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n modal asi 

  

g an 1 
era Belanda untuk, se. 
kan masih di BN    

usun kek 
i exterritoriale rechten. 
.tunduk kepada huk 

  

Parlemen. 

api seperti | 
disini, didalam suatu pertj 

an jang kita dapat dengan per. 
menteri Belanda Dr. Drees di- 

zaal Den Haag, 

    

a rentetan kedjadian2 
iwa Westerling sampai 
ini suatu bukti usaha 

terus?an, untuk mem- 

    

    

Uu. Indonesia. Dan itu sdamua adalah 
a banj Tr it persetudjuan KMB 

na ni, $ ingg: C th an: membatalkan KMB, 
Pi san ia sejogianja tetaplah n mbe Pemerintah -Persatuan 

: is ja mendjaga kepentingan 

Lag
a 

Pe
na
wa
r 

suatu negara jang tetap | 
entara penduduk 
Mesir dengan tente: 

| dan mengusir tentara Be- 
Indonesia. 

Gol Pemerintah. 

kedua dari golongan 
ntah. Menimbang, bahwa 
'M Drees itu melanggar 

Feat ulat: Pemerintah ' Indonesia. 
“Memutuskan: menundjukkan penje- 

“ 'salan, menolak tjampur tangan Pe- 
dan menjokong 

  

    
      

  

     

            
Jelanda, 

    

   

  

   

                                        

   

   

  

     

     
   

                      

    
   

    

                    

   

      

    

  

   

    

   

  

   

  

| sepenuhnja Pemerintah Indonesia 

untuk.menolak tjampur-tangan Bes 
Janda itu. 

#3 aa Golongan tengah. 

Usul resolusi ketiga dari golongan 

tengah? (Dr. Diapari, Maruto. Siauw 

Giok T h Arudji, Mr. Iwa). Se- 

- penuhnja sebagai berikut: — 

Menimbarg bahwa: 5 

1. kawat PM Drees tsb berarti 

tjampur tangan “dalam urusan 

rumah tangga RI, jg tidak pada 

tempatnja. 

2 kawat itu merupakan ultima- 

—. tum, berwudjud usaha permu- 
laan agressi, : 

3. peristiwa ini sangat merugikan 

hubungan baik antara Indonesia 

dan Nederland. 

4, “Kawat tsb merupakan bantuan 
moreel kepada kaum pemberon- 

tak Soumokil cs. 
5. kawat itu suatu ichtiar Belanda 

untuk mendapat keuntungan po- 

litik, ekonomi dan militer di 

Irian. : : 
kawat itu merupakan pengha- 

GEROMBOLAN 

  

6. 

aai kedjadian2 di 
pjataannja, bahwa 

. akan tinggal 
gan soal Ambon, 

Barat .menjatakan bahwa 

nja dengan kekuatan jang, besar. 

Pada malam Djum'at jl. kota Pa- 
re manukan, daerah Subang, tiga djam 

is “diserbu oleh Ik. 400 orang bersen- 

/ djata modern, Dari diam 24 00 sam- 

£ pai djam 03.00 terdjadi tembak- 

73 menembak dengan pihak polisi, se- 

EA dang kebakaran besar menghabis- 

kan 50 rumah penduduk. Korban 
dikalangan rakjat diduga banjak, 
tepi djumlahnja belum diketahui. 
Pihak resmi menduga gerombolan 
ini datangnja dari daerah Indrama- 
ju: mereka melarikan diri dari da- 
erah itu. Pengepungan oleh tentara 
kemudian segera dilakukan. Berapa 
korban dari kedua pihak tidak di- 
kabarkan. #5 F 

Di Priangan Timur kerusuhan 
terdjadi pada hari Rebo ji. didaerah 
ketjamatan Louwisari, Singaparna, 
sehingga menimbulkan korban 9 
orang mati dan 3 orang luka berat 

| dikalangan rakjat. 
Malam itu djuga gerombolan 

menggarong 4 rumah rakjat didesa 

. keamanan 
angan kita! 

  

Membahajakan Dunia. 
Pandit Duta Besar India di, Amerika 
takan, bahwa tidak masuknja RRT 

akan perdamaian dikemudian hari. 

' Dikatakan oleh "Pandit, bahwa 
RRT harus lekas diterima seba- 
ai a PBB. karena telah 

RRT suatu pe- 
stabil dan me- 

3. Dinjatakan se- 
w pangan masuk- 

PB. 

Ant. P. 

| Drees dalam Parlemen 

" terima 

itu boleh 
n mendjauhkan len 

. dikirimkan rombongan sepak bola, 

       

uatan potensi Nasional. 
(Oleh Red, Parlemen K. R) 

DREES dan djawaban Pemerintah, telah disampaikan 

m Parlemen sering terdengar kritik2 jg mengatakan, bah- 
rintah mendjalankan politik burung-unta. Tetapi sebagai 

edung Parlemen itu sendiri mendjadi tempat sembunji b 
Dua hari satu malam, soal itu dibitjarakan dalam rapat 
an telah melahirkan tiga usul mosi dan resolusi. Tapi 

nja dibitjarakan dalam rapat terbuka. Hari Senen 9 Ok- 
ngan mengundurkan atjara djawaban Pemerintah terhadap 
an-imum babak pertama itu. ii KA 

lang terhadap langsungnja kon- 
perensi UNI Indonesia - Belanda 
jad dan memb k'ikan perlunja 
penindjauan kembali persetu- 
djuan KMB. Ae 

Memutuskan: 1 

1.  mentjela dan menolak perbuatan 
Belanda jang demikian itu. 

2. menjerukan kepada rakjat Be- 
landa jang tjinta damai dan 
kepada Parlemen Belanda, untuk 

mentjegah Pemerintah Belanda 
mengulangi perbuatan agressi 
demikian itu, dan mengusahakan 
mempertjepat penjelessian pe- 
narikan kembali semua angkatan 
Belanda dari Indonesia. £ 

3.. mendesak Pemerintah  supaja 
menjatakan sikap tegas dan po- 
sitif menolak tiap2 tjampur 
tangan negara asing mahapun 
djuga, dalam urusan dalam ne- 
geri Indonesia., ag 

4, mendesak Pemerintah: 5 
a. mengusahakan agar PBB me- 

nolak tian2 tuntutan Belanda: 
atau fihak ketiga jang lain, 

: Untuk fjampur tangan dalai 

peris'iwa pemberontakan Ma- 

4 

luku Selatan tsb. ten 

. hb: melakukan . tindakan2 jang 
perlu untuk segera melaksa- 

“Nakan tersusunnja kekuatan 
potensi nasional. 

C. segera mengambil tindakan2 
untuk menindjau kembali per- 
setudjuan KMB. 

-5,  menjerukan kepada rakjat se- 
luruh Indonesia supaja tetap 
awas dan waspada, siap- sedia 

' dan parat | mempertahankan 
kemerdekaaan dan “kedaulatan 
Negara. 

3 
S t 

Perbedaan antara mosi golongan 
pro Pemerintah dengan golongan 

tengah2, pokoknja terletak dalam 
susuLan kelimat ,,menjokong 
Pemerintah sepenuhnja”. 

BERSENDJATA 
' Di Djawa Barat aktif lagi 

Dan jang diterima dari Bandung dari beberapa 
selama beberapa hari / 

bersendjata jang diduga adafah Darul Islam "menundjukkan aktiviteit2 

mpat di Djawa 
ini. gerombolan2 

Djati, Tarogong, Garut dan menim- 

buikan karugian barang2 seharga 

hampir f£ 4 000,— 
“Selandjutaia menurut berita ter- 

lambat dari Tasikmalaja pada ma. 

lam Selasa jg lalu kampung Tj'!ing- 

tjing, Radjapolah diserang oleh Ik. 

200 orang bersendjata lengkap dan 

menimbulkan korban 3 orapg mati. 
Kabar terlambat lainnja jang di- 

dari Bogor ' menjatakan 

tentang adanja kebakaran besar di- 

kampung Tjipeutiang, dimara 30 
rumah terbakar 30 orang dari rak- 
jat mati, ketika Ik 60 orang bersen- 
djata menjerbu. Diantara korban” 
terdapat seorang lurah jang terbu- 
nuh dengan tusukan bambu runtjing, 
Gerombolan mengundurkan diri ke- 
hutan.Ant. 

Mr. SUSANTO GUBERNUR 
SUNDA KETJIL. 

Dari pihak jg mengetahui di- 
dapat keterangan, bahwa kini 
hampir dapat dipastikan bahwa 
jg akan diangkat! mendjadi. Gu- 
bernur Sunda Ketjil jalah Mr. 
Susanto Tirtoprodjo, Kapan Mr. 
Susanto akan mulai djabatannja 
dan berangkat ke Sunda Ketjil 
belum didapat keterangan. Ant. 

eat pem 

PAKU ALAM DI DJAKARTA, 
SP Paku Alam kini mengada- 

pembitjaraan dengan pehak ke- 
menterian PP & K di Djakarta 
mengenai pengiriman rombongan 
atletik Indonesia untuk Olympiade 
di New Delhi jang akan diada- 
kan kira2 bulan Maret tahun de- 

pan” 31 
Menurut keterangan djuga akan 

at    (AG 

   

AN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,Kedaulatan Rakiat" 

aliK u kem 

. Syara: 

bu- 

      

    

  

Tadi malam diadakan pemungutar 

Mosi pertama. (Pardede .cs-PKI) 
hanja meniapat 25 suara setudju 

“jang. berarti, bahwa mosi ini di: 
tolak. 

Mosi Dr. Diapari cs ditolak denga: 
suara 60 setudju lawan 76. Dalar 
pemungutan suara ini. Masjumi dai 
PNI.Merdeka blangko. sedang PK 
dan Partai Sosialis meninggalka: 

sidang, 
Mosi Mr. Latuharhary (Golongai 

Pemerintah? Red.) jang berisikas 
meno'ak tjampur tangan pemerintal 
Belanda mengenai. urusan dalam ne- 
geri Indonesia diterima dengan “ 

setudju lawan 66 suara. 

1 Rum tidak ke Pake 
Succass. 

| Kabar terachir dari: Djakart: 
yaenjatakan, bahwa menteri LN 
Mr. Moh, Rum buat  sementari 
:tidak djadi pergi ke Lake Success, 
berhubung dg pekerdjaan di Dja. 
karta. 
“1 Delegasi Indonesia di PB 5 
akan dipimpin oleh L. N. Palar 
“dengan anggota2nja' jang sudah 
ada di Amerika. RD. 

Pem. belum djawab 

. (ochran. 
#SAMPAI kemarin pemerintah In- 

Gonesia masih belum memberi 
suatu 'djawaban terhadap protes 
Duta Besar Amerika Serikat Merle 
Cochran mengehai beberapa utja- 
pan Duta Besar RRT didalam me- 
rajakan hari ulang tahun RRT di 
Djakarta baru2 ini:  Pengusutan 
duduknja soalitu oleh pemerintah 
masih dilakukan. ' 
Didalam tindakan jg, akan diam- 

bil Pemerintah itu sebagai suatu 
negara demokrasi- pemerintah In- 
donesia tidak akan mengabaikan 
dasar ke merdekaan suara (freedom 
of speech). Demikian kalangan jg. 
mengetaul. 

Pelajaran Djepang- 
Indonesia. 

“ DIMULAI PERTENGAHAN 
OKTOBER. 

Komite Pelajaran.dagang Djepang 

di Tokyo mengumumkan pada hari 
Rebo, bahwa kini telah diterima 

izin dari SCAP (Superme Command 

of Allied Power) untuk membuka 
. Kembali pelajaran Har antara  Dje- 
pang dan Indonesia. 

Dalam pada itu dikatakan, bah- 
wa pelaksanaannja diserahkan ke- 

pada Osaka. Shotan Guisan dan 

Tokyo Phipping Company. Menurut 

rentjana, masing2 maskapai tsb, 

akan memberangkatkan untuk per- 

tama kalinja kapal2 Yoko Maru 

dan Nissa Maru ke Djawa pada 
pertengahan Oktober. —Ant. 

is 

  

  

' Langganan : 

' 'Sebulan...... 
sal aja Naa aa aa 

y 

Adpertensi: 
1 millimeter, 1 kolom. . f 0.50   

SELASA 10 OKTOBER 1950: 

  

Dihadapan wakil2 Indonesia dan utusan2 dari lain2 negeri dari P.B.B., tuan 
L. Palar,. pemimpin dari delegasi Indonesia, telah mensikkan bendera negerinja 
ditempat Markas Besar dari organisasi ini di Flusing, sesudahnja Indonesia. di- 
terima dengan resmi sebagai anggauta dari P.B.B. Potret memperlihatkan saat 
dari upatara (Aneta). 
  

