang anggauta dimulai pukul 9.20 pagi. Per- 
jarakan mosi2 jang diadjukan d'm sidang jang baru lalu 

| mosi jang mengenai beberapa anggauta DPR jang 
ekerdjaan diluar. sehingga pekerdjaan badan executief 
sbg pekerdjaan sambil lalu. j 

  

paraanggauta me. — Kemudian sidang DPR dilandjut- 
upaja para anggauta Kan dengan membitjarakan “usul 2 

NN Sea 4 supaja pemerintah memberi bantuan 
naa kepada penduduk jg rusak rumahnja 

akibat pertempuran, Dalam hal ini 
Wali Kota menjatakan, bahwa uang 
tambahan jang akan diterima dari 
pemerintah pusat sebanjak 800 ribu 

“ Tupiah sebagaianakan dipergunakan 
untuk memperbaiki rumah-2 rakjat 

jang dimaksudkan itu, 
|. Selandjutnja dibitjarakan sebuah 
I-  mosi mengensi kesehatan rakjat jg 

| meminta supaja diadakan peraturan 
dinas dim hari2 besar kpd Df par- 
tikelir untuk membari pertolongan 
bila diperlukan. Mosi tsb. akan di- 
sampaikan kpd Persatuan Dr. di 

olo. Achirnja rapat membitjarakan 
mosi mengenai pemungutan padjag 
istimewa jg oleh suatu golongan 
Ig kena pemungutan padjag tsb. 

asa keberatan. Achirnja rapat 
udju mosi diterima. Padjag isti- 

a tsb. meliputi sedjumlah sete- 
Gjuta rupiah, Sampai disini 

ig ditunda dan akan dilandjut-s 
pd besok hari Rebo tgl. 22 bu- 

ni. Demikian radio Surakarta. 

. de -kebsikan Tatan pembangunan — te 

kearah perhu. | kerdja sama”, kata mr. Rum padaachir $ 

wakil ketua. 
konperensi Unie keduahingga seka- 
rang tih mentjapai tingkatan djauh 
dan telah dilakukan didIm, suasana 
saling mengerti dan penuh goodwill. 
Demikian A.F.P, 

HARIAN UMUM 
n oleh Baku Penerbit Kedaulatan Rakjat” (Anggauta 

ES Appa menta an agan an PNeann 

Gorllja Bulawsf provinsia'is- 
ma dan feodaii me, 

Dim intervieuw kilat dg Ngadiman : 

“Ketua fraksi PKI dalam parlemen 

diterangkan, bhw soal gerilja tidak 
Seimnustinja diselesaikan oleh peme- 

rintah dgn tjara2 kekerasan. Karena 

ternjata dasar2 gerakan gerilja di- 

Sulawesi Selatan afalah anti pro- 

virsialisme dan feodalisme, jg kini 

masih berkuasa dan berlomba dida- 

erah sana. Demikian Ngadiman. 

Menurut kawat koresponden KR 
tsh gerakan komunis di Sulawesi 

tidsk ada, tapi jang berkuasa ialah 
hanja Masjumi dan kaum nasional 
moderat.— 

Mengenai keamanan dikatakan, 
bhw tembakan2 dalam kota sampai 
kini masih sering terdengar.— 2 

  

Hari Saptu il. dilapangan terbang Andir (Bandung) “dilangsungkan upatjara 
pemberian brevet kepada 18 penerbang AURI, Dan sesudah itu diadakan 
demonstrasi diudara jg. dilakukan oleh 15 pesawat Hanvards dikemudikan 
oleh opsir2 jg. mendapat brevet itu. 

   

          

   

  

     

- Gambar disebelah menun- 
djukkan Komodor Suriadar- 
ma sedang memberi brevet 
kepada salah seorang opsir 

. AURI sedangkan gambar di 
bawahnia nampek 15 buah 
pesawat Hanvards sebelum 
melakukan demonsirasi. 

(Gembar Antara) 

  

Banjak sendjata gelap dibeslah 
Pembersihan di Djakarta memuaskan. 

ENGENAI tindakan2 militer jang didjalankan kemarin dulu 
sedari pukul 06.00 sampai djam 12.00 siang, kemarin ko- 

mandan militer kota Djakarta Raja mengumumkan bhw berhubung 
naiknja kedjahatan2 dan adanja perdagangan sendjata gelap didalam 
lingkungan kota Djakarta Raja maka Komandan militer kota -Dja- 
kartn Raja menganggap perlu untuk mengambil tindakan2 untuk 
“berantas dan mentjegah hal2 itu. 

Dengan demikian maka pada bari 
Minggu tg. 19 Nopember KMKB 
adakan tindakan2 jg dengan ban- 
tuan penduduk telah berdjalan de- 
ngan baik. Dengan tindakan2 ini 
dapat diharapkan bahwa keamanan 
umum di Djakarta akan mendapat 
perbaikan. Terhadap tahanan2 da- 
lam waktu singkat akan diadakan 
pemeriksaan jang akan menentu- 
kan penahanan lebih lama atau 
pembebasan. Demikian pengu- 
muman KMBK tsb. 

Selandjutnja djurubitjara tersebut 
atas suatu pertanjaan menerangkan 
bhw sebagai akibat dari tindakan2 
ini maka banjak sendjata api gelap 
dapat dibeslah dan menambahkan 
banwa hasil gerakan ini dianggap 
mernuaskan. Berapa banjaknja sen- 
Gjata2 gelap jang dapat dirampas 
itu tidak diterangkan. Lebih djauh 
Gjurubitjara katakan : ,,Saja bantah 

kabar2 jang disiarkar oleh Aneta 
jang menjatakan bahwa. tindakan2 
militer jang dilakukan pada hari 
Minggu itu adalah tindakan jang 
timbul (voorvloesisels) dari keterarng- 
an jg telah diutjapkan P.M. Natsir 
baru2 ini mengensi seruan tentang 
penjerahan sendjata gelap”. 

Mengenai ini djbrubitjara tadi 
katakan bahwa tindakan apa jang 
akan dilakukan oleh pemerintah, 
baru Gapat dilihat kelak setelah 

“ masa penjerahan sendjata itu ber- 
/achir :jaitu pada tgl 4 Desember 
1950. Djuga ditegaskan bhw gerakan 
ini sama sekali tidak ditudjukan 
kepada orang2 jg berhaluan komunis, 

Berapa djumlah orang2 jg ditahan 
belum dapat diterangkan tapi me- 
hurut djurubitjara tsb diantara me- 
reka itu terdapat nama: Spi'es di- 
rektur Javasche Bank, H.H, Kan 
bekas Anggguta volksraad, Wang 
Chi Won oofdredacteur harian 
Seng Hwa Pao dll. Lebih landjut 
dapat dikabarkan bahwa berhubung 
dgn ditangkapnja directur Javasche 
Bank, kemarin direksi Javasche 
Bank putuskan utk menutup kantor 
besar Javasche Bank di Djakarta 
bagi umum, Ant. 

Atas pertanjaan para wartawan, 
L,N, Sekdjen Kempen, Ruslan Ab- 
dulgani kemarin siang menerangkan- 

han:2 kemarin itu bukan sekali 2 
tindakan politik, ig ditudjukan pada 
salah satu golongan politik, melain- 
kanegemata2 tiadakan thp keamanan. 
Selandjutnja Sekdjen Rusian Abdul- 

gani membantah pula siaran 2 radio 
BBG jg menjatakan seakan 2 tindak 
sn kemarin itu dimaksudkan utk 
mematahkan pembrontakan Komu- 

nis. R.D, 
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11 NOPEMBER 1950 SELASA 

Indonesia tidak akan tinggal passif. 
Kata Menteri Rum. 

U DAN REUTER dari New York mengabarkan, bahwa se- 

“ T. belum meninggalkan kota tsb menudju ke Amsterdam untuk 

hadir didalam Konperensi Uni jang kedua, MenteriLuar Negeri Mz. 

Mohammad Rum menjatakan, bhw dalam kenjataannja sekarang du- 

nia terbagi ualam dua kekuasaan jang satu dan lainnja saling berke- 

lahi. Kegiatan dari kedua blok itu terang akan mempengaruhi nasib 

kita, Maka dari itu walaupun kami tidak mau untuk ikut dalam per- 

tempuran antara kedua blok itu, kami tidak dapat tinggal passii. 

Demikian Mr, Moh. Rum. 

Ditambahkannja, bahwa Indonesia 

Gengan sepenuhnja menerima sege- 
nap tanggung djawab untuk beker- 
dja bersana dengan bangsa2 lain 
guna perdamaian dunia dan kerdja- 

sama untuk kepentingan internasio- 
. mal 

Kenurut Reuter, Rum selandjutnja 
menjatakarn, bahwa walaupun hu- 
bungan antara Indonesia dan Belan- 
da relatisf tetap baik, tapipadawak- 
tm #ni politis soal kolonialisme sudah 

mati, 
Mengenai soal penanaman modal 

Fropa dan Amerika Serikat di Indo- 
nesia pada waktu ini, Menteri Rum 
berkata. demikian U. P.. bahwa si- 
kap kaum modsi Eropa dan Amerika 
Serikat itu adalah ,,wait and see” - 
(menunggu dan melihat dulu). Tapi 
Indonesia membutuhkan bantuan 
technis dan membutuhkan pada wak- 
tu ini djuga. e, 
Mengenai Konperensi Unie di Den 

Haag, Mr, Rum menjatakan, hahwa 
  

Pasukan Kongres Nepal 
mundur. 

Karena kekurangan sendjata 
dan amunisi pasukan2 kongres 
nasional Nepal tlh. putuskan utk. 
meninggalkan Birganj dan menja- 
takannja sebagai sebuah ,,kota 
terbuka". Pasukan2 kongres pada 
hari Saptu telah mundur sampai 
6 mil dari Jitpur ke Parwanipur 
dan dari sana mundur lagi sam- 
pai ke Birganj. . 

Sementara itu dikabarkan bhw.a' 
“pemerintah sementara" -kongres 
nasional jang didirikan pada tgl. 
li Nop. jl. di New Delhi oleh 
kaum kongres, kini tlh. mening- 
galkan New Delhi dengan tidak 
diketahui kemana tudjuannja. Ant. 
Afp. 

(Choug Cova diting- 
galkan. 

Seorang Djurubitjara Tentara 
Perantjis kemarin mengatakan, 
bahwa pasukan2 Perantjis telah 
mengosongkan Choug Couall se- 
buah #os Militer jg terletak kira2 
30 km sebelah selatan djalan raya 
antara Hanoi dan Langson. Ke- 
marin djuga telah terdjadi per- 
tempuran sengit antara pasukan2 
Perantjis dan pasukan2 Vietminh, 
kira2 55km sebelah timur Saegon. 

