
   

    

TN 

  

u dia  menjatakan 
dibel ang putusan PBB 

, ataukah pada pihak Korea- 

yrtanjaan itu mendesak ke-. 

sa, karena pendirian Indone 

India. 

| public rela- 

     djawabnja: In- 

    

Itulah keterangan resmi me 
— ngenai sikap Indonesia jg dise- 
“ but tidak netral. tetapi 

. berpihak! | 
tidak 

  

   
        

    

  

       

eng ndia serta negara2 

| jang berdiri dibelakang 
“HLA, Salim,. negara2 

ak berpihak dalam perang 
melainkan  semata2 
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2 

2 

| pulan, pendiria 
mengenai ' Korea diusahakan 

  

ngan maksud hendak memper- 

— tahankan PBB sebagai satu2nja- 
5 akan “# 

    

diharapkan 

.du Ea MS : 

Selandjutnja dalam hubungar 
mukakan H.A. Salim, usa 

Jah hen. : 
geseran diantara pihak jang 
bertentangan itu. Sedang diperi- 

ngatkannja pula initiatief Pan- 

. dit Nehru jg ingin menjelengga 

.rakan pertem uan Stalin —Tru- 

Mean dataran an “ HLA. Sa- 

| im itu, bolehkah ditarik kesim- 
ian resmi Indonesia  puran2 antara pasukan2 darat Amerika 

'agar negeri ini tetap tidak ter-   

seret kedalam persengketaan jg 
“pada lahirnja sekarang berwu- 
: n peperangan: di Korea. 

etapi sikap tidak berpihak 
bukan berarti suatu sikap 

  

  

menghilangkan pergesaran- 

antara pihak jg bertentangan. 
Berkenaan dengan itu boleh- 

dimadjukan pertanjaan, apa 
h usaha Indonesia: kelak dlm 

aha menghilangkan pergeser 

itu? Pan : | 
Ni ire £ £ 
ai ai kg 

“5 -Pertanjaan ini tambah mende 
. sak minta perhatian, berhubung 
| dengan keterangan H.A. Salim 

| mengenai sikap India jang dise- 
. but tidak berpihak itu, meski ber 

iri dibelakang PBB jang sudah 
—. menamakan Korea - Utara — in- 

  Rusia — agressor ? 
Adakah sikap pemerintah ini 

“berarti, pada hakekatnja peme- 
tintah bukannja tidak sesuai de- 

an p PBB, walaupun In 
esia belum djadi anggauta ? 

is Nah Ketat In- 
mbil sikap begitu, 

. berpihakkah 

  

asi inipun pemeria 
n dengan me 

pentingnja 
agi USA dan 

  

   

    

   

  

   

  

   
       

hangat pertanjaan, ' 
manakah Indonesia 

ada pihak Korea-Uta 

akan pasti sama Agn ng 

ai pertanjaan ini agak 
ebagai djuru- 

luar negeri, Te t Dibawah penembakan2 jang berat dari 

3 meriam? Amerika, tank2 Utara mundur. 
berpihak kepada — Dari markas 

Selat 

  

   

jendral PBB pula- 
menghilangkan per- 

f, melainkan actief berusa —— 

“ Korea. 

“UMUM 
»SKEDAULATAN RAKJAT” 

  

pasukan2 Korea Utara 
dikabarkan oleh sum- 

  

   
   

    

   

    

besar pasukan2 artileri 

siapapun djuga, melainkan me- Amerika, Reuter selandjutnja mengabar 

nganut aliran sendiri, jani j£ kan, bahwa penembakan2 itu terdjadi, 

ia . hendak berusaha antara kedua “ ketika tank2 Korea Utara jang menudju 

| pihak jang sekarang bertenta- kearah selatan melalui djalan besar dari 

Suwon mulai mendekati kedudukan? pa 

sukan2 infanteri Amerika. Menurut ko 

mandan pasukan artileri Amerika, tank2 

Kena itu dapat dihantjurkan dgn. 

sendja a2 infanteri, dan sementara itu 

telah diperintahkan olehnja untuk men 

datangkan lebih banjak lagi sendjata2 . 

antitank kedaerah pertempuran Korea 

ra situ markasbesar djenderal 

Ir fkengumumkan, bahwa pa- 

ea Utara jang kuat kini me- 

erakan mengepung dan berha 

in garis pertahanan Selatan 

Suwon dalam beberapa 

    

          
        

   

  

   

  

ska 

n "ke 

Te - - - 3 - 

Skatau 4 dipisi diselatan 

“ “ sungai Han. 
Selainnja itu ditaksir, bahwa 3 atau 4 

dipisi Korea Utara kini berada diselatan 

sungai Han dan turut serta dalam gerak 

an besar2Zan kearah selatan. 

Tentang pasukan2 Korea Selatan jang 

mengundurkan diri dari Suwon, seorang 

djurubitjara Amerika menerangkan, bah 

wa mereka kini sedang berkumpul kem 

“bali disekitar pertahanan Amerika jang 

terdepan. 
Pesawat2 Amerika makin giat. 

Dengan menghadapi petjahnja pertem- 

dan pasukan2 Korea Utara jang sudah 
fekat itu, pesawat2 Amerika dan Korea 

Selatan kemarin mengadakan 163 penge 

boman dan penjerangan. 
Suatu pasukan-pelopor Amerika 

terdjepit. 

Dari Tokyo UP mengabarkan, bahwa 

S. Tedjasukmana 2 

  

Ekonomi Liberal hanja guna 
. menjehatkan keuangan 

USA terdjepit 

diketjilkan keadaan jang berbahaja itu. 

“ Sementara itu panglima tertinggi pasu- 

"“PERUNDINGAN 

“DJUANDA - HERMAN. 

“ Kemarin pagi digedung Kemen 
erian Kemakmuran telah diada- 

an perundingan antara Menteri 
temakmuran Ir. Djuanda dan 
spala Direktoraat Perkebunan 

   
   

  

   
      

  

menurut markasbesar Amerika di Korea 

Selatan, pasukan pelopor Amerika jang 

telah terdjepit oleh gerakan? pasuk em, Kemakmuran RIS Dr: Her-- 

Korea Utara kini bertempur mati-matian “ man dan delegasi Sarbupri. Da- 
guna menembus infiltrasi pasukan? Ba konperensi itu delegasi Sar- 

rea Utara dan menggabungkan diri den “hupri telah menjatakan, bahwa 

pasukan2 infanteri dan altileri- Amerika Perkebunan2 didjadikan Persatu- 

jang lebih terbelakang. Na an Perkebunan Negara jg. urusan 
Dikalangan markasbesar, Amerika tiada. «i AA Dan Sena sosial maupun jang mengenai po 

litik telah disetudjut oleh Ir. Dju 
# anda, dan hal ini akan diserah- 

kan2 Amerika di Korea Selatan telah : 5 

menudju ke garis depan guna memimpin ' kan kepada Dewan Ekonomi dari 
Keuangan Pusat jang diketuai gerakan2 pasukan2 Amerika sendiri. 
oleh P. M. Hatta sendiri. 

Selandjutnja Sarbupri menga- 

barkan,- bahwa suatu delegasi 

lengkap dari Sarbupri telah me- 

ngadakan perundingan2 dengan 

     
       

          
        

    

      
     

   

      
    

   

       

         

  

   
   
   

    
   
   

    

    
    

   

  

    

  

Pasukan2 Amerika dan Korea 

“Utara mulai bertempur. 

Pasukan2 Amerika pada hari Rebo 

“kini terlibat dalam pertempuran jang 

sevu, setelah pasukan2 berlapis badja Ko : 2 
3 pihak onderneming2 bond dan Al 

rea Utara jang tadinja mundur oleh 

tenibakan? artileri Amerika kemudian ' SEMEENE Landbouw. Berhubung 
dengan sesuatu hal,” maka on- ternjata mengadakan gerakan membelok. 

dan menghantam kedudukan? Amerikgf derneming bond minta supaja pe 
rundingan2 itu diundurkan sam- dibelakang garis terkemuka. : 

Kalangan markashesar Amerika Wi pai pertengahan bulan Augustus, 

Korea mengatakan, Bahwa pertempuran. jang mana mereka dapat berhu- 

adalah pertempuran jang perlama” hungan dgn anggota2nja. Ant. 
dari pasukan2 angkatan darat Amerika : 5 : 

semendjak berachirnja perang dania” 

ke4I. ANE 5 

Untuk pertama kali pula, pesawat? 

ari kapal2 induk Amerika dan Inggris 

niulai turut serta dalam penjerangan2. 

Berita UP dari garis pertempuran 

Suwon jang dikirimkan pada dj. 15.00 

GMT mengabarkan, bahwa pasukan?“ 

Amerika masih dapat mempertahankan 

kedudukannja. digaris Jepan, walaupun 

adanja tekanan dari kesatuan2 infanteri . 

dan — kesatuan2 berlapi-badja Korea 

Utara. (Ant. AFP). s 

ter 

   

    

ini 

  

— Pengurus Besar 'Parki, dalam si- 

dangnja pada tg 26 Juni 1950 di Bandung 

menolak keputusan Badan “ Pekerdja 

KNIP R.I. untuk ikut duduk dalam DPR 

sementara dari RIS. 

14 Djuli 

Ma aa, Dalam konperensi pers kemarin 

MAC ARTHUR CHAWATIR: g Sekretaris Djendral Kempen RIS 

Ta 7 “SI Ruslan Abdulgani diantaranja te- 

Denerai Mae Ann mengela | lah menjatakan bahwa misi per- 

arkan sebuah keterangan dimana dikata « ,Jaraan untuk Maluku Selatan 

kan bahwa semua anggota angkatan pe « smpai saat ini belum lagi be- 
rang Korea-Utara jang djatuh. . T 

tentara USA akan diperlakukan menu- : 
rut segala prinsip2 kemanusiaan, 20. 

gaimana diakui oleh semua “negara2. 

baliknja Mac Arthur mengharap” bah- 

wa fihak Ultara memperhatikan “pula 

perlakuan jang serupa dari tawanan2 

USA jang djatuh ditangan Korea Utara. 

Mac Arthur seterusnja katakan bhw tiap2 

orang Korea Ultara jang melanggar prin 

sip2 ini harus bertanggung djawab ter- 

hadap tindakan2nja itu. 

Keterangan Mac Arthur ini dikeluar- 

kan berhubung dengan ditangkapnja be 

berapa penerbang2 USA jang terpaksa 

mendarat didaerah jang dikuasai pasu- 

kan? utara, dan djuga “terhadap warta- 

wam AFP, Maurice Chanteloup jerg te 

lah ditangkap pemerintah Korea Utara 

di Seoul. — J.B. 

  

  

   
   

Dikatakannja pula, bahwa pe- 
merintah mengetahui dan - meng- 
hargai usaha ini, meskipun pada 

hakekatnja misi ini tertepas dari 
usaha Pemerintah sendiri dan me 
rupakan inisiatip « sendiri untuk 

menempuh djalan damai dalam 
menghadapi masallah Maluku Se- 
latan. 

Berkenaan dengan kedjadian2 
di Korea balakangan ini dikata- 
kan bahwa perkembangan militer 
di Korea itu tidaklah merobah ha 
luan politik L. N. Indonesia. Di- 
katakan selandjutnja, bahwa -In- 
donesia tidak akan turut serta da 
lam gerakan bersama jang didja- 
lankan terhadap Korea dan bah- 
Wa andai kata ada bantuan Be- 
landa kepada Korea Selatan, ini- 
pun tidaklah mempengaruhi poli- 
tik Indonesia. Indonesia dan Be- 
landa masing2 mendjalankan po- 
litiknja sendiri2, dan Uni antara- 
kedua negeri itu hanja mengenal 
kepentingan2 bersama antara In- 
donesia dan Belanda. 

negara sadja : 
'DARI kalangan jang mengetahui didapat kabar, bahwa kini oleh Panitia 

Kredit: sedang dirundingkan untuk memberikan certificaat op bon?” pada new: 

comers importir Indonesia. Dengan tindankan ini Pem. memberi pertolongan 

pada neweomers Indonesi, karena importir kita akan menerima 

. 200 pCt, dan baru dibajar pada pemerintah djika harang2 

importir Indonesia jang bersangkutan 

Menurut keterangan S. Tedjasukma- 

na, sekretaris Dewan Ekonomi Pusat 

soal ',certificaat op bon” itu sedang di 

perdjuangkan -oleh Dewan tsb. jang 

mungkin ada harapan akan berhasil. 

Mengenai pengaruh peperangan di 

“Korea, Tedjasukmana selandjutnja me- 

ngatakan bahwa export dari Indonesia 

tampaknja makin meningkat (levendig), 

terutama karet. Sebab karet sangat 

dibutuhkan oleb negeri2 jang bersang 

kutan terutama Amerika, berhubung 

negeri2 tsb. rupanja takut “ak 

dapat lagi mengimport karet dari Indo 

nesia. 

