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“Radio Pyongyang kemarin pa- 

gi mengumumkan bahwa kota 

Taejon sudah dikuasai penuh 
oleh tentara Utara hari Kemis 

| siang. Sementara itu pihak. Ame- 
rika terangkan bahwa sebagian 
dari pasukan2 Amerika merupa- 

kan barisan belakang bagi ka- 

.wan2 jang terkepung di Taejon. 

“Tentara Amerika sudah mundur 

6 mil sehelah timur Taejon. Mar 

kas besar : Amerika akui bahwa 

pasukan? Amerika telah tinggal- 

kan Taejon, set jiSerang Uta 
ra, dengan artllerre, tank dan 

dari samping oleh gerilja. 
» General Dearv hilang. 

Sementara itu djurubitjara mi 

liter di” Washington terangkan 

bahwa djenderal. major Willian 

F. Dean, komandan 

terie ke-24 dengan tak resmi dika 

takan telah hilang dalam pertem- 

paran di Taejon, 
Dikatakan hahwa Djenderal tsb 

sewaktu pertempuran jang sengit 
itu masih berada ditengah? kota, 

dam ja sendiri telah berhasil me- 

“musnakan sebuah tank Utara, se- 

karang masih terus diusahakan 

untuk mengetahui dimana  tem- 

pat djenderal itu. (Ant UP). 

1000 Tentara USA tewas. 

Mengenai pertempuran mere- 
but Taejon itu lebih landjut di- 

kabarkan bahwa. utara menje- 
rang dengan kekuatan jang luar 

hiasa... Tiba2 tank2 utara sudah. 
tampak didalam kota, dan tenta- 
ra USA pertama2 mengira bah- 
wa itu adalah kepunjaan sendiri. 
Mereka baru insjaf ketika tank2 
itu melepaskan tembakan2. Pa- 
niek kemudian terdjadi.. Pertem- 
puran satu lawan satu dilaku- 
kan antara kedua fihak. 

Tentara USA sama sekali tak 
“berdaja, dan 2 wagon jang men- 
tjoba loloskan diri terpaksa kem- 
bali lagi karena Taejon sudah di- 
kepung rapat2 oleh fihak utara 
jang tak berhenti2 memuntahkan 
peluru2 kedalam kota. 

Dikabarkan pula, bahwa  se- 
'djumlah 1000 tentara USA te- 
was dan k.I. 2500 dapat ditawan 
fihak utara. : 

Pasukan USA jg dapat lolos 
mengundurkan diri ke pegunu- 
ngan sebelah tenggara Taejon — 
tapi kedudukan mereka terus di- 
hantam fihak Utara. 

Seluruh Taejon merupakan su- 
  

Pertemuan pen- 
ting Kominform. 

Kominform kini sedang atau 

akan mengadakan pertemuan pen 

ting disuatu tempat di Eropa ti: 

mur, deraikian . wartawan politik 

dari »Daily"Telegraph”. Dikata- 

kan bahwa pemimpin komunis 

Italia, Togliati dan pemimpin ko 

munis Inggeris H. Politt telah 

berangkat menudju ke Praha. 

Sementara itu pemimpin komu 

nis- Perantjis Thorez tak hadir 

“dalam sidang “ madjelis rendah 

| Berantjis, sedang kabar dari 

'Karlsbad njatakan — Vyshinsky, 

menteri luar negeri Rusia telah 

| pergi pula ke suatu tempat jang 
| tak dikatakan. 

| Selain itu pemimpin komunis 

jang terkemuka dari Rusia, Po- 

     

| Iandia, Tjekoslowakia, Tiongkok, 
' Hongaria, Bulgaria, Albania, Spa 

  

njol, Austria, Swiss dam. Jumani 

berada di Berlin. (Ant, Rtr). 

ARLEMEN BELGIA SETU- 
“DJU KEOPOLD KEMBALI. 