Divisi Kavaleri-I meliwati garis 
yi Melihatnya 001 em 

Pertempuran merebut Wonsan telah dimulai. 

GE patroli Amerika pada hari Saptu untuk pertama kalinja me- 
liwati garis lintang ke-38. dan 5 divisi Korea Selatan bergerak ma- 

dju di Korea Utara pada suatu front jang pandjangnja 100 mil keti- 
ka hari Minggu. Patroli dari divisi Kavaleri ke-l telah mentjapai' kema- 
djuan hingga suatu titik Ik. 8 1/2 mil sebelah. timur laut Kaesong, kira2 
2 mil sebelah selatan garis lintang-dan Ik 80 mil sebelah selatan ibu 
kota Korea Utara, Pyongyang. 

Kominike Mac Arthur. 

Kominike markas besar djendera/ 
Mac Arthur jang dikeluarkan pada 
hari Minggu djam 7, 15 GMT tidak 
menjebutkan tentang diliwatinja ga- 
ris iintang ke 38 oleh divisi kavaleri 
ke-1 itu. Komunike tersebat hanja 
mengatakan, bahwa patroli2 dari di- 
visi kavaleri ke1 telah merebut Ka- 
esong dengan hanja mendjumpai per- 
lawanan jang terbesar, dan pasukan2 
PBB disektor itu meneruskan gera- 
kan2 pembers'hannja serta menga- 
Gakan patroli2. Seorang djurubitjara 
markas besar djendersl Mac Arthur 
mengatakan, hahwa divisi kavaleri 
ke 1 mempunjai kedudukan jg kuat 
di Kaesong, dan dapat diharapkan 

bahwa patroli2 hingga djarak djauh 
diutara kota itu telah diadakan 

Sementara itu menurut berita2 jg 
diterima dari garis pertempuran, 
Givisi2 ke-6, ke-7 dan ke-8 Korea 
Selatan kini sedang bergerak madju 
kearah utara dengan menghadapi 

perliwanan pasukan2 Korea Utara 
jang makin kuat. 

Divisi ke-3 Korea Selatan jang 
bergerak disepandjang pantai timur 
kini telah mentjapai suatu titik Ik. 

Bagaimana konsepsi Pemerintah 

Tab 

tentang D. 1? 
An pertanjaan tentang bagaimana konsepsi pemerintah tentang 

@ penjelesaian soal D. I., Isa Anshary. ketua Masjumi wilajah Djawa 
barat dan anggauta parlemen sementara mendjawab, bahwa sekarang 
konsepsi tentang. penjelesaian soal 
tahuinja. 

Kalau konsepsi itu sudah ada, 
maka menurut Isa Anshary .tjara 
penjelesaiannja ialah umpamanja 
mengirimkan orang2 utusan lagi 
kepada pihak D.I, Tapi menurut 
keterangan2 jang kita peroleh, Kata 
Anshary selandjutnja, phak D.I. 
itu beranggapan, bahwa penjelesaian 
setjara politis itu harus diartikan 
bahwa Nehara Islam Indonesia jang 
telah diproklamaikan oleh Kartosu- 
wirjo pada tg. 7 Agustus 1949 itu 
harus diakui, dengan segala keku- 
asaan dan alat2 pemerintah jan 
ada padanja. j 

Isa Anshary mengakui, bahwa 
memang berit bagi kabinet Natsir 
itu memetjahkan soal ini, apalagi 
kalau kita melihat, bahwa sokongan 
kabinet itu terutama tefdiri dari 

Gn Lina 

  

D. IL setjara politis belum diketa- 

ummat Islam. Dan kalau soal itu 
diselesaikan “ setjara kemiliteran, 
maka nistjajalah akan mengakibat. 
kan banjaknja korban dikalangan 
rakjat. 

Kalau pemerintah toch menjusun 
lagi sebuah panitya, maka tugasnja 
jang pertama2 ialah untuk 'mentjar 
orang2 DI, jang sesungguhnja dan 
mana orang2 D.I, palsu, sebab, me- 
nurut Anshary, sekarang ternjata 
amat banjak D.I. palsu. 

' Selandjutnja dikemukakannja pula 
bahwa terhadap D.I. jg sebenarnja 
henduknja panitya itu melakukan. 
penjelidikan jang mendalam sampai 
dimana kemungkinan terdapat hasil 
perundingan dengan pihak pimpinan 
D.I... Ant. 

  

11 atau12 milsebelahselatan pang- 
kalan Korea Utara, Wonsan, kira2 
100 mil diutara garis lintang ke 38. 

Div. ke: 8 meliwsti garis 
lintang. 

Di sajap kiri, divisi ke 8 Korea 
Selatan telah bergerak keluar dari 
daerah Seoul dan menurut berita2 
jang diterima dari garis pertempu- 
ran divisi tersebut kini berada 5 
hingga 8 mil didaerah Korea Utara 
dan telah meliwati peftahanan2 Ko. 
rea Utara jang pertama. 

Divisi ke 6 dan ke 7 Korea Selatan 
dengan menghadapi perlawanan ig 

makin sengit kini mendekati garis 
tempat kubu2 pertahanan .Korea 
Utara jang kedua. Beberapa kesa- 
tuan dari divisi2 tersebut telah ber- 

hasil menguasai sebuah roservoir 
disebelah barat Pyongyang, 30 mil 

“sebelah utara garis lintang. Pasu" 
kan2 ini kini membuat kubu. kubu 
pertahanan untuk menghadapi se- 

rapgan2 pembalasan jang keras dzsri 
pihak tentara Korea Utara, Gerakan 
Gedua divisi ini memutuskan pefhu- 
bungan kereta api ke Wonsan dan 
mengantjam djalan- besar penting 
antara timur dan barat. (Ant. UP.) 

KANADA KIRIM TENTERA KE 
. EROPA? 

. Untuk mempertahankan Eropa 
Barat dari serangan2 Komunis ma- 

ka pemerintah Kanada akan mengi- 
rimkan tentaranja kesana. RD 

mendanai 

MAJOR RACHMAN MANSJUR 
“KELUAR NEGERI. 2 

Major Rachman Mansjur, komsn- - 
dan pangkalan Tand'iong Friok, da- 
lam beberapa hari ini akan dikirim 
keluar negeri untuk beberapa uru- 
san dinas, demikian didapat kabar 
dari pihak jang sangat mengbtahsi. 

. Perkurd ungannja ini akan berdja- 
lan kira2 sepekan laman,a, Ant. | 

(——- SULTAN DILEMPARI — — 
.. Kira2 200 orang bangsa 

. Maroko pada hari Minggu 
“melemparkan batu2. kearah 
(Sultan Maroko segera sete- 
lah ia turun dari kapal di- 
pelabuhan Berdeaux untuk 
mengadakan perkundjungan 
resmi kepada Perantjis, In- 
siden itu menjebabkan ter- 

. djadinja perkelaian dengan 
pihak polisi. Ant.—U,P, |       
  

  

      
   

   
    

       

       

  

   

            

  

       



    

      

     

     
   

  

   

  

     

      

     
   
   

  

   

  

   

    

nengatakan, bbw ia sbg kom 
lesaian, akan tetap 

Kah tindakan2 jang adil 
sana agar. .djangan sam 1 

'buikan pengaruh japg tidak 
“terhadap masjarakat umum ig 

hakekatnja mengakibatkan 
tegangnja suasana. Dalam 
peng 
selambat2nja» sampai. tgl. 10 

| semua gerombolan f#bersenc 
| haruskan melaporkan 
membawa Kenny 1 3 
Pampulkan.. , 
Sementara itu perampok 

: terdengar lagi, tetapi dalan 

“terachir terdjadi beberapa. ) 
nuhan dan disekitar Barabai, Kan- 
“dangan dan Negara. Dalam Natan 
jg ditinggalkan dekat 
djadian, dikatakan bah 
jang mendjadi korban. : 
orang2 ana tukan 
perampok atau pentjuri, 
Sampai hari ini Ibnuhadjar kepal 

gerembolan disekitar anga 
19 Panen belum Maaaan 

iri. Sig 

   

  

   

  

    

   
   
   
     

   
   
   

  

   

   

  

ali Matah Jai Okita 
. g pesawat G1 

ina berangkat Gari Jogjakarta 
aa sena Ne Haid pat selaku 

    

oaaian oat D.I. dengan | De 
tang isi rentjana ini" 

O diterimakan suatu Zen 
leh penita tsb, tadi. RD, 

suatu panitya 
sebagai ketua, PN.I.“ 

“SI penulis, ig. 
erentjanakan pro- 

Sa Sa Sapa 

ikirno tidak Sar 
(0. Berhu! ung dengan kabar2 jang 
menjatakan, bahwa bersama gugur- 
nja verste udiarto dalam penda- 

8 , jipulau Hila Maluku 
an telah gugur pula adjudant 

lamet Rijadi, kalangan 
ertanggung djawab 

IR in kepada ,,Antara”, 

| awal berita? itu adalah tidak be- 
etnan IL Sukirno, demikian 
djudant tersebut, hanja men- 

luka jang sangat.ringan, dan 
i ya terus pada tugasnja.Ant 

NGA INTER DJAWATAN bi 
” BANDUNG, , 

(1 Kepada ,Antaras Gikabarkan, bah- 
“wa dikota Bandung kihi atas .initi- 
21 Inspeksi Soal Djawa Barat 
“telah dibentuk 3 matjam inter-dja- 

watan, 
“4. Pertama, sebuah. badan jang ter- 

| diri dari wakil2 ketentaraan, pa- 
| mong-pradja, polisi negara, agama, 
Kesehatan dan sosial jang akan be- 

| 'kerdja bersama-sama untuk mele- 
| paskan bahaja pelatjuran dari ma- 

sjarakat Tengan tjara jang. bidjak- 

'Kedua,: sebuah badan terdiri dari 
wakii2 ketentaraan, kemakmuran, 
perburuhan/penempatan tenaga dan 
osial jang akan  bekerdja untuk 
menampung dan  mengichtiarkan 
lapang. pekerdjaan dan pendidikan 

gi orang2 bekas perdjuangan. 
ang ketiga, ialah badan ,,Penju- 
Djawatan« jang kini masih se- 

sun dengan maksud menr- 
erikan petundjuk' serta pedoman 

? at Chalajak dari berbagai tugas 
atan. Penjelenggaraannja, di- 

oleh Djawatan Penerangan 
ea gk Beat dan Inspeksi 

TeuRor, Hasan Tag KA ii 

muman jang. memberi waktu 1 

     
    

        
      

    

      

   
   

      

   

   

        

    

        

   
    

   
    

   
     

   
   

   

    

    

      

   

  

    

  

    

      

   
     

    

   
   
    
        

  

   

    

    
    
    
    

   
   
   
   
   

    
   

  

   
   
     

  

3 , P courant' 

  

diterima oleh se- : 

kembali. (Ant) 

huku 

ketjewaan dan masalah pe 
2Nan Pe aanA pg-' 

   

  

Nu Y 

ang utk na 

     

      

   

         
         

      
       

      
   

          

   
   

     

'Sanitia Pemindahan Rak- 
jawa ke Sumbawa mene- 
w di Sumbawa sekarang 

siap sebuah panitia peneri- 
Nagoya ig akan dikirimkan 

erta telah pula an men yurda 
beras sebanjak, 50 ton 
25 ton. 

rimkan 650 orang dari 
Sumbawa, jaitu terdiri 

orang . tenaga organisasi 
onomi dan 200 orang. buat 

patkan dikehutanan. 
tnja diterapgkan, bhw ke- 

di Sumbawa memberikan ha- 
rapan besar bagi orang2 jg dipin- 
dahkan itu, terutama karena daerah 
t dapat menghasilkan bahan2 

5 dan marmer. Kini pulau-tsb 
ibutuhkan pembangunan dalam 

apangan irigasi, perbaikan djalan2 
rtaman, ekonomi dll, sedang tena- 

ga guru Sangat terasa kurang, 
angan jg dibutuhkan pa Pa- 

“Kapan pengangkutan pertama da- 

| riorang2 itu, belum diketahui. Ant. 

itu sendiri diperoleh kabar bahwa 
'oleh komite tsb. selama 83 hari 

  

  

eorang initiatie fne- . 