Tedjasukmana selandjutnja menerang 

kan, bahwa harga barang kini tampak 

nja tak naik “tapi stabil sebagaimana 

pada masa sebelum petjahnja perang di 

Ia sendiri menduga bahwa di- 

hari2 jad. harga barang tak akan naik. 

Mendjawab pertanjaan tentang aki- 

bat2 tindakan2 Pemerintah baru2 ini jg 

' dalam prakteknja adalah politik ekono- 

mi liberal, Tedjasukmana menerangkan 

bahwa tjara ekonomi liberal bagi Indo- 

nesia memang tidak baik. Hanja' dapat 

— 

. dipertanggung djawabkan untuk semen- 

2. dengan maksud guna menjehatkan 

“ 

akar" 

Sewaktu ditanjakan mengenai 
kundjungan PM Pakistan ke Indo 
nesia seperti jang pernah tersiar, 
Sekdjen Kempen RIS Ruslan Ab- 
dulgani dalam konperensi persnja 
hari ini terangkan kedatangan PM 
Pakistan ke Indonesia ditunggu 
sesudah Lebaran, dimana PM tsb 
tentu ada kesempatan melakukan 
kundjungan itu. 

Tentang perkundjungan Presi- 
den Sukarno ke Pilipina diterang- 
kannja kundjungan ini akan dila 

“kukan sesuai rentjana semula jg 
telah ditentukan pada permulaan 
tahun ini-jaitu sesudah Presiden 
kembali dari kundjungannja — ke 
India dan Pakistan itu. 

kekurangan 

jang diimport oleh 

telah terdjual. 

keuangan negara dan djuga dengan mak 

sud untuk mentjegah adanja rintangan? 

terhadap masuknja barang2 jang sangat 

dibutuhkan oleh Indonesia. 

Dikatakannja djuga, bahwa jafig pen 

ting dewasa ini, ialah pemerintah hen- 

daknja mendjalankan kontrole jang ta- 

djam atas keuangan negara, serta eko- 

nomi. Diakuinja, bahwa menurut lapo- 

'ran2 mingguan Javasche Bank, ternjata 

Pemerintah tampaknja terlalu banjak 

mengambil voorschgtten sehingga agak 

sulit dipertanggung djawabkan. Menu- 

rut-Tedjasukmana pengeluaran keuang- 

an negara tampaknja tak ada pembata- 

san, disebabkan kontrole tadjam tak 

ada atau kurang baik didjalankannja. 

  

TRUMAN-STALIN-ATTLEE 

SUPAJA BERUNDING 

Tiga anggota partai Buruh . dalam 

parlemen Inggris pada hari Rebo mengu 

sulkan supaja diadakan pertemuan an- 

tara presiden Truman, premier - Joseph 

      

tlee guna mengachiri perang Korea. 

Mereka mengandjurkan kepada se- 

kretaris djendral PBB, Trygve Lie, su- 

'paja ia mengundang ketiga pemimpin 

negara-besar itu guna membitjarakan 

mengenai tindakan? jang dapat mendja 

min pasukan2 Korea Utara dari Korea 

Selatan sefta penghentian permusuhan. 

Ant-UP. 

Sedjumlah pesawat pembom 

model B29 jang tak diterangkan 

bilangannja jg tergabung dalam 

rombongan ke 22 telah berangkat 

dari lapangan March untuk Timur 

Djauh. Akan tetapi tudjuan jang 

tertentu dari pembom2 ini tidak 

dinjatakan. 

. 

    

  

  

“Stalin dan perdana menteri Clement At- . 

    

      

(ANGGAUTA S.P.S.) 

Sudah ada 

    

  

Langganan 
Langganan“... Ff 6-0 

Berat Y 035 
t aa 3 

Advertensi: 

1 milimeter 1 kolom f 0.50 

NOMOR 149 — TAHUN VI. 

  

persiapan? 
peleburan NST. 

. Komisaris Pemerintah RIS urusan Umum Mr. Makmun 

Sumadipradja js. Rebo jl. telah tiba kembali di Djakarta Uari 

perdjalanan penindjauan ke Medan menjatakan, bahwa sebelum 

hari Raya Idulfitri 
perlunja berkenaan soal 

Pemerintah akan mengambil tindakan2 se- 

penjelesaian masaalah Sumatra Timur 

dengan tindakan2 mana akan terlihat.bahwa ada persiapan2 

peleburan NST didalam Negara Kesatuan. 

Dinjatakan kalau usaha pem? 

bentukan Negara Kesatuan seka 

rang ini lekas selesai maka kea- 

daan di Sumatera Timur itu ti- 

dak begitu tegang. Keadaan jg. 

timbul di Sumatera Timur itu 

disebabkan karena untuk rakjat 

tampaknja tidak ada perubah- 

an2. Kalau usul2 jg disusun ber 

sama2 oleh Mr. Makmun dan 

Sumitro Kolopaking mengenai 

procedure peleburan NST dite- 

rima oleh RIS dan RI, maka se- 

belum hari Raya Idulfitri ja:d. 

maka mereka akan kembali ke 

Medan. £ 

Kata Mr. Makmun, dengan 

adanja ketegangan di Sumatera 

Timur dihari2 jl. itu maka wa- 

kil2 Serikat Kaum Tani tidak 

mau duduk dalam Panitya me- 

ngurus pembagian tanah. Me- 

ngenai soal tanah itu, dinjata- 

kan, bahwa rakjat disana betul 

membutuhkannja dan sekarang 

sudah ada peraturan2. Ant. 

sidang Kabinet 
— RIS — RI. 

: Menurut rentjana semula per- 

dijalanan itu akan diadakan da- 

lam tahun ini djuga. - 

Dalam suatu keterangannja ha 

ri ini Sekdjen Kempen RIS kata- 

kan hari Djumat 14 Djuli ini di 

Djakarta akan dilangsungkan di 

“Antara kabinet RIS-selepgka 

dengan kabinet Republik In - 

sia mengenai konstitusi sementa- 

ra Negara Kesatuan Indonesia jg 

telah direntjanakan oleh Panitya 

bersama RIS—-RI itu. 

@ Kabinet RIS sendiri akan bitja 

rakan rentjana konstitusi Negara 

Kesatuan Indonesia itu dalam Si 

dangnja Selasa minggu depan. 
Antara. 

43 NEGARA ANGGOTA P.B.B. 

JANG SUDAH MENERIMA 

RESOLUSI P. B. B. 

Negara2 komunis dan Arab 

adalah antara negara2 anggota 

PBB jang menentang atau tidak 

mau menjokong resolusi Dewan 

Keamanan tentang Korea. Hing- 

ga kini 43 anggota PBB telah 

mejatakan kesediannja untuk me- 

njokong resolusi Dewan tsb. An- 

tara negara2 Arab, Mesir telah 

menjatakan tidak” mau menjo- 

kong resolusi itu dan Yemen ha- 

nja baru mengakui  penerimaan- 

nja, sedang Irak, Lebanon, Sau- 

di Arab, Syria, Afganistan, Bir- 

ma Byelo Rusia, Liberia, dan 

Ukraina masih belum memberi 

djawaban. (Ant. Rtr.) 

Pap 

“3 

  

UTUSAN USA PADA UNCI 
DIGANTI. 

Truman telah angkat Hooker 

A, Doolittle, seorang diplomaat 

untuk djadi wakil USA, pada 

komisi PBB utk Indonesia. Doo- 

little jang sudah berusia 61 th. 

paling achir ini mendjabat di 

Karachi sebagai konsul djendral. 

Djika senat setudiju pengangka 

tan ini, Doolittle akan gantikan 

Wardadow Jr. jang djadi utusan 

USA pada UNCI. (Ant.) ' 

  

PANITIA HADJI DITERIMA 

PRESIDEN. 

Kemarin siang pengurus  pu- 

sat panitia hadji Indonesia dan 

beberapa anggota pimpinan rom 

bongan djemaah hadji serta 

beberapa djururawat jang akan 

turut rombongan hadji ke Mek- 

kah diterima presiden di istana 
dan malamnja diberi instruksi 

oleh menteri agama dirumahnja. 

Dari wartawan jang akan ikut 

adalah 8 dan 3 dokter. Rombong “4 

dengan an pertama berangkat 
kapal ,,Tarakan” minggu pagi 

jad. (Ant.) ts 

"GEDUNG CAPITOL DILIN- . 
DUNGI. , 

Peraturan2 pendjagaan keama 

nan — jang serupa dengan tin 

dakan2 sewaktu - perang dunia 
ke-II — akan mulai berlaku | 

“gedung Capitol-disWashi 
ton pada hari Rebo. : 

Dari djam 4.30 sore hingga dj 

9.00 pagi tiap orang jang masuk 

    

   
    

       

     
     
     

   

  

Aa 
Eki LN 

    

    

    

     

      

        

gedong tempat Kongres Ameri 

ka its harus membawa pas2 
istimewa, terketjuali djika Kon- 
gres sedang mengadakan sidang 
malam. : 2 

Selainnja itu, semua anggau 
ta2-Kongres, wartawan2 

djuga pegawai2 digedung Capi 
tol sendiri akan diberi surat2 

keterangan. (Ant. AFP). 

Main tunda 
Pengadilan Singapura menun- 

da perkara permintaan Pemerin- 
tah RIS supaja bekas - kapten 

dan 

  

   

Westerling diserahkan kepada 
RIS sampai tg. 19-7 jad. 

Adpokat Pemerintah Indone- 
sia menerangkan, bahwa  su- 
rat2 jang mergenai 

an penjerahan Westerling itu 
belum lagi diterima dari Djakar- 
ta, 

beratan  perkaranja ditunda. 
(Ant.). 

H5 “ 

  

'Sebab2 Kabinet Oueille ' 
djatuh. Tan 

Karena terlalu kanan. 

Diduga, sebelum menundjuk- 

kam perdana menteri baru, presi- 

den Auriol boleh djadi akan mem 

pertjajakan kepala seseorang ah- 

li politik untuk mendirikan suatu 

missi penjelidik. Kepertjajaan se 

matjam ini mungkin akan diberi- 

kan kepada seseorang socialis. Ka 

rena kekalahan kabinet dalam 

parlemen jang diikuti dengan per 

mintaan berhentinja Henri @ueille 

adalah akibat dari tentangan, par 

tai socialis terhadap dimasukkan 

nja dalam kabinet beberapa men 

teri jang tertentu. jang menurut 
pandangan socialis adalah terla- 

lu kanan. (Ant. AFP). - 
Djatuh karena, terlalu kanan, 

Kabinet-kanan perdana men 
teri Henri @ueuille jang beru- 
mur 2 hari itu, pada hari Sela- 
sa mengalami kekalahan jang 
besar dengan suara 334 lawan: lam 

221 dalam Dewan Perwakilan 4 

Rakjat Perantjis. : 

Dengan djatuhnja kabinet 
@ueuille ini, Perantjis mengala 

& 

mi lagi krisis politik jang semu- 

la dikira telah dapat diatasinja 
dengan dibentuknja kabinet. ba 
ru oleh @ueuille ketika Mingg 
malam. da Tai aa 8 

Jang amenjebabkan djatuhrija 3 
kabinet baru ini ialah kaum So- 
sialis lagi, jang sebelumnja il 
telah mendjatuhkan pula 
net-koalisi Bidault dan 3: 
Perantjis lainnja. 2 

   

   
      

   

  

    

    

  

   

    

Adpokat Westerling tidak ker “3 

perminta- 

& 

Walaupun mereka turut memi 
lih @ueuille sebagai 

menteri pada Djum'at jl, tetap 
mereka sangat marah terhada: 
dimasukkannja bekas perdana 
menteri Paul Reynaul dan be 
berapa orang2 kanan lainnj 

'kabinet. (Ant. U'      
2: pa      

perdana 5 
   

  

     
      

    

    

     



    

   

        

   

     

no . Lyn yopatny had Blitung 

    

pertjakapan dengan ,,An- 
Ismu menerangkan, Yahwa 

didalam tingkat permulaan penduduk ang ak 
   

   
   rapa daerah di Sumatera 

alam tahun ini akan di 
   

    

uk penduduk umum di 
ai : 4 

Memang didalam keadaan seka- 
ang ini 'banjak kesukaran2 jang 

us dapat diatasi. 
wa kekwatiran2 jg 

im matera, bahwa seolah2 
Kan arakannja orang 
disana didesak penghidupannja, tidak 

Pan aren. harus mengerti 
transmigrasi terutama, akan 

     

    

   

        

   

   
   
   

  

    
   
   
    

    

     
   
   
    
   

      

    
   

     
   

     

        

     

  

    
    

  

    
    
   
    
     

   

daerah kolonisasi Metro (Lampung) 
ang harus memberikan padinja ke- 
pada Palembang dan Bengkulen 
tiap2 tahinnja.. 

