
  

   

        

rtimbangkan  seda- 
m konperensi per- 

tu, demikian kete- 
“urusan ini. 

      

  

       
       

   
   

      

   

      

kalangan tsb. selandjutnja, 
dlm hal ini bagi Indonesia 
Kah ja akan turut sebagai 5 

member“ atau terus se- 
ull member”, sedang bahwa 
a akan turut serta dalam 

itu sendiri adalah hal jg 

      

“surat penetapan Presiden 
Hatta sudah diangkat 

c. Presiden Republik 

. Sediono buat Per- 
dustrian, Ir. Putuhena 

an Umum/Pembangu- 
arpobuat Perburuhan, 

diangkat Mr. Susanto 
'mendjadi Gub. Sunda 

  

   Pan a£ parlemen jang pada hari 
'Saptu jl. menjampaikan putusan 
parlemen kepada Mohammad Hatta 
tentang terpilihnja sebagai Wakil 

telah melaporkan kepada 
bahwa Hatta menerima 
jhan itu. 

    

    

    

   

  

  

can ,,voordracht” tsb. 

kepada pe tah dan diduga ke- 

marin ada ditangan Presiden. 
— Atas dasar',,voordracht” tsb. Pre- 
siden akan menetapkan Hatta seba- 

gai Wakil Presiden. Ant. 

| Diterbitkan oleh Ba 

rlemen setjara resmi - 

HARIAN UMUM 
dan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat"" 

    

  

  

Nj. Leimena, 

sebagai wakil! 

nj. Sukarno, 

meletakkan 

batu pertama 

dung2,,Doot- 

stommen- 

instituut” di 

Bandung. 

  

Persidangan Panitia Politik : 
  

" 

EMPAT BESAR, SELESAIKAN 
PERSELISIHAN ! 

Resolusi Irag dan Syria. 

ANITIA politik umum PBB Senin malam melandjutkan debatnja 
P mengenai resolusi jang diadjukan' oleh Amerika Serikat dan 6 

negeri2 lainnja, dan jang dinamakan oleh negeri2 Barat ,,Aksi Ber- 

sama untuk Kepentingan Perdamaian”. £ 

Sementara itu oleh Irag dan Syria diadjukan suatu resolusi jang 

minta supaja 4 Besar ja'ni Amerika,.Inggeris, Perantjis dan Sovjet 

mengadakan rundingan untuk men lesaikan perbedaan2 pendirian 

diantara mereka. 

Resolusi itu minta supaja utusan2 

4 Besar itu mengadakan rundingan 

selama sidang2 umum PBB ini ber- 

langsung untuk membitjarakan ma- 

salah2 umum “jg mengantjam per- 

damsian dunia. Dan 4 Besar itu se- 

landjutnja harus melaporkan hasil2 

rundingannja kepada sidang umum 

sebelum tgl 15 Nopember jad. 

Dgn demikian maka pembitjaraan 

dlm panitia politik pada hari2 jad 

ini akan mendjadi penting karena 

kemungkinan besar Sovjet dan India 

akan menjokong resolusi Irag dan 

Syria. Ant. AFP. 

    

  

pembesar? Amerika dan Perantjis 

pada hari Senen ini berunding utk 

' menjesuaikan rentjana persendjata- 

an Perantjis dengan bantuan dollar 

dan alat2 sendjata Amerika jg mem 

berikan pembantasan2 jg tertentu 

ita. 1 . 

Rentjana persendjataan Perantjis 

untuk Eropa dan Indo-Tjina jg, se- 
karang ini menghendaki biaja sebe- 

sar 170 djuta dollar jang harus di- 
tutup dgn bantuan Amerika. jak- 
ni djumlah jang lebih besar dari 
pada jang dapat didjandjikan oleh 
menteri luar negeri Dean Acheson 

dan mentori pertahanan George Mar- 
shall. 3 : 

     

     

     
     

       

  

kan reaksi2 bukan sa. 
3 | putra2 Ambon di 

pi pun Pemerintah Be- 
K.P.B.B.I. (UNCI), maka 

uda Maluku progresif Su- 
dengan ini menjatakan pen. 

enjetudjui tindakan2 Pemerin- 
tah berdasarkan alasan2 jang 
ersebut di atas. 
enolak pertjam' uran tangan 
ap2 negara asing maupun usa- 

ba2 KP. BBI. (UNCI). 
Menentang sekeras2nja semua 

| resolusi2 jang sengadja meng- 
|» hambat tindakan jang, diambil 

  

Indo-Tjina Priori- 
|. teit ke—2. 

' Anggaran belandja Perantjis ta- 
hun 1951 jang disertai nota pendje- 
lasan dari menteri pertahanan Pe- 
rantjis, Jules Moch. dan Menteri Ke- 
uangan Maurlce Potsche. kini se- 
dang @dipeladjari oleh pembesar2 
Amerika. Penasehat2 dari anggota2 
Kabinet Amerika Serikat dan Pe- 
rantjis kini sedang bekerdja keras 
untuk memadjukan andjuran2 untuk 
meniadakan kekurangannja itu dgn 
tidak menghambat  penglaksanaan 

is di Eropa dan 

  

  

Olga Pemerintah. 
    

   

  

   
   

      

    

    

   
   
   

  

    

  

    
   

  

   

        

   

    

   

   

      

   

              

   

  

tinggi pemerintah Ko- 
hari ini menjatakan, 

ang. sedang direntjana- 
gangkat pembesar2 

| dikota-kota Ko- 
& kepada .peme- 

1, B9 

program? anti-kom 
Timur Djauh. : 

Dalam hal ini Indo-Tjina telah 
diberi prioriteit kedua sesudah Korea 
dalam menerima bantuan alat2 sen- 

njatakan. bahwa djumlah besar pe- 
sawat2 terbang, perler pan2 ar- 
tileri dan alat2 sendjata lainnja 
akan segera diangkut ke Indo.Tjina 
dari Korea djika keadaan telah me- 
ngizinkan. Dalam pada itu sebagai 
satu2nja djalan Untuk menekan 
biaja usaha mempersendjatai kem- 
bali Perantjis. Amerika Serikat ka- 

barnja bersedia untuk menahan Pe- 
rantjis agar djangan meneruskan 
maksudnja untuk membuat 4 buah 
kapal induk jang akan memakan 

“biaja ratusan djuta dollar. 

Ganti Bao Dai. 
| Perbedaan pendapat lainnja men- 
Gjadi pokok persoalan pula ketika 
'senator Demokrat dari Minnesota, 
Roberi Humphbry, mendesak supaja 
Amerika Serikat mentjari seorang 

| paling lainnja untuk mengganti 

Bao Dai dalam usaha mempertahan- 
kan Indo-Tjina. Dikatakan, bahwa 

| Bao Dai enak? menghibur diri di Ri- 
viera pada saat pasukan? Ho Chi 

menghadjar habis-habisan pa- 
'Perantjis. ,9& 

  

3 aula), 3 
kita mentjari pemimpin lain- 

demikian Humphry, Ant. U.P. 
14 

    
  

djata Amerika. Para pembesar me- 

  

“- Bao Dai kembali 
ke Indo-Tjina 

Radja Bao Dai, kepala pemerintah 
Viet Nam, pada hari ini akan be- 

rangkat ke Indo- Tjina setelah ber- 

istirahat beberapa bulan. di Paris 

Gan Riviera, sementara. anggota2 

kabinetnja mengadakan  perundi- 

ngan2 dengan pembesar2 Perantjis. 

Ant, UP. 
PENDUDUK DIUNGSIKAN 
DARI LANGSON. 

Kalangan jg mengetahui di Saigon 
mengatakan, bhw kira2 1500 orang 
penduduk Perantjis dan penduduk 
aseli, sebagian besar orang2 perem- 
puan dan anak2, telah diungsikan 
dari Langson kearah selatan. 
Langson, jang berpenduduk 15.000 

orang, terletak dilembah berbatu 6 
mil dari perbatasan Tiongkok dan 
satu2nja benteng pertahanan Peran- 
tjis jg terbesar jg masih ditangan 

pasukan2 Perantjis.' AR 

Hanja manouvre 
Bld. sadja. 

Kalangan2 dalam Parlemen me- 
njatakan keketjewaannja tentang 
djalannja sesuatu memperdjoang- 

. kan Irian Barat, Dikatakan, bahwa 
soal pemberontakan Ambon dan ka- 
wat perdana menteri Belanda, dr. 
Drees, adalah manouvre Belanda 

ESAR 

untuk mengundur - undur soal pe- : 
njelesaian Irian itu. RD. 

. 

  - 

Kapal Djepangakantiba, 
Wartawan Antara di Tokyo men- 

dapat kabar dari Osaka jg menga- 

takan, bahwa pelajaran kapal Dje- 

pang ke Indonesia untuk pertama 

kali sesudah perang telah mendapat 

izig dari Markas Besar Tentara Seri. 

sat tgl 3 bulan jl. Kapal jg akan 

eflajar ialah Yoko Maru (7335 ton) 
dai Osaka Shosen Kaisha Ltd dan 

akan bertolak dari Osaka dengan 
uat semen 5500 ton menudju 

   

Ta 

“Djakarta. nan 

POLITIK AUSTRALIA TERHADAP 
INDONESIA. 

Bekas Yuta Indonesia di Austra. 
lia, Mr. Usman Sastroamidjojo, kini 
diperbantukan kepada Kementerian 
Luar Negeri di Djakarta. Dalam 
beberapa hari ia akan memberikan 
keterangan kepada Parlemen menge- 
nai politik Australia terhadap In- 
donesia, 3 
Dalam pada itu didapat kabar, 

bahwa fraksi PKI dalam parlemen 
akan minta keterangan kepada pe- 
merintah tentang pelaksanaan mosi 
Natsir mengenai Viet Nam. —Ant. 

Perundingan Amerika — 
Perantjis sulit? 

Djurubitjara kementerian luar ne- 
geri Amerika. Lincoln White Senin -. 
mengeluarkan pengumuman tentang 
perundingan2 menteri2 Perantjis dan 

Amerika jg menjatakan, bahwa men- 
teri2 Perantjis dan Amerika telah 
mulai bersidang pukul 10 pagi un. 
tuk melandjutkan pembitjaraan me- 
reka tentang soal bagaimana mem- 
belandjai usaha2 kemiliteran negara2 
Paxt Atlantik dan “begitu djuga 
tentang usul Perantjis mengenai 
Indo China. 
Perundingan mereka akan dilan. 

djutkan lagi pada hari Selasa ke- 
marin, 

Salah seorang delegasi Perantjis 

menerangkan, bahwa dalam perun- 
dingan ini telah timbul beberapa 
kesulitan baru dan soai2 jg berke 
paan dengan Perantjis ini nampak- 
nja tidaklah begitu mudah untuk 
diselesaikan sebagaimana orang me- 
njangka pada hari Sabtu jg baru 
lalu. 

perluasange- - 

  

   

    

Dari konperensi Lucknow : 
  

Langganan: 
ef Oi 

nan ajan una 

Adpertensi: 
1 millimeter, 1 kolom. .£ 0.50     
  

REBO 18 OKTOBER 1950 

Bila Australia tjoba dapatkan 
Irian Barat 

Segala ,,Goodwill-nja” akan rusak | 

RIAN, Kashmir dan Korea adalah diantara ,,daerah2 bentrokan 
di #sia” jang dibitjarakan dalam bagian politik dari pada Pacific 

Relations Conference di Lucknow pada tanggal 13/10 jl. Demikian 
diumumkan dlm siaran berita jg dikeluarkan Djawatan Penerangan 
India di Djakarta. ' 

: Mengenai masalah Irian, utusan2 
jang menghadiri konperensi tsb me- 
nerangkan, bahwa pendirian Austra- 
lia didalam masalah ini adalah tidak 
menguntungkan. Utusan2 itu mem. 
benarkan pendapat, bahwa apabila 
Australia mendapat Irian Barat, 
maka keadaan itu akan menjebab- ' 
kan terdjadinja pendjadjahan Aus- 
tralia atas, daerah itu. Utusan? itu 
djuga menjatakan bahwa Australia, 
Gengan mentjoba mendapatkan Irian 
Barat, telah merusakkan sama se- 
kali segala ,,goodwill” jg telah di- 
tanamnja selama Indonesia ber- 
djuang untuk kemerdekaannja. Ant. 

Kawah Seleri meletus! 
Kawah Seleri jang letaknja "gi- 

sebelah utara Pakisan distrik. Ba- 
tur 68 km. sebelah utara Ban- 
djarnegara sedjak tg 8 Sept. sampai 
sekarang “telah meletus dengan 
mengeluarkan asap, batu ketjil.dan 
besar. 