  

Medan pertempuran Korea : 
  

»— 

Pasukan Amerika 8 km, dari 
.. batas Mansuria ! 

D' Korea sebelah Timurlaut pasukan2 PBB kini telah berada di 

dekat tapal batas Mansjuria. Dimedan pertempuran sebelah Ba- 

ratlaut kelihatan bahwa perlawanan dari pihak komunis makin 

sengit. Disebelah Barat Tjoa son pasukan2 komunis telah mdmper- 

kuat garis pertahanannja jang sebelah Timur Taitjo. 

Dikatakan pula bahwa kini pasukan2 
sebagian dari Amerika telah terada 
disekitar 8 km dari tapalbatas Man- 
churia, kemudian mereka meneruskan 
kemudiuan2 jg hanja menemui perla- 
wanan2 ketjil sadia. Dikabarkan pula 
bahwa kini kesatuan2 gerilja telah 
memutuskan dialannja pengiriman ban- 
tuan2 jang dari Seoul. — BBC, 

# 

Perang Korea masih lama ? 

Harian ,,Conseryative« mengenai 
peristiwa di Korea diantaranja me- 
ngatakun, bhw pertempuran di Korea 
mungkin akan berlangsurg lama 
lagi. Djika PBB tidak hendak me- 
ngalami kerugian, maka harus me- 
ngurangi2 pertempuran2 jang ter- 
depan, 

Pula harus mengundurkan diri, 
misalnja sampai ke tapalbatas Man- 
sjuria. Dengan demikian, maka me- 
ngurangi orang2 PBB jg tidak perlu, 
djadi dapat dihemat. : 

Selandjutnja barian tsb. menam. 
bahkan bhw. didalam perundingan? 
pun PBB mengenai Korea harus di- 
hemat. Tetapi djika. nanti telah 
berkobar sungguh2 baru dipikirkan 
perundingan2 untuk mengachiri per- 

bhw penggrebegan 2 dan penggleda.....selisihan dl Korea BBC. 
JO Uh, "ai X 

2 AN 
3 : SAN “ 

ada ae Up Aa Wan Sk RKIA 
Maan" 5 

2 : | 

: 
my 

Wakil USA di Kongres 
Perdamaian tjela Rusia! 

Panitia Perdamaian - Komunis ke- 
marin dulu dikeritik oleh P,M. Swe- 
dia jg atara lain mengatakan, bhw 
propaganda,perdamai n kom nis itu 
tidak bersifat sungguh2, k rena ti- 
Gak berdasarkan tindakan2 jg njata, 

Selandjutnja para wartawan jang 
mengundjungi pertemuan di War- 
shouw itu mengatakan antara lain 
bahwa para u usan marah, ketika 
Resa wakil dari Amerika mengata- 

“kan bahwa kaum Komunis telah 
kelihatan telah menimbulkan keke- 
ruhan di Korea dan Tibet. Dikata- 
kan pula, bahwa rakjat Amerika 
tidak ingin perang. Akan tetapi 
meskipun demikian, tidak akan 
tinggal diam sadja djika ada sera- 
ngan sendjata dan pulanggaran2 
kepada perdamaian dunia. BBC. 

Pertahanan Utara 
kokoh. 

Pasukan2 PBB dalam beberapa 
minggu terachir mendjumpai perla- 
wanan jg. sungguh2 dari pehak Uta- 
ra. Nampaknja pasukan? Utara te- 
lah menjusun suatu garis pertahanan 
jg. kokoh terhadap dipiai kavaleri 
kel USA didaerah Pachon, teruta- 
ma dgv. mangerahkan pa Ukan2 su- 
karela RRT: 

P 

dalam konperensi tersebut mungkin 

akan dibitjarakan djuga soal Irian 

Barat, tapi tidak mau memberikan 

keterangan apakah soal tsb. akan 

diselesaikan oleh .P.B B. Demikian 

' Mr. Moh Rum menurut U. P. Ant 

Kuncdjungan pengaor matan, 

Berhubung dgn berita jg tersiar 
di ssk tentang maksud kundjungan 
P.J,M. Presiden Sukarno ke Phili- 
pina, dan harapan dari pihak Peme- 
rintah Philipina, supaja perundingan 
tentang mengadakan persetudjuan 
persahabatan antara Republik Indo. 
nesia Gan negara Philipina akan 
dapit diselesaikan, sehingga mung- 
kin ditanda tangani dalam masa 
perkundjungan P.J.M. Presiden itu, 
djurubitjara Kementerian Luar Ne- 
geri menjatakan seperti berikut: 

1) Perkundjungan P.J.M. Presiden 
Sukarno ke Philipina itu jg dimak- 
sudkan ekan berlangsung Glm hulan 
Desember depan ini semata2 bersi- 

fat perkundjungan penghormatan 
persahabatan - menurut undangan 
daripada Presiden @uirino pada per- 
mmulaan pendirian Republik Indone- 
sia Serikat. i 

2) Perkundjungan itu dgn tegas 
sekali tidak ad. perhubungan satu 
apapun djua dgn perundingan2 me- 

ngenai maksud mengadakan perse- 
tvdjuan persahabatan antara Repu- 
blik Indonesia dan Negara Phi ipina. 

Kabinet akan adjukan rentjana 
anggaran Belandja 1951. 

Kepada Parlemen. 
' ' 2 
Wartawan Ekonomi harian ae na | ae 

net berharap supaja dapat mema- SR 
Gjukan anggaran Belandja Negara 
untuk tahun 1951 kepada Parlemen 

paling lambat pada pertengahan 
bulan Desember jang akan datang. - 
Pada waktu ini semua Kementerian 

sedang melakukan ulangan perhi- 
tungan beajanja masing2. karena 
rentjana beaja mereka jang dima- 
djukan dalam sidang Kabinet baru2- 
ini ditolak oleh Kabinet. Menurut 
rentjana jg lama, djumlah Belandja 
Negara utk segensp Kementerian 
adalah lebih dari 11,5 miljard ru- 
piah tetapi dihematkan oleh Ka. 

binet mendjadi 9 miljard rupijah. 
Sebelum berangkat senegeri Be. 

landa, menteri keuangan Mr. S af- 
ruddin menerangkan, bahwa keku- 

rangah Belandja Negara utk tahun 
1951 jg diduga akan berdjumiah 
2 miljard sebagian akan ditutup 

dengan pemakaian uang ,.COUN- 
TER PART”. Menteri Sjsfruddin 
akan merundingkan pemakaian u- 
ang itu dengan pihak ECA dalam 

kundjungannja ke Amerika Serikat 
nanti. — RD, , 

  

Ouantzs protes: 

Menurut UP, wk, perusahaan pe- 
nerbangan ,,@vantas” di Djakarta 
W.M. Colvill menjatakan, bahwa ia 
akan mengadjukan protes keras 
terhadap pembesar2 Indonesia, ka- 
rena memerintahkan terbang kem- 
bali terhadap sesuatu pesawat uda- 
ra, berarti membahajakan djiwa 
penumpang2 pesawut tsb.dan djuga 
membahajakan keamanan pesawat. 

Seperti dikabarkan “UP. dari Si- 
ngapura kemarin dulu, pesawat ter- 
bang ,@uantas” hampir mendarat di 
lapangan terbang Kemajoran dan 
diperintahkan dari bawah untuk 
kembali dan kalau tidak menurut 
akan dibeslah (disita), 
Kemudian pesawat tsb terbang 

kembali ke Singapura, Menurut UP 
pesawat KLM dari Nederland ka 
Djakarta mendapsi pemberitahuan 
pada waktunja, dari tjabang KLM 
Gi Djakarta dan pesawat tsb me- 
nunggu di Singapura hingga la- 
rangan lalu lintas di Djgkerta. di- 
tjabut, 
Dalam pada itu pesawat B.O.A.C., 

perusahaan penerbangan. Inggris jg 
mengadakan dinas penerbangan an- 
tara Australia dan Inggris dengan 
26 penumpangnja sudah terbang be- 
berapa ratus mil, terpaksa kembali 
ke Australia. ' 

  

Djurubitjara Mac Arthur menja. 
takan dalam-konperensi pers hari 
Minggu jl, bahwa sekarang ini pa- 
sukan ,,komunis” belum begitu se- 
rem dalam gerakannja, tapi per- 
tempuran2 menjulitkan kedudukan 
pasukan2 PBB mungkin akan ter- 
djadi dalam waktu dekat. 
Mengenai keadaan pertempuran di 

front laut barat djurubitjara itu 

menjatakan tingkat kegiatan disana 
ialah ,,tingkat menunggu dulu”. Di. 
katakan bahwa musim dingin j.4.d. 
ini akan mempersukar pertempuran 
di Korea. Ant... AFP. 

—- 

P
r
a
 

    

   

   



— Hanja 
#     

ALAM rapat umum Partai 
kali diadakan di Bandung, 

kompromi jang dilakukan .oleh. . 
 djuan Tinyoatati, Renville, 

.andai ka 
merintahan, jang politik- 

Linggadjati, 
“ran kemerdekaan dan kemenangan 
baliknja jaitu kesengsaraan dan k 
jang dialami Indonesia sekaran 
Partai Murba menghendaki 

tuan Perdjuangan. 

Jabja Nasution ketua II Dewan 
Partai Partai Murba He se. 

djarah perdjuangan rakjat progres- 

sif una Anna jang .telah me- 

| ngadakan bantuan besar terhadap 

" perdjuangan rakja 
Menentang agresat imperialisme Be- 
landa dan Inggris, bantuan. mana 

— menurut pembitjara kemudian ter- 
njata terhenti sesudah mulai diada- 

kannja kerdja bersama antara pe- 

merintah Indonesia dengan imperia: 

lisme Belanda. Mengingat adanja 

pengalaman jang | 

'pembitjara — dengan adanja keku- 

atan2 dari golongan keagamaan, 

kebangsaan dan kemurbaan jang 
bergab dalam Persatuan Perdju- 

angan a dasar perdjuangan pe- 

- ngusiran imperialisme dan kapital- 

isme dengan konsekwen, Partai 

Murba menjerukan supaja seluruh 
tenaga jang ada didalam partai2, 

| organisasi2 perdjuangan bersatu 

| 'kembali untuk melenjapkan impe- 
rialisme dan Kapitalisme itu jang 

, sudah bertjokol dalam negara kesa. 