Perlu diketahui bahwa transmi- 
grasi jg direntjanakan Pemerintah RI 
sangat berlainan dasar2nja dangan 
olonisasi jang dilakukan Pemerin- 

Hindia Belanda dahulu. Benar 

maksudnja masing2 untuk mengu- 
rangkan atau menipisk penduduk 
di Pn 3 akan tetapi Pemerintah 
Hindia Belanda lebih mengutama- 

sarnja sehingga tudjuan dan kenja- 
— taannja lepas sama sekali dari pa- 
da usaha2 untuk memperbaiki peng- 
hiduan rakjat. Bur a perawatan2 

kepada kolonisasi2 dan bantuan? jg 
diperlukan tidak diberikan, telah 
memaksa sebagian diantara mereka 
meninggalkan tempat tinggalnja jg 

| onderneming- mendjadi buruh, dan 
sebagian lagi terus hidup menderi- 

Es Bagi pemerintah Nasional politik 
. sematjam ini dengan  sendiri- 

ja harus ditinggalkan sedjauh2- 
“dan transmigrasi jang akan di- 

selenggarakan titik beratnja akan 
diletakkan kepada membuka kesem- 

esar2nja bagi usaha2 untuk mem- 
rbaiki dan menjempurnakan peng- 

hidupan rakjat. Demikian Ismu. 

pokan di toko mas 
—. Kerugian f 100,000, - 

Kemarin hari Senen pukul 6.15 
ko Mas Hengs di Pasar Baru 21. 

Bandung sudah kedatangan tiga pe- 

: ok jang berpakaian hitam dan 

Jeram 

loteng. ewaktu Njonja toko mem- 
bereskan dagangannja dan barang2 

| dimasukkan dalam peti, perampok2 - 
y masihmengumpet dibawah tang- 

ga tsb dan pada saat barang akan 

disimpan keloteng, perampok2 ke- 
uar dari tempat sembunji sambil 

mengeluarkan pistol dan mengan- 

tjam. Njonja toko tidak bisa ber- 
daja apa2 lagi terus barang2nja di- 
kasihkan dan pendjahat2 keluar me- 
alui djalan belakang. 
Kerugian ditaksir kurang lebih 
100,000,-. Polisi masih terus men- 

jalankan penjelidikan. 

Komissariat Rukun Tani Indo 
nesia Sumatera Timur dengan 
anggota sebanjak 10.000 orang 
berdiri dibelakang MOSI TIDAK 
PERTJAJA jang diambil oleh Ba 
dan Sekretariat? pleno- Kongres 

- Rakjat Sumater4 Timur. 
'— Pada hari Minggu baru2 ini 

| di Delanggu 
“kan rapat raksasa jang diseleng 
garakan oleh Panitia Anti Swa- 

“pradja dan mendapat kundjung- 
an kira2 5000 rakjat. (S. N.) 
— Untuk mempertinggi nilai mu 

    

    

    
   

    

     

“ru2 ini telah selesai diasrama 80 
orang guru selama -7 bari. Pim- 
pinan kursus dipegang oleh dja- 

' watan P. P. & K. Karesidenan 

Surakarta. (S. N.) 
—Tanggal 3/7 sedjumlah 350 

orang buruh pabrik rokok ,,Sumber- 
redjo” di Semarang telah mogok 

mitmenuhi tuntutan mereka menge- 
“nai upah pada hari libur. Tuntutan 
itu ialah upah buat melinting f 2,50 
tiap2 1000 batang rokok dinaikkan 
lipat dua mendjadi f 5,— 

ditransmigreer ditempat. 

kan transmigrasi keluar- ' 

| dari 

kan kepentingan2 usaha modal be- 

baru dan lalu pergi ke pabrik? . 

Perampok2 tsb: Pen ea apasih 'sukar dapat 
mpet dibawah t akan, dilakukan sampai 

telah dilangsung- . 

tu guru didaerah Delanggu, ba 

disebabkan pihak pengusaha tidak ' 

in telah tiba di Djakarta kamb 1gs wakil Djawatan Trans- 
nenterian Pembangunan Masjar: 

. ja ke daerah2 kolonisasi di Sumatera Selatan. Ia berkundjung 
abang tgl 17-6-50 jl dan telah menindjau daerah2 kolonisasi di 

(Palembang), 
longtataan dan Wayang Sekampung (Lampung). 

RI dari perdjalanan—pe- 

Kemumu (Bengkulu), 

  

 Pendjara terbakar, orang2 hukuman 
saksikan diri. 

Tg4 3 terbit kebakaran dirumah pen- 
ogjajan Listerik di Medan. Api 

    

terdapat banjak barang2 
Bi tikar, kapas, dll jang mudah 
terbakar, sehingga api sebentar 
waktu sadja mendjadi besar. Penga- 
wal pendjara dalam menghadapi 
bahaja api ini lebih dahulu bertin- 
dak mengeluarkan orang2 tahanan 
dan hukuman sedjumlah 298 orang 

“untuk diselamatkan, Tetapi sung- 
guhpun pendjagaan rapi, beberapa 
banjak orang hukuman tsb. dapat 

“melarikan diri: malam itu djuga 
dapat ditangkap kempali 5 orang, 

| Mereka dapat melarikan diri ka- 

rena lampu listrik dalam pendjara 
dipadamkan. Ant, 

—Persatuan - Djuru Kesehatan 
Indonesia jang anggotanja terdiri 

pegawai2 rumah sakit dan 
balai pengobatan dikota Bandjar- 
masin menjatakan akan mogok 

“tanggal 8 pagi, bila tuntutannja 
. semendjak tiga bulan jl tidak di- 
penuhi. P. D. R. I. tsb. menuntut 
dipindahkannja Dokter Soerti, ke- 
pala rumah sakit umum, jang 
dianggapnja tidak bidjaksana dalam 
pimpinan dan menuntut supaja 

mengangkat kembali puluhan djuru 
rawat dan pepaat jang telah 
dilepasnja. : : 

| didekat bengkel pendjara itu 

rang! 

masuk sekolah landjutan tingkat 
pertama didapat keterangan, bah 
pada tahun ini, anak jang lulus se- 
luruh keresidenan Surakarta ber- 
djumlah 2260 atau 29 pCt dari 7720 
pengikut udjian. 

Selandjutnja diterangkan, 
kebanjakan tjalon2 itu mendaftar- 

kan untuk S.M.P, dan Sekolah Gu- 
ru. Perhatian anak2 terhadap seko- 

lah tehnik tidak banjak,, hal mana & 
sangat disesalkan karena dim masa, 
pembangunan jarg akan datang, 

1 . 

tenaga tehnik sangat dibutuhkan. 
Diterangkan pula, bahwa pendafta- 
ran untuk sekolah dagang dan se- 

kolah kepandaian putri djuga sangat 
kurang. (Ant.) 3 

na Ta 

— Delegasi W. LD. F, ke Kongres 3 
Kowani. 

Kowani telah menerima kawat dari 
W.I.D.F. (Women's International Demo- 
cratic Federation) di Paris jang mene- 
rangkan bahwa W. I. D.F. akan mengi- 
rim delegasinja dari Paris, Holland dan 
“Tiongkok ke Kongres Kowani jad. 

Dalam pada itu dikabarkan bahwa 
Kowani menunda Kongresnja sampai 
pada bulan Oktober jad. 

Selain itu, Kowani mengabarkan ke- 
pada kita, bahwa kaum wanita Peran- 
tjis jang tergabung dalam Union of 

.Frens Women dengan konsekwen dan 
aktif berdjoang untuk kemerdekaan 
rakjat. Vietham umumnja dan wanita 

Vietnam chususnja. Seorang anggauta 
Parlemen Perantjis, Jeanette Ver- 
meesch, karena aksinja, dikedjar-kedjar 
oleh pemerintah. 

Wanita2 Belanda jang tergabung da- 
lam Algemeen Ned. Vrouwenbond te- 
lah mengadakan demonstrasi2 untuk 
kemerdekaan bangsa Indonesia, a.I.: 
suatu demonstrasi Nasional menuntut| 
Demobilisasi Umum: jang berarti peng- 

hentian pengiriman tentara 
ke Indonesia. (B. S-) 

  

Patokan Persewaan tanah 
sukar dilaksanakan. 

26 tjabang ,,Barisan Tani Indone. 
sia” jang meliputi 7 keresidenan di 

Djawa Tengah tg, 3/7 telah menga- 
patan2 dan kemungkinan2 jang Se- “ chiri konperensinja jang diadakan di 

Semarang sedjak tg. 1/7 jl. 
Atjara2 jang dibitjarakan antara 

lain mengenai konsolidasi organisasi 
kedalam dan soal2 persewaan tanah 
jang kelak akan diadjukan dalam 
Kongres BTI pada bulan Agustus 
di Semarang. 

Tauhid anggauta Pusat Pimpinan 
BTI jang hadir dalam -konperensi 
tsb. menjatakan kepada ,,Antara” 
bahwa patokan persewaan tanah jg 
baru itu, jaitu 15 kali dari biasanja 

t dilaksanakan dan 
pada 

achir tahun 1951 sadja, sebab BTI 
akan mengatur persewaan tanah di- 

dalam daerah2 jang terdapat banjak 
kebun tebu sbb: 

1. Petani jang mempunjai tanah 
(sawah) tidak akan menjewakan 
lagi tanahnja, tetapi mergka 
akan menanam tebu dan men- 
djual hasil tebunja itu kepada 
pabrik. 

2.Menanam tebu (atau memaro) 
“dengan hasil paroannja tebu itu 
“digilingkan kepada pabrik de- 
ngan beaja 2/3 an banjaknja 
“tebu itu. 

3. Djikalau petani ndrtu menjewa- 
kan sawah/tanahnja pabrik ha- 
rus memberi bagian dari keun- 
tungan pabrik. 5 

  

Mansur ' sangkal, 
Berhubung dengan berita jang 

mengatakan Dr. Mansur berniat per- 
gi keluar negeri dan akan diadakan- 
nja koordinator dan bestuurscollege 
untuk Sumatnra Timur. lebih djauh 
dari pihak NST dikeluarkan sebuah 
komunike jang mengatakan Dr. 
Mansur tidak barniat akan pergi 
keluar negeri dan bahwa tentang 
maksud uetuk mengadakan koordi- 

nator untuk mengepalai suatu bes- 
tuurscollege, Pemerintah NST belum 
mengetahui apa2 dan djuga belum 
menerima sesuatu konsepsi atau 
rantjangan tentang koordinator dan 
bestuurscollege tersebut dari Peme- 
Ea pusat. Ant. 

BUKAN VOORSCHOT TAPI HADIAH - 
LEBARAN. 

Sidang Dewan Pimpinan Serekat 
Buruh Textiel Propinsi Djawabarat 
baru2 inn memutuskan mentjabut 
kembali peranan voorshoot buat 

lebaran. 
Dewan pimpinan itu sekarang me- 

madjukan tuntutan kepada semua 
pengusaha tenun, bahwa pada per- 

- mulaan bulan Djuli semua madjikan 
harus memberi hadiah lebaran beru- 
pa uang hadiah sebesar upah satu 
bulan, dan exstra ditribusi berupa 
pakaian dan makanan.— 

' dari Kongres Maluku di 

  

PANITIA PASAR MALAM 

AMAL SEMARANG DIBENTUK 

Di Semarang telah dibentuk 
Panitia Pasar Malam Amal, jang 

jono Hadimoto Walikota Sema- 

rang. Meskipun belum 

bahwa ! 

“ 

Tk 

     

Bolandal "» 

Dari Panitia Pemerintah Udjian " 
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Pengurus Besar Persatuan Kebangsaan Indonesia Iriaf/ di S di S 

      

    
    

     
    
      

     

     
       

   
      
   

    

    

(klise Kempen) 

  

Komite perdamaian dunia dibentuk. 
& 

Komite Perdamaian Dunia diben- 
tuk di Djakarta, terdiri dari orang2 
dari berbagai golongan dan organi- 
sasi jang individuil mendjadi ang- 

gota. Komite ini dalam bentuk dan 
susunannja bersifat sementara dan 
dimaksudkan uniuk diperluas dgn 
anggota2 lebih banjak lagi sehingga 

dapat meliputi seluruh masjarakat 
Indonesia, tiada memandang aliran 
politik, kebangsaan, agama atau 

kejakinan. 
Maksud Komite Perdamaian Dunia 

ialah setjara aktif melakukan aksi 
baik kedalam maupnn keluar untuk 
menentang akan berkobarnja perang 
“dunia ketiga dan mentjegah rakjat 
“Indonesia turut serta terseret dalam 
.perang kolonial atau perang impe- 
rialis, Sebagai tindakan jang per- 
tama Komite akan melakukan pe- 
nerangan2 kedalam dan mengum- 
pulkan tanda-tangan sebagai pernja- 
taan anti-perang dan pro perdamaian 
serta setudju akan maksud Komite 
Perdamaian Dunia, dan keluar me-. 
njatakan kepada UNO dan Rakjat 
sedunia tentang opini umum di In- 
donesia jang menentang perang ko- 

.-Ionial atau perang imperialis. Komi- 
te ini dipimpin aleh pengurus harian 
terdiri dari sdr2, Islam sebagai ke- 
tua. Nj. Kartowijono wakil ketua, 
Hartojo sebagai sekretaris I, dan 
sekretariatnja ada di Gg. Tengah 29 
Djakarta. (Ant.) 

diselenggarakan oleh golongan EXPOSISI ' PEMBANGUNAN 

“Indonesia dan Tionghoa, diketu-, KEDU. 
ai oleh Oei Thay dan sebagai 
penasehat antaranja Mr. Kusbi- DENGAN bantuan pelbagai 

matjam Djawatan didaerah Ma- 

ditetap-/ gelang, maka mulai tanggal 9 

kan, menurut keterangan pihak Dul jad. dihalaman Tjandi Bo- 

jg bersangkutan, modalnja Il. k. robudur akan 
f 250.000,— jang terdiri atas usa 
ha gotong-rojong para. importir/ 
pedangang besar. 