Menurut keterangan dari pihak 
resmi jang baru sadja datang me- 
meriksa ditempat itu kepada ,,An- 
tara“ menerangkan, bahwa kedjadi- 
an itu tidak membahajakan kepada 
penduduk sekitarnja. Karena pen- 
duduk sudah mengalami beberapa 
kedjadian itu, hinga tjepat untuk 
menjingkirkan diri mengungsi. 
Tentang kawah Seleri menurut 

keterangannja almarhum Dr Steen 
achli Vulkanologi didalam tempo 6 
atau 5 tahun tentu meletus, jang 
sudah terdjadi ialah dalam tahun: 
1934, 1938, 1944 dan kini dalam ta- 
hun 1950 telah meletus lagi dengan ' 
tidak memakan korban manusia se- 
orang pun.” Pe ta ON 

—Ppada hari Kemis jbl, di Djakarta 
telah dibuka dengan resmi, kantor 
konsul djenderal RRTjg pertama, 
bertempat digedung Tjainisbeng? di 
Djakarta. Kantorinilangsung dipim- 
pin oleh Konsul Djenderal RRT di 

Djakarta Ho Jing.— 

— Buro Maluku Selatan di Den 
Haag mengumumkan, bahwa hari 
Minggu jl. kepal2 perang Indonesia 
menembaki tempat2 di  Saparua. 
Dalam pada itu diteluk Ambon be- 
berapa perahu dihantamoleh korvet2. 

Indonesia. — PCJ. 

Pasukan2 Sovjet 

  

MEREKA. BOLEH: BERHENTI 
Dengan akan berhentinja redak- 

tur2 pada Pusat Perkabaran Radio 
Nasional Indonesia di Djakarta, pe- 
kerdjaan Pusat Perkabaran Radio 
Nasional tidak akan terganggu. De- 
mikian diterangkan oleh Maladi, Ke- 
pala Djawatan Radio Indonesia da- 
lam pertjakapas dgn ,,Antara”, 

Oleh Maladi dikatakan, bhw utk 
tenaga2 jg telah mirta keluar itu te 
lah ada tenaga2 jg baru. Bagian 
Perkabaran Radio Nasional akan 
dipimpin oleh Gito Samsu dari RRI 
di Jogja dulu. 
Tentang sebabnja redaktur? Radio 

Nasional itu minta berhenti dite- 
rangkan oleh Maladi, bhw mereka 
tidak dapat menerima politik pem- 
beritaan pemerintah sekarang ini. 
Hampir semua dari tenaga2 jg min. 
ta berhenti itu ialah termasuk pe. 
gawai2 dari R.O.I.O. (Radio Omroep 
In Overgangstijd) dimasa pemerin- 
tah Hindia Belanda dulu. 

Djumlah orang jang minta berhen. 
ti ada 14 orang. Ant. 

PENJELUNDUP GETAH 
TERTANGKAP. 

Belum lama berselang di Pang- 
kalan Susu oleh Mobiele Brigade 
telah dapat ditangkap dua buah 
tongkang kepunjaan saudagar Ti- 
onghoa jg hendak menjeluntupkan 
getah ke Malaya. Tongkang itu di- 
tangkap ketika hendak dimulai me- 
muat getah itu kedalam tongkang 
tsb. Sebuah tongkang jg lain beri- 
sikan 46 ton getah telah dapat dju- 
ga ditsnzkap pada tg. 13 10 malam 
jl, jang bermaksud akan menjelun- 
dup ke Malaya. Ant. 

P 

BANTUAN PEMERINTAH UNTUK 
KESOSIALAN. 

Berhubung adanja Sentjana Alam 
di Pjungan, maka tgl. 14 Okt. rom- 
bongan Djawatan Sosial Daerah 
Istimewa Jogjakarta dgn bg. Masja- 
rakat serta Panewu Sosial Kab. 
Bantul datang menindjau di daerah 
tersebut untuk mengetahui keada- 
annja. : 

Oleh Djawatan Sosial Rg. Masja- 
rakat diserahkan beras dan uang 
kepada Kab. Bantul supaja disam- 
paikan kepada Panitya Pembantu 
Sosial di Pijungan, jang telah dapat 
membuktikan usahanja kearah ke- 
sedjabteraan Sosizl. 

dan alat2 Militer 
Mengalir ke perbatasan TURKI-IRAN. 

KNEAN pemerintah Turki Senin ini membenarkan berita2 jg 
mengatakan bahwa gerakan2 pasukan2Sovjet telah terdjadi di- 

dekat perbatasan Turki. Berita2 itu mengatakan 6 dipisi Sovjet te- 
lah dipindahkan dari Lenin akan ke Chulfa jang 
tasan Iran dan Sovjet, 

Ditambahkannja bahwa 4 dipis 
diantaranja itu jg telah mendapat 
latihan untuk perang 'gerilja serta 
sdiperlengkapi dengan artileri pe- 
gunungan ringan kini telah sampai 
dikota Elivan terletak 40 mil diutara- 
suatu titik dimana garis2 perba- 
tasan Turki, Sovjet dan Irag. ber- 
temu, 

Lebih landjut kantor berita Turki 
mengabarkan Sovjet telah mengirim- 
kan sedjumlah besar alat2 militer 

untuk mempersendjatai suku2 bang- 
sa Kurd di Iran. Ant Afp. 

  

»Mana uang 
Dasa 

Swapradja ?" 
R 2022,50 amblas ! 

MANA uang Swapradja?' demikian pertanjaan diadjykan oleh 
m1! penggedor2 bersendjata dengan mengatjungkan  pestol kepada 
pengurus Sriwedari diruangan kantor Sriwedari Saptu malam jl. Ik. 
djam 22.30. : | 

Waktu didjawab, bahwa di Sriwedari tidak ada uang Swapra- 
dja, tetapi jang ada hanja uang Balaikota, penggedor2 tersebut me- 
njaut : ,,Biar, mana uangnja”. Seketika itu djuga penggedor2 mulai 
membuka kas2 jang ada, dan dapat menemukan uang pendapatan 
pertundjukan malam itu sedjumlah R 2022.50. 

Setelah mendapatkan uang tsb., mereka kemudian menghilang. 
Djumlah mereka ada 10 orang, 3 diantaranja telah masuk kantor 
Sriwedari dan lainnja “berada diluar. Mereka itu berkendaraan 2 
buah jeep, dan berpakaian seragam. 

antuan militer untuk 
akarta. 

Untuk mengatasi kekatjauan2 le- 
bih landjut didaerah Surakarta, ma- 
ka mulai tg 11/10 ini telah diberi- 
kan militaire bijstand (bantuan 
militer) kepada Pemerintah Sipil di 

YAAA 

& 

  

Surakarta, demikian diterangkan 
oleh Letnan Surarjo Kepala Sekre- 
tariat Sub Territorium III kepada ' 
Antara”, 

Selama berlakunja militaire bij- 
stand tsb Commandant Sub Terri- 
torium III Majoor Suharto telah 
ditetapkan sebagai Koordinator dari 

& 

semua alat2 pemerintah jang diwa. 
djibkan mendjamin keamanan di- 
daerah Surakarta, dan bertanggung 
djawab atas keamanan didaerah Su- 
rakarta. Militaire Bijstand tsb adalah 
zuiver (Chusus) mengenai keamanan. 

Pada keterangan itu ditambahkan, 

bahwa dengan diberikannja rilitaire 
bijstand tsb, saluran2 pemerintahan 
tidak berubah. Artinja segala lapo- 
ran2 jang mengenai penggedoran 
dsb tetap berlangsung menurut .sa- 
luran jang ada, dantidak teruslang- 
sung kepihak Angkatan Perang, 
Kepada seluruh penduduk di Sura-: 
karta-diminta bantuan sepenuhrja 
“dalam melaksanakan militaire bij- 
stand tsb. 

Sampai medio Oktober ini keada- 
an krimminaliteit did-erah Surakar- 
ta memperlihatkan garis menurun, 

akan tetepi hal ini masih belum da- 
pat diambil ukuran bahwa keadaan 
akan tetap demikian. Keadaan dida- 
lam kota masih tetap, hanja pen- 
tjurlan2 mobil nampak berkurang. 
Bulan September jl djumlah krimi- 
naliteit didaerah Bojolali kelihatan 
naik. Menurut laporan jang sampai 
pada pihak Angkatan Perang disini 
djumlah kriminaliteit dim bulan Juli 
dan Agustus .jl ada Ik 400 buah. 

  

terletak diperba- 

BURUH AHLI PADA MEXOLIE 
. MOGOK. 

27 Orang buruh paberik minjak 
M- xolie Kediri mulai tg 27 jbl. sam- 
pai hari ini tetap mogok, karena 
tuntutan gratifikasi th. "49 untuk 
seluruh buruh belum djuga disetu- 
ajui sepenuhnja oleh madjikan. 

Sekalipun buruh lainnja jig banjak 
djumlahnja bekerdja biasa, tetapi 
karena ke 27 orang itu merupakan 
buruh ahli, maka praktis paberik 
ta” berdjalan dan kerugian produksi 
setiap harinja. sampai berton2 ba- 
njaknja. 

Sebaliknja buruh jg tetap beker- 
dja itu dipotong upahnja seke Jarnja 
utk menjokong jang sedang mogok 

Dari P.B. .Sarbumiksi (Sarekat 
Buruh Minjak Kelapa seluruh Indo- 
sia) jg berkedudukan di Kediri ko- 
responden ,,KR” mendapat kete- 
rangan, bahwa dalam perundingan 
dgn pihak madjikan baru? ini di 
Djakarta telah dapat disetudjui : 
nama gratifikasi (pembagian keun- 
tungan) diganti dgn hadiah, gratis 
fikasi akan dikerangi dgn hadiah 
lebaran jbl dan upah selama pemo- 
gokan akan dibajarkan: Tetapi se- 
dangkan Sarbumiksi menuntut su- 
paja jang dipakai sebagai dasar '". 
gratifikasi jalah 2 bulan gadjih kotor 
Jan. 50, Mexolie Naga merm- 
berikannja. menurut gadji Juli '49, 

Sementara pihak madjikan minta 
keputusan lebih landjut dari pusat- 
nja di Amsterdam,  Sarbumiksi 
memerintahkan mogok terus dipa- 
berik2 Mexolie diseluruh Mona 

Djuga Gipaberik2 lain itu pemo- 
gokan hanja didjalankan oleh bebe- 
rapa orang jg tjukup melumpuhkan 
kekuatan paberik. (-O.) $ 

» 
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—. Endon, we asa dan Moehammad 

| ta2 soal ketenteraan, melainkan dju- 

  

  

£ ' A0 one Da — Oleh Red. Pidlamibelas SKR”. 

p'2aLaM PENA DAeAN umum, “babak I, sdr. Bebasa 
Daeng Lalo telah mengutarakan, tentang kedudukan kaum geril- 

ja Sulawesi Selatan, jang ri £ yg dimengerti. oleh Pemerintah. 
Rupanja Pemerintah, atau lebih tepat orang2 Pemerintah, -teru- 

tama dikalangan tentara—, mempunjai.pengiraan, bahwa gerilja2 Su- 
lawesi Selatan ftu baru muntjul, se “ada perobahan keadaan. Ti- 
dak muntjul pada waktu tenaga mereka dibutuhkan. Suatu pengira- 
an salah, jang mengakibatkan ind Ya jang kurang tepat. 

Diterangkan. bahwa gerilja Sula- 11. Waktu Presiden berkundjung ke 
wesi Selatan sudah muntjul sedjak- : ana berdjandji akan mem- 

(17 Agustus 1945. Banjak diantara ' “« timbangkan soal itu dan in- 
mereka jang mendjadi korban. I KV si jg bersangkutan. 
ditangkap dimasukkan pendjara,: ma» Mom tuskan: 
upun mati dibunuh oleh Ia APA 1. Mendesak Pemerintah, supaja: 
pendjadjah. 
Pemuda2 jang masih dapat menje- 

lamatkan djiwanja dari aksi pembu 2 
nuhan Westerling La ANRI ).mengun- 
Gurkan diri kegunung2 dan kehu- ' 
tan2, dengan membawa sendjata se- 
Gerhana jang ada pedanja. Bukan 
untuk melarikan diri sadja, tetapi 
untuk sewaktu2 mengadakan aksi 
Gan serangan, terhadap kaki-tangan 
pendjadjahan. 