201 tuan ala KMB sekarang, demikian 
| Jahja Nasution. SA 
“- Sambutan2 diberikan antaranja 

oleh wakil2 Masjumi, PNI, Buruh, 
| para peladjar dil jang semuanja 

| menundjukkan perhatiannja. 

      

    
   

      
   

    

   
     

     

   
    
   

   

    

    

    

  

   
   

  

   

   

  

   

      
    
    

    

   
    
    
    

    
   
   

     

  

    
    

    

   

    

  

    

    

   

  

   

  

      

     

   

    
    

   
   

    

  

   

— Masaalah Irian dalam tahun ini 
Kap selesai 

si jam 13.50 Misi 

:t53 Fe narutoka 01 aa jg di ke- 

| tuai oleh Dr. Sukiman telah tiba 
| kembali di Djakarta dari kun- 
| djungannja ke Nederland sedjak 

tg28 Okt. jl.” 
Mr. Yamin, djurubitjara misi 

tsb. menerangkan kepada pers 
bahwa harapan bertambah besar 

1 masaalah Irian, jg akan dapat 

elesaikan dlm tahun ini djuga, 
4 

AA Kemarin 

Par 

6 0 Asing di Atjeh 
Do Mengenai pengembalian perkebu- 

| nanz: di Atjeh jang tergabung 
|. dalam ,,Avros” dari pihak ,,Avros” 

| di Medan ,,Antara” mendapat kete- 
rangan, bahwa baru2 ini ketua 
,Avros” Mr. C. J. Maassen bersama 

.p «2 perkebunan tsb berangkat 
jeh dan mengadakan pembitja- 

dengan gubernur Atjeh Teuku 
I Beureuh. Dari Kotaradja me- 
terus ke Langsa dan disana 

pembitjaraan dengan pihak 

ihak burun memadjukansjarat2, 
apun pihak madjikan jarg 

smudian ditengahi oleh gubernur 
| Daud Beureuh dengan saran2 sama 

Pu 1 disetudjui oleh kedua pihak dan 
|. kini dikirimkan ke Djakarta, tetapi 
|. djawaban dari pemerintah pusat pe- 

Jum diterima. bari djawabanitupula 
ergantung pengembalian perkebu- 

| nan2 asing di Atjeh jang sebagai- 
| mana dikatakan oleh menteriperta- 

|Mr. Manu perlu sekali soalnja 
ertjepat, agar dengan demikian 

perkebunan2 negara di Atjeh Timur 
dapat diletakkan ditaraf bedrijfs. 

Ha 
3 1 

Iburan dengan segera dibeli 
merintah. Djuga dituntut su 
jat jang dulu berdiam disi- 

     

jat Indonesia dalam 

baik — demikian 

3 a Ae Pa : 

  

     PN 

an dan kemenangan. 
AWjaok Achad jl. jang pertama 

karni Kartodiwirja ketua umum 

Dewan Partai Partai Murba, setelah mengupas .,kegagalan politik 
sedjak adanja persetu- 

Ile, dil sampai KMB”, menerangkan, bahwa 
Partai Murba memegang kekuasaan sekarang dalam pe- 

Renville dll sampai KMB 
terikat oleh persetudjuan2 

tsb, tentu bukan kemakmu- 
at diwudjudkan, bahkan se- 

'jang akan timbul, seperti 

      
      

  

dap 

gg. Maka oleh karenanja-kata Sukarni 
, dibatalkannja semua perdjandjian2 itu 

De dan menghendaki kembali terwudjudnja politik-program dari Persa- 

..- Blu - 
' tu dan kemudian diusir dizaman 
“pendjadjahan dibolehkan tinggal 
gan mengerdjakan tanah itu kem- 

  

    

tang tanah partikelir ini dite- 
ran selandjutnja dalam lampi- 
ran dari resolusi itu sbb: 
| Tanah Djati Petamburan itu dulu 

nja milik dari Manggus, kemudian 
pada tahun 1911 dioper kepada Ab: 
dullah Husin Alaydrus. 

" Pada tahun 1928 berhubung tanah 
tsb. masih dalam keadaan kosong, 
maka datanglah beberapa rombong- 
an petani dari desa jang miskin. 
Mereka menjewa tanah itu untuk 
.berkebun sajur majur dengan per- 
“gjandjian sewa sebulan ada jang 
f£ 0,50 dan ada jang sampai f-3,05, 
'Sedjak masa itu perhubupgan sewa 

" menjewa berdjalan langsung. 

Pada tahun 1942 (masa penduduk 
an Djepang) sewa dinaikkan hing- 

ga 300 pCt. 
Dalam masa Indonesia telah Mer- 

deka krdjadian2 jang tsb. diatas 
lang lagi (kembali). Demikian 

dinjatakan dlm lampiran itu. —Ant. 

    

“Hatta bertolak. 
1 

: | Presiden Moh. Hatta dengan 

rombongannja telah berangkat ke 
Medan buat melakukan perkun- 

djungan “keliling Sumatra” selama 
14 hari. Wakil Presiden akan 
kembali di Djakarta pada tanggal 
3 Desember j.a.d. 
Menurut wakil Presiden perdja- 

lanannja ini bersifat perkundjung 

an pemeriksaan. Di Kemajoran 
wakil . Presiden a.l. diantarkan 

oleh Sultan Hamengku Buwono 
LX dan Mr. Wongsonegoro. -Ant. 

Mr. Suprapto gantikan 
Mr. Tirtawinata 

Didapat keterangan dari pihak jg 
sangat mengetahui, bahwa Mr. Tir- 

tawinata kini telah diperhentikan 
dari djabatannja sebagai Djaksa 
Agung. Dan sebagai penggantinja 
telah dimadjukan nama Mr. Suprap- 
to, kini anggauta Mahkamah Agung 
dan tadinja sebelum RIS berdiri 
anggauta Pengadilan Tinggl R.I. di 
Jogia. 

Tentang keberhentian Mr. Tirta- 
winata itu oleh kalangan2 keha- 
kiman di Djakarta disebutkan se. 
bagai sebab2nja ialah antara lainnja 

melesetnja soal Westerling dan 
Gjuga kurang didapatnja kemadjuan 
dalam urusan2 jg mengenai peris: 
tiwa Sultan Hamid dan Andi Azis 

itu. Dalam pada itu harus kita akui 
pula, demikian kalangan2 tsb, bhw 
lapangan pengadilan di Indonesia 

dewasa ini memanglah telah me- 
ningkat kepada suatu taraf jang 
telah berobseh daripada masa2 per- 
Gjuangan jang silam. Dan utk men 
dapatkan suatu pendjabat jg tjukup 
sempurnanja bagi seorang Djaksa- 

Agung itu. memanglah pula tidak 
mudah. Ant. 

Hari Sabtu siang bertolak dari Nederland: ke Singapura ibu Bertha Hertogh 

   

    

     
dengan pesawat KLM untuk membela kepentingan anaknja jang kawin dengan 
seorang asal dari Malaka jang beragama Islam. Ia diantar oleh suaminja kela- 
pang terbang Schiphol. —ANP. 
  

Pasukan2  bersendjata 
resmi dimasukkan dimana? 
ARI SAPTU siang satu perutusan dari Badan Perdjuangan Ba- 
taljon Proklamasi 1945 menemui gubernur Djawa Barat Sewaka 

untuk meminta pendjelasan tentang maklumat pemerintah tg, 14-11 
jl. mengenai penjerahan sendjata. Perutusan itu terdiri dari 8 orang! 
diantaranja ada beberapa jang membawa sendjata pistol. Mereka 
berasal dari daerah sekitar Purwakarta, 

Sehabis bitjara dengan gubernur, 

Gua pemimpin perutusan itu, Kenta 
dan Ibrahim terangkan kepada An- 
tara, bahwa mereka telah minta 

keterangan mengenai beberapa soal 
berhuburg dengan pengumuman pe- 
merintah itu dan kemukakan bebe 
rapa usul kepada gubernur, Guber- 
nur dikatakan telah memberi pen. 

  

Dr. HOUWINK: 
- 

Neratja pembajaran, perdagangan dan 

Import Indonesia 
P3 

$ FKDleh korepahdan KR: Dalan” 
(pura sekarang hendak diambil kesimpulan tentang djalannja ne- 

“4 ratja pembajaran tahun 1949 utk tabun pertama dari kedaulstan  mengurangkan barang? pemakaian 
Indonesia, kiranja benarlah pendapat, bhw dalam th 1950 utk me- 

x 

nutupi kekurangan neratja pembajaran adalah lebih kurang alat2 da- 
ripada dalam th 1949, ketika utk keperluan bisa didapat f 850 djuta 
Suatu taksiran kasar menimbulkan sangkaan, bhw selama th jg ber 
djalan ini bisa didapat R. 400 djuta. 

Berdasarkan angka2 utk th 1949, harus akan didapatkan djum 
lah f 450 djuta utk perhubungan pembajaran jg berdjalan, baik dgn 
penambahan pendapatan, maupun dgn mengurangkan pengeluaran 
belandja", demikian kata Dr. A. Houwink, Presiden direktur Java- 
sche Bank dalam lapurannja utk th 1949 - 1950, jg mendjelaskan 
kedudukan Javasche Bank dan keadaan ekonomi, keuangan Indonesia. 

Selandjutnja Dr. Houwink mene- 
rangkan. bhw utk membesarkan pen 
dapatan deviezen, kemungkinannja 

: Gipengaruhl oleh perbandingan wang 

jg berlaku sampai Maart 1950, dju- 
ga oleh kesukaran2 militer dan po- 
litik jg dialami Indonesia, dan oleh 
kemungkinan expansi alat2 produk- 
si. Seperti diketahui sesudah dinila- 
ikan lagi rupiah Indonesia. maka 
mulai tengah th 1949,/ export ber- 
henti dgn pengharapan, akan dapat- 
laba rupiah jg lebih besar sesudah 
Gevaluasi jg akan datang. Devalua- 
si bulan ,September mengakibatkan 
bhw pendwaran export jg ditahan 
hanja sebagian sadja jg aapat dise- 
lenggarakan. Dalam bulan2 sesudah 

Novemp6er terhenti lagi. tapi teru- 
tama terdjadi sesudah pergantian th 

Djuga alat2 produksi jg sekarang 
ada, djika difipakan akibat2 per- 
ekonomian karena kurang ketertiban 

dan keamanan, masih memungkin- 
kan pengluasan. Pada beberapa tu- 
Gjuan produksi dalam th jg lampau 
terdapat jg lebih besar utk export. 
Dapatlah kiranja dipertjaja, bahwa 
export dalam th 1950 akan berdjum- 
lah £150 djuta lebih banjak daripa- 
da dalam th jl. 