Pasar Malam akan dibuka dlm ' 

bulan September jad, jang 'penda ' 
patan keuntungan 10096 untuk. 
amal, antaranja untuk Makam. 
Pahlawan, perguruan Tionghoa 
dll usaha sosial. 

Didapat keterangan, bahwa 

bentuk Pasar 'Malam akan dibi- 
kin besar2an-jang belum pernah 
terdjadi di Djawa Tengah. 

Mungkin panitia tsb. akan ber- 
sifat permanen seperti panitia 

Jaarmarkt”. 

' diselenggarakan 
. expositie pembangunan. 

Dalam exposisi jang dengan 
resmi akan dibuka oleh Bupati 

“ Magelang R. Judodibroto, akan 
' dipertudjukkan dan didjual pel 
bagai matjam barang hatsil pe- 
kerdjaan dalam lapangan  perin- 

| dustrian, pertanian, pendidikan, 

| penerangan, dsb. 
— Dari kalangan jang bersang- 
kutan diperoleh keterangan, bah 
wa mulai tanggal 5 Djuli ini, di 

Purworedjo diadakan latihan tja 
'lon2 Pemimpin Pandu Rakjat 
Indonesia. Latihan tsb. diadakan 

buat lamanja seminggu. 

  

Sekitar Missi ke 
Syranamual, anggota B. Pp. K. 
P. jang tiba di Makassar ba- . 

ru2 ini dengan kapal ,,Plancius” 
menerangkan pada ,,Antara”, 

baliwa missi persaudaraan ke Ma 
luku Selatan sedjak Leimena te- 
iah ditolaknja untuk 'memimpin- 
nja, atas permintaan jang sangat 

Maka- 
sar, maka ia terpaksa tolong me- 

njusulnja walaupun ia sendiri tak 
duduk didalam missi itu. 
“Missi tsb  beranggota lima 

oranf, diketuai oleh Tupomahu. 
Disamping itu Major Pieters 

menerangkan, bahwa berita2'jang 
ditangkap dari Ambon menjata- 
kan, bahwa ,,RSM” akan meno- 
lak sebuah missi jang didatang- 
kan dengan mempergunakan alat 
pengangkutan RIS dalam tjorak 
dan bentuk apa djuga. Mereka 

Maluku Selatan. 
hanja akan terima missi jang di- 
angkut memakai kendaraan ber- 
kebangsaan Belanda atau Ame- 
rika. Ant. 

»sKESATUAN AKSI UMMAT ISLAM 

SEMARANG” PROTES. 

Dalam rapat umum jang diselenggara 

kan oleh ,/Kesatuan Aksi Ummat Islam 

Semarang” pada tg. 1-7 malam dipendopo 

kabupaten Semarang jang dihadiri Ik. 

10.000 orang oleh beberapa pembitjara 

dikupas soal2 demoralisasi, -Perdjudian 

dan keamanan, dalam mana ad. ditjela 

dan diprotes dapat dipergunakannja hak 

kekuasaan negara untuk melindungi ter- 

selenggaranja perdjudian dan dituntut 

dibebaskamnja pemuda2 Islam jg ter- 

sangkut dalam aksi pembakaran gedung 

roulette di Semarang jl. 

Mentjegah rakjat Indonesia terseret dalam perang. 
# 
  

Pembela Perdamaian Dunia” 
Semarang 

Di Semarang tg. 3/7 telah diben- 
tuk panitia ,,Pembela Perdamaian 
Dunia” atas inisiatip beberapa ka- 
langan buruh, tani, pemuda, wanita 
dan golongan Tionghoa dengan 
Atma dari Sobsi sebagai ketua 
sekretariat dan beberapa orang 
lainnja sebagai anggota penerangan- 
nja. 
PPD Semarang merupakan anak 

tjabang PPD didaerah Rep. Indonesia 
jang berpusat di Jogjakarta. Ant. 
—Kongres Serikat Buruh Laut 

dan Pelabuhan jang ke-3 akan di- 
langsungkan tanggal 27-31 Djuli 
di Malang. Atjara terpenting dari 
kongres tsb. ialah tentang fusi dan 
reorganisasi Sarekat Buruh Laut 
dan Pelabuhan. 

SAMBUTAN RUSLAN ATAS HARI 

KEMERDEKAAN AM, SERIKAT. 

Bertepatan dengan hari Kemerdekaan 

Amerika Serikat tg. 4 Djuli dimuka tjo 

rong Radio Nasional, Ruslan Albdulgani, 

sekretaris djenderal Kem. Penerangan 

RIS, atas nama Menteri Penerangan me 

ngutjapkan kata2 sambutan dalam bahasa 

Inggeris ditudjukan kepada rakjat Ame 

rika dan Pilipina. 

Sekarang ini — demikian Ruslan Ab 

dulgani — istilah demokrasi 
matjam2 artian. Demokrasi poli 

giannja telah kehilangan n 

dari masa lampau. Soal2 un 

hadapi bangsa2 sekarang sel 

adalah bersifat sosial dan el 1 

ka sering terasa-akan kebutuhan berla: 

kunja artian jang lebih luas dari istilah 

demokrasi itu. Ant. 

- Muzakkar letakkan djabatan. 

Sedjak tg. 2 jbl. Kahar Muzak 
kar telah meletakkan djabatan 

   

    

   
   

sebagai Overste T.N.I. Pihak Ko 
mando Militer telah menerima 
permintaan perletakan djabatan 
tsb. Disamping itu dalam sebuah 
decreet Panglima Kaliwarang di- 
njatakannja, bahwa terhitung 
mulai 1/7 semua anggota gerilja 
jang tergabung dalam K. G. S. 
S. telah bubar. Kemudian dila- 
rang membangunkan satu pasu- 
kan gerilja lagi, karena waktu 
peleburan dalam Apris telah se- 
lesai. Ant. 

WARTAWAN KONTRA 
PERAMPOK. 

Wartawan harian ,,Sin Po” Lim 

Poen Kie telah berhasil membe- 
kuk satu diantara 3 kawaman pe 
rampok jang bermaksud meng- 
angkut barang2 dari rumahnja, 
sedang 2 perampok lainnja mela 
rikan diri sebelum sempat berbu- 
at apa2. Ant. 

Pasar malam amal n.endapat 
gian besar 

Diperoleh kabar, bai wa Pasar 
Malam Amal jang diadakan di Ba- 

njuwangi pada tg. 3 hingga 16 jl. 
dan di D-ember pada tg. 9 hingga 
22 jbl. mendapat kerugian jang ti- 
dak sedikit, ialah Banjuwangi rugi 
f 14.000.— dan Djember f£ 37.000.— 
djumlah f 51.000.—. 
—Pimpinan harian jang distensil 
dan terbit di Banjuwangi,,Sari Beri- 
ta” mengumumkan, bahwa mulai tg. 
1 bulan Djuli ini ,Sari Berita' itu 
dihentikan penerbitannja, karena ke- 
habisan beaja. Lebih djauh diumum- 
kan pula, bahwa djika mungkin di- 
usahakan agar ,,Sari Berita” itu da- 
pat terbit lagi dibelakang hari. 

keru- 

  

   
   
    
    

     

   

Dia bersepatu 'roda.- 

n pada 

dia pen Su 

Jang untung Bean 

ops AP Nb. 

“Kadi kawannja baik hati untuk beri- 
Gundul sedikit permennja. 

Tapi sebelum selesai ,,ngemut", seko- 
njong2 topi Kadi Laguna terpaksalah 

tu sambil 
ngemut” dia: tag melajang Da se- 

    

  

   

  

  

    

Cara 
ANDERSON — 

  

      Capt. 1930, King Peatares Syndicrte, Inc, World rights reserved 
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P. B. Sarekat Sekerdja Kementerian 
Sosial berkeliling 

Menghadapi lahirnja Negara Ke- 

satuan dimara perlu adanja sesuatu 
sikap jang tegas dari fihak Buruh 
R.L., berhubung dengan akan didja- 
lankan penggabungan Kementerian? 
R.L.S. dan R.I., oleh Pengurus Besar 
Sarekat Sekerdja Sosial di Jogja- 
karta, diadakan perdjalanan keliling 
mangundjungi tjabang2-nja di selu- 
ruh Djawa dengan maksud untuk 
menjampaikan instructie, mendapat 
pemandangan2 dsb. dalam mengcon- 
solideer organisasinja, menudju ke 
kebulatan sikap dari seluruh ang- 
gauta2-nja, pegawai2 Kemanterian 
Sosial R.I. 

Sekalian akan disampaikan state- 

ment P.B. Sarekat Sekerdja Sosiak 
kepada seluruh tjabang, mengenai 

pendirian organisasi, mengenai poli. 
tik persoalan, dalam Kementerian 
Sosiai Negara Kesatuan nanti. 

Perwari rundingkan pelatjuran, 
Pada tg. 5-7 di Balai kota Jogja 

P. P. Perwari mengadakan pertemu- 
an dengan wk.2 organisasi2 dan Pe- 
merintah untuk mempersoalkan dan 
merundipgkan tentang hal2 jang 
mengenai 
Susanto Tirtoprodjo. 

Sdr. Darmosugito jang sudah12th. 

usaha berpengalaman dalam soal 
pemberantasan pelatjuran al me- 
ngatakan, bahwa sebelum tahun 1929 
kita tidak mengenal perdagangan - 
perempuan. 
Dikatakan bahwa baru sesudah 

th. itu Konggres wanita membentuk 

Perkumpulan mian Perda- 
g angan ala. Gone Anak-anak 

(P4A) jang diketuai Nj. Sukono 

dan kemudian pada 1931 diganti 
oleh Nj. Sukemi. 
P4 A itu muila2 memperhatikan 

anak2 sekolah jang terlantar, peme- 
riksaan pondokan anak2 sekolah, 
perdagangan wanita lama2 menudju 
ke djurusan jang lebih dalam. 
Menurut statistiek- orang jang 

mendjalankan pelatjuran itu 80pCt 

karena 
suami dan 5pCt. karena  pem- 
bawaan. $ 1 

Pertemuan membentuk sebuah 
komisi terdiri dari sdr. Dr. Sukardjo, 
Darmosugito, Nj. Hardjosubroto, 
sdr. Sudarminto Nj. Sahir dan Nj. 
Dr. Sardjito, jang berkuadjiban 
membentuk suatu Panitya utk. mem- 
berantas/mengurangi pelatjuran. 

Lulus Udjian U, |. |. 

Telah lulus udjian Universiteit 
“Islam Indonesia (UII) bagian aga- 
“ma tingkat persediaan sdr2 Suwali 
Sjamsuri dan A. Timur Djaelani. 

Ta D 
Pabrik Kulit digedor, 

Dengan pura2 akan memindjam 
truck pada 3-4.Djuli dj. 7 malam 
7 orang jang menamakan dirinja 
anggauta TNI dan bersendjata pis- 
tol, dapat memasuki pabrik kulit 
didjalan Kerkop Jogja, 
Orang2 jang berada didalam pa- 

brik itu disuruh mengumpul semua 
Pendjahat2 itu merampas perhia- 

san2 Nj. rumah dan terus melari- 
kan diri kedjurusan timur sambil 
membunjikan pistol dua kali. 

Ditaksir barang2 jang dilarikan 
itu Ik. f 10.000,—. 
Hingga sekarang perkara itu ma- 

sih dalam penjelidikan, 

Upatjara penutupan kursus Pandu. 

Pada tg. 27-6 hingga 4-7 di Jogja 
dilangsungkan Kursus Pemimpin 
Pandu Rakjat chusus golongan 
Kristen seluruh Djawa Tengah, Ik. 
40 orang. Upatjara penutupan kursus 

diadakan pada tg. 4-7 dengan api 
unggun di SMP. Terban. 

Pada tg. 6—13 Djuli di Purwore- 
djo djuga diadakan kursus sema- 
tjam itu bagi pemimpin2 pandu 
Diawa Tengah Selatan dan pelanti- 
kan Bahan. Pandu Rakjat Purwo- 
redjo. 

  

Lembaga Masjarakat dan 
Pertanian. 