Karena keberanian kaum gerilja- 
lah, maka rentjana pembunuhan An- 
di Azis dapat digagalkan. Karena: 
djasa2 kaum gerilja-lah. maka ba- 
taljon Worang mudah mendarat di- 
daerah Djenepo: sebab polisi di 
Tatalar dan Djeneponto jang disiap- 
kan untuk menghalangi pendaratan 

— itu. telah lebih dulu dilutjuti oleh 
kaum gerilja dibawah pimpinan mar 
hum sdr Moh. Arif Rata. 

. Salah anggapan Peme- 
rintah. 

Tetapi, karena daiam anggapa 
| Gari fihak Pemerintah (Angkatan 
Perang). maka selama ini tindakan2 
fihak Angkatan Perang melukai ha 
ti rakjat Sulawesi Selatan umumnja. 

dan kaum gerilja chusasnja. Banjak 
ag pembunuban?2 kedjam ter- 

hadap kaum gerilja itu, Diantaranja 
oh. Arif Rata sendiri telah ma- 

ti Ek OIBUNAN: Maka dalam tahun Shin 
1947 di Sulawesi Selatan terd, 
pembunuhan? jang dilakukan oieh ' 
Westerling. maka Futantn 1950 an 
bunuhan2 itu terdjadi lagi, tetapi 
dilakukan oleh Oosterling, jg sama 

jamnja. Demikianlah bunji salah 
laporan dari kaum gerilja 

ilja Sulawesi Selatan ha- 
apat tian sa emalka 
srintah. Djika tidak, kese- 

lamatan ,nusa dan sa akan 
: terus.menerus terganggu. Perpetjah- 

an diantara 'suku2 bangsa akan 

ta Sar. B. Daeng Lalo. 
Giadjukan usul: 

  

   

   

    

          

| dimasukkan APRI, 
ih Supaja kaum gerilja itu sendiri 

| nanti mengusulkan orang jg a- 
“kan mendjadi pemimpinnja. 

KW 'Supaja semua diselesaikan setja- 
. ra bidjaksana, dgn djalan damai, 
Demikianlah. Kiranja akan ra- 

. mai dibitjarakan dlm Parlemen 
“nanti. Dan menurut perhitung- 
an, akan diterima baik, 
Sdr YUSUF BAUTY, kawan dari 

sir Saiawati Daud dalam Panitia 
'Djasa2 Baik, jg telah banjak usa- 
hanja antuk "mengadakan pemetjah- 
1 dgn djalan damai, kini berada 
di Djakarta, 

Beliau menerangkan, bhw usul 
& akan dikemukakan dalam Parle- 
men itu adalah sebaik2 nja. Soal2 
Nanolosis Yadalah jg sangat pen- 

  

AN gerilja Sulawesi Selatan 
“ konsekwen berdjuang menentang 
pendjadjah, utk Negara Republik 
Indonesia. 

Kini Negara Republik Indonesia 
telah berkuasa di Sulawesi Selatan, 

Mereka jg selama iniberdjuang dgn 
sendjata, tentu ingin masuk Angkat 
an Perang Negara kita. Dimasuk- 
kan APRI, itulah jg dipandang se- 
bagai penghargaan djasanja. 
Sungguh pilu rasa hatinja, djika 

mereka melihatkan beberapa orang 
KNIL jg dulu mendjadi musuh RI, 
kini diperbolehkan masuk APRI. se- 
dang mereka jg selama itu berdju- 
ang utk RI, tidak diperbolehkan ma 
suk. Bahkan diburu2, ditipu, dilu- 
tjuti, ditawan, dan ada Gjuga jang 
dibunuh ! 

   

    

    

   

“Memang benar, djumlah mereka 
sangat besar. Dan tidak semuanja 
ber.sendjata. Djadi, utk effisiensi- 
nja, dikalangan mereka harus dia- 
dakan rasionalisasi. 

Rasionalisasi sendiri 
Tapi rasionalisasi diantara mers- 

ka, nantinja tidak susah. Sebab, me 

   
an 5 draktan sentana Sabang reka semuanja ingin masuk APRI, 

sjare ge- nja 3 enghidu petai bag 10. 000 .orang, pokoknja bukan karena peng p- 

b. Mengadakan Sea ua ANA jang 

2 | seluruh gerilja Sulawesi Selatan '. 

Pengangkutan K. k diana ? 
'Mereka boleh pergi ke Irian atau Korea" 

| Aid mp dengan berita jang disiarkan oleh radio Hilversum 
tentang berhentinja Menteri Schokking dan sekre taris2 Mr. Focke- 

Kabar ini tersiar karena pihak 
pimpinan KL telah mengedarkan 
formulir2 dalam tangsi2. Orang2 
KL bekas KNIL menurut formulir 
itu bisa memperpandjang kontrak- 
nja sampai bulan Pebruari 1951 atau 
bisa pula pergi ke Irian atau ke 
Korea. 

Selandjutnja terdapat pula kabr 
bahwa Adjudant Generaal tentara 

Belanda telah mengatakan bahwa 

  

Djasa2 Baik (Ni. Salawati 
me 

Komisi 
Daud dan Jusuf Bauti) waktu 
ngundjungi ibu pasukan gerilja Sulawe- 

si Selatan-—gamb. Abas Daeng Malewa. 
  

Gerombolan bersendjata terus 
. mengganggu 

GERAKAN pembersihan jang dilakukan oleh tentara didaerah Pa- 
ihanukan berhubung dgn penjerbuan gerombolan baru2 ini, seka- 

rang masih berlangsung terus, demikian dikabarkan oleh pihak jang 
“bersangkutan kepada ,, Antara”. 

ma Andreae dan Moorman, dan berita bahwa Kementerian Perang 

. Nederland kini sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan pe- 
. ngangkutan pasukan2 K.L. dari Indonesia kenegeri Belanda berke- 

naan dengan keadaan orang2 Ambon 
didalam kamp di Djawa jang harus 
K.L. selama mereka belum--bisa-pulang. kembali ke Ambon, 
sekarang di Bandung tersiar kabar, bahwa pasukan2 KL itu kiranja 
baru akan meninggalkan Indonesia pada bulan Februari 1951. 

jang sekarang masih ada 
mendapat perlindungan dari 

maka 

pengangkutan KL itu akan dilang- 
sungkan setjepat2nja ke Nederland, 
dimana mereka akan didemobilisasi- 
kan. 
Menurut desas - desus, mereka itu 

kemudian setjara preman akan di. 
kirim ke Irian. 
Sumber lain menjatakan, bahwa 

baru2 ini 48 tentara KL telah diang- 
kut dengan pesawat terbang ke Ne- 
Gerland, dimana mereka harus meng- 
gabungkan diri pada pasukan2 Be- 
landa jang pada tanggal 22 Okto. 
ber akan dikirimkan ke Korea. 
Mengenai pasukan? KL di Ban- 

dung diperoleh berita, bahwa pada 
tgl. 22 Oktober jad. bagian? KL 
jang masih ada akan berangkat ke 
Nederiand, untuk keperluan mana 
telah disediakan sedjumlsh kapal. 
Politie tentara Belanda di Bandung 
akan diganti oleh pasukan? Mar- 
chaussee jang dibentuk oleh Neder- 
landse Militaire Missie. Dalam ka- 
bar ini tidak diketahui, apakah jang 

Menurut kabar itu, anggota2 
gerombolan telah banjak ditang- 
kap, diantaranja 18 orang pada 
tg. 10 Oktober jl. 

Dalam beberapa hari tidak di- 
terima berita2 tentang adanja ge- 
rakan2 baru dari gerombolan ber- 
sendjata jg menjatakan aktiviteit- 

akan diangkut itu KL jang. dulu 
didatangkan dari Nederland atau 
KL bekas KNIL. —Ant. 

kian masih diterima berita2 ten- 
tang adanja pembunuhan dan pem- 
bakaran rumah2. Seorang lurah 
desa Bodjongsari daerah Bogor 
pada tg. 11 jl telah dibunuh oleh 
20 orang gerombolan bersendjata, 
sedang barang2nja digondol. Pa- 
da hari itu djuga, di Tendjohaju 

Bangsawan mendjadi 
pelopor 

nja, akan tetapi meskipun demi-  Tjitjurug diketemukan seorang pe- 
muda jang ditembak oleh orang2 
bersendjata. Sebab2nja belum di- 
ketahui. Dikampung Kebandungan 
desa Pasirseah Sukabumi, 4 orang 
jang tidak dikenal telah memak- 
sa seorang penduduk bernama 
Dullah untuk memberi sumbangan. 
Kabar itu tidak menjatakan, be- 
rapa sumbangan jang dipaksakan- 
nja itu. Didaerah Garut masih ter- 
dapat pembakaran rumah, dian- 
taranja pada tg. 10 jl dikampung 
Tjidjoang dilereng gunung Bata- 
raguru, sehingga 10 rumah djadi 
abu. Pembakar2 diwaktu pulang 
ketempat asalnja telah pula men- 
tjaril1 ekor kambing. Kerugian 
penduduk berupa barang2 lainnja 
semuanja seharga f 4000,— Ant. 

  

an, Umumnja, mereka akan lebih 
mudah mentjari penghidupan “diluar 
tentara. Malahan, djika sudah dima 
sukzan APRI, nantinja akan banjak 
jg ingin meninggalkan 2 en ara 
Tjuma sekarang, mereka ingin 4d 
bolehkan masuk. Sebagai tanda pe- 
ngakuan akan perdjuangannja dima 

sa lampau, 
Djadinja, kalau semuanja sudah 

dimasukkan dalam APRI, dgn pim- 
pinan jg diadjukan olehnja sendiri 
nantinja akan mudah diadakan ra- 
sionalisasi oleh mereka sendiri pula. 
Demikianlah kesimpulan jg kita 

Gapat dim pembitjaraan dgn 
Bauty. 
Dalam paja itu, konon Pemali 

tah telah akan membentuk sebuah 
panitia interdepartemental jg dike- 
tuai oleh sdr. Mr. Makmun Sumadi- 
pradja, utk dikirim ke Makassar. 

  

Dim aksi penuntutii Paku Nah 
tarip ,,Aniem" di Salatiga. 

Menurut berita pada achir ming- 
gu jl. dikota Salatiga sudah ber- 
diri satu Panitya Penuntutan Pe- 
nurunan Tarip listrik jg dipimpin 
oleh seorang bangsawan Gusti 
Pangeran Harya ' Surjokusumo, 
sebagai Ketua. Anggauta2 lainnja 
terdiri dari tt. djaksa .Murtolo, 
Suhud dari kantor Pengadilan Ne- 
geri, Subandi, masing2 sebagai 
Wk. Ketua, Penulis, Bendahari 
dan pembantu2. 

Panitya tsb. pada nanti hari" 
Minggu tgl. 22-10-50 akan me- 
ngadakan rapat umum, dimana 
nantinja seluruh wakil gabungan2 
Rukun tetangga akan diundang: 

  
  

konkrit thd bekas gerilja Sulawesi Se- 
latan. 

: c. Mengadakan Sila Pbb, pembe- 
Hak jang: anggota2nja ditaati dan 

berpengaruh di Sulawesi. Selatan. 

Ketjuali Sdr, Bebasa Daeng Lalo, 
ada lagi £ anggota2 "Parlemen lain 
1g mengutarakan soal gerilja Sula- 
Wesi Selatan itu. Antaranja Sdr. Dr. 

20 

   
| Padang. . 

: UL “sar. Hei Daeng Lalo di 
. W atas, tidak mendapat ajawaban 
48 konkrit dalam Yawabah Peme- 

Fa 7 ah hanja menerangkan, 
bahwa: djumiah kaum gerilja disana 

| djauh lebih besar dari 10.000. Dan 
bahwa soal gerilja bukanlah sema- 

Gamb. kiri: 

  

Gamb- Kanan: Anak2 gerilja Sulawesi Selatan jang dilutjuti, lantas ditawan 
oleh Apris pada achir bulan Djuli jl di Pare-pare. 

Pendjaga dapur umum waktu perang bari melawan Belanda. 
Anak2 gerilja dan TNI menggempur KNIL di Makassar dalam bulan Mei 1950.- 

Pabrik tenun ,, Bumiputera 
mulai dijalan. 

Pemerintah harus batasi pemasukan barang. 

ESUDAH kira 2. tahun berhenti, maka 
tenun ,,Bumiputera” di Gentan (Jogjakarta) sudah mulai 

gn 

sedjak 2 bulan jl paberik 
lagi be- 

kerdja dengan alat2 sederhana, karena mesin2nja rusak, sebagai aki- 

(gamb, Masseara). 
  