'arlemen Belgia kemarin telah 
ijui kembalinja radja Leo 

untuk memerintah Belgia. 
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mpatan bagi radja Leopold un- 
"kembali ke tachta,    

  

divisi infan-. 

dengan demikian terbukalah ke- 

  

t 

atu lautan api: Penduduk  su- 
dah sama sekali tinggalkan kota 
Tn 3 

Selandjutnja dari “Tokyo dika- 
barkan, bahwa kalangan militer 
USA disana chawatir kalau2. pa 
sukan2 lain di Korea akan me- 
ngalami nasib jg. serupa dengan 
pasukan USA jang hantjur di 
Taejon itu. 

Rusia tak robah 
pendirian. 

Rusia kemarin djelaskan bah- 

wa ia tak mau ikut serta selesai- 

kan soal Koreassebelum RRT dja 

di anggott PBB. Sikap ini di- 

umumkan dalam komunike resmi 

jang mengemukakan detail2 dari 

rundingan2 "antara wakil menteri 

-L. N. Gromyko dan duta be- 

sar Inggeris Sir David Kelly. 

Dalam pengumuman itu dika- 

takan Kelly telah beritahukan 

kepada Gromyko bahwa Inggeris 

tak akan adakan usul2 mengenai 

Korea sebelum diadakan gentjat- 

an sendjata dan tentara Utara 

ditarik “kembali ke utara garis 

lintang 38 deradjat Gromyko dja 

wab bahwa usul2 tsb. seperti se- 

mua usul2 mengenai Korea ha- 

rus dipertimbangkan oleh D.K. 

Tapi kata Gromyko dewan tsb. 

tak dapat adakan tindakannja se- 

belum pemerintah Peking duduk 

sebagai “anggota mewakili RRT 

“dan selangjutaja wk. Korea harus 

pula hadir dalam perundingan. 
(Ant UP). 

Ketua parlemen 

  

SIDANG MENTERI2: PERTA-: 
HANAN PAKT BRUSSEL. 
Menteri2 pertahanan 5 negara 

jang tergabung dalam pakt Brus- 
sel bersama2 dengan kepala staf 

mereka kemari telah adakan 

sidang dii markas besar di Fon- 
tainebleau, dekat Paris. Sidang 
ini diketuai PM Peranijis, Re- 

nee Pleven, Komunike mengenai 
sidang ini akan dikeluarkan seha 

bis sidang (Ant AFP). 
  

PEMBESAR2 DJAKARTA 
SIBUK. 

Tanggal 20/7 sore setelah ter 

tjapai persetudjuan antara R1 S 

dan RI tentang rentjana UUD 

negara kesatuan, maka komisaris 

Agung Belanda “di Indonesia 

Hirschfeld . mengundjungi P. M. 

Hatta ditempat di kediamannja di 

Gambir Selatan. Kemudian djuga 

Merle Cochran. tampak mertamu . 

ditempat kediaman Hatta. Pada 

malamnja Hatta kundjungi duta 

besar India. Pada pertemuan itu 

hadir pula St. Sjahrir, Pertemu- 

kalahan besar tentara USA 
“1000 tewas, 2500 ditawan 

|. Djendrai Wiliam F. Dean hilang. 

(meneruskan 

k Rentjana Undang2 Pembentukan 

an antara duta besar India bersa ' 
ma Hatta dan Sjahrir itu menarik ' 
perhatian kaum penindjau. Sebab - 
Hatta dan Sjahrir tidak serentak 
kelihatan bersama didalam suatu: | 
pertemuan resmi sematjam itu se 
djak Sjahrir berhenti sebagai per 
dana menteri. (Ant.) ct 

Mr. Sartono: 

Kemungkinan besar RI SRI 
pintakan uitspraak sadja pd 

parlemen Senat dan B.P. 
Ketua parlemen RIS Mr. Sar 

asannja mengenai segenap bagian 

“pai antara pemerintah RIS dan 

tukan negara kesatuan. 