Nanti malam djam 19,30, dirumah 
kediaman Dr. Tjoa Sek Ien oleh 
Lembaga Masjarakat akan diadakan 
tjeramah (causerie) tentang per- 
tanian Koperasi Buropa Barat dan 
di Indonesia. Tjeramah ini akan di- 
utjapkan oleh Menteri Pertanian Sa- 
djarwo, jang seperti. diketahui be- 
berapa waktu jang Jampau meng- 
hadiri Konperensi Karet Sedunia di 
Brussel. - 

R.R.I. Jogja. 
« PJUM'AT, 7 DJULI 1950. 

06.35 Pembatjaan Al-Gur'an dengan 
Tafsir. 

12.15 Siaran Dari 
Jogjakarta. 

13.15 Ruangan Rumah tangga. 
13.45 Krontjong siang hidangan Tja- 

haja Timur. 
17.05 Lagu2 kanak2 oleh G.S.R.M. — 

diiringi keluarga O.RJ. " 
17.50 Pengadjian. : 
18.05 Adzan Maghrib. 
18.15 Hal Penjakit 

Wakaf P.5. 
18.30 Dari Lajar Putih. 

    

  

  

Meseljid Besar 

Menular oleh 

19.30 Lagu2 Tionghoa Modern Ba 
Chang cs. 

20.15 Hidangan 
21.15 Hal Keb 
21.30 Langendr: 

»Penghibur “Hat 

n oleh ki Li 
go Le la 

Mer -Djenggo Leno, "3 

pelatjuran, dipimpin Nj. 

soal ekonomi, 15pCt. karena 
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dan sebagai manusia.“ 
ju betul dengan seJala 

5 ri terhadap suaminja. Me 

Setiabudi nasionalis besar 
£ besar. « g 

   

eh “ad e 

'kawat Presiden Sukarno pada 

ikimi akui saudara sebagai sa- 
orang “bapak politik nasionalis- 
  

ydjemahan Harumi : 

1 he - nationalisme San 

tu kan tidak betul. 
Karno: D. D. diakuinja sebagai seorang 

| Bapak nasionalisme, disamping bapak 

0 (nasionalisme) jang lain2. TES 

D5 Kesalahan terdjemahan itu niengura- 

| ngi kebesaran figuur D. D.! Bukan me 

| nambah semarak. Sa : 
| Kalau ditafsir setjara Freud, nampak 

Dad membusungkan dada: akulah ba 

Oom-nja nasionalisme sadja? 53 

3 Kalau Berabe sih 

Tt . nalisme 14 
ht 

aa 

$ - X « f 

| Sdr. Slamet, Ledok Tukangan Jog- 

». ja, kemarin berikan sumbangan f 7.50 

| untuk Komite Meringankan Kesengsa- 
aan Rakjat Vietminh jang diketuai 
Dr, Tjoa. Pi San Sale 

Baik, Bung. Slamet, uang itu diterus 

Rudjito, benda-hari ko — kan kepada Pa' 

mite tsb. 

Sumbangan pertama datang dari sdr. 

“SLAMET. Mudah-mudahan usaha ke- 

in ini seferusnja selamet. 
E          

    
   

   
     

     

   

  

    
     

   
    

    

  

    

     
      

  

 manusiaan 

Mn Gen Man 

SEKITAR LISTRIK MATI. 
2. Dari Pimpinan Djawatan Lis- 

0.0 trik di Jogja sdr Utojo kita men 

200 dapat keterangan bahwa gang- 

guan listrik kemarin “dulu itu tis 

dak hanja di Jogja sadja, tapi 

d Magelang dan Solo pada 

aktu itu tidak mendapat ali- 

: ran listrik. 0 Kp 2 Sei sh 

|. Gangguan itu adalah jang ke 
| tiga kalinja sedjak kembalinja 

Republik Indonesia ke Jogja. 

. Buat kota Jogja dan Solo se- 

|. lama gangguan itu diperguna: 
| kan mesin listrik darurat di 

tempatnja masing2. Jang men- 
| dapat aliran kemarin dulu itu . 

| di Jogja jalah-djalan2 dikota, 
“rumah pendjara, RRI Preside- 

: “akan mengund 
ington, bahwa' Konfederasi 

pulkari kekuatan. : 
angan internasional untuk perdamaian, 

but 

agressi jg. dilakukan oleh komunis Ko- 

TE Hanan 1. feasUtara pada waktu ini, lebih2 dari 

terselip salah dalam ter- - pada “diwaktu jang sudah2 perlunja per 

kembangan jang lebih landjut dari se- 

| sikat 'sekerdja demokrasi jang 

Asia, dan menjebabkan perlunja diam- 

bil tindakan2 untuk membantu serikat? 

'sekerdja tersebut didalam menjusun ke- 

& giatannja dengan djalan mengadakan or 

na | ganisasi kedaerahan jang effektif, dan 

wij zien in u de vader van het untuk menjusun rentjana untuk ,.mem- 

Maksud Bung 4 

kan di Washington leh Congress 

Industrial Organization 

Federation of Labour, dua organisasi bu 

ruh 

mendjadi - anggauta 

dua serikat buruh tsb. pun djuga akan 

nasionalisme Indonesia! Aku! Aku! .mempunjai wakilnja dalam delegasi jg. 

anfas apa Dr. Sudiro Husodo tjuma | “akan dikirimkan ke Asia ini. 

(5 CO “ialah John Brophy, direktur De- 

tiuma anaknja nasio Wan CIO, wakil AFL ialah Gordon 

PA RAR “Chapman, seorang pemimpin serikat bu 

ruh negara, daerah dan kota. 

ley dari British Trades 

“gress: Roger Dekeyzer dari Perserika- 

tistf menetima berita dari Wash 

nal “dari Serikat Buruh Merdeka -mengumumkan, bahwa suatu delegasi 

buruh dari lima negeri telah bertolak dari Brussel untuk mengundjungi 14 

negeri Asia, termasuk djuga' Indonesia. 

Ikan ,,kekuatan jang dahsjat dari ger 

Didalam keterangan I.C.F,T.U. terse- 

dinjatakan, bahwa perbuatan2 

kuat di 

    
an jang tjepat lagi men- 

of 

dan American 

jang besar, “jang kedua-duanja 

RGRIL.U. Ke: 

Wakil 

Wakil jang lainnja ialah J. W. Dal- 

Union Con- 

tan Umum Buruh Belgia: dan Deven 

Sen dari Congress Serikat /Sekerdja Na- 

sional India, jang akan menggabungkan 

diri didalam rombongan ini djika rom- 

bongan ini sampai di India. 

ICFT telah menetapkan lima lapa- 

ngan jang harus diselidiki oleh delega 

si tsb., diantaranja — ialah menjelidiki 

.luasnja dan tjara2 perembesan komu- 

nis jang dimaksudkan untuk mengguna- 

kan tjita2 nasional dan sosial dari rak- 

jat Asia guna tudjuan politik komunis 

jang bersifat merusak. Dan selandjut- 

nja menjelidiki tjara jang paling baik 

untuk memberantas kegiatan jang se- 

matjam itu” 2 ie : 

Diduga bahwa pekerdjaan missi ter- 

sebut akan berlangsung selama dua bu- 

lan'dan akan mengundjungi Pakistan 

Barat dan Timur, India, Djepang, For- 

mosa, Burma, Thailand, . Indo-China, 

Hongkong, Pilipina, Indonesia, Singa- 

pura, Malaja, Ceylon dan Iran. Demi- 

kian berita USIS. 

Seperti diketahui ICFTU didirikan dis. 

London pada 'achir tahun 1949 sebagai 

imbangan terhadap WFTU. Berdirinja 

ICFTU adalah salah satu akibat dari 

pertentangan antara Amerika Serikat 

den Rusia jang mendjadi semakin ta- 

djam sedjak berlakunja Rentjana Mar- 

'Maksudnja untuk berusaha mengum- 

akan demokrasi “di Asia dalam perdju- 

kemerdekaan dan keadilan Sea : 

      

   

   

    

   
   

        

     

    

  

   

   

  

   

     

   
    

    
   

  

   

  

    

   
   
   
   

    

     

2 0 

0 djam 8 malam dan berachir pa 

D0. da tg 6-7 sekira djam 1 siang. 

2 DJENDRAL MAC ARTHUR. 

—0 0 dalam daerah 

2 2 20 Pasukan2 Korea Utara terus mengada 

3 £ 

|. man alat2 melintasi sungai Han kedae- 

2 nan dan Kraton. shal! bagi negeri2 Pe 

| Gangguan dimulai pada tg 5-7 . PE 

MANOUVRE BESAR2AN ANG- 
KATAN LAUT NEGARA2 

5 BARAT. 

Kementerian Angkatan Laut Inggris 

mengumumkan pada hari Rebo, bahwa 

kesatuan? angkatan laut Ulni Barat 

akan mengadakan manouvre besarZan 

pada permulaan bulan ini. 

. Tanggal kapan latihan2 itu akan di- 

mulai, tidak diumumkan, tetapi segera 

terdapat dugaan2, bahwa latihan2 ter- 

sebut akan men-tjoba tindakan2' jang 

akan didjalankan dalam blokkade ang- 

katan laut PBB terhadap Korea. (Ant. 

EP 3:5 

  

| KOMINIKE MARKAS-BESAR —, 

Se “Pasukan2 Korea Utara telah menga- 

| dakan serangan umum di medan pertem 

| puran Suwon, sedangkan pasukan2 lain 

nja meneruskan gerakannja mengepung 

segitiga Yongdongpo- 

Inchon-Suwon, demikian antara lain ko 

munike markas besar djenderal Mac 

Apihur pada hari Rebo. 1 

2 Disebelah tenggara Suwon kesatuan? 

' Utara-dapat memukul mundur pertaha 

“nan Korea Selatan “hingga kepegunu- ———— 

|. ngan2 diutara Osan. BANTUAN UTK. KOREA DLM. 

PARLEMEN INGGRIS. 

Perdana menteri Inggris, Clement “kan penjerangan2 kearah selatan  'se- 

|. dang kolone2 jang berada disajap timur  Attlee, Pada hari Rebo berusaha me- 

jakinkan "partainja sendiri, Partai Buruh 

Inggris, untuk membantu intervensi Ing 

gris dlm perang Korea. 

Partai Konservatip dari Winston 

Churehill serta Partai Liberal telah 

menegaskan kepada Attlee bahwa kaum 

opposisi akan menjokong dan menjetu- 

djui dipergunakannja kapal2 dan pesa- 

wat2 Inggris dalam perang Korea. 

' Mengenai hal ini akan dilakukan pe- 

mungutan suara dalam parlemen 

Rebo malam. Attlee telah berseru su- 

paja seluruh parlemen dengan bulat me 

“njokong tindakan pemerintah itu. 

'Sebagai diketahui sajap-kiri Inggris 

menentang turut sertanja Inggris dalam 

peperangan. (Ant. UP.) 

2 Mp. 5 
“ 4Adanja gerakan2 tentara dan pengiri- 

: -rah2 jang baru direbut, menundjukkan, 

5 | bahwa kini sedang dipersiapkan suatu 

serangan jang haru, (Ant. UP). 

— KAPAL EVERTSEN. 

| Berhubung dengan berita2 ig. 

mengatakan, bahwa kapal pe. 
rang Belanda Evertsen jang ki 

'diperairan Indonesia 
gkat.ke Korea, Ko- 
ggi Bld. Dr. Hirsch- 
1 Ta ini djuga 

  

   

      

   

   
   
   

  

       

   

  

    

  

'res- 
: 

RAMALAN CHURCHILL 

5 “Winstot Churchill meramalkan — di 

DEN HAAG London, bahwa apabila kaum komunis 

juli jad. dapat menang di Korea, maka perang 

Komissaris dunia ke-lll akan petjah.  - 

lang- Kata Churchill, ,Bukannja suatu ke- 

wadjiban bagi kita sendiri, tetapi pula 

Tea “terhadap kepertjajaan kita “akan  susu- 

sla- nan kemasjarakatan — djika tidak ter- 

| hadap sesuatu pemerintahan dunia —. 

bahwa (dalam melindungi dunia terha- 

gal lagi. — Ant-Rtr. 
  

| kantor utk mengurus pensioen- 

pada 

uatu peperangan agressi, kini kita 

NN an epeaanap 

PBBRAPA PENTOLAN PE- 

RAMPOK TERTANGKAP. 

£ Berhubung banjaknja peram- 

..pokan disekitar | daerah Majge- 

“lang seperti jang dalam minggu 

ini terdjadi di Blondo, Putjang 

dan sebagainja dimana antara 

s nja telah digondol barang2 se- 

are harga ribuan rupiah, Komisaris 

Polisi Sutarto menerangkan ke" 

pada Kedaulatan Rakjat karena 

kenaikan kriminaliteit didaerah 

kabupaten Magelang mungkin 

disebabkan karena pembersihan 

disekitar gunung Merapi Wan 

Merbabu. 