Titik berat politik ekonomi : 

Membuka 
h soal politis dan psychologis: 

| Pemerintah mengharg djasa2 
kaum gerilja itu. Tetapi tidak dapat 
 mempertanggung-djawabkan kepada 
rakjit Indonesia, djika tenteranja 
begitu besar. Pemerintah berpenda- 
pat, wa tenaga2 kaum pedjuang 
“itu dapat dipergunakan sebaik2nja 

. diluar ketenteraan. Bahkan mungkin 
lebih manfaat begitu. 

“ARENA djawaban Pemerintah 
jang demikian ini, maka Sdr. 

Bebasa Daepg Lalo akan mengadju- 
kan usul resolusi kepada Parlemen. 
Usul itu telah ditanda-tangani oleh 
bebsrapa golongan. Golongan kiri 
dan golongan buruh, ada pula ikut 
menarnda tangani. Ada djuga dari 
golongan Fraksi Demokrat, PIR, 
SKI, dilnja. Termasuk djuga Siar. - 

     

negara kesatuan. 

Didalam pembukaan itu berpidato 
menteri perdagangan dan perindus- 
trian Dr. Sumitro dan Kepala di- 
rektorat perdagangan dan perindus- 
trian Dr. Suroso. Menteri Sumitro 
menerangkan, bahwa hidup matinja 

Yamin. pekerdjaan2 didalam pemerintah pu- 
"Usul resolusi Parlemen itu pokok sat, dalam hal ini pada Kementeri- 

isinja" demikian & : Dea dan perindustrian, 
, : j ada ergantung pada hasil2 pe- 

Menimbang: kerdjaan bagian2nja didaerah, Se- 
1, Pendjelasan Pemerinta tidak 

memberikan kejakinan akan 
lekas tertjapainja keamanan di 
“Sulawesi Selatan. . 
Tidak ada ketentuan seluruh 

| gerilja dimasukkan APRI selu- 

bab kami merasa berwadjib mende- 

ngar keterangan dan pemandangan2 
dari daerah2 sebagai bahan2 untuk 
menentukan program terachir, de- 
mikian Sumitro. 

Mengenai pimpinan politik ekono- 

2. 

. ruhnja. mi sekarang ini diterangkan, bhw 
85 ak ada ketentuan 'tcrtjapainja titik beratnjajalah utk HengaaaWan 

tuntutan KGSS (Kesatuan Ge- sjarat?nja dan membuka djalan 
rilja Sulawesi Selatan) mengenai “bagi rakjat kita. Didalam menentu. 
pemasukan dim aan itu. kan kedjurusan mana politik ekono- 

Berpendapat: mi kita itu harus dibawa, kita harus 
(1. Karenanja. per iyaa Trian- menjedari kenjataan2 dalam kelema- 

Barat akan tan bah sulit. han2 kita dalam lapang ekonomi 
“Maluku Selatan a- sekarang ini, diantaranja bhw di dim 

Nak f hubungan kita dengan luar negeri 
Ja adalah voor- rakjat kita oleh dunia luar dipan- 

ar dan Maluku, dang sebagai penghasil ketjil dan 
“ adalat rakjat ig sifat susunan perekonomian kita 

sebagai warisan kolonialisme, ada- 
lah berat sebelah, jaitu ditudjukan 
kepada eksport bahan2 agraria se- 
mata2. Untuk merobah susunan 

“ perekonomian kolonial kpd susunan 
| ekonomi nasional, memang diperlu- 
kan waktu jang tidak pendek, tapi 
kita sekarang haras mulai menga- 

|. dakan sjarat2nja. 
2. Hendaknja hubungan perdagangan 

| dan perekonomian kita dengan luar 
“ negeri-ini merupakan tjermin' pra 
keadaan kita didalam negeri dan 

| susunan kebudajaan kita djuga ha- 
TA Oa, tjermin dari pimpinan po- . 

rekonomian kita. 
oa kita merasa perlu menga. 

suatu djabatan baru, jaitu 

  

8 pihak ketiga a 
diair keruh. 
Maba aa 361 

    

djalan 
KEVAA dulu pagi an Hotel Des Indes telah Aas 

konperensi para Inspektur perdagangan dan perindustrian jang 
dihadiri oleh 60 orang dari seluruh Indonesia dan akan berlangsung 
sampai tg. 19-10 jad. Maksud konperensi tsb. jalah untuk memberi 
penerangan dan bertukar fikiran tentang struktur pemerintah dan 
direktoraat perdagangan dan perindustrian berhubung terbentuknja 

“tidak lengkap, karena hanja dimaksudkan untuk melukiskan, 

5 meter 1 hari 
Sekarang ini baru ada 25 orang 

bekerdja disana dan dapat membikin 
5 meter kain sehari jg diperuntuk- 
kan untuk rakjat. Artinja belum 

Gdiproduseer jg mahal2, agar rakjat 
dapat membelinja sepadan dengan 

kekuatannja. 

bagi rakjat ! 

handdoek, kain2 buat sarong dil. 
Sesudah dapat mesin2 tadi beker- 

-Gja, maka matjam2 kain akan dipro- 
Gduseer setjara besar2an. Dgn demi. 
kian diharapkan, bangsa kita lambat 
laun tidak usah selalu membeli ba- 
rang2 import. 

Direktoraat perekonomian rakjat. 
Mengenai pembangunan pereko- 

nomian rakjat Dr. Sumitro mene- 
rangkan, bahwa disamping koperasi2 
mungkin sekali masih ada bentuk2 
organisasi jg. lain dapat diperguna- 
kan. Menjedari keadaan kita seka- 
rang ini jg. masih diliputi oleh 
suatu kelemahan berorganisasi me. 
ngenai lapangan jg. lain dan bukan 
semata2 karena kekurangan tehnis, 
adalah pula hal2 jg harus kita per. 
baiki dalam pembangunan industri: 
kita, demikian- Dr, Sumitro. Ant. 

Dapaikah nantinja 
berkonkurensi? 

Dalam htibungan ini, soal jg ter- 
penting jg harus dipetjahkan, ialah 
bagaimanakah perusahaan2 bangsa 
kita sendiri seperti usaha diatas bi- 
sa hidup langsung? Artinja, bagai- 
mana bisa mempertahankan diri ter- 
hadap barang2 ig dimasukkan dari 
luar negeri? 

Lain dari pada itu dibuat djuga : 

bat dari pada gerakan militer jg kedua. Mesin2 itu sampai sekarang 
belum djuga bisa didjalankan, tapi dapat diharapkan dalam satu se- 
tengah bulan ini sudah “dapat berputar. Sebuah motor diesel jg dipe- 
san dari Djepang sedang ditengah djalan pada waktu ini, 

Tuan Rudjito, direktur presiden .Bu” 
miputera'” menjatakan, bahwa dalam 
hal ini pemerintah haruslah mengambil 
tindakan seperlunja, agar pemasukan 
barang2 dari luar dibatasi. Dengan be- 
gitu barang2 import tidak terlalu banjak 
masuk, hingga barang2 bikinan sendiri 
bisa masuk pasar. 

Dan tindakan ja dimaksudkan diatas 
akan dapat memungkinkan barang2 bi- 
kinan dalam negeri dapat lebih murah 
harganja .didjual dipasar. Karena kalau 
barang2 import lebih murah dari pada 
barang bikinan sendiri, maka djangan 
diharapkan perusahaan sendiri itu akan 
dapat hidup langsung. 

KONGRES FUSI S.B.K.I. DIUNDUR 

Berhubung: dengan beberapa ke- 
sukaran technisch, Kongres Fusi 
Organisatie. (Betjak, Dokar, Tjikar) 

seluruh Indonesia, jang semestinja 
diselenggarakan pada tg. 22126 Ok- 
tober, 1950, terpaksa ditunda nanti 
pada. tg. 22/26 November 1950, ber- 
tempat di Surabaja. 

  

Djawaban Pemerintah : 
  

Keberanian bertindak dengan 
kebidjaksanaan. 

ENURUT PEMERINTAH sumber gangguan keamanan jang di- 
gambarkan dalam keterangan Pemerintah pertama, belum atau 

lapangan keamanan adalah lebar dan »gecompliceerd”, Gangguan 
keamanan sebagai akibat dari faktor2 ' kesulitan kehidupan masjarakat 
sering pula mendjadi sebab daripada kegontjangan keamanan lainnja. 
Arga PM Natsir dalam djawaban kepada Parlemen dalam 

a 
Pemerintah djuga berpendapat. bahwa sjarat penting dalam me- 

mulihkan kegontjangan keamanan adalah keberanian bertindak, tapi 
karena soal keamanan ini adalah soal jang ,.gecomplicecrd”, maka 
keberanian bertindak itu harus disertai dengan kebidjaksanaan, 

Usaha Pemerintah kearah me- 
njempuriakan aparatur jang diwa. 

b. penempatan tenaga2 jang setepat- 
tepatnja : 

djibkan mendjaga keamanan. ditu- Cc, penglaksanaan' koordinasi jang 
. djukan kepada: sebaik. baiknja antara  instansi2 
'8.ichtiar mentjari susunan se. orfec- jang berkewadjiban  mendjaga 

tief-effectiefnja : keamanan : 

bahwa 

u 

93, mengatur batas2 kekuasaan 'ne- 

garaj 
e,mengatur lantjarnja saiuran apa- 

ratur negara dari pusat. sampai, 
kedaerah ketjil. 

Tindakan mendjadi hakim 
sendiri tidak dapat dibiar- 
kan. 

Tentang kedjadian2 di Bali di- 
terangkan oleh Pemerintah, bahwa 
soalnja sebagian besar berpusat di- 
sekitar faktor2  psychologis dan 
politis. Maka tindakan2 Pemerin- 
tahpun ditudjukan kepada  mereda- 
kan faktor2 tadi dengan djalan me- 
ngadakan mutasi2 dalam kalangan 
pamong.pradja, kepolisian dan ke- 

tenteraan. 
Pemerintah reerasa perlu menja- 

takan dengan tegas, bahwa tindakan 
sebagai hakim sendiri tidak dapat 
dibiarkan hidup dalam Negara In. 
donesia merdeka, negara hukum dan 
demokratis, 
Mengenai kedjadian penembakan 

sopir bus di Semarang oleh Polisi 
jang diutarakan oleh saudara K, 
Werdojo dapat diberitahukan, bahwa 
kedua-duanja pegawai polisi telah 
ditahan dan sekarang sedang me- 
nunggu penuntutan perkaranja di 
muka hakim, 

(Bersambung halaman 3).     

    
Menudju ke Sekaten Dana 

Kemarin pagi di pressroom Jo- 
gjakarta' dilangsungkan perte- 
muan pers antara panitia Se- 
katen jg diketuai Prodjohandoko 
dari balai kota Jogjakarta dan para 
wartawan atas usaha Djapendi 
Jogjakarta. 

Dalam rapat antara lain diu- 
mumkan adanja sub2 panitia jg 
sudah diputuskan dalam rapat 
panitia Sekaten pada tgl 14 jl, 
jaitu : sub2 penghubung, exposisi, 
pertundjukan rakjat, rumah makan 
dan toko2, reklame—pendjualan, 
listrik dan air minum, kesehatan 
kebersihan dan penjiaran dan pe- 
nerangan. Sub2 tsb akan terdiri 
daripada djawatan2 dan rakjat. 

Seperti diketahui Sekaten akan 
diadakan pada tgl 1 sampai 12 
Maulud atau tgl 11 sampai 22 De- 
sember. Dan bertempat dialun2 
utara Jogja dan pelataran keraton 
Jogja. Untuk penonton2 dari de- 
sa2. akan disediakan tempat dipe- 
seban (rumah ketjil2 ditepi alun2). 

Dari pihak panitia Sekaten di- 
dapat kabar, bahwa sampai kini 
telah ada 4 organisasi jg minta 
tempat stand, di Sekatenan, a.l. 
BPKKP, Perbeta. 

1 

SUSUNAN PANITIA GAB. 
KEM. PERTANIAN. 

Pada tg, 14. October 1950. telah 
terbentuk Panitia Gabungan Serikat 
Sekerdja Kementerian Pertanian Re. 
publik Indonesia, dgn Susunan pa. 
nitia. Dr. Danuhusodo sebagai Ketua 

(BS. Kechewanan) dan Mardjuki 
sebagai sekretaris (S.S Kechewanan) 

Panitya berusaha membentuk suatu 
badan federasi dari S.8 Kementerian 
Pertanian pula. 
Memetjahkan segala hal jg berta- 

lian dengan penggabungan Kemen- 
trian Pertanian Republik Indonesia 
dgn R.L.S. 