Pemindahan Rakjat Ita 

»ngena. Lg kenikat Komite Pem- 
ela Perdamaian Dunia di Su- 

matera Timur dari pihak komite 

terachir ini di Medan telah dapat 
dikumpulkan sedjumlah 17270 
tanda tangan. Selandjutnja di 
Langsa, Pulu .Brajan, Belawan, 

' Kualuh Leidong, Tg, Balai, Pema- 
tang Siantar, Pangkalan Brandan, 
Ta Pura telah didirikan komite? 
tsD. 

. Dari pihak komite di Medan 
dikabarkan bahwa kepada komite 
Pembela Perdamaian untuk: In- 
donesia di Jogjakarta diusulkan 
mengadakan konpenrensi Perda-. 
maian Nasional se-Indonesia se- 
belum berlangsung Kongres Per- 
damaian. Dunia kedua di Praha 
jang akan dilangsungkan pada tg. 

13 sampai 19 Nopember jad. Ant. 

PEMBAGIAN BINTANG GERILJA 
DI KEDIRI: 

& 

Sebagai penghargaan djasa pah- 

lawan maka bertepatan dengan hari 

Angkatan Perang tg. 5 jbl di Kediri 

dibagikan 5 buah bintang gerilja 
kepada anggota tentera, diantaranja 

sebuah kepada djanda pahlawan jg 

telah gugur dan sebuah lagi kepada 
seluruh bat. Sikatan. (O) 

  

3 Buruh pertjetakan Medan 
(000 kerdja kembali. 
ERUNDINGAN antara buruh pertjetakan? »Varekamp”, ,, Deli- 

dan »Medansche Drukkerij" “dengan pihak madjikan 

“utk menjelesaikan pemogokan jang lima pekan berdjalan dengan di- 

ketengahi djawatan perburuhan telah mentjapai persetudjuan dan para 

“ buruh akan masuk bekerdja 

Perlu dikabarkan bahwa para 
an "ebi s1 app itu semula mogok diluar 

isasi mereka, jaitu Pen 
Ke buruh pertjetakan (PBP) dan 

| telah dapat menggerakkan madji- 
kan 'mengulur, kenaikan upah 15 
pCt. untuk upah sampai #100,—, 
“TopCe untuk upah dari £ 100,— 
' sampai £200,— dan 5 pCt. untuk 
upah diatas f 200,—. Selama mo- 
gok-ini madjikan tidak hendak 
membajar gadji tapi bersedia mem- 

porsekot 50 pCt. dari 
upah sebulan. 

Perundingan selandjutnja adalah 
mengenai tuntutan perserikatan 
sendiri jaitu 75. pCt. untuk upah 
sampai f 100,—, 40 pCt. untuk 
upah dari f100.— sampai f 200, —, 
30 pCt. untuk upah darif 200, — 
sampai f 300,— dan 15 pCt. un- 
tuk upah f 300,— keatas.Ant. 

Dengan selasainja pemogokan 
diketiga pertjetakan Belanda. ini 
maka mulai hari Senin jl dapat 
diharapkan harian2 ,, Waspada”, 

' »Mustika”, /Nieuwsblad voor 
Sumatra” serta madjalah2 ,.Lu- 
kisan . Dunia”, Waktu” dan 
Dunia Wanita” akan terbit 

KANTOR SEKRBTARIAT DJAWA 
BARAT. 

Berhubung dgn “usaha perabahan 
“kearah mendjadi propinsi autonoom 
Djawa Barat, maka kini Kantor 
Gubernur pun akan mengalami re- 

“organisasi.. Kantor Gubernur itu 
akan berganti nama mendjadi ,,Kan- 
tor Sekretariat Propinsi Djawa 

Barat”. 
Bagian Politik dan bagian. Mino- 

riteit dari Kantor Gubernur seka- 
rang akan dihapuskan, sedang Kan- 

tor Sekretariat Propinsi Djawa 
Barat akan ditambah dengan bagian 
baru lagi. 
Sebagaimana diketahui, “dewasa 

ini Kantor Gubernur mempunjai 9 
bagian, ja'ni: bagian pemerintahan. 

bagian desentralisasi dan 
bagian pega- 

umum, 
hukum, bantah umum, 

  

    
    
   

    

   

    

   
   

          

   
   
     

        

     
   

Ta Umum 

| A N!IEM dibitjarakan 
kel “untuk minta ketegasan kepada pemerintah pusat, 

dengan adanja protes dari pihak penduduk Semarang. 
inaikkannja: tarip Aniem akan berangkat ke Djakarta Dr. 

dan Hutomo' masing2 dari PIR dan Sobsi Semarang selaku 
Penentang | (Kenaikan  tarip” Aniem 

bei "baogi, Oaganisasi rukun kampung dil. 

i bi: ui bahwa Kanitian, tarip itu 
oleh anjak orang dirasakan drastis 
tetapi jang sedemikian itu, menurut 
Storm tidak dapat ditjegah. 

Selandjutnja dikemukdkan adanja 
penderitaan bagi perusahaan listrik 

| diantaranja jang lebih berat di Dja- 
.wa Timur dimana banjak digunakan 
tenaga masin sedang di Djawa Te- 

| ngah.sebagian besar kekuatan dibe- 
am oleh tenaga air jang terdapat 

pala masa. pembangunan ini lis- 
kpun sedang mengadakan pemba 

den alan NN 

pada.tg. 9 Oktober kemarin Dari pihak 

| ruh didapat kabar, bahwa. perundingan menurua tuntutan buruh di- : 

. bunrudingkan selandjutnja kelak. 

wai, Doni 'keuangan, bagian agra- 
ria, bagian minoriteit, bagian politik, 
dan bagian pembangunan tanah 

partikulir. 
Sesudah Djawa Barat mendjadi 

daerah autonoom, maka Kantor Se- 

kretariat, Propinsi itu akan mem- 

punjai 11 bagian, ja'ni bagian sekre- 
tariat, bagian pemerintah umum, 
bagian pemilihan pegawai, bagian 
pengawasan keuangan daerah (Ka- 
bupaten dan kotapradja), “bagian 
keuangan (propinsi), bagian agraria, 

        

   
    

   

  

| Abd: Muin kepala Djapen Kebumen inactie memberi penerangan kepada rakiat 
desa Kalipuru, nomor tiga berdiri dari kiri, adalah pak Darmo Brontosuhendro, 
wedono dikantor karesidenan Kedu, selama peristiwa AW.I. end NNaN peker- 
djaan residen didaerah Kebumen. (Gambar K.R.). 

SBHM ta” akui Persbhi Jogja. 
Pa anggauta Sarekat Buruh Hotel Merdeka Jogjakarta pada tg. 

  

7 Okt. 
membitjarakan dengan seluas2nja 

1950, dikundjunai oleh 
tentang 

106 orang anggauta,” setelah 
status dan soal2 perbu- 

ruhan Buruh Hotel Merdeka, Mana “kepada Pemerintah, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia : 
"4, Segera diberikannja surat pe- 
netapan bagi Buruh Hotel Merdeka 

sebagai pegawai negeri. 
2. Segera diberikannja hak2 Buruh 

Hotel Merdeka sebagai pegawai ne- 
geri menurut PERAK ANA pemerin- 
tah : 

a. Penjesuaian tentang gadjih dan 
djabatan dari Buruh Hotel Mer- 

deka dengan P. G. P. kemudian 
PG Bi 

b. Dipenuhinja kekurangan2 ga- 
djih Buruh Hotel Merdeka se- 
bagai pegawai negeri menurut 
P.G. P.. dan P.G.B, samendjak 
ditetapkannja Peraturan Peme- 
rintah No. 15 tahun 1949,— 

c: Diberikannja uang pemulihan 

kepada Buruh Hotel Merdeka 
jg berhak menerimanja menurut 
peraturan Pemerintah No. 3 
tahun 1950. 

3. Tidak mengakui resolusi jang 
diambil oleh rapat 'jg diadakan oleh 
Persatuan Buruh Hotel “Indonesia 
pada tgl. 1 September 1950.— 

4. Tidak “mengakui PERSBHI. 
Tjabang Jogjakarta sebagai orga- 
nisasi dari Buruh Hotel Merdeka 
chususnja. 

5. Menjatakan dengan tegas Sa- 
rekat Buruh Hotel Merdeka (S. B. 
H, M,) masuk vakcentral SOBSI jg 
sudah tegas dan njata2 menundjuk- 
kan hasil2 perdjoangannja jg me- 

“nguntungkan kaum Buruh umum- 

ten
 

bagian hukum, bagian umum, bagian . 
padjak (propinsi) dan bagian pem- 
bangunan tanah partikulir. 

Tentang. pegawai terdapat kete- 
rangan bahwa itu akan ditarik dari 
keresidenan2 sedang pegawaikantor2 
keresidenan lainnja akan ditempat- 
kan dikabupaten2 dan kotapradja2 
jang karena djuga mendjadi badan2 
autonoom akan MemEatun An pe- 

gawai.. Kibibani 

PEMUDA: PELADJAR MALUKU 
HENDAKI CEASE - FIRE. 

Pemuda Peladjar Maluku dalam 
rapatnja di Djakarta tg. 8 Oktober 

mengenai peristiwa ,,RMS” mengam- 

bil sikap, mendesak supaja atas ke- 

bidjaksanaan pemerintah Republik 

Indonosia diadakan dengan selekas 

mungkin "cease-fire” supaja ter- 

hindar pertumpahan darah jg lebih 

landjut, dan penjelesaian. dengan 

djaian damai dapat dilangsungkan 

Dikatakan, bahwa masih ada dja- 

'lan bagi pemerintah untuk menje- 
lesaikan peristiwa Maluku Selatan 
dengan djalan damai, karena dengan 
aksi militer telah gugur dgn per- 
tiuma korban2 dikalangan rakjat 

Maluku Selatan. Ant. 

Kedu Satai selajang | pandang 

nja selama revolusi Kemerdekaan 
naa Menari alis me, 

HIMPUNAN BUDAJA SURA- 
KARTA DIAKTIVEER: 

| Pada waktu jg: lalu di Solo 
telah berdiri Himpunan Budaja 
Surakarta, jg selama clash kedua 
dalam keadaan passief. Mulai 
bulan September '50 himpunan 
tsb mulai diaktiveer kembali: 

Himpunan Budaja tsb mempu- 
njai 8 bagian, jaitu: 
1. Seni Tari, 2 Seni sungging, 
3.-Seni Karawitan, 4. Seni Pada- 
langan, 3: Seni Lukis, 6. Seni 
ukir2an, 7. Seni Pentjak dan 8, 
Seni Suara. 

Subsidi jg diberikan oleh Pe- 
merintah adalah sebanjak f 4.500.- 
"setiap bulannja. 

Gerombolan didaerah Wa- 
rungkondang sudah 

terpentjar 
300 Orang ditawan. 

Berita2. terachir dari daerah Tji- 
andjur mengenai gerakan pengepu- 
ngan terhadap gerombolan bersen- 
@jata disekitar Warungkondang me- 
njatakan, bahwa setelah pengepu- 
ngan berlangsung. beberapa hari, 

gerombolan jang mula2 compact se- 

- 

  

karang sudah terpentjar Tan sisa2- 
nja melarikan diri kehutan2, demi- 

kian keterangan pimpinan tentara 
di Bandurg. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa de- 
ngan demikian kekuatan pihak ge- 
rombolan sekarang sudah berkurang. 

Menurut tjatatan terachir, dari 

pihak gerombolan terdapat kira2 60 
orang jang mati dan 300.-0rang jang 
ditawan, sedang dari pihak tentara 
diketahui 10 orang tewas disekitar 
Wearungkondang. Sementara itu, be- 

"rita kita tentang tewasnja. anggota 

Apri didaerah Garut baru? ini seba- 
njak 14 orang, dibenarkan oleh pi- 
hak tentara. 