Pembersihan sedjak achir 

bulan Juni jl. jang masih dilaku 

kan terus dikabupaten Magelang 

hingga. kemarin dulu telah di- 

tangkap 5 orang jang mendjadi 

biang keladinja perampokan2 

itu sedang pada tg. 6 Djuli hari 

siang telah diperintahkan oleh 

pimpinan - kepolisian Magelang 

untuk menangkap beberapa 

orang jang diduga turut serta 

dalam pengatjauan itu. - 

Mengenai daerah2 dekat gu 

nung Merapi dan Merbabu di- 

terangkan bahwa keamanan tlh 

kembali didaerah2 tsb sehingga 

penduduk jang tadinja banjak 

jang mengungsi telah berangsur 

angsur kembali ketempat asal- 

nja, sedang di Srumbung dan 

Sawangan tih Hiadakan pos pen 

djagaan kuat. 

     

  

PERKEBUNAN2 BESAR DIDJAWA 
BARAT. Tin 

Anggauta BP KNP Sumarto jo kini dlm 

kedudukannja sebagai anggauta .Komisi : 

Pemerintah Republik Indonesia untuk z 

Pengembalian Hak Milik Asing menga: 

dakan penindjauan diberbagai perkebu- 

nan besar (cultuur-ondernemingen) dida - 

erah Bogor, Sukabumi, Tjiandjur dan. 

Priangan. 

Sesudah mengadakan  kundjungan ke 

berbagai daerah perkebunan didaerah 

Bogor: Sumartojo menjatakan bahwa s0 

al pengembalian perkebunan didaerah 

tsb tidak begitu sulit sebagai jang kita 

dapati di Djawa Timur dan Tengah. 

Didaerah Djawa Timur dan Tengah 

itu Vidak sedikit bagian2 besar dari per-: 

kebunan2 kini mendjadi kampung2 tem 

pat tinggal rakjat. Karena dalam hal tsb 

ada berbagai pengusaha perkebunan tsb 

terlalu teguh memegang pada huruf dan 

kata2 persetudjuan di KMB mengenai 

soal pengembalian hak2 tsb. maka kkini 

timbul kesulitan2. 

Menurut keterangan2 dari sumber lain 

maka keadaan perkebunan2 di Djawa Ba 

rat dengan beberapa perketjualian (dibe 

berapa daerah pertempuran antara pasu 

kan Apris dan gerombolan2 bersgndjata 

liar) tampak Iebih ,,gesettled” daripada 

perkebunan2 di Djawa Timur dan Te- 

ngah. Ini disebabkan antara lain, karena 

sebagian besar perkebunan2 di  Djawa 

Barat itu sudah Jebih lama ki: abali ke- 

pada pengusaha2nja semula. 

Di Djawa Barat kini mendjadi soal CA? UTK, PERKEBUNAN. 

« pula adanja tanah2 partikelir, Menurut 

- keterangan hal ini akan diselidiki pula Menurut keterangan pihak jang 

oleh komisi diatas itu. Ant. 18 “ngetahui, maka dalam kwartaal peng- 

habisan dari tahun ini di Bogor akan 

dibuka sebuah kursus utk. mendidik te- 

.naga2 muda Indonesia keluaran Seko- 

“Tab Menengah jang. kelak akan ditem- 

“patkan distaf perkebunan2 besar (cul- 

KURSUS UTK. MENDIDIK 'TENA- 

me- 

TN 

  

   
   
   

      

pB POSTEL MENJESA 

Kemarin PB Serikat Buruh 
Jogjakarta mengadjukan pet 

mengenai tjara pengluaran . Keus 1 

voorschot Lebaran oleh keme iteri 

uangan Republik Indonesia b 

wai negeri jang non dan co. 

sebut menjatakan tidak bidjaksananja 

pemerintah, demikian PB pada 

“PB Postel mengusulkan hendaknja se 

luruh buruh dan pegawai diberikan ha- 

diah, pula pemberian dimuka dari back-. 

pay-hendaknja diberikan pada. “waktu2 

“selain menghadapi Lebaran. 

tuurondernemingen). 

Kursus tsb. jang lamanja Ik. 6 bu- 

lan hingga setahun akan menerima 100 

Jang 
pengusaha2 perkebunan dgn. 

pemerintah RIS. Ant. 

“INDRA" 

jara ter- pemuda. mengusahakan” ialah 

bantuan 

  

aa 

TUGAS BARU. 

Dengan keputusan Kem. Keu 

angan R.I. tgl.'6-7-50 tw. R. Ka 

darisman jg mendjabat thesau- 

rier muda, diberi tugas baru utk 

merijiapkan segala sesuatu jang - 

berhubungan dgn pembentukan 

  

Ini malam dan 

berikutnja 

main dj. 5—1—9: 

MATINE djam 10. 

fonds. | 

TJATJAR DAPAT TERTJEGAH 5 

' DIDAERAH BANDJARMASIN. 22 

Penjakit tjatjar jang sedjak bl. 

jl. mendjalar didaerah Bandjar- 

masin dpt dihindarkan dgn- tje- 

pat dengan djalan melakukan pe 

njuntikan dimana-mana. Mereka 

“jang kena dihinggapi penjakit 

itu, jang djumlahnja tidak - sam- 

pai 50 orang, dipelihara terasing 

dipinggir kota. . 

Sekali ketawa, terus 

menerus ketawa. 

PERFEBI. 

   

  

     
    

    

    
' Woegie jg beriram 

    

      

        

Ini malam sid 12 Juli. Utk umum. 
  

  

17 th, keatas Ini malam 
| 

dj: 5—T— m berwarna. | dj: 5—71—9 harga kartjis biasa 

aa 2 MUG » ' Utk anak2. Sek. Rakjat tiap dj: 

Pulau Pelangi »pasi segala umur. (rata? f 0.50 
tiap anak). 

| KEADJAIBAN TARZAN 
| (Tarzan desert Mystery) 3 

PARZAN muntjul di Sahara dari 

hutan-belukar beserta anaknja 

dan Chita -mentjari obat utk is- 

| terinja jg sakit. Tarzan ditahan 

pertjintaan. Dibawah sinar bulan oleh kaum Nazi jg mengatjau di 

purnama kumpulan dansa Boegie- Mesir, Rakjat Mesir pun bentji 

a, Dorothy La- pada kaum Nazi. Tarzan melawan 

| kaum Nazi dan terdjadilah per- 

kelahian jg hebat dan seru Tn 

(Rainbow Island) 

Dengan DOROTHY LAMOUR. 
Lona (D. Lamowr) gadis jg ter- 

tjantik di Pulau Pelangi dia me- 

nolong ketiga orang2 USA jg Ke- 

sasar. Satu diantara mereka di- 

anggap sbg. Dewa pulau Pelangi. 

Kemudian terdjadi keributan hal 

  

  mour berdemonstrasi di dlm air. 

Saksikanlah! — Saksikanlah !   
        4 
      

  

  

  

    

    

1: : 1 

— Toko ,DAMAI — 
Margomuljo 11 — Jogjakarta Telp. 531. 

BOEKHANDEL 
TERIMA BARU!!! 4 

Segala matjam2 KERTAS 

ALAT2 KANTOR dan SEKOLAH 

SCERUFBLOCS - BUKU: NOTITIE : : 

BLOC NOTES Suk 

Losse nummers LIFE & TIMES Ng 

AWAS!! 
: , 5 

BUKU2 PENGADJARAN sedikit hari akan DATANG lagi 

TEXTIEL 
si 

Djuwal segala LAWE dan BATIK : 5 

SARONG matjam2 
4 

25-17 MORI BATIK. 
  

  

  

Pe aa an 

   

  

Harian kita jang terbesar diseluruh I 

harian »ME 
Mulai bulan ini bisa diterima pada hari terbitnja. 

  

   

  

     

  

Berhubunganlah dgn, tilp.: No. 535 Wirogunan 27, Jogia. 

4 

Mr. RUM akan muntjul mendadak : 

dalam 

  

   

    

    

JEAN PORTER » 

    

    

FRANCES 

RAFFERTY 
ROBERT 

ta - 1 ig 2g . « 

ara 2 pian SEE PAN     
WARNER ANDERSON « “RAGS" RAGLAND » MIKE MAZURKI 3 

Screen Play by Nat Perrin and Lob Breslow.» Original Story by Nat Perrin and Martin A. Gosch 

Directed by S. SYLVAN SIMON Produced by MARTIN A. GOSCH 

  Tetapi baru2 ini ternjata penja 

kit tsb. mendjalar kekampung2 

jang djauh dari kota dan sukar 

dikundjungi oleh menteri2 tjatjar, 

ditambah pula terhambatnja ke- 

giatan melakukan penjuntikan pa 

da beberapa tempat hingga telah 

beberapa orang jang mendjadi 

korban. 
"Karena bahaja tjatjar dsb. ba- 

ru2 ini dengan 'beslit acting kepa 

la daerah Dajak Besar, terutama 

Tjontoh seperti dibawah : 

Hari selasa tg. 18 Juli (hari Senin tg. 

jat” akan keluar sebagai nomor lebaran, jg akan 

“SELAMAT LEBARAN 
17 Juli ,,K.R. tidak terbit) s. k. Kedaulatan Rak- 

memuat djuga advertensi selamat lebaran 

  

  

daerah: Sampit, -dinjatakan. seba- 
Na : & ACHMAD 

OS z 1 “gai daerah tempat berdjangkit- dengan 

Keluarga nja penjakit tjatjar. 

KOMISI PHARMACOTHERAPIF 

Pada tg 4 Djuli 1950 oleh Menteri 5 

Kesehatan RIS sudah dilantik Komisi 5 ? 

Pharmacotherapie jang terdiri dari: 

SELAMAT LEBARAN 

1 Sjawal 1369. 

LX. 20 mm — F£T,50 

SOELAIMAN - 

e dengan 8 

KELUARGA. | 

Selamat lebaran 

1 Sjawal 1369 
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Ketua Prof Aulia, anggota2 Prof Dr P3 

A Grevenstuk, Dr Hanafiah, J.E. Buiter, 

| Drs Hartono, Dr A. de Mol van Otter- 

' Joo, Dr Suharto Dr Tan Eng Tie dan 

Dr Sumantri (Djawatan Kesehatan Ten 

' tara RIS). e 

Komisi ini diserahi tugas kewadjiban Ne 

seperti jang berikut: A. Mempeladjari 

MOH-SALEH | . 
dengan 

LUARGA 
Selamat lebaray. 

“ 1 Sjawal 1369 

KE 

  

  

lagi dan, kalau perlu, menambah daftar 

obat2-import, jang perlu bagi Indonesia, 

jang telah disusun oleh komisi jang di- 

sebut pada pasal pertama, jaitu berhu- 

bung dengan maksud pemerintah akan 

menjediakan lebih banjak devisen dari 

padg jang sampai sekarang diperguna- 

kan untuk membeli obat2 untuk Indo- 

nesia.   
      

2X 30:mm — f 20,— 

Teks advertensi dapat disampaikan langsung kekantor pusat Tugu 49 telp. 202 Jogjakarta, 

atau kekantor-kantor tjabang kami, 

Teks itu hendaknja Mn kami terima paling lambat tgl. 
5, 

14 Juli 1950. - dikantor pusat, 

TK 

  

  



  

   
   

  

    

  

   
    
   

    

Ka beo kan. 
“tidak bidjaksana 
Dan bukan untuk melaksa 
NT prinsip2 PBB. - 

  

2 

akan 

: $ 3. 

Dr. V-.K.R.V. Rau, ketua subkomisi PBB urusan masaalah2 ekonomi di 
ndia, berpendapat, bahwa ijara Amerika Serikat mendjalankan intervensinja da- 
m perang Korea adalah tidak bidjaksana. Rau mener: ingkan kepada pers sete- 

' mengutjapkan pidatonja jang ditudjukan kepada lembaga perh ubungan 'bang- 
2 disini, bahwa Amerika Serikat seharusnja menghadapi krisis Korea ta' usah 
ngan menjangkut-njangkutkannja dengan daerah2 lain dari Pasifik. 

Adalah djauh lebih baik terdjadinja, apabila soal Korea itu “dibatasi Seba- 
i suatu insiden antara Korea Utara dan Korea Selatan sadja. Formosa sama se- 

“kali tidak mempunjai kepentingan apa2 dengan agressi Korea Utara, demikian 

    

Bukan penglaksanaan 
prinsip2 PBB. 

—. Rau selandjutnja mengritik Ame- 
|rika Serikat sebagai raksasa jang 
dengan maksud2 jang tertentu men- 

' tjampuri urusan2 negeri2 lain dgn 
idak mempunjai rasa tanggung 

ab terhadap harkat2 jang ter- 
: dalam kerdja-sama inter- 

Kata Rau, intervensi Ame- 
ikat itu nampak lebih ditu- 
terhadap lawannja, Rusia. 
aunisme dari pada untuk se. 
elaksanakan prinsip2 Per- 
Bangsa2, jaitu djika orang 
ikan aksi jang dilakukan 
ika Serikat pada waktu 

ma “terhadap Formosa dan 
ina, 

kan, bahwa tindakan jang 
ian dengan Formosa dan Indo 

  

    
    

     

   
    

    

  

   

    

   

  

    

  

   

  

| Sampai pada tingkat untuk mendja- 
““Jankan aksi militer diseluruh dunia. 