PENGGEDOR DAPAT DI 
TANGKAP. 

Menurut kabar jg boleh dipertja- 
pada tgl. 13/14 Okt. 1950 djam7 ma- 
lam rumah B. Pawirasukarto desa 
Nitikan. kelurahan - Timbulhardjo 
(Bota) kedatangan 4 orang peng- 
gedor bersendjata pistol. Dengan 
bantuan rakjat jg seketika 'memu- 
kul kentongan gobjok, dan kerdja- 

sama antara rakjat, Pamong Pradja 
dan Polisi seketika itu dapat me- 
nangkap 2 orang pendjahat dengan 
sendjatanja. 

Oleh Polisi diketemukan djuga 
barang2 bukti asal gedoran pada 
rumah Bok Mangunpawiro desa Gro- 
djogan Kl Tamanan (Kap. Gondowu- 

lung Bantul) jg terijadi padatg,28j 
29 Sept 1950 dan barang, seharga 
£.773,50. 

JOGJA AKAN DJALANKAN 
UNDANG2 No. 7, 

Dalam rapat dewan pemerintah 
Gaerah istimewa Jogjakarta pada 
hari Senin ini teiah dapat diputus- 
kan, bahwa untuk menjusun DPR 
daerah Jogjakarta akan didjalan- 

kan undang2 no. 7 tahun '50, jalah 
mengenai pemilihan dewan perwa- 

kilan rakjat daerah, Ini undang2 di- 
anggap lebih demokratiser daripada 
melaksanakan peraturan pemerin- 
tah no, 39 tahun 50, karena pemi. 
lihan anggauta2 akan dipilih lang- 
sung oleh rakjat sendiri. aa 
Kelambatan dalam hal ini ialah 

soal keuangan, karena hal ini harus 
mendapat keputusan dulu dari Ke- 
menterian keuangan Djakarta. Me- 
nurut rentjana beaja untuk pemi- 
lihan itu didaerah Jogjakarta akan 
berdjumlah Ik 1/4 djuta rupjah. 

Daripada itu diumumkan, djuga 
bahwa penglaksanaan undang? no. 
19 mengenai kedudukan dan tu- 
gas pemerintahan daerah istime- 
wa Jogjakarta, kini telah mulai ' 

berdjalan dengan lantjar. Antara 
lain diterangkan, bahwa djawatan 
perhubungan sudah diresmikan di- 
serahkan kepada pemerintah, oto- 
noom Jogjakarta, Kini hanja tinggal 
merundingkan hal2 jg mengenaiba- 
tas2 kekuasaan dalam lapangan 
perhubungan antara pemerintah 
pusat dan daerah otonoom.- 

KE KONPERENSI KEMPEN. 

Untuk menghadiri konperensi Ke- 
menterian Penerangan jg pertama 

sesudah Negara Kesatuan terbentuk, 
Djapendi Jogjakarta diwakili Samsi 
Probosuprodjo Ong “Rijadi sebagai 
sekretaris. 
Mereka berkah ke Djakarta 

tgl 18 ini.- 

  

  

Pertempuran di Indo China masih 
terus berkobar hebat. Pasukan2 Viet 
Minh aan melakukan serangan be- 
sar2-an pada kubu2 Perantiis. 

'Dan kita disini ? Sekedar sumba- 
ngan untuk membeli Obat2-an vguna 
bar penderita "menjokong ' gerakan 

iet Minh dapat dikirim kepada t. Ru- 
diito (Dagen 72), dr Yap (Terban Ta- 
man) dan sk. Kedaulatan Rakjat dan 
Nasional # Jogja: 

Tg Ban 5 aa 

 



   

  

   
    

  

Krisis timbul 

Karena RRT tida   

D 
patnja, bahwa djika dulu2 Republi 
djadi anggota Perserikatan Ban 
krisis di Timur Djauh sekarang 
sedangkan keadaanpun 
rang ini : 

  

Gubernur Isaterima kasih 

 gerilja. 
Gubernur Sumatera Selatan, Dr. ' 

Isa bersama2 Residen Palembang . 
Abdulrozak, pihak kepolisian, De- 
wan Pemerintahan Propinsi dan Dja- 
watan Kooperasi telah mengadakan 
perdjalanan penindjauan didaerah 
Lematang Ilir dan Semendo sedjak 
awal minggu ini. Daerah2 ini diza- 
.man gerilja terkenal dengan pengor- 
banan rakjatnja jg besar terhadap 
pasukan? gerilja kita, terutama dim 
hal makanan dan pakaian. 
Rombongan Gubernur telah ber- 

ALAM “komperensi pers | di New Delhi Senen 
menteri India, Pandit Jawaharlal Ne 

tidak akan serupa 

Nehru, mengemukakan penda- 
t Tiongkok diterima men-      

  

k 
gsa2 pada waktu jang tepat, maka 

kin tidak akan terdjadi 
dengan keadaan seka- 

ini 

  

   

   

andjutnja dikatakan, bahwa 
n besar dari kekatjauan2 jg 

timbul Timur Djauh dewasa ini 

disebabkan oleh sikap jang tidak 
mau mengakui suatu negeri Asia 

jang besar ini. 

& 5 1 .Djendela” bagi RRT. 

timb 

r NN “€ 2 Et 

. Kemudian Nehru menggambarkan 
India sebagai satu2nja negeri jang 
apat bertindak sebagai ,,djendela” 

gkok jang dapat menghu- 
Gengan dunia.luar. Sa- 

a tidak pertjaja, kata Nehru selan- ijutnja, bahwa: menempatkan diri 
antara dunia demokrasi dan dunia 
komunis itu pasti akan menimbul- 

       

  

   

    
  

“kan pertikaian dunia. Dalam pada « 

  

   

Pa 
P3 

TE N 
data UU 

Penduduk Jogja dapat melihat 
film2 baru, sesudah Republik kem: 
bali, djadi lebih terlambat dari ko- 
ta2 lain, seperti Djakarta. Semarang 
dan Surabaja. , 

Itu sebabnja barangkali, : 
disini nafsunja besar untuk nonton 

   

      
     

     

. Sekitar pertempuran 

1 

bioskop, demikian besar, hinggarela . 
djugajtiap malam kluar uang banjak. 
Sebab harga kartjis disini 2 kali li- 
pat harga kartjis dikota dain!! 
“Utk djelasnja, 

Loge kl I kl II kl IIr 
Djakarta — .R2.50 1,50 1.— 

Semarang — 
Jogja "5,— 3 2, — ! & Tar 

Saja ingin tahu alasan apa jg di. 
pakai para pengusaha bloskop disini 
untuk berbuat demikian itu, Karena 

penduduk Jogja lebih kaja dari pen- 
duduk kota lain barangkali? 

Sukiman Dk, 

—Pengurus Besar Sebda jalah 
Sarekat Buruh Daerah Autonoom 

jang berkedudukan di Surabaja da- 
lam bulan ini akan mengadakan 

0.50 

perdjalanan keliling kedaerah2 dan 
diantaranja kedaerah Kedu. 

»2,50 1,50 1,— 0.50” 

  

Pyongyang hada 
70.000 Tentara. PBB bergerak madju 

   
    

pi fase terachir 

'FASE terachir dari offensif pasukan2 darat PBB terhadap Pyong- 

Lima divisi PBB kini sedang ber- 
tempur di 4 djalanan jang menudju 
ke ibukota Korea Utara, Menurut 
'komunike markas besar djenderal 
Mac Arthur jang dikeluarkan pada 

| hari Senen, sebuah kesatuan pelopor 
“Korea Selatan ketika Minggu ma- 

| Iam telah sampai didekat kota Suan, 
jang terletak kurang dari 60 km. 
sebelah tenggara Pyongyang. 
Kemadjuan jg paling pesat telah 

ditjapai oleh divisi ke-1 Korea 
atan, jg kini sampai di Tongyang 

didjalan besar Wonsan - Pyongyang. 
Gan di Namconjon didjalan besar 

Seoul - Pyongyang. Dua divisi Korea 
«Selatan lainnja jg bergerak madju 
melalui djalan besar jang pertama 

itu, pada hari Minggu telah melalui 
“kota Tongyang. Divisi ke-8 Korea 
Belatan”kini sedang mentjapsai ke- 

Et. 

“1 yang jang telah dimulai pada hari Saptu, pada hari Minggunja 
telah diteruskan dengan hasil2 jang baik. 

madjuan2 dalam gerakannja melalui 
djalan pegunungan lebih keutara 
lagi dengan tidak mendjumpai per- 
lawanan. 

Divisi kavaleri ke-1 
dekat Sinmak 

Sementara itu kasatuan pelopor 
berlapis badja dari divisi kavaleri 

ke-1 Amerika ketika Senen pagi 
mengadakan serangan2 didekat Sin 
mak. didjalan besar Seoul- Pyong- 
yang. Dari Sinmak djalan tersebut 
menudju melalui tanah2 datar dan 
sawah2 ke Sariwon, sebelum menu- 
dju ke Pyongyang. Dari Sinmak 
kesatuan2 berlapis badja Amerika 
diharapkan nanti akan dapat me- 
ngadakan serbuannja jang tjepat 
kearah ibukota Korea Utara. 

Satu divisi baru lagi. 

  

(Sambungan halaman 2). 

Soal gerilja di Sula: 
wesi Selatan. 

Berita kalau2 Komisi Militer jang 

diketuai oleh Ir. Putuhena meme- 

rintahkan kepada para gerilja di 

Sulawesi untuk menjerahkan sen- 

djatanja kepada kepala2 daerah dan 

sebagainja. adalah kurang benar. 

Jang diperintahkan ialah supaja 

segala orang jgog bersendjata jang 

pada waktu itu ada dihutan atau 

menjembunjikan diri dengan sel 

djatanja, menghadap kepals2 daerah 

tsb. dengan ketentuan, bahwa ke- 

selamatan orang? itu akan didjamin 

oleh Komisi'tsb. » 3 

Bahwa pendjaminan keselamatan 

orang2 tsb. bukan teoretis. ternjata 

dari kenjataan2 jang berikut, 
Andi Atas, jang bersama dengan 

Njonja Saiawati Daud menentang 

pemerintahan Belanda, iga 85 pe- 

ngikutnja, jang keluar dari hutan2 

sekitar palopo dan menghadap Ko- 

misi tsb. kemudian dimasukkan 

mendjadl tentera AFRI, sampai se- 

karang masih tinggal bebas, wa- 

laupun beberapa kali didakwa oleh 

Pokrol Djenderal di Makasar sebagai 

»Inisdadiger”. Demikian djuga de- 

ngan orang2 jang dikeluarkan dari 

hutan? di Bali dan di Minahassa. 

Belandjutnta ditegaskan oleh Pe- 

merintah, bahwa Pemerintah jakin 

benar, . bahwa keamanan adalah 

ukuran nilai stabilisasi Negara jg. 

utama dan oleh karena itu Peme- 
Dari Tokio, markas besar djen- 

deral: Mac Arthur mengumumkan, 
bahwa satu divisi lagi, jaitu divisi 
ke-24 Amerika, pada hari Senen 

itu dikatakannja, bahwa sekarang 

ini kemungkinan akan: petjahnja 
pertikaian jang meliputi: seluruh 

| dunia adalah  mendjadi kurang 
,acuut” kalau dibandingkan dengan 

rintah menempatkan usaihs2 memu- 

lihkan keamanan sebagai program 

dalam djangka pendek. 

Soal? Pertahanan. 

keliling didusun2 Perdjito, Darmo, 
Kepur, Tandjung Agung, Sugiwaras 
dan Pulau Panggung ditempat2 ma- 
na beliau berpidato dihadapan rak- 

jat, mengutjapkan terima kasih atas $$ etondipik ba telah diadjukan utk. serbuan ke- Oleh pemerintah diterangkan, bhw 

nang Pemerintah terhadap bakti Ke "arah ibu kota Korea Utara Pyong- bagi kabinet jang baru sadja men- 

n .pergorbanan2 rakjat dimasa (0 ,Pakt Atlantik dalam yang. Divisi ke-24 ini adalah di- duduki kursi pemerintahan, sangat 

gerilja tempo hari. ntuk Io lebih & isi A ikat 1 1 sukar, bahkan tidak mungsin, seka. 