Menurut Mr. Sartono melihat 

gelagatnja tjara merundingkan 

dalam parlemen nanti mungkin 

hampir sama dengan ketika ha- 

dapi ratifikasi hasil KMB. Sebab 

persetudjuan jang liputi berbagai 

soal jang begitu luas susah kalau 

dilakukan dgn amendemen. Dja- 

di kemungkinan besar nanti pe- 

merintah RIS dan R.I. hanja min 

ta uitspraak-parlemen dan BP. 

- KNP terima atau tidak hasil pe- 

rundingan RIS—RI. Dan menu- 
rut dugaan baik parlemen, senat 

maupun BP. KNP akan terima 
baik hasil perundingan itu. 

Djuga Prawoto puas. 
Selandjutnja ketua BP. KNP, 

Prawoto jang kini ada di Djakar- 
ta njatakan besar kemungkinan 
keterangan pemerintah RI kepa- 
da BP. KNP' mengenai hasil pe- 
rundingan dilakukan pada per- 
tengahan minggu depan. Pembi- 
tjaraan dlm BP. diharapkan da- 
pat dilakukari pada 5 Agustus 
jad. 
' Bagaimana tjara merunding- 
'kan hasil2 persetydjuan ini dim. 
BP, menurut Prawoto tergantung 

| dari tjara mengadjukan pemerin- 

tah R.I. kepada BP. KNP. 
Menurut pendapatnja tjara jg. 

sebaiknja supaja dihindarkan ke- 
'sukaran nanti ialah dgn tidak di- 
“adakan amendemen, djadi hanja 
uitspraak menerima baik — atau 
tidak. Mengenai bagian perse- 
tudjuan tentang pembentukan 
parlemen pertama negara kesatu- 
an jang terdiri dari penggabu- 
ngan parlemen RIS, BP, senat 
dan DPA dinjatakan bahwa dgn 
adanja penggabungan badan situ 
representativiteit | “dari parlemen 
tambah. (Ant. ), 

fono njatakan pada Antara. kepu 

persetudjuan jang  ditja- 

mengenai pemben 
dari 
RI kemarim, 

  

— Menurut berita NCENA dari 

Tihwa, ibukota Sinkiang, semua 

pasukan gerilja Kuomintang di- 

propinsi tadi telah disapu her- 

sih. 
Dikatakan bahwa - sesudah 60 

Kali pertempuran, ' maka 4.006 
gerilja dibinasakan dan 16.000 
sikubangsa Kazak dimerdekakan. 

to M0 ma 
“ 

HARIAN UMUM 

PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT” 

PERDJAMUAN MAKAN DI PRESI- 
DENAN DJAKARTA. 

Dikabarkan, bahwa Ptesiden Sukarno 

malam telah mengadakan . perdjamuan 

“di. Presidenan Djakarta untuk 

para anggauta kabinet R.LS—RI. 

Ini adalah berhubung dengan sidang 

kabinet bersama jang telah membawa 

hasil jang memuaskan. (RD). , 

Irian djadi wadjik! 
Semalam di 

makan 

Pressroom Jogjakarta 

dilangsungkan: pertemuan ramah ta- 

nah dengan sdr. - Soegoro jang baru2 

ini tiba diari perdjalanannja dari Luar 

Indonesia untuk memperdjuangkan kem 

'balinja Irian Barat kedalam pemerintah 

Indonesia. Pertemuan itu adalah atas 
usaha kementerian penerangan R.I. 

Antara lain sdr. Soegoro mengatakan, 

bahwa bagaimanapun - djuga met of 

'z0nder bantuan rakjat Indonesia — sc- 

lain suku Irian-rakjat Irian, baik rak- 

jat tani maupun rakjat intelegansia da- 

ri Irian lainnja, akan terus memperkuat 

diri dalam usahanja supaja' pulau Irian 

dapat masuk dalam Republik Indonesia. 

Mengenai kemakmuran pulau Irian 

Soegoro menjatakan, bahwa disana. ma 

sih banjak sumber2 minjak jang  sam- 

pai ,kini belum di-exploiteer. Kini ada 

tanda2, bahwa Irian sudah dibagi? se- 

perti wadjik: oleh 'kapital2 asing 

perti Amerika jang akan menguasai sum- 

ber2 tersebut, hingga seakan2 

perlombaan untuk mengambil 

ngan sebanjak?9nja. 

ada 

keuntu- 

Sidang BP tts RUU 
pembentukan daerah 

Otoncom. 
Kab. diteruskan. 