  

Djika dibandingkan dgn th 1949. 
dalam th 1950 Femerintah masih 

menghadapi deficit jg harus ditutup, 
berdjumlah f 250 djuta, jaitu deficit 
dalam neratja pembajaran Indonesia. 
Djika penjerahan kedaulatan seren- 

tak disertai dgn ketertiban dan ke- 
amanan, sehingga alat2 produksi 
jg diwaktu itu belum diawasi oleh 
jg empunja, segera dapat dipergu- 
Nnakan barangkali dengan demikian 
sebagian besar Gari kekurangan 
tsb akan ditutup dari hasil export 
jg kini bertambah2 itu. 

Selandjutnja Dr- Houwink mendje- 
laskan bahwa penghasilan2 jg agak 
tinggi utk valuta, jg berlaku sedjak 

bulan Maart jl. dgn sendirinja akan 
mengurangkan post2, misalnja post 

perhubungan dinas dan post. penz- 
hasilan raodal. Dalam hai ini akan 
dapat dilakukan penghematan utk 
kedudukan deviezen. Utx& hai2 lain 
penghematan itu harus terdapat 
dalam import barang jg tidak begi- 
tu penting, jg dgn sendirinja mesti 
Gjadi berkurang, sebagai akibat da- 
ri perbandingan wang. 

Sjukur pembesar deviezen Indone- 
sia dalam lingkungan free list ber- 
usaha agar mengurangkan import 

   
  

          

    

THE KING STRIDES INTO THE GRIMY HALL 
| AND SEATS HIMSELF IN THE HIGH PLACE . 

- 

HE 

  

USA leveransir terbesar dari Indonesia. 
tidakakan merugikah alat2 produksi 

“jg penting dan barang2 pemakaian 
' periu. Menurutpendapat Dr Hou- 

Mao aja dipandang perlu untuk 

terutama pada barang jang kurang 
perlu sadja. Djika pengurangan pe- 
makaian itu benar perlu, tentu tidak 
akan dituotut dgn aturan import jg 

keras, jig mengakibatkan kekuatan 
membeli mendjadi tidak tetap, tapi. 
dengan bantuan tindakan? fiskal jg 
meninggikan harga barang dim nege- 
ri, dan membawa wang pembelian 
jg diperoleh kedalam perbendahara- 
an negara. 

Pendapat tsb berdasarkan peris- 
tiwa bahwa dalam th 1950 kekura- 
ngan pada neratja pembajaran itu 
harus diketjilkan sampai f. 400 
Gjuta. Hal ini hanja dapat terdjadi, 
Gjika penambahan peredaran wang 
dim th 1950 dibatasi. Batas2 ini di. 
tundjukkan oleh kebutuhan wang 
didaerah Indonesia. Seperti diketa- 
hui dinegeri Indonesia dlm th 1950 
wang rupiah beredar menggantikan 
URI jg masih beredar diwaktu itu 
dan djuga oleh kebutuhan wang jg 
merupakan tambahan dari perhubu- 
ngan masjarakat, karena dunia eko- 
nomi mulai bergerak lagi. Tampak- 
nja faktor2 tsb membiarkan tamba- 
han banjaknja wang selamath 1950, 
jaitu Ggn. beberapa ratusan djuta 

rupiah dgn tidak mengantjam kese- 
imbangan keuangan. 

Selandjutnja dikatakannja bahwa 

banjaknja wang jang ditarik dari 
perhubungan disebabkan pember. 

sihan wang dipakai untuk melunas- 
kan hutang negeri kepada Javasche 
Bank. Karena hampir segala alat2 
untuk menutup kekurangan neratja 
pembajaran 1950 mengalir dari kre. 
@it2 luar negeri atau sumbangan jg 
diberikan pada Pemerintah, dapatlah 
diambil kesimpulan, bahwa keku- 
rangan Pemerintah dapat melebihi 

(Bersambung halaman 4). 

t 

RUBS HIS HANDS TOGETHER GLEEFULLY: 
MAH I--SPLENDID CAPIIYES! WE SHOULO 

| GET FAIR RANSOM. FOR SUCH AS KOU 1" 
cai 

  

djelasan dengan memuaskan, dan 
berdjandii akan memberi pendje- 
lasan iebih landjut sebelum tanggal 

28—11 jad. sesudah berunding dgn. 
pererintah pusat. Ma 

A.l. jang ditanjakan jalah menga- 
pa pengumuman itu ditanda-tangani 
oleh, Hamengku Buwono dan tidak 
oleh menteri pertahanan, jang men- 
Gapat djawaban dari gubernur, bah- 

wa Hamengku Buwono bertindak 
sebagai koordinator keamanan. 

Hal lainnja jg ditanjakan ialah, 
apakah mereka akan masuk Apri 
atau polisi, mengingat: bahwa kini 
pemerintah sedang dalam usaha me- 
ngadakan rasionalisasi 80.000 ang- 

-gauta tentara. Ditegaskan oleh me- 
reka, bahwa diantara anggauta2 
Badan Perdjuangan itu banjak be- 
kas2 tentara jg telah dirasionalisir. 
Siapa ig akan mendjamin bahwa 

mereka tidak akan dikeluarkan lagi 
Gari tentara berhubung dg rasiona- 
lisasi itu ? 

Konta njatakan, bahwahasil pem- 
bitjaraan dg gubernur ini akan di- 
sampaikan kepada pasukan Bambu 
Runtjing, dimana beberapa pasukan 
ketjil telah bergabung. 

Atas pertanjaan dikatakannja, 
bahwa mereka tidak ada hubungan- 
nja dg DI atau AUI, sekalipun ke- 
nal dg beberapa pemimpinnja. 
Tentang pihak ketiga dikatakan- 

nja, bahwa memang ini ada, dipim- 
pin oleh Klaasen dan Beretty, ber- 
nama “Whight Hagle“ jg disertai 
terutama oleh bekas anggauta2 LD. 
(inlichtingen dienst Belanda) jg me- 
ngatjau didaerah Subang dan Pe. 
manukan, 
Bersama dg “ Bambu Runtjing 

atjapkali Badan Perdjuangan ini 
melakukan gerakan membasmi pe- 
ngatjau2 jg merampok hasil perta- 

nian rakjat. 
Pada achirnja ditegaskan, bahwa 

mereka bersedia berdiri dibelakang 

pemerintah, tetapiberpendapat. bah- 
wa kaum koruptor tidak bisa diam- 
puni, Ant. 

tidak 

   

   
     

  

  

Umum Protes Aniem — “ 
tanggal 26/11... | 

Rapat -tmum Panitia Protes 
Aniem Daerah Jogjakarta akan 
dilangsungkan pada 26 November ' 
diam 9 pagi, dilapangan /alun2 
belakang Benteng ( Djl. Lodji Ke- 
tjil Kulon), Dari panitia diminta 
supaja pengundjung rapat - umum ' 
sedapat mungkin setjara berge- 
rombolan dengan dipimpin oleh 
P.P.A. R.K./G,R.K.nja masing2. 

Sekiranja membawa ' poster2, 
maka teks?nja supaja mengambil 
dari teks2 poster jang sudah di- 
tentukan. 

  

Rapat 

   
   

    

  

    

    

  

   

   

   

  

Teks2 jang menjimpang jang 
indisipliner terhadap pengumuman 
P-P.A. Daerah P.P.A, tidak ber- 
tanggung djawab. Demikian pe- . 
ngumuman siaran PPA Jogja. 

He LAN 

Hotel Merdeka tg129 harus 
selesai,- 

Kemarin tuntutan NV Marba 
mengenai Honet dikemukakan lagi 
dimuka hakim Jogjakarta mr. Gan- 
dasubrata. Dari pehak Marba da- 
tang sendiri saudara Lubis, sedang 
pehak Honet, baik Tjiptoruslan : 
maupun Rachim tidak (kelihatan : 
hadir. Pembelanja 3 mr Isch y 
mewakilkan saudara Djojoprajitno, 
jang pada waktu itu tak sekatapun ' : 
dapat mendjawab atas pertanjaan2 
dari hakim. Bisanja hanja minta 
supaja perkara ini diundur sampai 
tak terbatas. ta 

Maka atas pertimbangan hakim 
perkara ini harus selesai besok» 
dalam sidang tanggab 29 jad: ti 

«Kursus Tukang Kikir" Tg 
Tidak lama lagi akan dibuka” 

»Kursus besi bagian Tukang Ki- 
kir” selama satu tahun teori dan 
praktik. Kursus ini dimaksudkan 
untuk mengurangi pengangguran. 

Buat pertama kali akan diteri- 
ma peladjar kl. 30 orang dari 
para penganggur/demobilisan jg. 
sudah didaftar di Kantor Penem- 
patan Tenaga. “23 

Kursus tsb. adalah atas usaha 
Djawt. Penempatan Tenaga. 13 

   

        

Adjudan Presiden kawin 
Adjudan Presiden ' Sukarno, H 

major Sugandhi, kemarin malam 
telah melangsungkan perkawinan- 
njadgn nona Siti Aminah. Major 
Sugandhi hari ini bertolak kem- 
bali ke Djakarta. 
  

Hatta pidato di ILO 

Dalam pembukaan konperensi 
LL,O. di Bandung pada tanggal 
4 Desember jad. wakil Presiden 
akan mengadakan pidato. sambu- 
tannja, demikian menurut pihak 
jang mengetahui. Ant. ' 

  

Belanda ledakkan randjau laut 
di Tuban. "3 

Daan keterangan akan 'peledakkan randjau laut jang katanja 
dilakukan oleh orang2 Belanda di Glondong (Tuban) pada tg. 

15/11 jl pihak marine Belanda menjatakan belum mengetahui apa2 
akan hal tsb: ,,/Het lijkt ons sterk” (sangat aneh sekali), demikian 
djawab pihak marine Belanda itu, Pihak K.M. itupun baru pagi ini. 
mendengar hal itu dari kalangan Alkri. 

Pihak Airi sendiri karena saat ini 

kebetulan tidak ada komandan jang 
bertanggung. djawab ditempatnja, 

tentang hal ini tidak dapat pula 
memberikan keterangan apa2. 
Duduk kedjadian menurut ,,Beritas 

adalah sbb: . 

Pada tg 14-11 siang jl kira2 3km, 

dari pelabuhan Tuban tampak 5 buah 

PTN 

1-- Sesampai didalam benteng 

maka Valiant perintahkan: Kirim- 

kan pengangkutan untuk meng- 

ambil kawan2nja jang telah men- 

dapat luka2 dibelakang — Kau, 

katakan pada radiamu, bahwa 
saja selekas mungkin harus au- 

diensi. Dan kau, antarkan saja 

ketempat techta! 