: ai Ken Igle ai visi Amerika Jang, pertamas jang rang Jjuga mengumumkan dengan 
—a nm pada permulaan bulan Djuli jang tegas kepada DPR, apa dalam soal 

  

Nehru sel 
Gubernur Djawa—Tengah Batan Me eat Un lalu harus menghadapi serbuan ini jang akan diadakan utk menga- 

menindjau. , 'tuk/berusaha atau mentjoba meme- Korea Utara disebelah selatanko- “tasi kesulitan2 berhubung? dengan 
gerilja di Sulawesi Selatan. 

Tentang djumlah kaum gerilja 

oleh'Pemerintah telah diterima ang- 

ka2 jg djauh lebih besar dari 10.000 

orang, malah berlipat ganda. Peme- 

rintah berpendapat, bahwa soal 
gerilja ini bukan soal ketentaraan 

semata-mata, tapi djuga soal politis 

dan psychologis. Oleh karena itu 

Pemerintah merasa perlu menindjau 

soal ini dari. bermatjam - matjam 

aspectnja agar dapat diperoleh dja- 
lan penjelesaian jang tepat. 

Demikian djuga halnja dgn soal 

ang pimpinan Asia ataupun suatu 
gkungan negeri? lainnja. 
Nebru djuga. menjatakan tidak 

menjetudjui usul2 jang menghen 
daki dibentuknja pasukan2 bersen 
djata untuk PBB ditiap2 negeri. 

ygenai usaha2 untuk merobah $ 
agam Perserikatan Bangsa2 Neh- 

ru mengatakan: ,,Nampaknja orang j 
sedang berusaha untuk merobah ' 
Perserikatan Bangsa2 mendjadi su- | 
atu Pakt Atlantik dalam bentuk | 
jang lebih besar dan mendjadikan- 
nja suatu organisasi peperangan”. 

Senen tgl. 16 berangkat dari Se- 
marang menudju ke daerah Kedu 
dan Banjumas, bapak Gubernur Dja- 
wa Tengah Budiono, diiring satu 
rombongan jang terdiri dari para 
pembesar2 sipildan Militer serta 2 
para wartawan Cikota Semarang. 18 
Perdjalannja itu dimaksudkan utk. Piagam 
selama: 5 hari menindjau keadaan 
umum - diberbagai tempat “daerah 
Kedu dan Banjumas. 
|Diantaranja ditengok tempat2 jang . 

kini sedang sibuk melaksanakan 

ta Seoul, 

   70 000 Tentara 
PBB menudju 
Pyongyang. 

Dengan ditambahkannja satu 
divisi baru itu, maka semuanja le- 
bih dari 70.000 tentara Amerika, 
Korea Selatan, Inggris dan Aus- 
tralia kini sedang menudju kearah 
ibu kota. Korea Utara disekitar 

  

  

   

kar, Ex 

pelbagai djenis pembangunan, ter- 
masuk tempat2 jang mendjadi be- 

    

   

Kemudian Pandit mengachiri Ke- 

  

  

  

  

  

garis - lengkungan - raksasa jang D.I. di Djawa Barat dan A.U.I. di 

Djawa Tengah, jg sudah semendjak 

f ir "terai | dengan menjatakan: dab Amorik edm an ah The New World”. Apa2 ba 1 d | wah?  membudjur dari sebelah selatan 

uas lapang Oharatibin PehAk AU, WKUA tidak, dapat ne te ida halte setadia lepobasen da Intorioe erat kesebelah timur kota tsb tahun 1948 berlama-lama. sampai 
: . e : 5 8 . K ai $ 7 terbi : 2 : ni, 

ta, 3 beng” aupun harta. sebagai akibat nafsu kita hari ini”. Oa Mina Baker k 2 i ana bea i polisi seluruh Amerika Serikat. Dan pasukan mobile polisi Disamping itu 10, 000 tentara POKOnEAN 

Te ME 3, - dari New Yersey turut djuga dalam konp i dengan men p t terbang Pan Ameri Clipper leng- SAN Tindakan? Tenter& j 

: 13 : $ kap dengan perlengkapannja, jaitu sepeda motor. "SANP, ran Selatan lainnja terus me- sewenang2 diselidi 

Tjikampek “diserang ge- INGGERIS SETUDJU KEKUASAAN njerbu keutara melalui pantai ti- Selandjutpja diterangkan oleh Pe- 

Pen lka NG E Gak pelik MI PIBATASI. 8. a mur Korea Utara, dankini berada merintah, bahwa segala zaporan 

La gres pes tani me mes. Hongkong sedia hadapi masa 4m dark han 20 mi dar Sa Untaedaa sala Bh 
Berita sumber jang boleh di tang tiap2 tuntutan pemerintah : kota2 Hungnam dan Hamhung, p, Stan dan segera diambil 

pertjaja menjatakan, bahwa baru2 ag Ne an i Men na jang kedua2nja terletak dalam da- tindakan jang pasti. Berhubung dgn 

ini ng Wadas didaerah Tji- Pa pinta dika... APA. PngEa arurat. erah industri, perhubungan, dan kesulitan2 mengenai personalia dan 

Ka. h diserang oleh suatu —— Djurubitjara kementerian luar ne- 2 perdagangan jang terpenting dari pertentangan RIS —- RI dulu, maka 

gerombolan bersendjata jang ke- 

| kuatannja Ik 200 orang: « 
- Jang didjadikan sasaran dalam 

polisi. Karena kekuatan pihak 

gerombolan djauh lebih besar, 
maka pihak polisi terpaksa me- 
ngundurkan diri kedjurusan Tela- 
gasari dengan maksud minta ba- 
labantuan pihak tentera, Demiki- 
anlah tak lama kemudian, pihak 
polisijang mendapat bantuan pihak 
tentera mengadakan perlawanan, 
sehingga gerombolan mengundur- 
kan diri kearah utara, “Kabarnja 
kereta-api ketjil dari Wadas dim 
perdjalanan menudju keutara dju 
ga ditembaki oleh gerombolan ber- 
sendjata itu. Berapa korban djiwa 
dan rumah jang dibakar pihak 
gerombolan dalam peristiwa ini 
belum “diketahui. karena masih 
dalam penjelidikan. — Demikian 
sumber tersebut. Ant. 

PERKARA WARTAWAN "PEMAN- 
—. DANGAN" & PPRI. 

'Sebagaipernah dikabarkan, PPRI 
akan mengadjukan wartawan ,,Pe- 

mandangan” kemuka hakim, berhu- 

bung dengan tulisannja. mengenai 
kerang dalam PPRI. 5 

Kini. dapat diberitakan, bahwa 

soal tersebut tidak akan dilandjut-.. 

kan. . | 

Mr. Sukardjo jg pada waktu itu 
diminta oleh tn. Sempu Sundaru 

untuk membela perkara itu, mem- 

punjai kejakinan bahwa soal tsb. 

tidak patut didjadikan perkara. Ka- 

rena dengan adanja berita dalam 

Pemandangan” tersebut tidak me- 

ngandung sengadja untuk membu- 

rukkan nama tn. Sempu Sundaru. 

Selandjutnja penjelesaian soal tsb 
diurus oleh perantaraan Mr. Su- 
kardjo dengan mengadakan feeling 
dari hati ke hati setjara persauda- ' 

raan antara kedua belah .fihak..De- 
mikian menurut keterangan fihak 

jang- bersangkutan... 

      

Sobsi Solo protes Aniem. 

  

geri Inggeris menjatakan, bahwa 
pemerintah Korea Selatan telah di- 
dirikan atas dasar pemilihan2 jang 
hanja berlaku untuk daerah Korea 
disebelah selatan garis paralel 38, 
deradjat. Dikatakan, bahwa ketika 
'pemilihan2 itu dilangsungkan, Ing- 
geris hanja menjetudjui tindjauan 
komisi PBB jang mentjerminkan 
pernjataan Korea Selatan dan jang 
hanja bertalian dengan bagian itu 
pula dari Korea. Dan ini masih te- 
tap mendjadi pendirian pemerintah 
Ipggeris, demikian djurubitjara 
Ita Ant: UP. 

PuJabijra Kanton ter- 
buka lagi. 
Bagi pelajaran? asing. 

Berita dari Kanton jang sampai 
di Hongkong pada hari Senen menga- 
:takan, bahwa pembesar2 RRT dgn 
resmi telah mengidzinkan kapal2 
asing masuk kepelabuhan Kanton. 
Tindakan itu telah diambil berte- 
patan dengan hari ulang tahun per- 
tama . didudukinja kota Kanton, 
sedjak waktu mana segala pelajaran 
asing telah terhenti. Ant. UP. 

DANG lapangan militer Hongkong sudah sedia utk menghadapi 

suatu masa darurat jg boleh djadi akan timbul di Timur Djauh, 

demikian menurut gubernur Sir Alexander Grantham jang tiba disini 

hari ini dengan menumpang kapal Corfu dalam perdjalanannja kem- 

bali ke Hongkong. 

Sir Alexander" jang baru sadja 
kembali dari parlopnja dari Inggeris 
menjatakan kpd wartawan Reuter, 
bahwa sewaktu ia berada di London, 
ja telah mengadakan ,,pembitjarsan 
rahasia” dengan pembesar2 kemen- 
terian urusan daerah kolonial. 

Menurut  keterangannja daerah 
Hongkong adalah daerah jang se- 
aman2nja dari daerah2 jg disekitar- 
nja. “Dinjatakannja djuga, bahwa 

sekarang ini kepada penduduk asli 
Hongkong sudah diberikan kesem- 
patan jg lebih luas utk memegang 
djabatan2 tinggi dlm pemerintahan 
daerah tsb. Karena, katanjaseterus- 
nja, ini adalah politik pemerintah 
Hongkong untuk memasukkan se- 
banjak2 mungkin dari penduduk dlm 
djabatan sipil pemerintahan tsb. 
Bersama-sama dengan. gubernur 

Hongkong ini ikut djuga menum- 
pang dalam kapal Corfu ini wakil 
komisaris tinggi Inggeris utk Asia 
Tenggara jang baru diangkat, ialah 
W.T. Addis Ant. 

  

Kriminaliteit memuntjak dise- 
. luruh Djawa. 

Perihiipakan G.M. Djakarta Raya diundur. 

Kekuasaan Gubernur Militer Dja- 
karta Raya “jang tadinja telah 
ditetapkan akan dihapuskan tanggal 
15 10, ternjata belum dapat dilaku- 
kan pada tanggal tsb, dan terpaksa 
diundurkan sampai waktu jg masih 
akan ditentukan, karena keadaan 
kriminaliteit diseluruh Djawa —ti- 
dak terketjuali didaerah Djawa Ba- 

rat— dalam waktu belakangan ini 

memuntjak lagi. Demikian diterang- 

kan oleh . djuru bitjara Gubernur 
Militer Djakarta Raya dalam per- 

tjakapan dengan ,,Antara” hari ini. 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 

pada 'wakta itu sudah hampir boleh 
dikatakan tenteram, tapi rupa2nja 
belakangan ini. pengatjauan2 me- 
ningkat lagi, jang memaksa pihak 
jang berwadjib untuk ' menunda 
putusan itu. 

Achirnja oleh “djuru-bitjara itu 
ditegaskan, bahwa G.M. Djakarta 
Raya terbentuk dgn decreet Presi- 
den. Oleh karena itu, djika kekua- 
saan G.M. akan dihapuskan, hal itu 

akan dilakukan pula dengan decreet 
Presiden. : 

» 

  

.Pasirkaret” diserang 
Onderneming Pasirkaret daerah 

Bogor. baru2 inl diserang oieh ge- 
rombolan bersendjata jang terdiri 
dari Ik. 200 orang. Pertempuran ber- 
langsung safu djam lamanja dengan 
pendjaga perkebunan. Karena keku. 
atan pendjaga perkebunan dibanding 
dengan kekuatan gerombolan tidak 
seimbang, pendjaga perkebunan me- 
ngundurkan diri. Dalam peristiwa 
ini Ik, 79 persen bangunan dari on- 
derneming tersebut habis dlbakar. 

Ant. 

F. 100.000.-— KRIDIET TJUKAI 
: TEMBAKAU. 

Dengan berkembangnja perusa- 
haan2 rokok di Surakarta jang 
kini “meningkat. hingga 200 pe- 
rusahaan2 besar/ketjii diseluruh 
daerah: Ska. oleh Pusat Kantor 
Bea/Tjukai telah disediakan krediet 
banderol sebanjak f .100.000-.. dgn 
perantaraan Bank Rakjat. 