Sebagai diketahui, pertempuran2 
dan pengepungan oleh Apri didaerah 
Warungkondang ini Singa sedjak 
21-9 jl. Ant. 

SRIWEDARI DAN MU 
DIPERBAIKI. 

Dari fihak Djawatan  Panggaotan 
Kotapradja Surakarta didapat kete- 
rangan, bahwa Sriwedari: dan Bale- 
kamkang japg dulu urusannja didja- 
Gikan satu, kini akan dipisahkan. 
Gedung wajang orang Sriwedari 

akan Giperbaiki dgn beaja sebesar 
£.80000,— (delapan puluh ribu rupi- 
jah). Ketoprak Sriwedari-akan di- 
pindah mainnja di Partinituin (Ba- 
lekambang). 

Selandjutnja mengenai Balekam- 
bang akan diadakan proeftuin di 
Partinituin: buah?2an seperti kebun 
mangga di Tohudan dan Tjolomadu. 
Sedangkan Partinah-bos akan diatur 
lagi dgn berbagai2 tumbuh2an dan 

pohon2an. 
Pada awal bulan Oktober telah 

diadakan konperensi dihas Djawatan 
Panggaotan Kotapradja Ska utk 
menerima laporan masuknja keua- 

ngan daripasar2, Djwt. Air Minum, 
Sriwedari dil. Pemasukan uang dari 
Sriwedari sadja berdjumlah I.k. 
£ 64.000 (enam puluh empat ribu ru- 
pijah) setiap bulan. 

5 BUAH S.G.AL DI DJAWA 
TENGAH. 

Dalam konferensi jang diadakan 
digedung Kursus Mohamadijah tg. 
tg. 4/5 jl, diantara Djawatan Agama 
Kotapradja Solo dan para alim ula- 
ma dan guru2 Madrasah, jang di. 
hadiri djuga oleh Wakil Staf Ke- 
menterian Agama Prop. Djawa 'Te- 
ngah, a.l. membitjarakan soal2 me. 
ngenai malrasah dan pendidikan. 

Dinjatakan dim konferensi tsb 
bahwa djumlah Sekolah Guru Agama 
Islam di Djawa Tengah berdjumlah 
5.buah, ialah di Banjumas, Peka- 
longan, Kedu, Pati, Semarang, dan 
2 lagi di Salo jg tidak lama lagi 
akan didirikan, 

Dua S:G,A.I. jang berada di Jogja 
adalah diluar lingkungan propinsi 
Djawa Tengah, akan “tetapi men- 
djadi konpetensi Daerah Istimewa 
Jogjakarta. SW. 

Kebumen sumber has bumi ! 
Hasil kedele melim pahlimpah. 

Oleh wartawan Ki Buteh 
Nak 

KEBUMEN aman | Sama : Grant dengan daerah2 jang lain. di Wa 

nesia. Tidak ada sebab akan orang merasa chawatir IL. “Demikian 

Bupati Sosrobusono dalam pertjakapan dengan wartawan kita dalam 

perdjalanannja menindjau daerah Kedu Selatan. 

Mengenai berita jang mengata- 
kan bahwa kijai /Sumolangu telah 
tewas, seperti: jang telah didesas- 
desuskan dihari2 belakangan ini, 
pada tg. 2-10, ketika interview" ini 

“dibuat, pihak Pamongpradja di Ke- 
'bumen belum menerima peneta 
“jang resmi. Akan "tetapi satu 
f ana Ta bahwa AU. ke. 

organisasi sudahlah 
Pan akte Kebumen" “dan 1g 
keyatamai sudah dipatahkan. 
Pamongpradja tahu tentang ge- 

rak gerik. anasir2 . 
pemerintah itu. Kenapa tidak lantas 
diambil tindakan keras untu .men- 
tjegah suLaja gerombolan Sumola- 
ngu itu tidak mengadakan perla- 
wanan dengan “sendjata? Demikian 
kita menanja. 

Pada dasarnja kita selalu nemaikic 
mentjegah bentrokan pama, ka- 
rena kita ANAN bila sampai terdja- 

di demikia 

  
jig akan 

. melawan 

mendjadi korban. Djustru karena 
itu kita sglalu berdaja utk menjele- 
saikan masalah A-U.I. dgn MA Na 

sanaan jg sebaik2nja, Tidak dgn ke- 
kerasan sendjata. - Demikian dja- 
wab Bupati. i : 

Pendirian kepala daerah" ini me- 
mang benar dan sedjalan dgn sikap 
pemerintah mengenai masalah D. I. 
di Djawa Barat dan R.M.3. di Am- 
bon, dalam pada mana barulah sen 
djata diangkat bila terpaksa, teru- 
tama utk menundjukkan goodwill 
pemerintah jg berlaku sebagai se- 
orang bapa terhadap 'anaknja. 
“Atas pertanjaan kita selandjut- 

nja diterangkan bhw gerakan Su- 
molangu itu tidak mempunjai se- 

Bersambung halaman 3 
  

    

Keluarga dari 

““Glondong ' desa 

' Wadasmalang se- 

renta pulang dari 

' pengungsian me- 

lihatrumahnja su- 

dah habis terba- 

kar, bersama-sa- 

Vika 362 buah las 

  

| gjakarta, 

innja. (Gamb.KR.), " 

    

KEMENAKAN GEDOR B!BI 
Pukul 7 malam Minggu jl polisiKo- 

tagede diberitahukan oleh beberapa 
“penduduk kampung tentang dorang 
bersendjata jg masukk erumah mbok 
Pawirosukarto, desa Nitikan. 

1 Segera polisi menudju ketempat 
jg djauhnja 1 km. itu dan berhasil 
menangkap 2 diantara 4 orang jang 
mentjoba menggedor itu, bersama 
2 (dua) sendjata apinja. 

Salah seorang jg tertangkap ter- 
|njata kemenakan dari pada. mbok 
Pawirosukarto sendiri. Kedua. duanja 
mula2 mengaku dirinja anggauta 
tentara, tetapi kemudian ternjata 
hanja bekas tentara, jg sudah ke- 
luar lama sebelum doorstoot. 

Mobil disrobot. 
Pada hari malam Minggu tanggal 

T' Okt. baru2 ini, mobil kepunjaan 
»Subo” (Sumatera Borneo) di Gon- 
dolaju 1, telah hilarg ditjuri orang, 
ketika barada di Hotel Merdeka. 
Menurut pihak jang mempunjainja, 
pada tengah malam mobil itu masih 
ada didepan kamar no. 7. Tapi pagi 
harinja telah tak ada. 

Mobil tersebut 'merk Plymouth, 
Nomer E 1739, tjat kopi susu. Spe- 
sial sedan de lux model 1948. Tak- 
siran harga sekarang f 45.000 
Selandjutnjakini telah diserahkan 

kepada tangan Polisi. 

Putusan rapat PIPPPRI 
Jogjakarta. 

Dalam rapatnja Sabtu malam jl. 
Panitia sementara Istri Pegawai Re- 
publik Indonesia jg maksudnja ialah 
membantu sesuatu usaha jg berhu- 
bungan dengan pemindahan pega- 
wai2 Republik Indonesia dari Jo- 

gjakarta ke Djakarja, antara lain 
telah memutuskan, membfntuk se- 
buah panitya tetap jang berkewa- 
djiban mendjalankan segala usaha 
untuk melantjarkan penjelenggara- 
an pemindahan pegawai dari Jo- 

menjokong sepenuhnja 

putusan dari Panitya Interdeparte- 
mentaal Pemindahan Pegawai R.I. 
dan mengadakan kerdja sama dgn 
Panitya Interdepartementaal ituser- 

ta organisasi2 lainnja jg ada sang- 
kut pautnja dengan soal. peminda- 

han pegawai2 tersebut. 
Rapat telah berhasil, membentuk 

pengurus Panitya, jaitu Nj. Jusu- 
padi sebagai Ketua, sedangkan pem- 
bantu2 selain terdiri dari beberapa 
orang wanita istri pegawai2, djuga 
dari tiap2 Kementerian, Djawatan 
dan Kantor? duduk seorang wanita 
isteri pegawai sebagai wakil. 

Seperti telah kita kabarkan, pem- 
bentukan Panitya Istri Pegawai Pe- 
mindahan Pegawai Republik Indo- 

  

“ nesia itu berdasarkan bahwa pemin- 

Gahan setjara besar2an pegawai2 dgn... 
keluarganja dari Jogjakarta ke Dja- 
karta itu akan menghadapi banjak 
kesulitan, antara lain soal peruma- 
han, kenaikan beaja penghidupan 
sehari-hari dan peladjaran bagi 
Ban sekolah jg ikut serta pindah 

u. 

Sajembara- membikin 
poster. 

Mulai tg.15 Oktober 1950 ini, Ba- 
dan Hotel Negard dan Tourisme 
akan mengadakan sajembara mem- 
bikin gambar2 Poster untuk pembi- 
kinan poster2 guna propaganda Tou- 
risme di Luar Negeri. Menurut su- 
rat jang kami terima dari Consulat 

“1 RENA Indonesia. di.Amerika, ttg. 
“ New York, 19 Sept. 1950, maka te- 
lah ribuan para Touristen jg telah 
minta Visas untuk masuk di Indo- 
nesia. Hasrat para Touris serupaitu 
tentu akan berlipat ganda lagi, bila 
kita mengadakan propaganda jang 

lebih tjakap di Negeri2itu, danakan 
membawa keuntungan jang lebih be. 
sar pula guna Negara dan Ra'jat 

3 

Indonesia. Dalam mendjalankan pro- -- 
« paganda serupa itu, maka Honetlah 
berkuadjiban sepenuhnja. Untuk ke- 
pentingan diatas, 'maka Honet me- 
ngadakan Sajembara tersebut dgn 
maksud: 
1. Untuk membangkitkan kemauan: 

pemuda-pemudi dan para peng- 
gemar lainnja dalam: lapangan 
mentjipta seni- lukis. 

2. Untuk membangkitkan hasjrat 
ma'sjarakat, guna turut memikir. 
kan dalam tjara mendjundjung 
tinggi nama ng dan seni- 

. ANU Bangsa: 
" una keperluan yo 

Tourisme lain2-nja. £ ng se 

Siaran RRI Jogia. 
Selasa 10 Oktober 1950. 

1115 Aneka warna Barat. 
12.45 Pengantar makan siang. 
13.15 Disekitar-Danau Toba. 
13.45. Marck Weber dengan orkesnja. 
17.05 Dongengan kanak? oleh ,,Sdr.Tien Tang 
17.45 Permainan ketjapi dan seruling. 
18.30 Peladjaran bahasa Indonesia. (Djakarta). 
19.15 Pendidik politikan untuk Ra'jat (Djakarta). 
19.30 Ujon2 Langgam Djawa Timur. Oleh. ,, GS: 

Dfomardovo” 

      

20.15 Hal Kuthobenan sorak! 
1.20 Obrolan Pak: Basut. 
21.30 Puspa' suara hidangan “Pir ai 

PERWIRA DAN ISTERI TENTARA 
KEDIRI. 2 

Baru2 ini di Kediri telah diaiktilan 
Ikatan Perwira deketusi oleh An, 
Sumartono. 