Kemarin sidang pleno badan Pekerndja 

pembitjaraannja mengendi 

dae- 

tah2 Otonoom Kabupaten? di Djawa 

Yimur, jang pokok2nja telah disetudjui 
'Sleh sidang kemarin dulu, tentang bij- 

“woegselsnja. : 
“Pada - umumuja pembitjaraan  ber- 

dengan memuaskan, hanja — da- 

lam hal djawatan2 koperasi jang akan 

ditentukan dalam kabupaten pembitjara 

an sedikit hanget. — Diantaranja ialah 

pembitjara Djaetun (PKI) jang menga- 

djukan usul amandemen dalam hal ter- 

sebut, antara lain berbunji supaja dalam 

undang2 disentukan kata2: djawatan ko- 

perasi harus menggiatkan, memimpin 

dan membantu koperasi2 didaerahnja:. 

Hari ini “menurut keterangan masih 

akan dilandjutkan pembitjaraan 

ngenai Rentjana undang2 tersebut. 

Menurut rentfana mustinja akan dila- 

kukan pembitjaraan mengenai rentjana 

undang2 pengakuan sarekat buruh, teta- 

pi diundur sampai tgl. 25 jad., karena 

menteri perburuhan dr. Maas masih ber 

ada di Djakarta. (Ant.). 

IIA 

m- 

50090. BURUH TANI TJOLOMADU 

MOGOK. : 

Lebih 5000 kaum buruh tani dari dae 

rah areal onderneming Tjolomadu 

mendjak hari Djumat tg. 14-7 mengada- 

kan pemogokan sebagai protes terhadap 

PPRI jang Hingga hari itu belum mem- 

beri ketegasan tentang tuntutan perse- 

waan tanah jang diadjukan oleh tani jg. 

diwakili oleh BT, :tjab, Kartosuro. 

se- 

  

Kundjungan Mononutu ke 
Sulawesi 

Hilangkan 

Perdjalanan Menteri Mononu- 
tu kedaerah Indonesia Timur ba 
ru2 ini boleh dibilang akan be- 
sar faedahnja untuk menghilang- 
kan kesalahan faham jang banjak 
terdapat didaerah2 Sulawesi Te- 
ngah dan Utare serta Maluku 
Utara, Dalam satu pertemuan 
malah ada jang menanjakan ten- 
tang sebabnja Hatta meletakkan 
djabatan sebagai P.M., sedang- 
kan tak pernah Hatta letakkan 
djabatan itu. Begitu pula besar 
sekali manfaat perdjalanan Mo- 
nonutu ini - untuk menghilang- 
kan salah " faham jang terdapat 
terhadap coprafonds, suatu jaja- 
san Pemerintah jang mendjadi bu 
lan2nan rakjat Indonesia Timur. 
Sebetim penjerahan kedaulatan 
kopra. jang dibeli oleh copra- 
fonds dari rakjat diexport oleh se 
buah coprapool, gabungan expor 
teur2 Bid. ' besar. Ini sebabnja 
orang2 disana . bersikap menen- 
tang coprafonds, djuga sesudah 
penjerahan kedaulatan. — Selama 

“ 

  

salah faham 
ini coprafonds « hanja berhubu- 
ngan dengan pedagang2 pembo- 
rong, terutama bangsa Tiong- 
hoa. 

Sekarang kabarnja coprafonds 
ini menjelenggarakan export sen- 
diri kepergian anggauta2 panitia 
kopra jang dipimpin sdr. Kasimo 
adalah untuk  mentjari 
agar coprafonds 
rang namanja diganti mendjadi 
jajasan kopra akan bermanfaat 
bagi tani kelapa. 

ini jang seka- 

Didaerah kopra hampir  se- 
mua penduduk meninggalkan pe- 
kerdjaan pertanian bahan maka- 
nan karena dgn kopra ini diper- 
oleh lebih — mudah penghasilan 
tjukup daripada dgn. pertanian 
lain. 