2.— Radja Dumaribilo mungkin 

sudah mengetahui sebelumnja, 

maka ia mendahului menduduki 

tachtanja sebelum Val mengambil 

“kesempatan. — 
- 

3.— la merasa gembira dapat 

menerima tamu-tamunja seperti 

orang2. rendahannja.-—— Ah, 

anak2ku jang terbaik! Kita akan 

mentiukupi segala apa jang kau 

akan kehendaki. Segala apa akan 

tersedia!" 

3 

    

2 

kapal jg tidak dikenal kebangsaan. 
nja. Kapal itu kemudian mening- galkan tempat itu, tapi esoknja" 
kembali dengan bertambah dua buah 
lagi, sehingga mendjadi 7 buah ka. 
pal, Setelah itu mereka meninggal- 
kan pelabuhan lagi dan didekat 
Glondong, tempat pendaratan ten.” 
tara Belanda" dalam clash kedua 
dua buah diantaranja berhenti dlm, Ndake Tn 
djarak kira? 230 meter dari pantai 
Dua buah sekotji diturunkan berisi 
30 orang Belanda bertjelana pendek” "ea 
dengan seorang bangsa Indonesia " 
sebagai penundjuk djalan mendarat 
dengan bersendjata lengkap. Dipan- 
tai itu mereka meledakkan randjau 
laut hingga 14 rumah, dari pendul 
duk jg telah lari dari situ Pa 
Rn kerusakan. / Te "Gi engan membawa 2ekor ajam mereka kembali kekapal pe kata pal dan meng , 

Pada waktu satu pasukan TNI datang disana, maka tidak lagi da: pat diambil tindakan. Ant. 

  

      

  

| Motorboot ,, Horas 2" 
tenggelam 

Diduga korban 62 orang 1g 
Motorboot ,,Horas 2” ten ge- 

lam didanau Toba. tg. 15 Nopb. pukul 15.30 diantara Pangururan “ 
dan Kampung Harian. Didu Su korban (semua penumpang) 62- 
orang, diantaranja 8 majat telah 
didjumpai, demikian kawat wars 
tawan "Antara" dari Sibolga, 
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WWYAKIL perdana menteri R 
Kongres Perdamaian di" Warsaw | 

njerang dengan hebat. politik Amerika 
pada itu terutama menuduh Amsrika 
liter Djepang. Dalam mempersamakan 
di Asia, Kuomojo menjatakan, | 
kepada rakjat Tiongkok, sedangkan 
Shek, kaki-tangannja. Dan kalau Sc 

kekuatan Djepang, kata Kuomojo se 
liknja mengembalikan kekuatan mili 
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ikan 5 usul. 
, Kuomojo, dalam pidatonja di 

da hari Saptu, telah me- 
Timur Djauh dan dalam 

mbalikan kekuatan mi- 
Amerika dan Sovjet 
memberikan bantuan 

menjokong Chiang Kai 
sud untuk membatasi 
maka Amerika seba- 
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ER 1950. 

| PERANTIIS KIRIM TENTARA 40.000 ORANG. 
50 Bomber B-26 U SA untuk melawan 

W 

    

Ho Chi Minh. 

ALAM sidang kabinet Perantjis pada hari Saptu telah diambil 
   

  

“keputusan2 : 

Darat 

berasal dari Amerika Serikat. 

|. Mempertjepat pengiriman balabantuan dan alat2 sendjata 
ke Indo China : sebagian besar dari sendjata tadi dibiajai atau 

2. Kekuasaan penuh dalam soal peperangan di Indochina dise- 

        

  

. Bureau Pembangun RI. 
Konggres jang pertama dan 

diselenggarakan  Bureau  Perdjoa- 
ngan Pengikat Republik Indonesia 
Acaad jl ditutupnja dgan malam 
perpisahan jang mendapat perhatian 
penuh, Adapun pada malam perpi- 
sahan itu sdr. J. Bettf jang a.l. 
mengatakan dan memberikan kete- 
rangan serba ringkas mengenai 
djalannja Konggres serta keputu- 
san2 jang telah diambilnja. 

  

   

   

| Pada achir pidatonja Kuomojo i 2 bagian Indochina, Jean Le- menjimpulkan tindjauannja rahkan kepada menteri urusan negara g Jean Dim keputusan? itu al. terdapat 
tourneau : Ia bebas untuk minta bantuan kepada kementerian? per- Ajuga suatu mosi. Selain itu djuga 

Umum PBB. mengenai 

  

          

    

5 usul, ja'ni 1. menghentikan perang ibet ini. : : Aa 4 Ia Pl Nntan Name aa na tahanan, pelajaran dll, untuk mendapat tenaga manusia, perbekalan Pete Pen 5 mundur semua pasukan asing dan , 2 K akan bersidang dan kapal2 jang dibutuhkan uotuk peperangan di Indochina. Indonesia mendjadi Besi DOB : mengadakan penjelesalan damai dim  PSIs 
hal ini: 2. Amerika Serikat harus 
diperintahkan untuk tindak mentjari 
soal ,,pembebasan Formosa olehten- 
tara rakjat RRT," 3. djenderal Mac 
Arthur harus ditjela dn dinjatakan 
bersalah karena aksi2nja jang mem-. 
provokasikan peperangan: 4 sendja- | 
ta2 atom harue-dilarang dan agressi 

  

disalahkan dan 5. pengurangan per- 0 
senijataan umum, pengawasarnja 
setjara resmi, bantuan kpd semua 
rakjat untuk memadjukan keadaan. 
ekonomi dan'kebudajaannja. 

Berbitjara djuga dlm silang pada 
hari Saptu itu pengarang Sovjet, 
Ilya Ehrenburg, jang menolak pen- 
dapat, bahwa peperangan adalah 
tidak dapat dihindarkan lagi. Kata 
Ehrenburg, kalau perang itu tidak 
dapat mentjegah dunia ini dipenga- 
ruhi oleh tjita2 sosialis, sebaliknja 
perang itu djuga tidak membika 
Gjalan kearah sosialisme. Ant. AFP. 

30.000 Gerilja Kuomintany 
|..diHainan? 
Menurut seorang djurubitjara 

kementerian pertahanan Kuomin- 
tang, 30.000 bekas serdadu Kuo- 

peperangan gerilja 
tara RRT. dipulau Hainan. 

Kata djurubitjara tadi, pasukan2 selatan” sun 
gerilja tadi bersarang dipegunu- 
ngan Wuchi dibagian tengah pu- 
lau tadi. Ant. AFP. 

Perkelahian? dalam rapat 
2 & £ 

Dalam suatu rapat pemilihan 
ig Goeles aa “aah » Deuts-: 
cher Biock”. jaitu suatu golongan 
'ekstreem kanan, pada malam 
Minggu di Munchen, telah ter- : 
djadi perkelahian2« 

Pertama kali Pera 
ketua golongan tadi, Karl Missner. : 

ngatak: ni hwa ,,berdjuta2 
ngsa Djerman sudah siap sedia untuk menggabungkan diri dgn 

“sukarela dalam angkatan perang 
Djerman jang baru, akan tetapi 
tak seorangpun jang rela gugur 
untuk pemerintahan sekarang ini”. 
Kedua kalinja, ketika ia mengata- 
kan bahwa .,bangsa Djerman hi- 
dup senang dibawah pemerintah 
Nazi". En Ia BE Buk | 

Kemudian polisi didatangkan, 
dan kaum demonstran tadi diu- 

  

     

    

      

Sir. Ant AFP. 3 

Tibet dalam PBB. 
K0 Dimadjukan San Salvador 

Pada hari Saptu San Salvador 
dengan resmi minta supaja mas 
alah - ,penjerbuan Tibet oleh 
pasukan2 asing” dimasukkan da- 
lam agenda sidang Umum PBB. 
Permintaan ini disertai pula de- 
ngan rentjana resolusi jg meng- 

hendakt dibentuknja suatu komisi 
PBB untuk mempeladjari tinda- 

      

   PT aah 

“minggu ini untuk memutuskan, 
'apakah soal Tibet ini akan di 
masukkannja dalam agenda atau- 
'kah tidak? Sampai saat ini tidak 
“ada delegasi lainnja jang dengan 
resmi menjatakan menjokong aksi 
San Salvador ini.— Ant. AFP. 

BN Lag 

2 Dg 

Medan pertempuran Korea: 

   
   

Ketua delegasi RRT. dienderal Hu 
Hsieu Chuan, jang ditunogu kedatang- 
annja di Lake Success untuk turut am- 
bil bogian dalam pembitisraan DK me- 
ngenai Formosa dan soal2 lain. —ANP. 

'Pasukan2 PBB hari Minggu dapat 
3 kemadjuan 

. 'Kapsan dapat direbut 
PASUKAN2 FBB pada hari “Minggu mendapat kemadjuan2 dise- 

gala front di Korea dan perlawanan hampir tidak mereka djum- 

  

pal" 

  

   “infantri ke-17 Amerika berhasil merebut Kapsan, 
suatu pusat penghubungan ig ketaknja 20 mil udara sebelah selatan. 

mintang kini sedang melakukan perbatasan Kores - Manchuria. Kesatuan tadi dipelopori tank - tank- 

     

9 pai di Ky :$ 

. Merjam2 besar Amerika jg ditem-' 
patkan di Tongbangdon, 14 mil ser 
belah utara Kapsan, dapat memun- 
tahkan .peluru?nja sampai sungai 
Yalu. $     

“3 Temperatur — 100 
|“ Fahrenheit. 

Divisi ke 7 Amerika kini bertem- 
pur disuatu daerah pegunungan jg 
djarang se dikundjungi orang2. 
asing, ke | resimen ke 17 tadi 
menjerhu Ke Kapsan, temperatur 
100. F, disertai angin kentjang. 

Utara djalankan taktik pen: 
#jarkan diri. 

Sementara itu djurubitjara mar- 
kasbesar mengatakan, bhw. tentara 
Korea disegala bagian front jang 
pandjangnja 220 mii itu, tidak mem. 

-perlihatkan tanda2 bahwa mereka 
mau pemberi perlawanan, hingga 

- dengan demikian disegala front pa- 
sukan2 PBB mendapat kemadjuan 
2 atau 3 mil. 

. Gerilja Utara terus meng- 
ganggu. 