Djuga isteri tentara sebelum Ktu : “ 

telah tergabung dalam Persiap 
(Persatuan Isteri Angkatan Perang 

"To 
  

   

  

   

 



    Jbrolan hh SODRONO 

Gedung 

  

(DEROLAN Sofrono. asean Watak 
Tentang Kedung” Me di 

Sjakarta. 
Namanja sama Gga gedung Par: 53 

emen Jogja dulu, Sama2: Dewan 
Perwakilan Rakjat Republik Indo- 
nesia. Tapi bentuk dan bagian2.nja 
berlainan: 

  

an, lebih baik gedung 
Parlemen Djakarta. Bukan sebab 
gedungnja Le tjantik. Tapi, sebab 

    

    

dekat buffet! 
Ruang. sidang be berlainan. Tempat 

duduk para Menteri, hanja satu 
djadjar di sebelah selatan, mepet 
tembak alau semua Menteri da- 
tang, r npir penuh. Djadi 
tidak bisa bs ala-kurawa, seperti 
di BP Jogja. Tempat. bala- kurawa 
Pemerintah ada sendiri. Sebelah- 
menjebelah dgn tempat wartawan. 
Djadi dek: u Sodrono. Se- 
belah bar Dekat: @jalan keluar. 
Tempat 1 3 
belah timur dan sebelah utara. Tem- 
pat ke eluar sebelah utara. 
'Tjorak peno tonnja berlainan de- 
gan Jogja. Kalau di Jogja, disebe- 

bag Sana 'kebanjakan wanita, Isteri: 
menteri atau para anggota 

BP TenAN Un kawan2-nja. Di Dja- 
aa para isteri itu tidak nampak. 

penonton umumnja, tidak 
Ban 

  

   

    

“ Meski sedang peman- 
dangan umum, penontonnja tjuma 
sedikit. Orang Djakarta. kebanjakan, 
rupanja tidak pedulikan itu semua. 
Atau, barangkaii banjak jang tidak 

ara anggota Parlemen, dan 

£ 

umum, malah didalam. Se- ga 

mengerti. Tidak mengerti, kalaa di- 

    

   

  

rinja. k 2. njai wakil di 
Perlemen. Tidak mer sebab 
tidak terasa, Tidak terasa. dahnja 
Pari 1 itu" bagi orang ak! 

penonton, malah orang 
dari luar Djakarta. Jang kebetulan 
pergi Djakarta. danada tempo, mer- 
lukan nonton sebentar. » 

Jg paling radjin nonton hanja 
wartawan. Sebab, ada sebabnja, Bu-. 
kan nonton “Hakekatnja bekerdja. 
Tepi djuga t semua wartawan. 
Jg pasti tak ada waktunja lowong, 
wartawan Gn 
berganti2 dgn bung Sukrisno. 

Sodrono Sura radjin. Lebih radjin 
daripada sementara anggota Parle- 
men sendiri. Ini djuga ada sebabnja. 
Sodrono bekerdja, sedang sementara 
anggota Parlemen itu hanja seperti 
main? Sebab, main2 atau sungguh2, 
bagi mereka sama sadja. Sama2 

”» Bung Subakir, 

telah dapat @jaminan. Asal, sudah 
taken! 
Lima hari bertorut? pemandangan 

  

umum. Jg bitjara 108 ,orang. Wak-. 
tunja utk bitjara 40 djam. 
Pekerdjaan anggota Parlemen itu 

bitjara. Banjak “jg bitjara. Banjak 
waktu j perguna Djadi sudah 
men 'kewadjiban. Bitjara ba- 
Kn Pa bi tjara untuk apa, dan 

dang2 ang2 tidale tan : daa 13 

  

   

    

' bitjara sendiri ka- 
. Sebab hal2 jang 

I pembitjara 

  

oleh 
jang tendanbe diulang dibitjarakan 

, rupanja demikian. Ma. 
sing2 anggota gemar bitjara, untuk 
bitjara, nampaknja. Tidak untuk 
didengarkan atau dimengerti oleh: 
anggota lainnja. 
Dalam tjatatan (tekenan) anggo- 

ta jang hhadlr kl antara 150 orang. 
Tapi sering saja hitung, pada wak- 

tu seseorang anggota membatjakan 
pedatonja, jang nampak duduk di 
dalam sidang sering2 hanja kl 50 
orang sadja. Itupun umumnja tidak 
mendengarkan. Mereka omong2 sen- 
Giri, membatja buku atau koran, dan 

ada jang seperti main2. 
Itulah gambaran para pemimpin 

jang: katanja berkuasa menentukan 
nasib negara! : 

Djadi, umumnja gemar bitjara, 
tapi tak suka Lamongan 
orang lain. - 

Sodrono fikir begini. Umumnja 
orang 'membatja pedatonja untuk 
menghemat waktu semuanja, baik- 
nja semua pe o fjang sudah dibi- 
kin itu tidak usah dibatja. Diserah- 
kan sadja kepada sekretariac Parle- 
men, untuk dironed. Sesudah diro- 
neo ,dibagi2 kan kepada seluruh ang- 
gota, kepada Pemerintah, dan djuga 

kepada wartawan. Wartawan perlu 
dikasih, supaja bisa bikin perslah. 
“Sesudah itu lantas diadakan pu 

ngutun suara. Nah, waktu pungutan 
suara ini sadjalah,para anggota da- 
tang digedung.Parlemen. 
Dgn demikian, Parlemen bisa' 

menghemat 'ongkos, dan para ang- 
gota dapat mempergunakan waktu- 
nja untuk'tengok2 kota . Djakarta: 
Sodrono dan kawan2-nja, djugatidak 
perlu datang digedong. Parlemen. 
'jukup dikantor, panek perslahnja 
datang sendiri. 

   

ag" 

Anggota Parlemen matjam2. Bi- 
|jaranja djuga mafjam2 tapi, ini 
intuk obrolan lain kali. 

: suatu 
jang mejabgn 8: sjarat2 padanja”. 

5 dan Pakistan dal 

| rikat sel 

  

di Paris, 

: Pakistan, 

  

Birma 

  

   
   

  

telah menjatakan, 

bawa, sia melihat dengan 
tjuriga ke bantuan asing 

Wakil? India dalam 
pada itu menegaskan, bahwa negeri? 
tsb tetap akan k masuk dalam 
“satu dari kedua blok jang berkuasa. 

Atas ) rika Serikat, de- 
mikian siaran itu selandjutnja, ke- 
mudian dikemukakan, bahwa ,,politik 
Amerika tidaklah sSemurka dan se- 
mau-maunja sebagai dikemukakan 
orang dan bahwa. Amerika Serikat 
tidak akan .menuntut sesuatu perse- 
kutuan militer melawan Rusia seba- 

“bantuan2 uang jang 
diberikannja. itu. Wakil Amerika Se- 

Ijutnja mengatakan, bah- 

wa selama India dan Pakistantidak 
bersikap | bermusuhan dgn Amerika 
Serikat, maka Amerika Serikatakan 

  

  

    

  

bersedia mempertimbangkan soal 
bantuan ita. 3 £ r 

Soal pengakuan RRT. 
Radio India mengabarkan pule» 

| bahwa ketika soal pengakuan RRT 
dibitjarakan, beberap beberapa anggauta de- 
legasi Amerika kabarnja mengan- 
djurkan p (RRT. Wakil In- 
“dia telah “mengeritik politik Amerika 
Sega Formosa jang katanja 

andung risiko memperluas 
an di Timur Djauh”. 

Wakil Amerika menegaskan, bahwa 
negara tidak mempunjai maksud2 

“Formosa, dan bah- 
wa aan pebtan Para jang didjalankan 
terhadap Formossa itu sesungguhnja 
akan 1x dikuranginja 
daerah? permusuban dibagian dunia 
itu. Demikian » rad'oIndia. t (Ant.AFP) 

   

    

   

  

naa tidak membe- 
'i bantuan militer. 
- Seorang pembesar pemerintah Ame 
rika di Washington menjangkal se- 
'buah berita jang manjatakan. bah. 
.wa negeri2 Tiga-Besar telah memu- 
tuskan untuk memberi bantuan mi- 
liter kepada Yogoslavia. 

Pembesar tadi mengatakan. bah- 
wa para menteri luar negeri Ame- 
rika, Inggeris dan Perantjis tidak 
membitjarakan soal itu dalam kon- 
perensinja di New York pada bulan 
jang lalu. Dikatakan selandjutnja, 
bahwa negeri2 Barat telah membi- 
tjarakan kemungkinan suatu ban- 
tuan ekonomi kepada Yugoslayia un- 
tuk suatu waktu jang akan datang, 
akan tetapi ditegaskannja, bahwa 

pembitjaraan2 itu sama sekali tidak 
mengenai bantuan militer. " 

(Ant. UP) 
1 

' 

Turki menutup perba- 
tasan dgn Bulgaria. 

Pemerintah Turki .telah menge- 
luarkan perintah untuk menutup 
tapal-batas antara Turki dan Bulga- 
ria, dan tentaranja telah diperintah- 
kan ,,untuk menembak -djika perlu” 
agar penutupan perda, iti dapat 

| dilaksanakan. 

Tindakan pemerintah Turki itu 
terdjadi bersamaan dengan memun- 
tjaknja ketegangan antara kedua 
negeri itu mengenai antjaman Rul- 
garia akan mengusir 250.000 orang 
muslim bangsa Turki. Pemerintah 
Turki telah menerangkan, bahwa 
'orang2 jang divsirituternjata tidak 
membawa sepeserpun. 

Demikian menurut Reuter dari 
Ankara, Ant. 

Soal Taiwan dit | 
sidang: umum PBB. 
Bidang umum PBB... ketika hari 

Saptu menjatakan setudju apabila 
soal Taiwan dimuat dalam -atjara 

pembitjaraan, sebagaimana diusul- 
kan oleh Amerika Serikat. 

Sidang umum menjerahkan soal 
tersebut kepada panitya poiitik, jg 
telah Ng "ra nan soal Korea. 

(Ant. AFP.) 

    

Tentara RRT Galih Tibet Utara 
Seluruh Tibet dan Formosa akan dimerdekakan 

Ks 
slah masuk ke Tibet “Utara, 

ANTOR BERITA New China New Agency mengabarkan pada hari 

Saptu, bahwa menurut sebuah pengumuman. resmi. pasukan2 RRT 
Selandjutnja dikabarkf#n, bahwa wakil 

erdana menteri RRT, “Tung Pir Wu, pada hari Minggu telah . menga- 

kan, bahwa" menurut rentjara, 

“erdekakan” 

Wang Chen Wang, pematia partai 

-omunis dipropinsi Sinkiang, telah 

    

engumumkan masuknja hana ba 

RT. di Tibet Utara. 

Peristiwa ini terdjadi kurang La 

tu minggu setelah ChouEn Lai: 
sa 

  
.merintah RRT berniat untuk me-   

ai hasih kemadjuan2 jang telah di 

apat dalam tahun jangslampan ini 

ora Iain mengatakan, bahwa pes 

erintghan2 telah dibentuk disemua 

| propinsi serta 9 daerah pemerin- 

han RRT termasuk ,/Taiwan (For- 
og) dan Tibet jang menurut ren- 

    

engeluarkan peringatannja, bahwa | 

-uasai Tibet. Wakil perdana men-' 1 

ri Tung dalam laporannja menge- 

1 Ba akan Sa Or NE AN 
y U.P, NTEN . 

seluruh Tibet dan Formosa akan B1 

(at 

  — 

KATANJA DJAMAN PER: 
SATUAN? 

Hitantarut tjstatan di Kepeng- 

| h Bondowoso. diseluruh " 
| kabupaten dalam bulan Sep- 
tember dan Agustus jang. ta- 

. lak adalah Ik 50 pCt dari jg ! 
nikah, Gambarannja sbb : | 

0 Nikah Talak Ruajur 
.129 "Ea 

30.         

bant u uan Amerika Serikat kepada Asia na ka 
ang 3 jang dibitjarakan oleh konperensi . Lembaga Hubungan Pa- . 

know pada hari Saptu, demikian menurut 

- dimerdekakan, 

salah satu pasal 

siaran 

  

Persiapan serangan pem 
. nja. Diantaranja persetudjuan2 tam balasan umum. 

Di Indo China. 
Persiapan Ho Chi Minh dari Re- 

publik Demokrasi Vietnam telah 
mengeluarkan perintah kepada'se- 
mua tentara dan rakjat Vietnam 

agar memperkuat persiapan2nja utk 
serangan-pembalasan umum terha- 
dap tentara Perantjis, demikian me- 
nurut sebuah berita pers Vietnam 
pada tgl 6 Oktober jl. 

Dikatakan ' selandjutnja, 
dalam minggu ini kesatuan? dari 
tentara Vietnam didaerah2 jg telah 

akan. memperlipat 
usaha2nja untuk memperluas tenta- 
ranja dengan mengadakan latihan2 

untuk serangan2 pembalasan jang 
akan dilakukan. (Ant. NCNA). 