'etapi menurut pendapat saja buk- 
ti2 tentang itu tidak ada, dimikian 

Uu. : 
& 

0.00. Djustru karena ini Nehru 
Oo setudju ? 

smentara itu berita “New York 
". dari djuruwartanja di 
ggton menjatakan pada hari 
bahwa keputusan Truman 

dalam pengumumannja mengenai 
Korea, jang djuga mengenai Indo- 
'China, adalah salah satu faktor jg 

. mendorong perd-na menteri Nehru 
Tt menjokong resolusi Dewan Ke- 

aman-an PBB. (Ant, UP.) 

    

    

“Prof. Saksena minta Parlemen bersidang 
untuk mempertimbangkan putusan 

Nehru tentang Korea. 

  

     

   

  

    

- Prof. Sibbanlal Saksena, pemimpin 
uruh jang berhaluan kiri dan ang- 

aen . India, menghadap 
enira Prasad 

  

    
    2 a Ss ewa da: 

men-untuk mempertimbangkan ke- 
“putusan kabinet jang menjetudjui 
“resolusi Dewan Keamanan PBB me- 
ngenai pemetjahan soal Korea. 
“Diduga parlemen akan bersidang 

'a2 dalam bulan September. (Ant, 

  

   

- KABINET OUEUILLE DJATUH LAGI 
1 

    
Kabinet Perantjis dibawah pim- 
inan Henri Cueuille, jang baru sa- 

dja terbentuk pada hari Minggu jl. 
setelah mengalami krisis beberapa 
waktu, djatuh lagi. @ueuille telah 
menjampaikan permintaan untuk 
mengundurkan diri kepada presiden 
Vincent Auriol. (Ant. UP.) 
“3 

Serangan Terhadap Djerman Barat 
— Berarti Serangan Terhadap Serikat. 

  

   

' Komisaris tinggi Amerika Serikat 
di Djerman, John McCloy, menerang- 
kan bahwa Djerman Barat tidak 
perlu mendapat djaminan formil da- 
ri pemerintah pendudukan Serikat 
mengenai keamanannja, karena Se- 
'ikat menganggap suatu serangan 

terhadap Djerman sebagai serangan 
rhadap mereka sendiri. 

| Dikatakannja pula bahwa ia tak 
pertjaja bahwa Sovjet akan mulai 
berperang, ,,karena Sovjet tahu - 
wa Amerika tidak menghendaki pe- 
perangan dan tidak akan serang 
Sovjet”. 

2 Ant. UP, 

Untuk Sementara Amerika Tak Akan 
Panggil Tentara Tjadangan. 

   
     
   

    

   

ara Amerika Serikat untuk 
ntara ini tidak bermaksud akan 
rintahkan pasukan2 tjada- 
ja supaja memanggul sendjata. 
sikianlah bunji maklumat res- 

kementerian pertahanan Ameri- 
pada hari Selasa sebagai sang-. 
n terhadap kabar2 jang disiar- 

tan dalam surat2 kabar tentang 
semugkinan akan diadakannja mo- 
ilisasi. 

2 Ant. AFD. 

  

    

  

Bisa» 

  

'2. Surat putusan harga tentang 

kabar harian dan     
   

dihapuskan.— f 

PEMBERI TAHUAN. 
NTANG harga2 maksimum untuk Langganan? pada dan Adpertensi2 Taatam surat2 kabar harian dan lain2 warta - berita jang tertera Galam surat putusan harga dari Menteri Kemaknfuran No. 263 ttg, 29 Djuni 1950 dan berlaku mulai 1 Djuli 1950.— . 

SE. Harga2 jang paling tinggi boleh diminta” atau diperhitungkan untuk langganan2 pada dan adpertensi2 dalam surat2 kabar ha- rian, mingguan, bulanan dan warta- berita, ialah sama dengan ukuran dari tg: 11 Maret 1950 ditambah paling banjak 30 pCt.— 
»larangan menaikkan harga 1950” ... mengenai harga ae pada dan adpertensi2 dalam surat2 

n2nja sebagai tersebut diatas, dengan ini 
Sar: t putusan No. 268 ini berlaku untuk seluruh Indonesia ST KEPALA KANTOR PENGENDALIAN HARGA. 

  

Korban Hari Nenerdukaia Amerika. 

Hari2 liburan berhubung dengan 
peringatan Hari Kemerdekaan Am- 
rika Serikat telah membawa koibin 
105 djiwa manusia melajang, seba- 
gai akibat ketjelakaan lalu-lintas, 
tenggelam ketika berenang dan se- 
bab2 beraneka warna. 

(Ant..UP): 

Pemerintah Korea Selatan Pindah 
Ke Chenju. 

Berita ,,Tass' mengatakan bahwa 
menurut siaran radio Tokyo, peme- 
rintah Korea Selatan telah dipindah 
kedudukannja dari Taejon ke Che. 
nju (Chonju), 80 km barat- daja 
Taejon. 

DEMONSTRASI KOMUNIS: 
AUSTRALIA. 

Kaum komunis Australia pada 

hari Selasa mengadakan demons- 
brasi dimuka kantor konsulat 
Amerika di Sydney dengan mem 
bawa poster2 Angkat” tangan da 
ri Korea, ,,Tidak ada orang2 un 
tuk Korea”, ,,Awas agressi Yan- 
kee” dsb. i 

Seorang diantara kaum de- 
montran ditangkap serta demons 
trasi dapat dibubarkan oleh poli 
si. Ant. i 

PEMOGOKAN  MERADJALELA DI 
INGGRIS. 

10.244 Buruh tambang? batubara 
di Scotland mengakui, karena pihak, 
pimpinan pertambangan tiduk mau 
menaikken upah 490.000 buruh jang 
rendah itu dengan 15 shilling dalam 
seminggunja. ran 

200 pegawai kereta api di Banbury. 
70 mil dari London, akan mogok 
pada aghir minggu ini karena diada- 
kan perobahan2. dalam peraturan 
pensiun mereka: 100 masinis dan 
stoker distasion Paddington, Landon, 
menjatakan akan ikut mogok pula. 
Sementara itu, pemogokan jang 

terdjadi dikalangan pendjual daging 
dipasar daging London ketika ming- 
gu jang lalu. masih terus berlang- 
Sung, malahan ditambah lagidenga1 
200 pekerdja rumah pemotorgan. 

2.000 tentara dikerahkan untuk 
melajani distribusi daging. (Ant.Rtr). 

Atilze akan bertindak keras terha- 
dap opposisi dalam Partai 

Buruh Inggris. 
Perdana menteri Attlee mengata- 

kan bahwa pemerintah Inggris te- 
lah memutuskan untuk ambil tin- 
dakan2 jang keras guna melenjap- 
kan opposisi ,,jg bertjorak merah” 
didalam Partai Buruh, dalam pem- 
bitjaraan soal Korea. 

Attlee mengantjam akan menge- 
luarkan tiap-tiap anggauta Partai 
Buruh, jang tidak setudju dengan 
diadakannja tjampur- tangan ber. 
sendjata PBB di Korea guna 
menghentikan serangan Korea Uta- 
ra. : 
Pemerintah minta pernjataan ke- 

pertjajaan dalam Madjlis Rendah 
pada hari Rebo, mengenai politiknja 
terhadap Korea. Ant. OP: 

SEKITAR GABUNGAN PARTAI BU. 

RUH SUROJO ABTDIN. 
Selain dari pada diatas, berkenaan de 

ngan berita2 jang mengatakan akan di- 
gabungkannja Partai Buruh (Abidin) de 

ngan Partai Buruh baru (Sarojo) di Dja 
karta, Sek. Dijen, Partai Buruh itu menja 
takan duduknja soal, jaitu bahwa Partai 
Buruh (Sarojo) sudah  sefakat akan 
menggabungkan diri kepada Partai Bu 
ruh jang dipimpin oleh Abidin. Pimi- 
nan Dewan Partai tetap dipegang oleh 
Partai Buruh di Jogja (Abidin), sedang 

« Sarojo akan duduk dalam Dewan Partai 
sebagai anggota tambahan. Djadi tidak 
akan sebagai ketua sebagaimana jang te 
lah dikabarkan. 

'BETULKAH INDIA TAWARKAN DJASA 
— “BAIKNJA KPD U.S.A. & SOVJET 72 

Berita jang mengatakan bahwa 
India telah menawarkan djasa2 baik- 
nja kepada pemerintah Sovjet dan 
Amerika, tidak dapat dibetulkan di 
London. “ 

Siaran komisariat tinggi India di 
London mengatakan bahwa apa jang 
dikatakan oleh wakil India di De- 
wan Keamanan, Sir Benegal Rau, 
katika ia diinterview oleh warta- 
wan2 PBB, ialah bahwa ,,India am- 
bil. tindakan2 untuk mengusulkan 
suatu pertemuan pada tingkatan 
tinggi dari wakil2 dua kekuasaan 
besar didunia, sebagai langkah per- 
tama kearah berkurangnja kete- 
gangan didunia sekarang ini,” 
Sementara itu menurut @djurubi- 

tjara kementerian luar negeri Ing. 
gris, mungkin utjapan Rau tadi ha- 
nja pendapat perseurangan Rau 
sadja! (Ant.) AFP. 

Sekitar pendjualan Al Our'an. 

Berhubung dgn berita ,,Antara” 
Semarang tentang soal »memper- 
djual-—belikan Al @ur'an jang tidak 
terlarang” lebih djauh Saifuddin 
Zjuhri wakil kepala Djawatan Aga- 
ma propinsi Djawa Tengah minta 
»Antara” siarkan sebagai tambahan 
pernjataarnja jang dirasa masih 
kurang djelas itu sbb. ,,Soal mem- 
perdjual—belikan Al @ur'an -oleh 
orang jang bukan pemeluk Agama 
Islam, djika hanja diingati dari su- 
dut ilmu dagang dan katja mata 
dagang. tentu sadja tidak ada la- 
rangannja. Akan tentapi dalam soal 
Al @ur'an itu, Stngguhpun tidak 
ada larangan, crang djangan melu- 
pakan faktor2 psychologie, umpa. 
manja: perusahaan menjinggung 
kehormatan dan sebagainja, demiki- 
an pendjelasan Zjuhri, 

Pg. Kalibagor dan 
tanah. 

Sampai sekarang soal tanah me- 
rupakan kesulitan bagi PG. Kaliba- 
gor jang letaknja 6 KM. sebelah 
utara Banjumas. Kini PG, tersebut 
barulah mendapatkan sewa tanah 
51/2 HA di Karangnanas dan 17,82 
HA di Petir (Distrik Sukaradja) 
dan hanjalah dapat Gipergunakan 
guna penanaman induk-bibit. Untuk 
keperluan penanaman tebu tebang- 
an belum lagi didapat tanah. 
Tentang harga sewa tanah telah 

ditetapkan oleh Panitya Sewa Tanah 
mendjadi f 600.— HA. setahun, ialah 
10 kali harga sewatanah 1940—1942 
(Waj). 
—Baru2 ini Djawatan Agama Rep. 

Indonesia Banjumas telah mengar - 
djurkan kepada rakjat umumnja 
untuk memperbaiki kembali makam? 
jang telah rusak, chususnja makam2 
para sjuhada. (Wdj). 

Larangan menempel 
“0 @rack ! 
Baru2 ini polisi telah mengambil 

tindakan2 terhadap truck2 jang me- 
nganzkut penumpang2 selain pe 
ngangkutan barang?. Para penum. 
pang2 itu diturunkan dan dilakukan 
proces perbaal terhadap pengemu- 
di2nja. 
Tindakan tersebut diambil. kare-- 

. ha dianggapnja sebagai persaingan 
terhadap perusahsan2 bus ig mem. 5 
puajai trajek tertentu dan menda- 
pat izin pemerintah. 

Seperti diketahui, maka d: tahun? 
achir ini banjak truck? meng ngkut 
penumpang2, disebabkan karena 
kurangnja kendaraan bermotor. 
(Waj). 

  

Hakim: Kenapa kau bikin uwang 
palsu ?! 

Terdakwa: Sebak bikin uwang tu- 
len dilarang ?! 

Hakim: Sunggun terlalu! 
Baru sekarang sajamen- 
djumpai urusan seperti 
perkaramu ! , 

Terdakwa: Saja rasa perkara saja 
djustru boleh bibuat ba- 
han untuk menindjau 
kembali jurisprudansi. 

(Sukirkan ). 

& 

& 

Buruh 1: Gadjiku tiga hari sudah 
. habis! 

Buruh II: Masih bagus! Aku sebe- 
lum gadjian sudah habis! 

(Herry S. Puspojo, Solo). 
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» UNTIUK DAERAH JOGJA 

Korma 
RADING COMPANY LTD. djual kepada umum sampai 

Utara mengepung Selatan disegi- 
Bag 

“tiga Inchon-Suwon-Seoul 
' Pasuikan2 Korea Selatan jang 
'telah meninggalkan Suwon dalam 
keadaan katjau-balau telah meng- 
gabungkan diri dengan pasukan2 
Amerika, jang rupa2nja mentjoba 
menggagalkan gerakan tjatut pa- . 
sukan2. Utara kekota pelabuhan 
Inchon. 