— Djurubitjara Mac Arthur menga- 
takan, bahwa gerombolan? gerilja 
terus-menerus mengganggu dibela- 

- kang garis pertempuran. Tp 
1 dibelakang Dalam pertempuran2 

| garis front tadi, pada hari Minggu 
tih. tewas 226 orang pasukan gerilja, “ 
sedangkan 86 lainnja tertangkap. 
Djurubitjara tentara menerangkan 

bahwa divisi ke-2 USA telah men- 
Gjumpai 2 kesatuan Utara jg. ber- 
djumlah kira2 1 kompi, 45 mil se- 

. belah timur-laut Pyongyang. Ant.UP 

Perlawanan Korea Utara 
kuat lagi. 

Untuk pertama kalinja dlm, Ming- 
gu ini tentara Korea Utara memberi 
perlawanan jang kuat lagi, dalam. 
menghadapi patroli2 PBB, difront 

  

“kan2 jang harus diambil oleh 

ROMULO: 

Kekosongan. ek 
  

barat-laut. 

f 

onomi di Asia 
. kurang diperhatikan. 

Meta pokok. bagi Asia ialah stabiliteit ekonomi dan negeri2 
jang ingin mengisi kekosongan ekonomi jang kini meradjalela di 

| Dari 10 pasal 

Asia ini harus mendjalankannja atas dasar persamaan dan hormat 
kepada kemerdekaan negara2 Asia, demikian kara Carlos P. Romulo, 
menteri Juar negeri dan pemimpin delegasi Filippina di PBB, ketika 
berbitjara dlm upatjara peringatan ke-65 dari ,,Ohio Society of 
New York” di Hotel Statlir pada hari Senen ini. "NAN 

  

   

Kata Romulo, masalah pokok bagi 4 pel 
Asia ialah kemerdekaan dari ke- Menteri keuangan Neji ana. | 

melaratan, Djuga kemerdekaan dari” | berhenti: : 
Karena dilempari 

| oleh pe pemerintahan asing kini masih me- “tuduhan2 

  

rupakan masalah jang “accuut di. 

negeri? Asia, akan tet , 

lisme dalam arti kolot 

.sar telah dienjahk: 
dibeberapa tempat, dimai 
isme itumasih memegang 
paham itu sedang menudj n: 
tubannja. MEA neo ke Sad 

Oleh karena itu, kata Romulo, 
soal stabiliteit ekonomi adalah soal: 

pokok ba i bangsa2 Asia, dan soal 
ini pulalah jang kini mendjadi akar 
kekatjauan2 dan pembrontakan2 re- 

    

     

  

   

volusioner jang bergelora dibanjak 
tempat di Asia "gni 3 
Dalam menguraikan masalah 

mengisi kekosongan ekonomi di- 

samping melikwidir kolonislisme, 

dan didesaknja supaja permintaan- 
“nja tadi dikabulkan, kalau duduk- 

| ngusaha2 USA? 

Menteri keuangan Filipina, Pio 
Pedrosa, pada hari Saptu telah 

| mengadjukan permintaan supaja 
diberhentikan kepada Presiden, 

nja ia dalam kabinet akan meng- 
halang2i dilakukannja usul2 jang 
termuat dalam laporan Beli. 
Tindakan Pedrosa t: 

  

     

Romulo menegaskan, bahwa bagi men 
rakjat Asia terbuka dua kemung- 
kinan, ja'ni ea Nan jang: 
telah didukung oleh Tiongkok se- 
karang ini atau kemerdekaan dan 

  

     

kerdja sama atas dasar persamaan 
dan kepentingan bersama, At. UP, 4 

" FA 

  
   
  

         

  

    

Ka lha 
ss 8 , 1 

  
     

' jek bagi pembentukan 
| derasi Eropa jg meliputi semua 
| negerinja jang. menghendakinja. 

melawan ten- Pada hari Minyyu tengah hari resiman tadi pelopor2nja sudah- sam 
ini, jang letaknja tinggal 14 mil udara dari sebelah 

i'Yalu, jg merupakan tapal batas Korea itu, 

Patroli2 Inggris jang dipelopori 
dengan tank2 Amerika, pada hari 
Minggu telah mendapat kemadjuan 
S km dari Pakchon pada djalan jg. 
menudju ke Taechon, dlm. gerakan 
ini mereka dijumpai perlawanan ke- 
ras dari Lihak Korea Utara. 

Padasiang harinja, pesawat2 pem 
buru Amerika dikerahkan untuk 
menjerangi kendaraan? Korea Utara 
pada 4 mil sebelahselatan Taechon: 

dikabarkan bahwa hasil2nja memu- 
askan. Ant.Afp. 

Vishinsky serang program ' 
perdamaian 20 tahun 

.oleh Trygve Lie. 
' Menteri Ivar negeri Sovjet, An” 
Grei Visbinsky, pada hari Saptu 

menjerang program perdamaian 
20 tahun Trygve Lie jang dikata. 
kannja sebagai suatu program jg 
diilhamkan oleh Amerika Serikat 

dan jg disokong oleh ,,komplotan 
anti-perdamaian”, terdiri dari Tru- 
man, Acheson, Bevin,- Schuman, 
Vishinsky melepaskan serangannja 
itu dalam debat “Sidang Umum 

PBB mengenai program perdamsai- 
an jang pernah dikemukakan oleh 
Trygve Lie kepada pemimpin2 A- 
merika Serikat. Sovjet Rusia. Ing- 

geris dan Peranftjis dalam musim 
semi jl, : 

jang tertjantum 
dalam program, Sovjet hanja dapat 
menjokong pasal jang mengusul- 

kan diadakannja pertemuan2 ting- 
kat tinggi jang periodik dari 
Dewan Keamanan. Meskipun me- 
njetudjui pasak ini, Vishinsky ma- 
sih djuga mendesak lagi, bahwa 
pertemuan2 sematjam itu hanja 
dapat diadakan bila RRT diberi 
kursi jang kini diduduki oleh Ti, 
ongkok Nasionalis.—Ant. AFP- UP 

Sendjata Amerika 
mengalir. 

Berdasarkan program bantuan mi- 
liter, Amerika Serikat hingga kini 
tih dirimken lebih dari 350 pesawat 
terbang, 5000 kendaraan dan hebe- 
rapa ratus tank keneger/2 sekutunja, 

. Sebagai tambahan, kira2 9000 o- 
rang anggauta tentara asing akan 
dilatih di Amerika tahun depan 
sedangkan Kira2 1600 orang anggau- 
ta tentara negeri2 “sekutu telah 
selesai dilatih. ' 

Diterangkan, bahwa latihan ini 
mengeuai bagaimana fjara pergnna- 

“ kan perlengkapan? Amerika jg telah 
Gikirimkan kenegeri2 sekutu itu. 

| Ant. UP. 

Projek federasi Eropa disetudjui 

Panitija urusan umum dari de- 
wan  permusjawaratan Eropa 
(European Assembly) pada hari 
Minggu telah menerima baik pro- 

suatu fe- 

Putusan tsb. diambil dengan per- 
bandingan suara sebelas lawan 
sepuluh dengan empat blanko. 

Dalam sidang hari Senin ke- 
| 'marin panitija tersebut akan pe- 
| ladjari pembentukan gabungan2 
| pertanian dan . pengangkutan 
Eropa menurut rentjana Schuman 
jg menghendaki peleburan indus- 
tri2 batubara dan badia Eropa. 
Pun panitija tsb mungkin akan 
membitjarakan pula masalah men- 
dirikan tentara Eropa. Ant. Afp. 

aw 

  

Balabantuan? jg. per- 
tama segera bertolak. 

Diharap bahwa balabantuan? jg. 
pertama untuk memperkuat tentara . 

Perantjis di Indochina, jg. sekarang 
berdjumlah 150.000 orang itu, segera 
akan berangkat. 
Menurut rentjana sekarang ini, 

balabantuan jang akan dikirim ke 
Indochina  seluruhnja berdjumlah 
kira2 40.000 orang. 
Maksud pengiriman pasukan2 ta- 

di, terutama untuk mempertjepat 
pembentukan dan latihan tentera 
pemerintah Bao Dai, jang akan ter- 

diri dari 80 sampai 100.000 orang. 

Perantjis hampir kehabisan 
tenaga orang. ' 

Pemerintah perantiis insjaf, bah- 
wa Perantjis sudah hampir kehabis. 
an tenaga manusia, djika tidak 
menghendaki supaja pembentukan 
10 divisi Perantjis di Eropa dalam 
tahun 1950 dikatjaukan sama sekali. 

Oleh sebab itu, satu2nja djalan 

jang masih ada ialah untuk mexn- 
bentuk suatu tentara pemerintah 
Bao Dai jang terdiri dari orang2 

Viet Nam. 

Situasi militer di Viet Nam. 

Djurubitjara komando Perantjis 
di Hanoi mengumumkan pada ma- 
lam Minggu, bahwa pasukan2 Pe- 
rantjis telah meninggalkan pos ten- 
tara di Chu, jang letaknja 20 km 
sebelah barat daja Phulang thuong, 
pada djalan raja nomor 13. 

Sementara itu djurubitjara militer 
Perantjis di Saigon mengumumkan, 
bahwa patroli2 Perantjis bergiat 
Gibukit2 jang letaknja 45 mil sebe. 

3. Dengan segala daja upaja daerah delta Sungai Merah di 
Vietnam Utara akan dipertahankan. 

lah timur laut Hanoi, dimana selama 
bulan jang lalu terdjadi pemusatan2 
tentara Vietnam Ho Chi Minh, 
Dipegunungan2 jg ietaknja da. 

lam lingkungan ,,garis, diri mana 
tentara Perantjis tidak akan mun- 
dur”, terus menerus terdjadi penje- 
lundupan2 tentara Viet Minh. 
Pesawat2 terbang Perantjis telah 

menghantjurkan paberik2 sendjata 
didekat Phung biep, 100 mil sebelah 

barat-daja Saigon. Ant.- UPp.- AFP, 

Angk. Udara USA 28 kali melang 
gar kedaulatan Udara RRT 

dim tempo 100 djam 

Menurut Radio Peking pada 
malam Minggu, antar# tg 10 No- 
vember djam 10.30 sampai tgl 
14 November djam 13.10, ang- 
katan udara Amerika Serikat te- 
lah 25 kali melanggar kedaulatan 

| udara RRT, 
Djumlah pesawat terbang jang 

melakukan pelanggaran tadi ada 
339 buah: pada suatu kali ter- 
djadi bahwa 68 pesawat Amerika 
terbang diatas daerah Tiongkok. 

2 Kali mereka telah mendjatuh- 
kan bom dan melepaskan temba- 
kan2, hingga 6 orang Tionghoa 
mendapat luka2 dan lebih dari 
168 rumah telah hantjur. 