   

  

   
radio India 

bahwa 

'Perdiandiian2 P Na 
2 : 

“ngabarkan. bahwa RRT dan Sovjet 

“djuan Sovjet-RRT. 
Kantor berita RRT N.C.N.A. me- 

Rusia, telah meratifiseer perdjan- 
djian2nja tentang persekutuan per- 
sahabatan dan bantuan bersama an- 
tara kedua negeri tersebut. 

Antara menteri lugr negeri RRT, 
Chou En Lai, dan duta besar Sovjet 
“di Peking. N.V, Roschin. djuga telah 
diadakan tukar menukar surat2 ra- 
tifikasi untuk 5 persetudjuan lain- 

bahan itu termasuk sebuah persetu- 
juan mengenai  dipergunakannja 
Gjalan-kereta api Changchun "dan 
pelabuhan2 Port Arthur dan Dairen 
di Manchuria. Sebuah persetudjuan 
lainnja ialah mengenai pindjaman 
Sovjet kepada RRT dantentang pem- 
bentukan sebuah maskapai  minjak 

gabungan Sovjet- RRT dan maska- 
pai badja. (Ant. Up). 

MISSI INDONESIA DI LIFORNO. 

UP mengabarkan bhw suatu missi 

€konomi Indonesia jang terdiri dr 
3 orang kemarin telah tiba dikota 
pelabuhan Italia Liforno untuk me- 

lihat-lihat penggergadjian2 kaju di 
Italia- utara. Kemudisn missi tsb 
aKan hertolak ke Geneva. RD. 

  

.. 

    

   

  

   
   

  

   

   

  

   
   

  

    

  

   

  

   

      

   

   

   
   

        

   

    

Rentjana Ba na lengkap P.B.B: 
akan 

5 

gagal 
Bukan rentjana perdamaian 
PAT sebelum diadakan putusan terachir'. mengenai nasib, Korea" di 

hari kemudian, wakil Sovjet. Uni, Andrei Vishinsky, memperingat- 
kan Sidang Lengkap PBB, bana rentjananja (resolusi. 8 negeri): bu- 
kanlah suatu rentjana perdamaian 
mentjapai Na 

Akan bentrokan dengan 
kehendak rakjat 

Mengenai resolusi 8 negeri.itu 
Vishinsky katakan, ,,orang katakan 

kepada kita bahwa itu adalah ren. 
tjana jang realistis. Bukan tuan2 

itu adalah kesalahan jang besar. 
Rentjana itu akan bentrokan — tak 
boleh tidak tentu azan berbentrokan 
—#dengan penghambat dan pengha- 
lang2 sebenarnja jang akan tak 
memungkinkan untuk melaksanakan 
rentjana itu'. Dan perghalang2 itu 

jalah kemauan rakjat Korea dan 
tak mudah untuk mengoper suatu 
negeri jg. berpenduduk Ik. 30 djuta 
orang. Tak akan mudah pula untuk 
memaksakan kepada negeri itu sja. 
rat2 dan pengdiktean jang tak lain 
dari pada suatu pengdiktean dan 
sjarat2 untuk menjerah dengan tiada 

bersjarat jang berlawanan dengan 

kehendak rakjatnja.” 
Vishinsky katakan putusan ten- 

tang resolusi 8 negeri itu akan 
memburukkan sengketa Korea dg, 
membawa segala konsekwensinja, 
seperti memperdalam, memperluas 
serta memperhebat sengketa itu. 

Resolusi India djalan 
tengah 

Dalam tahun 1953 dinegeri Finlandia akan diadakan pertandingan Olympiade. 
Berhubung dengan itu maka orang dinegeri itu kini sedang sibuk melakukan 
segala persiapan: Pada gambar diatas kita dapat melihat stadion dikota Helsinc- 

ki, ag, nanti pertagdingka seperti sebakbola. -athletiek dil. akan dilangsung- 
kan 
  

Pasukan2 Amerika mendarat 
di Changjon 

OMUNIKE markas besar Korea 

2 

Utara jg dapat di Paris kemarin 
malam menjatakan, bhw pasukan2 musuh telah 'mentjoba menda: 

rat didekat pelabuhan Changjon di Korea tenggara pada tgl. 4 Ok- 
tober, akan tetapi telah dapat diusir oleh pasukan Korea Utara: 

Esok harinja, demikian . diterang- 
kan komunike ini seterusnja, mu- 
suh mentjoba lagi dan berhasil me- 
nurunkan 3 batalion mekanik di: 
Changjon. Akan tetapi, kata ko- 

munike ini, musuh jg mendarat ini 
dapat diusir kedjurusan selatan dgn 
mendapat kerugian banjak. 

Komunike tersebut. selandjutnja 
menjatakan, bhw. pertjobaan men. 
darat pada tgl. 4 Oktober itu di. 
bantu oleh sedjumlah besar kapal2 
perang. Dinjatakannja, bhw. pada 
hari itupasukan penangkis pesawat- 
udara Korea Utara telah “berhasil 
menembak. djatuh satu pesawat 
pemburu. musuh disektor Kosong. 
(Ant. AFP) 

- Usaha: . mentjegah, 
Penjakit 

Belum lama berselang ini hp 
Banjumas menjatakan, bahwa selu- 
ruh daerahnja Kab: Banjumas ada- 
lah sebagai daerah dimana telah 
berdjangkit penjakit andjing gila, 
terhitung mulai'tg. 12 September ji. 

Untuk mentjegah kemungkinan2 
dan mendjalarnja 'penjakit andjing 
gila.tsb, maka tiap orang (pendu- 
duk) jg memelihara/mempunjai an- 

djing diwadjibkan memb sdan 
mengikat andjingnja, 'djika andjing 
itu keluer dari rumah. Dan .an- 
“Gjing2 jg berkeliaran. di. tempat2 
umum, meskipun. diberangus akan 
ditangkap dan “dibunuh. 

Lebih landjut. diwartakan, berhu- 
bung dengan hal2 tsb, maka pihak 
jg berwadjib melarang membawa 

keluar ng, kera dan “kutjing 
dari. 1 Kab. Banjumas, ketjua- 
li dengan idzin Menteri Kesehatan 
R.I, di Jogjakarta. 

DIBUNUH ATAU MEMBUNUH 
DIRI? 

Baru2 ini didesa Klapa sawit 
(Kalimanah) Purbolinggo, telah tes- 
djadi suatu peristiwa jang hingga 
kini masih dlm penjelidikan. Duduk- 
nja / dituturkan sbb : 

Pada suatu malam, rumahnja 
Tjarik Dongkol (bekas Tjarik desa) 
tsb kira2 djam 02.00 malam kedata 
ngan beberapa orang jg. bersendjata, 
jang meminta supaja Tuan rumah 
membukakan pintunja dan keluar. 
Tuan rumah - memberi djawaban, 
bhw dia bukan Pamong Desa, djadi 
kalau ada urusan apa2 supaja da- 
tang dirumahnja BAU (pegawai 
desa) sadja. 

Sitetamu mengantjam, tetapi Tuan 
rumah tetap tidak suka membuka 
pintunja apalagi keluar: rumah. Ke- 
mudian dari luar terdengar suatu 
tembakan, jang menjebabkan  pen- 
duduk djadi geger dan beramai2 ke 
luar memburu gerombolan bersen- 

| djata tersebut. Ta” lama “kemudian 
datang 1 jang penak, ne 

  

membanti penduduk memburu ge- 
rombolan tadi, jang ternjata sudah 

hilang Iari. 
Polisi mengadakan pemeriksaan 

terhadap Tuan rumah. Setelah Polisi 
ingin mendengar keterangan dari 
Nj. rumah, tuan rumah menjuruh 
anak perempuan (anaknja?) supaja 
membangunkan isterinja dlm kamar. 
Dengan mendadak anak itu men- 
djerit, karena melihat njonjah ru- 
mah tsb. sudah mati berlumuran 
darah dan luka2 didaunja. 

Peristiwa itu “kini dalam penje- 
lidikan polisi, apakah sikorban itu 
mati karena tembakan waktu gerom- 
bolan melepaskan tembakannja, atau 
kah 'ditikam oleh orang lain dan 
apakah imembunuh diri. 

Vishinsky dalam pada itu menga- 
kui bahwa resolusi Sovjet dan re- 
solusi 8 negeri itu adatah berten- 
tangan satu sama lainnja bagaikan 
bumi dan langit. Tetapi menjatakan 

usul India seharushja djangan di- 

tolak. 
Usul ini supaja ditjoba mendapat- 

kan suatu penjelesaian djalan te. 

ngah jang barangkali akan lebih ba- 
njak memberi kemungkinan untuk 

mendapatkan hasil dalam penjele- 
sajian. Demikian Ant.—Reuter dari 

Flushing Meadows, 

PENGANGGURAN DI SHANGHAI 
KURANG. 

Menurut kantor Berita NCNA pe- 

  

penganggur di Shanghai mendjadi 

130.000 orang, tetapi boleh djadi 
akan bertambah lagi dengan ber- 

tambah banjaknja kaum pengungsi. 

Dikatakannja 3 bulan jl di Shang- 
hai terdapat 150.000 kaum pengang- 
gur. Sementara itu pemerintah RRT. 

berseru ke seluruh Tiongkok supaja 

menjumbangkan pakaian bagis50.000 

orang kaum pengungsi. karena ban- 

djir di propinsi Answe. 
(Antara U.R.). 

POSTEL DAN-PTT IND!A 
Serikat Buruh Postel jg berkedu- 

dukan di Jogja mendapat.undangan 

dari konperensi buruh PTT di India 

jg akan berlangsung tg. 8/11 di 
Ambala, India. Karena sempitnja 

waktu S.B. Postel tidak dapat me- 

ngirimkan utusannja Sebagai peng- 

hargaan S.B. Postel mengirimkan 
surut kawat menjampaikan utjapan 

selamat berkonperensi. Dalam ka- 

wat tsb diandjurkan supaja konpe- 

rensi mengusahakan perdamaian se- 

luruh dunia dgn menjokong usaha 
pusat panitia perdamaian dunia di 

Stockholm, Ant. 

KOMISI PENGHUBUNG RI. 
Atas keputusan Menteri LN. tgl. 

6-10-50 maka komisi penghubung 
RI. telah dirobah sbb. Ketua Hamid 
Al Gadri dan anggauta2 terdiri da- 
ri Kol, Simatupang dan Idham. Pe- 
robahan ini dilakukan karena Mr. 

Wongsonegoro ketua komisi peng- 
hubung tsb kini telah mendjabat 
Menteri Kehakiman dalam kabinet 
Natsir, 

Keadaan Industri dan Pertanian 
di Sumatra 

Oleh "koresponden: KR: Djakarta. 

Ka Kementerian Perdagangan ' dan Industri menbrahokan 
bahwa pada umumnja pada triwulan 1950 jg pertama industri 

dan keradjinan didalam"negeri lebih-madju, djika dibandingkan dgn 

masa itu ditahun 1949. Kalangan itu masih mengakui bhw kemadju 

an industri dan. keradjinan didalam negeri dapat diperhebat lagi dgn 
mendatangkan lebih banjak: bahan kasar, dan personel: jg tehnis Sert'a 
tenaga dan kapasiteit mesin2 ditambah. 
Barang2 industri dan keradjinan 

jang tampak  madju . produksinja 
diantaranja ialah ban sepeda luar 
dalam, tjat, bola  lampul istrik, 
minjak kelapa, rokok kretek, rokok 
sigaret, sarong batik, sarong tenun, 
sabun mandi, sabun tjutji. 

Selandjutnja dari kalangan. Ke- 

menterian Pertanian didapat kabar, 
bhw penjusunan pegawai dari Jo- 
gja sudah “agak  selesei, sehingga 
dapat diharap taklamalagi Ken en- 
terian Pertanian akan dapat lebih 
tjepat bekerdja, terutama utk me- 
madjukan pertanian. - 

Tentang keadaan pertanian diber- 
bagai tempat di Indonesia kalargan 
itu menerangkan bahwa di Sumatra 
Timur telah dipanen 8100 ha padi 
dan sawah jg. akan dipanen masih 
ada 9000 ha luasnja. Padi ladang jg. 
sudah dipanen ada 6000 ha. Didaerah 
Simulungun dan Karo sudah dita- 
nam 14800 ha.. Penanaman palawi- 
dja sudah dilakukan. luasnja 6200 
ha. Sajuran dari Sumatra Timur 
ig. diexport ada 1170, ton. Harga 
padi,di Sumatra Timur 1 kg. f 0,95 
244,10 

Di Sumatera Barat telah ditanam 
1200 ha sawah," keadaan makanan 
di daerah itu, baik, harga berasna- 
ik terus, per kg f. 1,20,” sebaliknja 
keadaan makanan di Riauw mergu. 
atirkan dan dapat. dipenuhi ke-    

kurangan beras dengan mendatang 
kan beras dari Pakan Baru Ik 125 
ton dan dari Bengkalis Ik 155 ton. 
Harga beras di Riauw Ik f 1,53 per 

kg. Di Djambi harga padi sudah 
turun sekarang jaitu per kg f.1.50. 