Inchon djatuh. 

Sementara itu menurut siaran 
radio Fyongyang, Inchon telah dja- 
tuh ketangan pasukan? Utara. 
“ Menurut Seorang djurubitjara mi- 
liter di Korea, pasukan? 'Selatan 
jang telah tinggalkan Suwon, ke- 
mudian menjusun diri kembali di- 
sekitar kesatuan? tentara Amerika 
jang madju dari arah selatan. 

Pertjobaan pengepungan. 

Djurubitjara tadi menerangkan 
bahwa pasukan? Utara mengadakan 
2 pertjobaan untuk madju dari Su- 
won. 

Disebelah timur Suwon, pasukan? 
Utara lainnja memperdjuangkan 
djalan kepantai barat dan dengan 
demikian berusaha mengepung pa- 
sukan2 jang berada disegftiga 
Inchon,-Suwon. Seoul. 

Menurut komunike markas besar 
Mac Arthur, pihak Utara bertempur 
dengan pihak Selatan di Singal, 5 
mil timur Suwon, dan di Kumyang- 
jang, kira2 10 mil timur Suwon. 

50.000 pasukan2 Utara. 
Ditaksir bahwa djumlah pasukan 

Korea Utara ada 50.000 orang se- 
pandjang garis pertempuran jang 
pandjangnja 150 mil, mulai dari 
Inchon kesuatu tempat jang belum 
dapat dipastikan, jang letaknja 
dipantai timur. 

Pasukan Amerika lawan 
gerilja. 

Menurut kabar hari Selasa, pa- 
sukan2 Amerika untuk pertama kali 
bertembak-menembak dengan suatu 
gerombolan gerilja di Pyongtaek, 
kira2 20 mil selatan Suwon, dalam 
mana pihak Amerika memperguna- 
kan mortir. 
Menurut komunike Mac Arthur 

hari itu djuga, 25 buah tank Utara 
bergerak dari Kaeseng kearah Seoul, 
untuk ikut dalam pertempuran di- 

“dekat kota tersebut. (Ant. Up). 

  

TELAH LAHIR Tg. 22-6-1950 | 

: 

  

$ 
€ 

$ Anak kami jang kedua 

$ 'MURBOJANTO 
: Keluarga: 
t T. S. Soeparno 

2 Bintaran Tengah 9 Jogja. 
ALL LITE IIA EA 

PAKAIAN / 
Y RAPI: . 

TJEPAT : — 
PUAS!: 

PT AI” DENDJAIT & PENATU 

ol ELISA” 
JUDONEGARAN 78 DK 

    

     HB    

  

  

S. B. P.K. Berdiri di Indonesia. 

Di Semarang telah diresmikan 
berdirinja Komisariat ,,Sarekat Bu- 
ruh Perindustrian / Keradjinan” dgn 
Aris Munandar sebagai ketuanja. 
SBPK dibentuk baru2 ini di Malang 
sebagai fusinja ,,Sarekat Sekerdja 
Nijverheids Ambtenaren” (SSNA) 
dan pegawai2 Djawatan Perindus- 
trian Keradjinan jg belum masuk 
dalam sesuatu Serekat Buruh jang 
tersebar diseluruh kepulauan Indo- 
nesia, Pranoto dari Jogjakarta” 
dan J.F. Gultom dari Djakarta telah 
terpilih masing2 mendjadi ketua 
dan wakil ketuanja dan dGiwadjibkan 
menjusun formosi pengurus seleng- 
kapnja. 

Dalam kongresnja di Malang 
S BPK memutuskan antara lain 
S BPK tidak masuk dalam salah 
satu vakcentrale dan mengandjur- 
kan/mendesak supaja vakcentrale2 
seperti Sobsi, GSBI, GASBRI sele- 
kas munhkin mempersatukan diri 
dan kemudian SBPK akan masuk 
kedalam vakcentrale »Kesatuan itu 

Adapun SBPK antaralain mengan- 
djurkan kepada Pemerintah supaja 
pimpinan dan sleutelpositics dalam 
djawatan dipegang oleh Warga-nega- 
ra jang progressif, capabel dan ac- 
ceptabel. @ 

Ant. 
5 

  

— Djenderal major Graves BR. Er- 
skine, bekas komandan divisi ke-1 
pasukan2 laut Amerika, akan didja- 
dikan anggota missi militer Ameri- 
ka ke Indochina. 

Pesawat terbang XOGO, jang di 
katakan orang sebagai pesawat ter- 
bang militer jang terbesar didunia, 
ketika hari Senin telah melakukan 
penerbangan jang pertama kalinja. 

—Pesawat tadi bisa muat 400 pa- 
sukan dengan persendjataan dan 
alat2 lengkap, atau suatu muatan 
seberat 50 ton. Raksasa ini berme- 
sin 8, seperti jang dipergunakan 
pada pesawat pembom B-36. 

"3 Pend Djasmani: 

Inspeksi2 P.P. dan K, di 
Madiun, 

Menurut keputusan Kementerian 
Pendidikan, Pengadjaran dan Ke- 
budajaan di Jogjakarta, Kantor P.P 
&. K. Karesidenan Madiun mulai 
tgl 1 'Djuli 1950 dihapus- 
kan, dan sedjak hari tanggal itu 
djuga lahir di Madiun Instansi2 ba- 
ru jg chusus mengurusi pendidikan, 
pengadjaran dam kebudajaan. Instan- 

si2 ini berdiri autonoom dan lang- 
sung dJipimpin/diurus oleh Inspeksi 

P.Padan K Propinsi Djawa Timur 
di Surabaja. 

Inspeksi2 itu jalah: 2 
1. Inspeksi Pendidikan Djasmani 

Karesidenan Madiun dipimpin Sdr. 
Poedji dan 2, Isp. Sekolah Rakjat, 

4. Kebudajaan 
(Sementara dipimpin sdr. Poedji) 
dan 5. Insp. Pend. Masjarakat Ka- 
residenan Madiun dibawah pim- 
pinan Sdr. Wijono. 6. Insp.: Pend. 
Masjarakat Kota dan Kabupaten 
Madiun sementara dipimpin -.ole 
Sdr. Wijono. 

a Santana aan 

BERAPA KEKUATAN ANGKA- 

TAN LAUT SOVJET. 

Di Timur Djauh ? 

Angkatan laut Amerika kabar- 
nja sedang mengintai2 kapal2 se 
lam musuh di perairan Korea. 

Angkatan laut Amerika tak 
mau beri komentar tentang kekua 
tan angkatan laut, Sovjet di Ti- 
mur Djauh, tetapi kalangan ang 
katan laut mengatakan Sovjet 
Rusia mempunjai beberapa kapal 
dan tak mau mengatakan matjam 
serta berapa djumlah kapal pe- 
rang Sovjet jang ditempatkan di 
pelabuhan Wladivostok di lautan 
Timur laut Korea. 
Kalangan lain mengatakan Sovjet 
punja djuga satuan2 angk. pe- 
rang di Laut Kuning di pelabuan 

—Kementerian perdagangan Djeping 
mengalami kesukaran untuk menda- 
tangkan beras dari Korea, dan oleh 
sebab itu dirantjangkan supaja me- 
ngimport beras dari Mesir. Ditaksir. 
bahwa antara bulan Djuli dan Sep- 
tember, Djepang akan beli 50—60.000 
ton dari Mesir. 

  | 

| 

Baru trima: 

100 
| 
| 

Juwelier 

13 7 

Datang di Semarang djangan lupa mampir : | 

Pe Berikut Reserve onderdelennja semua 
Horloges dapet 10 tahun Garantie- 

DEAING toroaer 
Kranggan Wetan 16 SEMARANG Telf. 1233. 

Sedikit hari akan membuka tjabangnja di JOGJAKARTA. | 

1 
| 

| 
) 
| 
| 

Matjem -Horloges untuk lelaki dan I- 
perempuan. | 

  

  
ADA SEDIA KAJU BAKAR, 

Kaju asal dari penebangan per- 
kebunan Potongan rata2 50 cm, dan 
ditanggung kering. Matjamnja: karet 
sengon, pola dan lain2nja, Pendjual- 
an setjara timbangan. Harga boleh 
berdamai, 
Djuga ada sgdia arang tjemara. 

Alamat sementara 

LIE HONG TOAN, 
Kranggan 59, 

  

Kontak Biro Perdagangan & Agentuur 
» PEMBANGUN " 

SILIRAN 3ta - JOGJAKARTA 
Mengerdjakan : : MEMEMNEMEMN ea nun... 

8  Membikin tjap kain. 
Memborong pekerdjasn. 
Penztu Istimewa 

Mengadakan perhubungan 
dagang. 

JOGJAKARTA, 

Kontak Biro- Perdagangan & Agentuur 
etua: 

7k—7. (SABAKIMAN) 

  

  

lenggal 16-7-1950 A 

FE 52. pbiik 
Permintaan tertulis ke 
Margakridangga 18a 

Jogjakarta. 

  

  

  

    
PEMBERIAN TAHU: 

"PUSAT" 

DENGAN NAMA: 
BETHESDA" 

Nama: RUMAH SAKIT 
| : MULAI TANGGAL 1 JULI 1950 

DIGANTI 
— RUMAH SAKIT, 

| 75-7 

JOGJAKARTA 

DEWAN PIMPINAN.   

:$ bikinan negeri 
harga dari Menteri Kemakmuran 

terhitung bungkusnja. 

Kwaliteit II (SIGNET, COCKATOO 

terhitung bungkusnja. 

bersangkutan. — :   

|. PEMBERI TAHUAN. 
Tentang harga2 pendjualan-etjeran maksimum dari ROKOK2 

ini jang ditetapkan dalam surat putusan 

262 dan berlaku mulai 1 Djuli 1950. 
ttg. 29 Djuni 1950, No. 

:$ Kwaliteit I (ESCORT, KANSAS dan THAMES). j f 1,25 tiap 20 batarg dan f 0,625 tiap 10 batang 

f 0,70 tiap 20 batang dan f 0,35 tiap 10 batang, 

Untuk rokok2 jang dibagikan menurut peraturan tentera dalam su- rat putusan harga No. 228 ttg. 11 April 1950, maka harga2 tsb. tidak boleh diperhitungkan lebih tinggi dari pada harga2-banderol jang 

Untuk keterangan? selandjutnja dipersilahkan melihat pada surat putusan harga No. 262 jang berlaku untuk seluruh 

KEPALA KANTOR PPENGENDALIAN HARGA. 

dan TIMO). 

Indonesia. 

  

  

Madjalleh2 
Amusante wkbl. f 0,90:Bella, modebl. m. 
Colliers f 2,75: Coronet f 3,40: 

Mandril f 3,05: 

Pengiriman tunai. 

Kebon Sirih 91.       
PENGUMUMAN. 

59.7 

Djanuari sampai dengan April 

De Uitkijk f 1,255 Film & Toneel f 1,10: 
Het Kind f 3,05: IHlustrated f 0,755 Int. Echo. f 1,50: Iris f 2,70:  Kath. II! 
f 110: Life f 2,75: Lilliput f 2,25: Madeleine f 3,60: 

Margriet f 1,10: Mc. Call Mag. f 3,50: Moeder f 3,05: Modes' 
et Travaux f 2—: Op den Uitkijk f 3,05: Panorama f 1,10: Picture Post f 0,85: 
Reflex f 0,90: De Spiegel f 1,10: Sportief f 1,25: 
Wereld f 540: Wereldkr. f 1,65: West Wind f 1,50: Wij vrouwen f 0,55. 

PUSAT KOTAK BATJAAN dan MADJALLAH?2 

Pendjualan tiap2 hari dari 7.30 s. djam 2 siang. Djum'at s. 11.30. Saptu sampai 
djam 1. (Dikasihkan dengan pertjuma ,,Daftar Kotak Batjaan”), 

Baru 1950 
raderpatr. f 1,90:  Cheerio f 3.05: 

Film  Francais f 1,10: 

Succes f 2,50: Vizier f 1,10: 

Ongkos kirim 10Y5 tambah. 

Kotak pos 210.             
  

| Akan dibuka pada 1 Agustus 1950 
| 

SEKOLAH DAGANG PRAKTIK. | 
Peladjaran, Megang Buku, Hitung Dagang, Aldjabar Peng. 

Surat- menjurat dagang, bahasa Indonesia dan Inggris. 

& Hukum Dagang, 

Peladjaran diadakan pada waktu | 

| Mulai dibuka KI. I, djika ada perhatian djuga KI. II dan III. 8 Sjarat masuk: Tamat S.R. 6th. Djuga menerima orang dewasa! | 
| 
| 

Pendaftaran pada Sekolah Dagang 
Gowongan- kidul—Jogjakarta dj 9-12 

Sore, 2 

      
  

  

   

                   