Banderol seharga f. 78.384.— te- 
lah dapat dibagikan kepada perusa- 
haan2 rokok (tjukai sudah didajar), 
dan pesanan jang kedua sebesar 
f .21.600.— akan segera dapat di- 
selesaikan, sehingga djumlah kredit 
sebesar f.100000.— tsb akan dapat 
dipenuhi, sedangkan termijn Krediet 
lamanja.3 setengah bulan sudah ha- 
rus dilunaskan. 

Lulus UDJIAN A.S.RJ. 
1950. — 1951. 

Bagian Seni Lukis: dan Patung: jang 
lulus tahun peladjaran pertama: 

1. Widajat 2. Aty 3. Hendra 
djasmara 4. G. Sidarto 5. S, Rulijati 
6. Gambiranom 7. S. Pangarso 
8. Sudarm» 9. Abdulkadir 10. 
Dahlan Magek 11. Anwar Sjam 
12. Sribarto 13. Walujadjati 14. 
M.N. Sam 15. Mukarsono. 16 

bagian timur Korea Utara. 

“& Divisi tjadangan 
Tjadangan pasukan2 PBB, djen- 

deral Mac Arthur mungkin sedang 
mempersiapkan pukulan2nja jang 
terachir terhadap Korea Utara se- 
telah ia kembali dari konperensi- 
nja dengan presiden Truman di- 
palau Wake pada hari Minggu. 
Mac Arthur. kini masih: mempu- 
njai sedikit2nja 4 divisi tjadangan, 
jaitu divisi2 ke-2, ke-7 dan ke-25 
infanteri dan divisi ke-l tentara 
laut Amerika. Achir2'ini telah ter- 
dapat. spekulasi2, bahwa Mac Ar- 
thur mungkin akan memperguna- 
kan satu atau beberapa divisi itu 
'untuk suatu. pendaratan amphibi 
sebagai pukulan ,,knockout” jang 
penghabisan terhadap tentara Ko- 
rea Utara. Ant. AFP/UP 

Kesatuan2 istimewa 
Amerika -utk. Berlin 

Dilatih 
Kantor berita Sovjet Tass dalam 

beritanja dari Berlin mengabarkan, 
bahwa serdadu2 Amerika jang akan 
memperkuat tentara pendudukan 
Amerika di Berlin, kini sedang men- 
djalani  latihan2. 'istimewa untuk 
mempergunakan taktik2 ,,bumi ha- 
ngus”. Dengan|mengutip kantor be- 
rita Djerman. jang disokong Sovjet 

A.D.N., Tass selandjutnja mengata- 
kan, bahwa kesatuan2 genie istime- 
wa dari resimen infanteri ke-6 
Amerika jang akan ditempatkan , 
di Berlin, kini sedang mempeladjari 
tehnik2 merusak djembatan2, insta- 
lasi2 djalanan dan gedung2. Kesa- 
tuan2 itu mengikuti suatu kursus 

dari 3 mingggu dibawah pimpinan 
agen? dinas rahasia Amerika. De- 

mikian Tass. 

TRUMAN "KEMBALI. 

Dengan menaiki pesawat terbang 
Independence, presiden Truman telah 

pembentukan pengadilan tentera ter- 
lambat. Dengan telah dibentuknja 

pengadilan2 itu dibeberapa tempat, 
maka sekarang roda pengadilan 
dapat berdjalan, dan dapat dirasakan 
kiranja, bahwa anggauta tentera jg 
mendjalankan tindakan sewenang.- 
wenang, djugamendapat hukuman. 

Pemulihan bekas ang- 
gauta perdjoangan s0 

: al jg. paling penting. 

Kembali kepada Program Kabinet 
mengenai soal Pertahanan, jang berisi 
dua hal, jakni 'a. penjempurnaan or- 
ganisasi Angkatan Perang dan b. per 
mulihan kemasjarakat dari bekas ang- 
gauta perdjoangan. dinjatakan oleh 
Pemerintah, bhw bagi Pemerintah soal 
pemulihan ini adalah soal jang ter- 
penting. 

Pemerintah menghargai sepenuhnja 
diasa dari tenaga2 jang ikut serta dim 
peperangan menentang Belanda, Teta- 

— pi pemerintah tidak dapat mempertang- 
gung - djawabkan kepada Indonesia 
suatu tentara jang demikian besar. 
Lain daripada itu, Pemerintah berpen- 
dapat bahwa tenaga bekas pedjoana2 
itu dapat dipergunakan sebaik-baiknja, 
malahan mungkin lebih bermanfaat di- 
luar tentara: 
Maka soal jang Gihadapi bukan 

memulihkan atau tiiak memulihkan, 
tetapi tjara bagaimana kita dapat 
mempergunakan tenaga2 jang ada 

pada kita sebaik-baiknja untuk ke- 
pbahagiaan rakjat seluruhnja. 

Tentang djumlah anggauta- KNIL 
jang masuk dalam APRI dikatakan, 
bahwa kurang dari 50pCt jg masuk 
dalam TNI. Mereka.njata. menjum- 

bangkan tenaganja untuk kepenting- 
an Negara selama ini, ada jang gu- 

gur dalam mendjalankan tugasnja. 
. Oleh remerintah diakui bahwa 
“telah terdjadi kesalahan2 didalam 
Soal pemulihan ini. Menurut Peme- 
rintah dengan mengetahui kesalshan2 
itu dan mendirikan 8iro Demobilisasi 
dan Dewan Rehabilitasi Tenaga Per- 
djoangan, Pemerintah berharap dapat 
menjelesaikan soal pemulihan ini 
dengan seksama. 

Seterusnja diterangkan oleh Peme- 
rintah, bahwa dengan atau zonder 
KMB, Pemerintah berkehendak me- 
njempurnakan Angkatan Rerang dan 

sekarang telah tiba saatnja untuk 
mempertinggi pengetahuan dari Ang- 
katan Perang. 2 
Kemungkinan membagi Angkatan 

Perang djadi Angkaten Perang Te- 

Mn Sajoga beran 
i , Sa pa 5 . gkut. dari.Hawai pukul 16.28 tap dan Angkatan Perang Tjadang- 

« Tenan NON Ara an selama keadaan kriminaliteit itu S. M.A. ISLAM: DI SEMARANG Bagian Guru Gambar Sekolah Mene- GMT hari Senen menudju San “an perlu ditipdjau setjara tanin 

P a : MSabuAN bp AT. , belum kembali seperti beberapa bu- ah ngah jang lulus tahun peladjaran Francisco. Principieel Pemerintah tidak berke- 

kan suatu pernji An $ lan Jang lalu, kekuasaan Gubernur Tanggal 13/10 di Semarang telah pertama: Diduga, ia akan tiba dilapangan & 

1. Menolak-kenaikan.tarip listrik. 

nitya menentang kenaikan tarip . 
listrik, jg meliputi seluruh lapi- 

" san'masjarakat, terdiri dari par- 
tai2 dan organisasi? massa di 
8olo. “3 
Mendesak kepada Sentral Biro 

Sobsi, supaja mengusahakanter- 
bentuknja panitya seperti tsb 
diatas dilain2 daerah. | Ant. 

  

« —Dari sekretariat Serikat 

    

    
      
    
   

  

Militer Djakarta Raya besar: ke- 
mungkinannja utk sementara waktu 
akan.terus dilandjutkan, tapi bhw 

.M. Djakarta Raya akar hapus, 
itussudah pasti, Can hal itu tergan- 
tung kepada keadaan keamanan, 
terutama dalam lingkungan. kekua- 
saan G.M. Djakarta Raya. 

Berhubung dengan memuntjaknja 
'kriminasliteit seperti tsb diatas, ma- 

ka pada tg. 15 10 keputusan menge- 
nai penghapusan G.M. itu terpaksa 

  

dibuka ,,Sekolah Menengah Atas” 
Islam jang pertama dengan pela- 
Gjar 107 orang jang terbagi dalam 
3 klas bagian A dan B. 

penjelenggaraan tersebut tadinja 
diusahakan oleh Muhammadijah dan 
Partai Sarekat Islam Indonesia jg. 
kemudian diserahkan kepada Pani- 
tia jang diketuai Suroso untuk 
mendjadi urusan masjarakat Islam 
umumnja. 

Dengan adanja Sekolah Menengah: 

  

1. Sukarno 2. Sadono. 
  

Gangguan lalu lintas 
selesai. 

Gangguan lalu - lintas antara 
Garut  Pameungpeuk karena  ta- 
nah longsor seperti pernah kita 
kabarkan, menurut . keterangan 
Djawatan Pekerdjaan: Umum di 
Bandung, mulai hari ini telah: 

Internasional San Francisco pukul 
01.00 GMT hari Selasa. 

Kabarnja, bahwa Senin jl., presi- 
Gen. Truman mengutjapkan pidato di 
Rumah Komidi San Francisco, ialah 

tempat lahirnja PBB pada 5 tahun 
jg lewat, tentang perdjumpaannja 
Agn djenderal Mac Arthur. 
Kalangan Gedung Putih jang 

mengetahui menerangkan, bahwa 
dalam pidatonja jang akan Giutjap. 
'kannja di.San Francisco itu presi- 
den Truman: mungkin sekali tidak 

daerah tersebut, Ant, 

beratan, tetapi soal ' technis perlu 
Gitindjau oleh para militer. 
Melepaskan anggauta2 Angkatan 

Perang dari ikatannja selalu diker: 
djakan oleh Kementerian Pertahanan, 
Hal ini tidak akan berobak. Tetapi 
penampungan tidak mungkin diker- 
Gjakan oleh Kerienterian Pertahanan, 

sehingga harus diurus oleh Biro ia- 
timewa, Jakni Biro Demobilisasi Na- 
sional. Dan untuk penampungan ini 
akan disediakan budget setjukup- 
tjukupnja. 

Organisasi Angkatan Perang belum 
i gi. 

Kotapradja Medan didapat kaba Ten ag Atas ini di Semarang terdapat 2 dapat dihindarkan, sehingga per- akan mengumumkan politik baru sempurna, dan. memang “ mendjadi 

Serikat Buruh ini telah mengambil matjam sekolah landjutan ,,Islam” PN bon tea na : terhadap Asia, akan tetapi hanja kehendak Pemerintah untuk menga- 

resolusi meminta 4 Pemerin- b jaitu Sekolah Menengah Pertama hubungan lalu-lintas umumidapat an menjatakan kembali. Bantan dakan undang2, .aturan2 mengenai 
tah supaja Wali FE Medan « am , rapa- bulan: berses ber sebagaimana biasa- sikap: Amerika Serikat terhadap organisasi, susunan, tugas dan se- 

: : si $ 4     
   

lang Puan GibUM Aa, 
langsung 

lagi, sd Aat, — 

      

bagsinja dari Angkatan Perang. 

  
             



  

   

    

     

    

   
   

   

  

     

  

   

    

    

    
   

   

  

ta parlemen Mr Iva Kusuma 
minta keterangan kepada 

ng opsir tinggi ada dikelu- 
egara f 85.000? 4 

njaan itu pemerintah ber- 

| 'adakan penjelidikan. 
rabe diadi heran. Kok tahu-tahu- 

Iwa itu, sedang pemerintah ig 

   memberantas kaum penjelund 

| antara Asahan dan Malaya. 

  

! 2 - Kk 

Kalau betul, memang lagi apes ini 
opsir tinggi, kok ia ketahuan!l: 
'Berabe sih nggak keberatan, — ka-” 

lau memang betul —ada opsir tinggi. ka 

kdi uang sampai #85.000. Tapi, asal 
samua opsir dapat, dan semua per- 

djurit dapat, dan setiap ra'jat dapat. 

— Kalau begitu, kan suatu tanda, ne- 
geri kita ma'mur PI "aa 
| Apa sih arti uang f 85.000? Buat 

| 9adii pegawai sipil (RI— Jogya) sadia 
'sebulannja menurut raksiran kasar ada: 
500.000 X f 200 . - f 100.000 000, 
Diadi setahunnja sudah 1,200 000000. 

   

  

- annja. 

  

tentunja ja banjak sekali. 

: Tapi semua itu nggak 'apa. Negeri 

|. kita kan kaja-raja !! OK “0 dnsbi 

  

ialah 
up 

“Sifat organisasi ini berupa so- 
“sial dan adalah satu2nja orga- 

nisasi di Sumatera Timur. jang 
ngnja sadja tidak atau belum membantu dan menjokong Peme- 

NU | rintah guna membersihkan kaum 
penjelundup mendjalankan pera- 

Sementara itu kabarnja tong- 
smokkel jang ditangkap 

pemerintah jang berada di Tg. 
| Balai tidak akan didjualkan ke- 

ada 'umum' kembali, karena di 
kuatirkan akan dipergunakan oleh 
kaum penjelundup lagi dan ka- 
“barnja tongkang2 itu akan dibakar 
semuanja. 