Di Palembang harga padi sudah 
turun per kg f. 1,25 - 1.50. Inilah 
sebabnja maka pada umumnja pe. 
dagang beras dari Djawa sekarang 
sudah agak djarang mau mengex- 

port berasnja ke Djambi dan Falem 
bang karena keuntungan sudah agak 

tipis, djika dibandingkan dengan 
masa jl. 

Panen di Bengkulen sudah berla- 
ku ataspadi sawah 13450 ha dan 
padi ladang 28450 ha. Keadaan ma- 
kanan dari, Bengkulen dan Lampung 
pada umumnja bsik, harga 'padi di 
Bengkulen Ik per kg f. 1,22 dan di 
Lampung per.kg f. 075-120.” 

Hanja di Bangka harga beras'jg. 
paling tinggi jaitu per:kg't.2,08, mes 
kipun baru2 ini telah selesai didia- 
kan panen didaerah itu..Di Billiton 
sudah diadakan panen padi ladang, 
meskipun demikian harga beras ma- 
sih agak mahal per kg'f. L,5b. 

Keadaan makanan. di Kalimantan 
pada umumnja baik Ta meski- 
pun harga beras-per kg £ 1,25-1,75 
terhitung tinggi: djuga.« Walaupun 
demikian tak menjulitkawkehidupun 
rakjat, karena penen mereka jl a- 
gak baik. 

merintah telah mengurangi kaum : 

   

dan rentjana tsb. tak akap dapat 

  

Sambungan halaman 2. 

bab2 jg bertalian dgn keadaan eko- 
nomi. Peristiwa Sumalangu itu. is- 
timewa. adalah. akibat dari ' pada 
sebab2 psychologis jg utk sebagian 
bertalian dgn pandangan jg keliru 
dlapang keagamaan dan utk lain 

bagian. bertalian dgn keadaan umum 
“jg djuga dirasakan oleh daerah2 jg 
lain diseluruh Indonesia. 

Seperti telah diketahui seluruh 
daerah Kebumen telah dibersihkan 
dari anasir2 A.U.I, Sungguhpun be- 
gitu, masih terdapat sisa2 dari pa- 
ham fanatisme dan terhadap pada 
hal ini pihak Pamongpradja teta, 
waspada. Pula dikalurahan2 didae- 
rah2 sebelah utara kota Kebumen 
terus-menerus diberikan penerang- 
an2 kepada rakjat didalam kumpul- 
an2 desa. Demikian dgn berangsur- 
angsur bekas penganut2 kijai Su- 

malangu mendjadi sedar dan insjaf 
akan kekeliruannja dar, kini mere- 
ka menurut perintah Pamongpradja 
dan giat membantu dalam melak- 
sanakan usaha pembangunan. : 

Kebumen kaja! 

Mengenai perekonomian dari ka- 
bupaten Kebumen ada satu haljang 
orang sering lupakan. Benar sedjak 
dahulu Kebumen adalah daerah mi- 
nus. Hasil berasnja' tidak men- 
tjukupi. Hal itu terutama karena 
djumlah penduduk terus bertambah. 
Kekurangan beras itu selalu dapat 
ditutup dengan pemasukan beras 
dari luar, terutama dari Banjumas 
dan Saigon. Djuga dengan berbagai2 
hasil palawidja seperti djagung, 

gaplek dil.nja Tapi dalam pada itu, 
harus diingat bahwa Kebumen 
adalah mempunjai hasil 
kedele jg melimpahs-lim- 
'pah jang bila lebih diper- 
hatikan dan diusahakan 
oleh Kementerian Perda- 
gangan dan Perindustrian, 

nistjaja hal itu akan da- 
pat mewudjudkan sumber 
deviezen jang penting. Ta- 
naman kedele di Kebumen Ik: 20.000 
H.A, Tiap H. A-nja dapat: mengha- 
silkan Ik. 5 kwintal. Djadi dapat 
diharapkan di Kebumen tersedia 
hasil kedele tiap tahunnja 100.000 
kwintal. Dari ini dapat dimengarti 
berapa pentingnja tanaman hasil 
tersebut bila Kementerian jang ber. 
kepentingan suka manaroh lebih 
banjak perhatian dan diusahakan 
sepenuhnja, terutama diberi penera- 
ngan untuk memperbaiki kwaliteit 
dan memperbanjak djumlah hasilnja 
tiap H. A-nja. Dalam hal ini 
Kebumen akan dapat me- 
ryupakan satu sumber de- 
vlezen jang djumlahnja 
ajutaan rupiah. Itulah baru 
dalam hal kedele sadja! 

Disamping hasil tsb. Kebumen pun 
keluarkan hasil tamhahan dalam 
djumlah2 jang lebih dari lumajan. 
seperti terbukti dariadanja paberik 
paberik rokok jang terutama meng- 
hasilkan rokok menjan dan klembak- 
Pada sebelum terdjadi aksi militer 
jang pertama. pabrik rokok siong 
di Kebumen bekerdja dengan 3000 
orang buruh. Selama aksi2 mi- 
liter “semuanja mengalamkan banjak 
kerusakan. Tapi dewasa ini pabrik 
rokok siong dan pabrik rokok Rukun 

sudah dapat bekerdja kembali, se- 
kalipun dalam perbandingan jang 
lebih. ketjil, Berangsur-angsur kea- 
daan mendjadi baik kembali. Begi- 
tupun dilapang perindustrian kini 
ada didalam pertumbuhan. Satuhal 
jang membajangkan stabiliteit di- 
hari kemudian disegala lapangan. 
ekonomi. keuangan dan terutama 
Galam soal keamanan. 

Selainnja itu, Kebumen adalahda- 
erah kelapa dan keluarkan hasil2 
gula serta minjak kelapa. Satu in- 
dustri penting lainnja perlu disebut 

Gisini ialah pabrik genteng dan ba- 
' tu merah (bata) dari Wonosari dan 

Soka jang telah terkenai diseluruh 
Djawa dan mungkin djuga diseluruh 
Indonesia. 

batu merah Soka terhitung kwali- 
teit noror satu dan banjak diminta 
untuk uszha2 pembangynan: Kedua 
tempat itu, terutama Soka kini se- 
dang sibuk membangun kembali ke- 
dudukannja jang lama seperti sedia 
kala. 

Lebih landjut dapat disebut per- 
usahaan batik dan kain ,,betjak'.' 
Djuga terdapat perusahaan tenun. 

AIR HANGAT DI KRAKAL 
Di Kutowinangun terdapat 'per- 

usahaan barang kuningan. Hasil ke- 
ramiek terdapat djuga di Krakal, 
jang djuga terkenal dengan . sair 
hangatnja” jang dapat menjem- 
buhkan berbagai bagai penjakit ku- 
lt, Maka Krakal selalu dikundjungi 
oleh orang2 dari seluruh pelosok 
jang hendak sembuhkan. penjakit 
kulitnja. Di Krakal pun ada Hotel 
atau rumah2 penginapan utk ke- 
“keperluan tersebut. 

TANAMAN KARET 
Satu sumber deviezen 

lainnja jang penting ada- 
lah hasil karet. Mungkin orang 
terkedjut mendengar ini bahwa Ke- 
buren keluarkan  hasii. karet. Ja 
memang benar! Diketjamatan 
Sadang terdapat tanaman 
Hevea, luasnja'ik. 250 HA, 

Kwaliteit genteng dan “ 

@ 

Dulu hasil karet Hevea dari Sadang 
dikirim ke  Kaliwiro” (Wonosobo) 
utk dikerdjakan lebih landjut, 

Djuga dlm h:ilini masih dapat di- 
usahakan lebih banjak dan lebih baik 
utk mempertinggi status ekonomi, 
Kebumen. Istimewa kita maksudkan 
penerangan dari pihak jang berwa- 
diib, dalam bat ini Rubberproetsta- « 
tion dan Kementerian Perindustrian . 
dan Perdagangan,    



(diresmikan) 
| Padatg.: 7-10-1950 

| Rr. Koetarinah 
(Inspeksi Keuangan) 

“dengan 

R. Soejitno 
(Perikanan) 
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eramik didirikan 2.1 Telah bertunangan: '| 

Gunung kidul. Tu 

AKSUD pendirian pabrik keramik ini ialah untuk memelopori an 

Mn! usaha membangkitkan minat rakjat dalam berusaha sendiri da- 

am lapangan perekonomian”, demikian KRT Kusumaningratan dari 

j n Kemakmuran Daerah Istimewa Jogjakarta dalam upatjara 

takan batu pertama pendirian pabrik keramik didesa Bandung, 
' kidul) kemarin jang dihadiri pemerintah daerah Gunung- 

in wakil2 rakjat. 

ikatakannja, 'bahwa sesudah bisa berdjalan nanti, maka perusa- 

| haan 'ini akan diserahkan kepada koperasi rakjat. 

2 Bahan tjukup. 
'Sebab tempat Bandung itu dipi- 

1 tuk pabrik tsb. diterangkan 
usumaniegrat : 

'1isupija rakjat didesa2 bangun 

2. bahan2 untuk pembikinan piring, 
| tjangkir dll (keramik) ditempat 

tsb. tjukup 

7 3, menolong rakjat supaja ada pe- 

slagi. Sae anik 
— “Kalau bertjerei dengan dialan baik 

| sadja, masih untung- Kalau didahului 
| dgn lempar2an bakiak, kan berabe. 

- Bisa ada hidung ig bendjol. 
. : Lae MAT ag GA HN ii. « .- 

pn 

do-' 

“dikota, 
Dan nantinja kalau sudah ada pe- 

 ngalaman, maka akan dapat menja- 
kake 

kerdjaan untuk  keperluannja 
masing2 

|. 4air dengan gampang dapat di- 
peroleh (tjuma digali 3 sampai 

i 5 meter, sudah keluar air dari 
(dalam tanah, merupakan sumur 
“jang bersih). 

NANTINJA TIDAK USAH 
DiIMPORT. 

| @Diakuinja, bahwa sampai sekarang 
piring tjangkir bikinan "tsb belum 
berapa baik, dan masih sederhfina 
sekali. Tapi buat dipakai didesa atau 

idak berapa memalukan. 

mai bikinan luar negeri. 
.Dehgan usaha pertama ini akan 

3 diusahakan setindak demi setindak 

“ supaja kita lama-kelamaan tidak 
“usah mendatangkan barang2 kera- 

mik dari luar negeri”. kata- Kusu- 
| maningrat. 

INDUSTRI SENDIRI. 

Sir A. Hamid dari DPR daerah 

e-. daiam kata sambutannja menjata- 
| Kan harapannja, agar rakjat didae- 

in dari rombongan Kemen- 

. Pen | Pusat jang pa- 
Senin tg. 2 Oktober tiba di 
ngan menumpang kapal 

r kan: Pa itu | 
) diadakan pelanti- 
Dewan Pemerintah 
jang telah dipilih 

saluran jang 

a hari peringatan 

Angkatan Perang Re- 
#nesia pada tg.5 Oktober. 

an perajaan dengan 
atian jang "sangat : 

1 pagi harinja se- 
atjara menaikkan 

n2, diadakan per- 

s oleh pihak tentara, 

urid2 sekolah. Berma- 
gan diadakan pada 
elandjutnja dihadiri 

leh la inusia pada malam. 

adal & beraneka warna per- 

indjukan jang kemudian dengan 
uh chidmad pada waktu jarg 

4 pkan hadirin tidak ke- 
irut mendengarkan pre- 

jang diutjapkan dari 
pai  djauh malam ki- 

peringatan Angka- 

“disudahi dengan 

kereta api batu-arang 
tg 5/10 jl telah ke- 

i rel dikira2 km 382, jaitu 

stasion Simpang dan Paja- 

ag. Kereta api ini terdiri dari 
n 5 gerbong batu- 

suk kedalam kali. 
kedjadian' ini “kabarnja 

2 nja pegawai2 
rdja membetuli 
“rusak ditempat 

f Ta at kelandjutan 
ini, maka penum- 

pi dari mana sa- 
dju ke  Palem- 

4 itu buat sementara 

Tg 

ia 
 . 

memberi pendjelasan akan 

P 
I 

rah ini berusaha sekeras2nja ke- 

arah tudjuan itu. 