Dalam pemboman2 tadi, 1 kali 
djembatan sungai Yalu di, Chan- 
tien didjatubi 41 bom, sedangkan 
djembatan sungai tadi di Antung 
“mendapat giliran 3 kali. Ant AF 

  

Sudan tak mau dibawah Mesir 
PERTAI Kemerdekaan Sudan dalam suatu rapat pada malam Ming- 
““gu jl - telah menjatakan tidak setudju dengan permintaan Mesir 

supaja Sudan dan Mesir dipcrsatukan dibawah mahkota Mesir. 
Seperti diketahui permintaan Me- 

sir dimuat didalam pidato tachta 
radja Farouk baru2 ini dalam mana 
djuga dituntut supaja pasukan2 
Inggris tinggalkan daerah terusan 
Suez. Kata ketua umum partai tadi, 
Sudan tidak bisa terima baik ke- 

satuan lembah Nil karena itu akan 
menempatkan Sudan dibawah suatu 
pemeri tahan jang lebih buruk dari 
pada pengjadjahan. Hanja bangsa 
Sudan sadjalah jg. dapat tentukan 
hari depan negeri ini,” 

Seterusnja pembitjara utarakan 
bahwa diambilnja putusan tentang 
persatuan lembah Nil 4i Kairo de. 
ngan tidak pertimbangkan keinginan 
bangsa Sudan adalah suatu peng- 
hingsan. Ant.- Rtr. 

Soal djadjahan kalia. 

Panitya politik ad hoc PBB: 
hari Saptu jl telah minta kepada 
sidang Umum supaja menjetudjui 
suatu rentjana untuk mengadakan 
suatu federasi antara bekas dia- 
djahan Italia Eritrea dan Ethio- 
pia dibawah kedaulatan mahkota 
Ethiopia. 

Usul itu telah dimadjukan ke- 
pada sebuah resolusi jang diso- 
kong oleh 13 negara dan diharap 
akan dibitjarakan dalam sidang 

- umum dalam minggu ini. Ant. Rtr. 

Pemeriatah sita tanah? partikelir 

Untuk melaksanakan 
program perobahan 
pembagian tanah: 

Pemerintah Italia telah mensita 
tanah partikelir seluas hampir 300 | 
mil persegi didaerah Sila di Italia . 
Selatan untuk kepentingan peng- 
laksanaan programnja mengenai 
perobahan pembagian tanah. Tin- 
dakan ini diambil oleh pemerintah 
pada saat kaum petani didaerah 
Utara mendjerit-djerit minta per- 
baikan nasib. | 

Tindakan ini adalah aksi terbe- 
sar jang pervah didjalankan oleh 
pemerintah utk kepentingan pro- 
gramnja, jang akan membagi-ba- 
gikaa tanah jg tidak dikerdjakan 
kepada kaum petani jang' tidak 
mempunjai tanah. Ant. —UP. 

Pemusaten kekuatan di Sovjet 
UNI lebih mengchawatirkon. 

Bekas pembantu  Djaksa A- 
gung Amerika Rouge pada hari 
Sabtu mengatakan dalam Kong- 
res Perdamaian Du-ia ke-II di 
Warsawa bahwa kongres perda- 
maian sekarang ini adalah ,,sua- 
tu tanda dari politik luar negeri 
Sovjet Uni”, 

Uh 
4 | 

  

Sedikit demi sedikit kita kini 
menudju kesuatu peperangan pre 
ventif, kata Rouge, 'dan djika 
kita tidak berhasil dalam menge- 
kangkan suatu persetudjuan ex- 
tremis untuk hidup dan membi- 
arkan hidup ,.antara dunia kom-- 
nis dan dunia kapitalis itu, maka 
perang tak akan dapat dielakkan 
lagi.” 

Menurut Rouge pemusatan ke- 
kuatan di Sovjet Uni adalah 
lebih mengchawatirkan dari pada 
pemusatan kekuatan di Amerika 
Serikat, — Ant. UP. : 

Front Kemerdekaan Laos 

Menurut kantorberita Vietnam, 
dalam sidang Dewan Nasional 
Laos telah diambil keputusan 
untuk mendirikan front persatuan 

. nasiOnal Laos, jang akan diberi 
nama ,,Neolaoissara” (Front Ke- 
merdekaan Laos”), 

. Disamping itu diambil keputu- 
san pula untuk mendirikan kabi- 
net pemberontakan koalisi, mene- 
tapkan bendera kebangsaan dan 
nama negara Laos, Ant. NC NA 

Bekas anggota Royal Air' Fores 
diberikan kesempatan oleh P.C, Ack 
kehutanan selama 2 tahun. , 

dar, —ANP. 

(angkatan udara In 18) ! Ogeris) pada wkt eres di Muntley Inggeris mengikuti Purko 
Pada gambar kelihatan 2 orang bekas anggota 

ngun Republik Indonesia, dan per. 
@ajoangannja didasarkan ates “ung- 
garan Dasar dan Anggaran Te- 
tangga, Urgensi Program, dan Pro- 
gram Perdjoangan, f ! 

Dlm urgensi Frogramitu ditetap. 
kan a.l. memperkuat tuntutan bang- 
sa Indonesia mengenai Irian Barat 
jang tidak dapat dipisahkan, dan 
djika tuntutan ini tiiak dapat ber- 
hatsil, maka Bureau Penbargun 
Republik Indonesia akan mergada- 
kan pemboikotan diseluruh Indonesia 
mengensi kepentingan Belanda di 
Indonesia. Mengenai stabilisasi pe- 
merintahan ditetsupkan Supaja De- 
wan Pemerintasan dan D.P.R. Sula 
wesi Selatan dilebur mendjadi satu 
dewan pemerintahan. Achirnja di- 
adjukan tjalon2 utk Gubernur Su- 
lawesi idah saudara2 J. Betti dan 
Lante Daeng Pasewung”. R.M. 

18000 Buruh betjak di 
Surabaja, 

Dari Betjak sond (kumpulan dju- 
ragan betjak) Surabaja, ,,Antaras 
mendapat keterangan, bahwa dises 
luruh sSurabaja dalam oulan Ini 
ada tertjatat Ik 7000 kendaraan 
betjak, kepunjaan Ik 600 djuragan, 
sedangkan buruh jang weugenuarsi 
ada tisak kurang dari 18000 orang. 
Dan kalau tiap orang rata2 mem- 
punjai tanggungan 3 djiwa, maka 
di Sursbaja djumlah orang jang 
hidupnja ntergantung“ kepada be- 
djak ada Ik 50000 djiwa. 

Dari djumiah sekian itu jang 3000 
mempunjai rijbswijs, sedargkan la- 
innja sedang ada didalam ndbeladjars, 
Ti:p minggu 2 kali, mereka harus 
memeriksakan budannja ke doxter 
jg sudah disediakan oleh Bond Be- 
tjak. Uang setoran sehari ada jang 
f4, f0, £7, melhatkwahtat betiak 
jg dikendarai. , 

reciu diterangkan, bahwa dari 
18000 pengendara betjak itu belum 
30 aua masuk dalam Sarekat Buruh 
Betjak. Ant. 

  

— Pemerintah Amerika Serikat 
telah menolak untuk memberikan 
izin masuk-Amerika kepada sekre- 
taris djenderal partai komunis 
Inggeris, Harry Poliit, dan wakil 
ketua partai R, Palme Dutt jang 
akan menghadliri suatu konvensi 
nasional partai komunis Amerika. 
— Djenderal Ahmed Hamdi Heifel- 
nasr Pasha, bekas menteri angkatan darat dan laut Mesir, telah wening- gal dalam usia 75 tahun hari Saptu 
jl Karena penjakit djantung, 
— 6 Orang Tionghos, 2 orang pe- 
rempuan dap4 jaki2, pada hari Sap. 
tu telah mendjalani hukuman mati di Taipei, sesudah mereka dipersa- lahkan melakukan Spionase utk RRT, 
— Seekor ikan tjutjut jang sangat 
besar telah masuk ked.lam sebuah kapal nelajan Jang besaraja 95 ton, hingga kapal tadi tenggelam dide. kat ch ogama, 100 mil sepeluh uta. 
ra Toxyo, tapi anak buahnja ter. tolong, 

— Legasi Saudi Arabia di Damas- Cus puda hari Ssptu telah mempe- rotes terhadap tuduhan, bahwa pe- merintah Saudi Arabia telah mem- biajai suatu pertjobaan pembunuhan | atas diri Radja Abdullah dari Jor. Gania. Tudusan itu telah dikemuka- kan oleh pembesar2 militer jang sedang mengadakan pemeriksaan di Damasgus pada schir i, 
lampau. 
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RAF itu dangan gembira bela- 
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an dari pihak mana Gi- 
akai untuk menutup ke- 
negeri dan dengan demi- 

sia tegangan2 inflatoir jang di. 
3 1 Oleh kekurangan ini dine- 

Pe: Menbianal can sehingga sama. $ 
aa rangan Pemerintah 

a ai meliwati ini, terdjadi pula 
ingan? inflatoir jang meng- 
an ketegangan? dalam la- 

) PE DRpaN pembajaran 
Tugas terutama dari 

Naah mentjegah kete- 
2 tersebut. 

- Mengenai neratja perniagaan Indo- 

    

    

   
Ma kok takut? 

' muka begitu luas, lan 

2 | ketanja, sekeliling Metinet it 
id c soleh orang liwat. 

tahun 1949 menurut angka2 
dan export menundjukkan 
gi. Dengan tak menghitung 

     

      

      

   

   
   
   

   

  

       

   

" Pan tersendiri, “ maka th 1949 
beri pada kita gambaran jang 
lebih buruk daripada th 1948. 

  jaran luar negeri jang disediakan 
sebelum perang habis terpakai. 
maka import jg kelebihan diwak- 

|. tu sesudah perang, hanja dapat 
g. diterima asi Rama |dibajar dengan pertolongan? pin- 

. an2 jg diambil dari negara2 
ekan, Haa ati sea Selaras dengan pendapat 

Smits, alm, bekas Presiden 
| Suatu demonstrasi Jayaoone Bank, ternjata tumpu- 

i djalan2 raja. Dalam 
    

  

  

  

   
   
   

                    

   

     
    

   
   

        

    
   

   

  

    

  

    

            

   

  

   

    

    

  

   

    

   

   

    

    
   

  

   

    

donesia dalam tahun 1949 
. mengjaa bertambah buruk, ter- 
njata benar. 

tumpu-ganti artinja ialah 
perb Kakan antara nilai penghasil 

- Ioco. pelabuhan terbesar jg diterima 
untuk bahsn2 export Indonesia dan 
harga harus jg dibajar loco pela- 

| buhan terbesar utk bahan? import. 
| Nilai import, tidak terhitung mas- 
kspai2 minjak tanah. dalam th 1949 
djumlahnja hampir tiga kali nilai 
import dalam th 1938. Berhubung 

» Gengan harga2 memuntjak Gipel- 
bagai tingkatan untuk bermatjam2 

bahan, sedjak 1938, djumlah nilai 
tsb merupakan dasar jang sargat 
kurang sempurna “untuk mengada- 
kan perbandingan2, tapi meskipun 

| demikian dapat kita menarik ke- 
“.simpulan jang tak Gjauh dari ke 

benaran. Djika dibandingkan depgan 
tahun 1938 pada tahun2 achir ini 

«0 ferdjadi pergeseran besar2an, Andil 
USA mungkin sekali akan tetap 
berada pada tingkatan jang lebih 

tinggi dari pada sekelum perang 

dalam lapangan import ke Indo- 
nesi. Dalam “hubungan ini patut 
Gikemukakan bahwa sebelum-£ep- 

“tember 1949 di Amerika bahan2 
“pada umumnja dapat dibeli dengan 
harga murah menurut urutan per- 

n perbandingan. 
' Sedjak timbulnja mbang deva- 

Yuasi dapatlah bermatjam?2 bahan di. 