Kini di Tandjung Balai terda- 
| Belum terhitung gadii buat tentara, ia pat puluhan tongkang itu. — Ant, 

Siaran RRI Jogja. 

       

   

  

“Ja, tapi sekarang kan belum punja 
“ uang! Apa suruh pindjam sadja buat 
“stoot-kapitaal? ———— , HR 

Itulah suSahnja. Kita belum punja 
uang. Kalau pindiam stoot-kapitaal 
terlalu banjak, kan achirnja bisa ter- 

| paksa anak gadis kita diberikan sama 
1 : tukang renten! 2 & £ 2 

' Kasihan dong, si Aminah. 

"1 REBO 18 OKTOBER 1950. 

06.30 Bonangan pagi oleh G-S. Dojomardowo: 

17.05 Hidangan sore oleh O.-R.J. Poniman. 

18:15 Uraian untuk wanita oleh Nj. Mudjono. 

19.15 Usfha kemakmuran rakjat (Djakarta). 

19-30 Rajuan malam oleh ,,Sarina ' 

20.15 Sekitar kesenian kita. 

B, 200-—10 AN 
1 £ TE LN GUNA MK PU GAS 0 MAINAN KA. € an 

  

  

$ BERABE. 2. M-20 Ketoprak M3taram. 

Telah lahir anak saja jang'pertama kali, jang untung tiga kalinja: 

SRI KOESLESTARI : 
Ta lupa. berterima kasih kepada' pertolongannja Bidan Rr. 
Koesmarlinah, dari-hamil sampai: anak lahir, jang sung- 

—..guh memuaskan. : 2 
11206 —20 000 Keluarga R. SASTRODIHARDJO Diokia       

ES sak .. 

Ikut berdukatjita. 
Telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1950 djam 15.30 

| dirumah sakit Panti Rapih, saudari kami seperdjuangan: SUWARSI, 
| semasa hidupnja pegawai pada Pabrik I | (Kementrian, Keuangan), 
- Bedji, Wonosari, Jogjakarta. : 
“Semoga arwachnja ditempatkan Tuhan pada tempat jang sem. 

SG purna dan dimaafkan dari pada semua kesalahan. kesalahannja. 

PN uu Djakarta, 13 Oktober 1950. 
: : : : Kami jang berduka: 

5 Kl. SITOEMEANG, 
1G L. IBRAHIM 

dan semua kawan-kawan 
jang berada di Djakarta. 

aa. : 

      
       

        

        

      

  

       

  

  

“Tentang udjian masuk S.G.A.I. Negeri (bg. Putera) Magelang, 
Waktu udjian: tg. 23 dan 24 Oktober 1950 (hari Senen dan Selasa) 

Tempat udjian: untuk kl. I di masing2 ibu Kota Kabupaten seluruh 
: Le Kedu (Magelang, Temanggung, Wonosobo. Kebumen: 

“ dan Purworedjo) - 
untuk kl. IV Hanja di Magelang. 

'Kantor Kapenghuluan dimasing2 ibu Kota Kabupaten 
seluruh Kedu. 

: 1. Untuk Temanggung, Wonosobo, Purworedjo dan 
S Kebumen pada tg. 23 Oktober 1950 sebelum udjian 

- di mulai. ' : 

2. Untuk Magelang pada tg.21 dan 22 Oktober 1950 di 
Kantor Kapenghuluan Magelang dari djam 2 pagi 

" sehingga djam 2 siang. 
8. alat tulis-menulis harap membawa sendiri. 

. b. beaja perdjalanan atas tanggungan sendiri. 

Cc. pembatasan umur untuk kl. I sampai 13 th, 
untuk kl IV sampai 20 th. 

000 untuk keterangan? lebih 'landjut harap hubungan dengan kantor 
20 Kapenghuluan. 

Sie Ui 5 Magelang 17 Oktober 1950. 

Kepala Kantor Agama Kedu : 

R-.H. MOCHTAR 

     
   
    
   
       
   
    

  

  

  

   

    

   
    
    
    

  

gg PENGOBATAN DARI DIAUH 
Jth. sdr. DJOCO OCCULTIST 

Djl. Grogolan 21/ KR 

AND AN 3 SOLO (Djawa Tengah) 
. Merdeka to 3 

| Dengan hormat : 
' Hingga sampai INI HARI penjakit saja ASTHMA 
“Itu telah sembuh. : 

2 Dan ta' lupa dengan ini saja utjapkan ba- 
, injak-banjak Terima kasih. 

" Wassalam, 

A.H. MERDIN 
198—10 Manggar Belitung.       

  

   |1 standard Royal . . 3 
ON onD, TE se bagus Kh 

  

  

12 Oktober 1950, anak ka 

ETIAWAN 
Mudah-mudahan Tuhan mendjadikan dia hambaNja jang sholeh, 

dan berguna bagi agama, negara serta bangsanja. Amien ! 

   

     
   

   
      

   

  

   
     

   

  

   

   

  

   
      
      

              

Keluarga: 

SOEBAGIJO. 

  

2 UXOR ai 
SHOW FILM. “TAK GAY LADY 
17 TAHUN KEATAS. 

BESOK MALAM: 
204-10 

  

  

    

BERWARNA. 

DJ. 19.—- DAN 21-. 

“BINTANG SURABAJA 1951” 
FILM MUSIK INDONESIA JANG PERTAMA. 

  

! : ".. Kepada 

| Jth. Tuan D. P. Kripalani 

$ LN Ketua Indian Association 

d/a Toko Bhagwani 

Patjinan 31, Jogjakarta. 
Dengan hormat! , 5 

$ 
$ 
$ , j 

! Bersama ini surat, kami D. M. Kripalani, sebagai 
: wakil Ketua dari Indian Association di Jogjakarta, dan 
3 N. Tikamdas sebagai Bendahara, mendjelaskan kepada 
$ Tuan, bahwa Tuan masih belum membalas surat-surat 
: kami dengan anggauta2 Indian Association, tertanggal 
$ 17 Juli dan 30 Juli 1950, jang. dikirim dengan peran- 
| taraan pos tertjatat, surat mana dimaksudkan untuk 
1 mengadakan rapat anggauta, guna melaksanakan Pe-. 
? milihan Pemimpin2 baru dari Indian Association di 

Jogjakarta. 

$ “ Maka dengan ini surat kami minta dengan hormat 
: sakali lagi, supaja “Tuan: suka menjelesaikan maksud 
? kami tersebut diatas, sampai tanggal 31 — 10 — 1950 
$ jang akan datang ini. Sedangkan djika Tuan menga- 
$ baikan, kami. terpaksa mengusahakan sendiri. 

$ 
$ 

? 
? 
$ 

5 

Kemudian harap mendjadikan tahu adanja ! 

Jogjakarta, 17—10—1950. 

Hormat kami, 

ttd. D. M. KRIPALANI. 

203—10 ttd. N. TIKAMDAS. 
. 

sama 

LEAN ALA LL LAN SI SPL LL SL LL LL LS 

  

Ye 

SEDIKIT HARI LAGI 

PEMBUKAAN 
  TOKO 

SINGAPORE 
"t Berdagang Textile, 
Sutra, Katun dan Wool, 

Contectie, Kramerijen 
—— DAN LAIN-LAIN SEBAGAINJA. 
Ben FE BE EA AP TARIAN   di Djalan MALIOBORO 15 c. Jogjakarta. 

19
4-
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PENGUMUMAN 
(Tentang hal Distribusi) 

Untuk menghindarkan kesalah-fahaman, maka dengan 
ini dipermaklumkan kepada umum sebagai berikut : 

1. Sedjak bulan Maart 1950, distribusi kepada umum/ 
ra'jat (al. gula pasir) didjalankan oleh. Djawatan 
Distribusi (Pusat), tidak melalui instansi2 Peme- 
rintah Daerah Istimewa Jogjakarta. 

2. Maka Djawatan Kemakmuran Daerah Istimewa 
Jogjakarta tidak tahu menahu dan oleh karenanja 
tidakbertanggung djawab atas akibat2 jang tim- 

- bul dari distribusi tersebut. . 

Djawatan Kemakmuran Daerah Istimewa Jogja- 
karta akan mengumumkan, djika ada distribusi 
jang didjalankan olehnja. 

Mengetahui dan setudju — Jogjakarta, 17 Okt. 1950. 
Djawatan Kemakmuran Da- Djawatan Kemakmuran Da- 

erah Ist. Jogjakarta. erah Istimewa Jogjakarta 
' Wk. Kepala : Kepala Bhg. : P. K. R.     
  

(K. RT. Kusumaningrat) (Surjaningrat) 

5 MODEL 1951 
MONSTER HORLOGE untuk Lelaki dan Prempuan 
MODEL TAHUN 1951 sudah diterima. 

be MODEL DAN KLEUR TER. ISTIMEWA, 
' Lekas saksikan dan buktiken sendiri. 

Radja Horloge 

AK, IN  Horloger 
     

   

        

   
   

   

    

  

Tapi. saja selalu pakai sabun Tjap 

Tangan. untuk tjutjian. Bagi saja: 

Sekali Tjap Tangan tetap. -    
       

         
    
    

      

  

        

   
         

    

  

       
    

    
          

  

    

    

    

  

   

  

  

Ditjari dengan segera 

  

  

seorang MONTEUR untuk memperbaiki 

frigidaire WESTINGHOUSE 
Ongkos ditanggung. 

Jang berkepentingan diharap berhubungan langsung dengan Djawa- 
tan Pernberantasan Penj. Pes, Klitren lor 21 — Jogja. 197—10 

  

   

  

  
  

ea PENGUMUMAN 
  

Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Istimewa 
Jogjakarta. 

Pada tanggal 1 Desember jad. dan hari2 berikutnja di 
Jogjakarta ada kemungkinan untuk menempuh udjijan Assisten 
Ahli Pharmacie (Apothekers-Assistent). 

Tjalon2 harus menjampaikan surat permintaan ke Kantor kami 
(Tjokrokusuman 5, Jogjakarta) sebelumnja tanggal 
15 Nopember jad. disertai surat2 keterangan seperti 
berikut : 

1. Surat kelahiran dari Pamong Prodjo (Wali Kota). 
2. Idjazah S. M. bag. B. atau sekolah sederadjatnja. 
& 23 keterangan kelakuan dari Pamong Prodjo (Wali 

ota). 4 

4. Keterangan bahwa sekurang-kurangnja 20 bulan berturut- 
turut mempeladjari ilmu meratjik obat (artsenijbereidkunst) 
dibawah pengawasan seorang apotheker atau di Sekolah 
Assisten Ahli Pharmacie Negeri. (Gouv.  Apothekers- 
Assistentenschool).   

F—— BARU TERIMA: 

  
  

   

  
Ap — Jogjakarta, 17 Oktober 1950. 

Kepala Djawatan Sosial Bg. Kesehatan 
Rakjat Daerah' Istimewa Jogjakarta. 

119—10 MARTOHOESODO. 
  

' Kertas SCHEET COSTILE (roneoj: 
| Folioformaat. Harga 20 rupiah per riem. | 
(Persediaan terbatas. Jang berkepentingan harap lekas berhubungan de- | 

ngan alamat kita. Sedia matjam2 alat kantor dan sekolah. | 
| Djuga lain-lain kertas. Tinta tjetak matjam2 

kleur dari dalam dan luar negeri. 

Perusahaan D jiketji | Perusa “9 agang sja AIN AL" Lodjiketjil 2 14 | 
J 

    

SUDAH SEDIA : 

KALENDER BULANAN 1951 
| dengan gambar Presiden" SUKARNO 
"di tengah-tengah ' sang MERAH PUTIH 

L . ukuran: 20X 32 cm. 

3 PENANGGALAN dan HARI BESAR 
.MASEHI — ISLAM — TIONGHOA — NASIONAL. 

HARGA prangko pembeli R 2.50 
Potongan untuk djual lagi: 
PRANGKO :  10ex. — 10 ptt: 

100 ex. — 30pCt. 

SEGERALAH KIRIM UANG | Ya Aha 

s00151086 ,MERCUUR" ts Et 
..Ivp. Kedaulatan Rakjat”” 737/WN/A/102 

  

    

    

25 ex - 20 ai 50 ex. — 25 ptt. 

   

  

   

    

 