Saja harap, supaja daerah Wono- 

sari ini mempunjai industri sendiri, 

biarpun tidak besar”. kata Hamid. 

$ BANDUNG — BESAR. 

Sesudah wakil djawatan perin- 

Gusterian dan perdagangan serta 

wakil pemerintah daerah Gunung- 

kidul menjatakan harapan masing2 

akan berhasilnja usaha ini, maka 
wakil djawatan penerangan pgeran 

arti 

perkataan Bandung. 
Bandupg dalam arti aslinja berar- 

.ti besar. Dan dalam dialek Gunung- 

“kidul berarti lipatganda (dubbel). 

“Gunungkidul dengan pendirian 

paberik ini mudah2an mendjadi be- 

WERI MARAMAT ONPATA TAAT B BERI RL WUBRS NY DUR BODWONO RL 

Telah menikah : 

  
SRI UTAMI 
KADARISMAN 

sar dan didirikan pula paberik lain, 
supaja dubbel”. katanja. : 

Sesudah makan sekedar sebagai 
selamatan, 
ningrat meletakkan batu ,pertama 
pendirian paberik itu. : 

Dalam tempo satu setengah bulan 
diharapkan sudan siap, sedang 'be- 

grot ng untuk itu ada £ 10000.— 
Dan dalam bulan ini djuga akan 

diletakkan batu pertama untuk pen- 
dirian paberik tapioca didesa Bedii, 

masuk daerah Gunungkidul. 

KURSUS  PENGADJAR DIBUKA 
Pada hari Djumaat tg. 6 dan Sabtu 

tg. 7 Oktober 1950 telah dilangsung 
kan pembukaan resmi Kursus Pe- 
ngadjar di Wates dan Brosot (Ka- 
bupaten Adikarta), Wonosari dan 
Pondjong (Kabupaten Gunungkidul) 
dengan dihadliri kepala Djawatan 
P.P. dan K. Daerah dan Bupati Pa- 
mong-Pradja serta wakil2 djawatan2 . 
lainnja. 

Tiap kursus menerima 40 orang. 
murid jang sudah terpilih, terdiri 
dari murid laki2 dan perempuan. 
Mereka akan diberi didikan lisan 
setahun dan selandjutnja sambil di- 
pekerdjakan diberi peladjaran lagi 
selama 3tahun. Kursus2 itu bermak- 
sud mempersiapkan tenagaguru utk - 

Kursus2 kewadjiban beladjar nanti. 

KURSUS TEHNIK KARET-RAKJAT. 

. Di Bogor. 

Baru? ini di Bogor telah dibuka 

kursus pegawai tehoik, oleh Kantor 

Urusan Karet Rakjat. 

Kursus ini mendidik sedjumlah 

pegawai jg berkewadjiban “memberi 

petundjuk dan nasehat kepada 

rakjat pemilik kebun karet agar ka- 

retnja mentjapai kwalitetjang lebih 

tinggi dan produksinja lebih besar. 

40 BEKAS PASUKAN HISBULLOH 
DJAGA KEAMANAN. 

40 Pemuda bekas anggauta  His- 
bulioh di Tjitjurug telah membentuk 

pasukan jang diberi nama P. K. D. 

| (Pasukan Keamanan Desa). Dengan 

adanja P. K. D. keamanan didaerah 

Tjitjurug sekarang terdjamin. 
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di Blitar tg- 8 Oktober 1950. 

W   
  ws,

 

  

Kesenian Jogjakarta, 

rata2 f 1,— buat tiap anak. 

120—10 
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Kesempatan baik buat anak2 sekolah S.M.P. 

keatas untuk melihat sebuah film jg berguna : 

sACHTER DE WOLKEN." 
Atas andjuran dari Kem. P.P. & K. Djaw. Kebudajaan bg. 

maka buat anak2 sekolah S.MLP. keatas 

akan kami adakan MATINEE di SOBOHARSONO mulai tgl. 

12 Oktober s/d tgl. 15 Oktober. 1950 dengan harga masuk 

Tjaranja melihat hanja setjara gerombolan sedikitnja 50 

anak dengan perantaraan gurunja. 

Berhubung dengan itu, maka kami mengharap hendaknja para 

Bapa2 guru jg berkepentingan segera 

mi dikantor Soboharsono guna pendaftaran. 

IU " - 

PE AArRTA 
aa aa aa NA 

berhubungan dengan ka- 

  

DIREKSI SOBOHARSONO: 

  

S. G. A. I. Puteri Negeri. 

| tanggal 14 Oktober 1950.     
. TMASIGLaMBAG TUK! 

$ Ka 

UDJIAN MASUK S. G- A.I. PUTERI NEGERI 
Pengumuman tentang udjian masuk S. G- A. I. Negeri tersebut dalam 

Kedaulatan Rakjat tanggal 6 dan 7 Oktober 1950 berlaku djuga untuk 

' Mereka jang dari luar D. IL Jogjakarta diberi waktu sampai dengan 

KEMENTERIAN AGAMA BHG. PENDIDIKAN 

Jogjakarta, 9 Oktober 1950. 

a/n Kepala 

SI VW OLA     
Pindah. 

| Kantor Madjalah & Penerbit 
| 

Gadjah Mada” 
Pindah kealamat baru : 

Dj. Merapi 16. 
Jogjakarta. 

Harap para langganan dan 
IL. jang berkepentingan maklum 

| adania 0 8-10 uh hi 
core 3 si 3 

maka. KRT Kusuma- 

LN 
"Idi Prambanan tjandi 

| Magelang 

- Muntilan 

  

| Selamat menikah : 
  

R. A. Soewarno 
dengan 

Soemianah 

tg. 10-10-1950.           
  

3 : 

Minta tolong! 
Jang mengetahui dimana seorang 

"perempuan bernama: B. Adi-Sukirna, 
umur 29 th. aari desa Pendowo, kl, 
Pendowohbardjo. ADAPUN TJIRI2: 
tinggi J.45, Kulit merah, badan 
nglangseng, gigi sedikit Gjarang : 
dgn. membawa anak kira2 umur 2th, 
Suka menjampaikan kpd. keluraban 
tsb. atau kpd. kami: ADI SUKIRNA, 
pendowo. Jogja. 112—10 

— PENGUMUMAN — 
Buku2 di Advertensi. Toko 
Buku EKONOMI jg dimuat 
Be BR tot” Fa tO 51990 
pesanan “per Post: Ongkos 
kirim 10 pct. Sedikitnja 0.50 
117—10 

  

    
  

Untuk kaum Wanita 
minumlah Djamu Galian 

INGSET 

DIKLUARKAN OLEH DJAMU 
INDUSTRIE 

(BABA. CEMOEK 
JOKJAKARTA 
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Moechtar-Soedjono 

ELEMENTARY ENGLISH 
Diakui baik oleh Kem. P.P.K. dan 
dipakai di Sekolah2 Landjutan, Gu- 
ru, Technik dsb. 

| HARGA R 8: Ongk. kir. 10 pCt. 

Beli 10 ex. bebas ongkos. 

PANTJASILA (Ki Hadjar De- 
MAMA Ne 00 onta HR 

UNDANG2 DASAR Ngr. KE- 
KABUAN Son Ane 

DASAR PEL. POLITIK (Sur- 
TOpPANGtON La 3 uh 

TATANEGARA INDONESIA 
(Mr. Iman Supomo) . 

GAMB. "LUAS SUSUNAN ' 
TJARA BAHASA . . R2.15 

Ongk. kir. 10 pCt., minimum R 0.50 
Korting baik, seperti biasa untuk 
pembelian 10 ex. keatas. 1 

Pesanan kontan pada: 

2.50 

R 4.— 

N. V. Usaha Penerbitan 

INDONESIA 
Patjinan 9 Jogja. 10-10 
  

Peran “ 

BARU SEDIA LAGI 
DJANGAN KEHABISAN 

  

4pe BIN 197 u, 

Men uan 

€ Bisa Wissel & Gelijkstroom 
dari 100 hingga 140 volt. 

Tr 2 Gelombang 13 - 45 dan 
45 - 145 meter 

Penerimaan Luar Negeri baik 
sekali 

3 

# Ta' kalah dengan Radigbesar. 

Djuga sedia jang lebih besar 

.HARAPAN" 
Tugu 36: Telp: 566 - Jogia.     

Tp Kedaulatan Rokjat” 737/11/ A/1O2, 
« 

x 

KALENG ISI 
(KILO-2 KILO 

DAN 
AM BOTOL2   

TR Ope Me 
Ak : DEL: 515: — 105 — B. 

. 

  

, 

Memberi tahukan bahwa pada tg. 28 September 1950 di 

Semarang telah berlangsung pernikahan anak kami: 

R. M. GONDHOSUHARGO dengan R-R. POERDIJATI SITI AMINAH, 

putera NI. R. S. HARDJOSUWITO. 

DJAKARTA, 4 OKT, 1950. 

R. M. GONDHOSUWIRJO. 

AE ARE PAN PPN AI LL PPL L LL LP LL LL LL ALL 

| TELAH MENIKAH 
PADA HARI MINGGU 8—10— 1950. 

SITI OENTARI 

Gebalen Lor Il 

SOLO. 

Fun DARJONO 
Djalan Sumbing 3 , 

“JOGJAKARTA. 
: 11410 

— a. Aa 

PEROBAHAN TARIEF 

BIS PETRAM 
JOGJAKARTA. : 

Sambil menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan, maka 

dengan ini kami beritahukan bahwa: 6 

MULAI TANGGAL 10 OKTOBER 1950 untuk sementara harga 

kartjis buat TRAJECT JOGJA — SEMARANG, SEBAGIAN 

DITURUNKAN SAMPAI 30 pCt. 33 

Harap jang berkepentingan maklum. 

MEI AA AE 

  

  La 
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LEMBAGA KEBUDAJAAN INDONESIA 
telah menerbitkan madjalah bulanan 

—INDONESIA— 
Langganan R 6,— sekwartal. Setengah tahun R ie Setahun R22,— 

Red./ Adm. Merdeka Utara 7 — Djakarta. 

Ingin“ mendjadi tempat berkumpulnja' pernjataan2 kehidupan 
para ahli dan tidak ahli, seniman atau bukan, asalkan bernilai 
sesuatu jang: menggerakkan setjara membangun “dam njataj -ka- 
rena itu membuka halamannja untuk setiap karangan iang: 

“bermakna bagi perkembangan kebudajaan  tanah-air, sistimewa 
jang mentjari dan mendapatkan sesuatu dalam status manusia 
Indonesia baru: menjediakan uang imbalan jang pantas. 

96—10 2 
  

  
  

  

AHLI N U D JUM Go an - | 
Menerangkan segala hal penghidupan. Kirim ampat pertanjaan ber- 

ikut keterangan nama dan umur, dalarn satu envelop dengan pos: 

' wessel f£ 10.— Tuan/Njonja akan dapat djawaban jang tjotjok dan 

berbukti rahasia tanggung dipegang teguh. Sp 

$ in AA UTUTT NN ID 10 

    TERIMA PESANAN PARTAI BESAR /KETJll: 7 
seda TIMBANGAN wudut 

Djuga terima reparasi segala matjam timbangan. Dikerdjakan oleh para 

ahli dan bekas san TENTERA 

Pembeli dapat kwitansi pengesjahan dari 

' TERA 
Perusahaan Timbangan MARSUDI SUBUR Meh 

Djajanegaran Mg 11/1149, Jogjakarta. 
D. Mardisiswara. 

. Lana NaNgNN PARA 
54—10   
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