  

1 “SELASA. » NOPEMBER 1950 

se ANT Geli. : :42,25, 59,2 dan 1124. 
06.30 shmericam Marine Band” 
67-15. Laga pianonja 

22 

Dan Korelz oleh Pak Arintoko. 
Yon petang oleh » Dendang Kelana”. 

0 Mi In GS. 8 Dona ba. 

ba: Hi. 
keak, 

sus PK ENANARI AN 

Puan 
Si Mat 04/C/B. 5/Scpj/X1/50. 4 - 

- degan Be. 17 dan Bataljon 55 jang ada Ii daerah 
Pakan pada rhah diri. 

ran dan pembagian kartu dilakukan: 
a. mulai tg. 20 November 1950 sampai dengan tg. 30 

—.. November 1950. 
b. tempat di Batanawarsa 30, kantor Sub Kopex Be. 17 

—. Jogjakarta, 
...& tiap hari djam 09.00 — 12.00. 
4 Sjarat2 : Membawa kartu tanda anggauta atau surat kete- 

|. rangan jang lain dari kompi kesatuan asalnja. 

15, Mereka jang selama tempo tersebut tidak mendaftarkan 
|. atau mengambil kartu pendaftaran tidak lagi mendjadi 

(urusan Sub bapa Be. 17 Jogjakarta. 

23 6 TA Dikeluarkan 1 di Stafkwartier 

Gi Pada tanggal : 20-11 - 1950. 
Vo Pada djam : 08.30. 

Ke  KOMANDO PENJELESAIAN EX BRIGADE 17 
Sa 2 SUB JOGJAKARTA 

Na onta k Komandan: 

| “(Kapten Mah 

“PEMBIMBING ILMU ALAM 
Oleh: Ir. Hoo Kian Lam vw.i.R 3.30. 

.. Disusun dengan singkat akan tetapi sangat terang 
| dan mudah dimengertinja bagi para peladjar. 

2. Selai Basi hb: tentang Benda Tin” Benda Gas, 
Panas, Perobahan" keadaan dan 

: djaan djaan Pemelaran dan Penekanan, djuga dimuat 
bana istilah serta djawaban2 dari semua pertanjaan2 

at buku tersebut. Banjaknja halaman 148. 
aan hua Metabih dengan 

  

  
  

  

  

sudah tjadangan2 ulat2 pemba-. 

  

   
u HIEN Hoo SING, ti   Pen ah Ke 

   

dikatakannja bahwa djuga " 

Periu diterangkan. 

4 

  

Ta badan dleh import besar2an 
dari minjak tanah mentah Serawak 
jang dimaksudkan untuk diexport 
kembali, 

veransir terbesar buat Indonesia 
sesudah perang berachir, kini pindah 

ketangan USA, djuga sebagai akibat 
dari import2 dalam lingkungan ren- 
tjana Va shzll. 

negara jg. mempunjai andil import 
jg. pesat perkembangannja sesudah 

perang, begitu pula halnja dengan |. 
Birma, leveransir beras tetangganja, 

. walaupun agak berkurang, demikian 
“Dr. Houwink. 

| batkan. Kn naiknja andil 

ra2 -a1 Eropah denga P3 
an, sehingga mengaki- | 
   
    
  

sh dalam import ke Indonesia, 
esudah perang andil Asia jg. ren- 

itu masih baik tampaknja. Ini 

(PE IA : : 
| Nanti malam Kami kedatangan kenalan baik ) 
jang akan makan disini. Hidangan dwuman | 
mereka telah terkenal dan Ru tak dapat | 
dikatakan dari mase”anku. 

  

- 
(bakalan Eaosm untuk Ns aku 
Uang bahwa hasilnja tentu gilang gemilang... | 
  

     

Kedudukan Nederland sebagai le- 

Li Asia Timur, Thailand adalah 
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DIT SARI ——— 

    Memenuhi Kuwadjiban : 

M. 'AFWAN AHMADSUHARDIE 

S. MARIE ARDJOPAWIRO 

21/22 111950. 

12 Safar 1882. 

  

Di Ngandjuk : 

Saudara Boedisoeroredjo, 
eigenaar VEEM Soeroredjo h 
Djokja, lagi dalam perdja- 
lanannja ke Semarang dan : 
Djakarta. Karena perdjan- 
djian saudara, kita masih 
menunggu di Djokja, harap 
lekas pulang. 
2290-—11 

  
  AGOESTJI 

  

: 

! 

— PEROBAHAN. 

Ka Patjinan 7 - 

    

ONGKOS dan HARGA 

M Radio Reparasi dengan Garansi 

# 

    

Terimalah pudjionku! Hidanganmu sungguh) @) 
enak. Aku telah makan dengan Peng hati, | 
Karena rasa jang sedap dan lezat 

Lezat nikmat cu sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan 

istimewa, Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 
#5. meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan membuat 

hidangan mendjadi hidangan pesta 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena: 

kekajaannja akan vitamin? A dan D: 
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Berkat Palmbeor maka masakanku telah 

nana nama baik. 

  
  

mM Radio Materialen: Elecirolyten, 
lampu2, 

BM Berko Philips, Setrikan listrik, 
| Lampu "Neon. 

MB Speda Laki2. 

1x0 KOTA GEDE | 
Telp. 750 - Jogja 

         AAA 
BANJAK MENGANDUNG VITA 
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-.... Pengumuman. 
Aa perdjoangan C. D. P. P.D.I. Jogjakarta Pada Dja- 

watan Sosial Bagian Perburuhan Daerah Jogjakarta, selan- 
djutnja atas berkat perundingan bersama antara Djwt. Sosial 
Bg. Perb. dengan Djwt. Distributie Daerah Jogjakarta mengenai 
permohonan bahn distributie dari Pemerintah untuk Pamong 
Dessa, (jang sudah/belum menggabung kepada organisasi) dapat 
dikabulkan. 

Atas perhatian" Pes ng CD. PP DI. 
Jogjakarta menjatakan diperbanjak terima kasih. 

(PP Pit 
Secretariaat. 

  

  

PENGUMUMAN : 
No. Ag9./41/312/2867. 

Untuk sea 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. Penganggur/demobilisanten jang sudah didaf- 
tarkan di Kantor Penempatan Tenaga. 

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. 

Peluru Pendaftaran: Kantor Pusat Djawatan Penempatan 
Tenaga Bagian Urusan Jogjakarta di 
djalan Tugu 99 jogjasatra, 

“ 

1 Jogjakarta, 15-11-1950. 

Kementerian Perburuhan 

Republik Indonesia 
Djawatan Penempatan “Tenaga 

Kantor Pusat 

a/n Kepala, 

PN (SOEROSO ). 
  

64-11 

  

aa agaangan 
“Kirim tiga pertanjaan berikut keterangan umur daigm satu envelop 

' berzegel dengan satu postwisself 11.—. Origineel envelop dikemba- 
likan dengan tidak rusak zegeinja. Tuan/Njonja akan tertjengang 
tentang Gjaweb-djawab jang tjotjok. Rahasia dipegang. 

3 Rambut putih djadi Hitam 1 gram R. 5.- 

  

    209—a1 “BUKTI JANG NJATA 
Menbikanran Surat2 pudjian jarg dapat dibatja oleh siapa sadja jang 
“berkepentingan, umum dapat mengetahui, bahwa telah banjak sekali 
orang2 jang sembuh karena pengobatan sajaj seperti : segala pe- 
njakit dalam, penjakit luar, lama atau baru, badan kurang se- 
hat dan lain sebagainja. 

Buktikan dan saksikanlah kepada: Singo MIN KHO 
Peng. #BAHAGIA" kamor No. 3 Gandekan20- DK.     

A5 Na Te ak | Kadonilatan Rakjat'" 737/IWA/102 
#   

  

Sudah terbit: : 

KALENDER 1951 - 
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UKURAN 27 Xx 38cM. 
KERTAS BAIK, TINTA 3 WARNA 

HARGA 1 BUAH “R 3, Eng 
Beli 10 sampai 50 buah pot. 10 aan 
51 buah keatas 15. pCt. 

Ongk. kir. 10pCt. paling sedikit R O. 40 

Untuk lag lia K. R. dan MINGGU PAGI dalam kala 
dan lantaran agen dengan menundjukkan No. lengg. aR2.50 
Langganan lantaran pos tambah ongkos kirim R 0.40. 

Persediaan 
terbatas. faks 

, Xedaulatan Rakijat 
TUGU 42 JOGJA.     
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| 
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| 
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— LELANG KAJU - 
Pada hari Kemis tgl. 30 NOPEMBER 1980 an diadakan 
lelang besar untuk umum: kaju2 djati pertukangan jang ter- 
letak dipenimbunan2 dari Kehutanan Daerah | 

Gundih dan Telawa 1 ta 
di 

SULUR, KRADENAN, PANUNGGALAN, TOROH, MONGGOT, KA- 
RANGSONO, DJAMBENA, SEDADI, TELAWA ! dan. TELAWA II. 
Lelang dimulai djam 9 pagi, bertempat di gedung ,,Chuan 
Min Kung Hui" Sorogenen Solo, « 
Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2 Ke'utanan Dae- 
rah Gundih, Telawa dan Kantor Danny Djawatan Kehutanan 
bagian ke II di Semarang: 

Sa? 2801 

Pri
 

       