Apabila tani kelapa dan buruh 
kopra diserahkan kepada pem- 
borong2 jang bermodal besar, 
maka besar kemunykinan nasib 
mereka ini akan bertambah. bu- 
truk. (Ant). 

#8 
   

  

Pa 

(ANGGAUTA S.P.S) 

    

seri 

djalan ' 

    

  

Langganan 

Langganan . . j Gym 

Etjieran . . f 0,35 

| u» 

Advertensi: 

'1 milimeter 1 kolom f 4,0 

'NOMOR 161 — TAHUN VI. 

         

  

     
Pada 1g. 10-7 pagi dikanidr Perdana Menteri RIS, telah dimulai perundingan 

diantara kabinet RIS dengan kabinet RI selengkapnja membitjarakan 

UUD dan hal2 lain jang mengenai pembentukan negara kesatuan 

renfjana 

Indonesia, 

hadir. pula Presiden Sukarno jang ditemani oleh direktur kabinet Presiden Mr. 

A. K. Pringgodigdo. . 

Gambar : Entah apa jang sedang diutjapkan oleh Perdana Menteri RI Dr. Halim 

sambil. mengangkat tangannja. sehingga saking lutjunja Mangunsarkoro 

tertawa terbahak2. (Gambar ..Antara” Copyright). 
  

Parlemen djangan terlalu lama 
bitjarakan, kata Presiden. 

A. Monoautu - Sjahrir mengenai persetu- 
djuan RIS - R.I. 3 

Sehabis perundingan kabinet bersama, RIS—RI kemasin. Pres. Sukaraa 

menerangkan kepada wartawan Antara”, behwa ia merasa puas terhadap 

hasil2 ang telah ditjadai oleh kedua belah pihak. 

Kemarin ia 

agar. rentjana 

menjatakan. pengharapan 

ULID negara Kesatuan 

itu, akan sudah dapat diadjukan dimu- 

ka parlemen pada tanggal 24-7-50 'jad., 

dan hal ini hendaknja parlemen 

ngan terlalu lama, supaja pembentukan 

dja- 

Negara Kesatuan serta pemerintah se- 

gera dapat dilakukan. 

Sjahrir. tentang  tertja- 

painja perundingan. 

Sutan Sjahrir sewaktu ditanja pen 

dapatnja tentang persetudjuan jang te- 

lah tertjapai diantara RIS dan RI mene- 

:rangkan, bahwa dengan persetudjuan itu 

kelihatanlah adanja kesungguhan buat 

mentjapai penjelesaian. 

Kita harap, katanja, keadaan ini al 

tambah baik lagi supaja bisa.m 

kan segalaZnja kepada usaha jang lebih 

  

    

besar, jaitu usaha pemerintahan dan 

soal2 jang sulit jang dihadapi oleh ne- 

gara dewasa ini. 

Atas suatu pertanjaan Sjahrir 

rangkan dengan tegds, bahwa 

mene- 

sebagai 

konsekwensi dari persetudjuan ini adalah 

dilakukan oleh pemerintah RI disatu pi- 

hak dimana Partij Indonesia 

mempunjai orang2nja didalamnja, maka 

dengan sendirinja PSI akan turut serta 

dalam pemerintahan negara kesatuan In- 

donesia nanti, E 

Sosialis 

Kalangan politik di Djakarta terhadap 

persetudjuan  RIS-RI ini menjatakan, 

bahwa hal ini pada umumnja tidak lebih 

dari apa jang diharapkan orang jang se- 

benarnja untuk mentjapainja,' tidak ha- 

rus menelan waktu jang begitu berhar- 

ga. Dikatakan selandjutnja, supaja bang 

sa kita terutama pemimpin2 kita seterus- 

nja-lebih menginsjafi akan situasi jang 

sebenarnja dimana negara kita sekarang 

berada, supaja semua pikiran  djangan 

hanja bergantung diawang2 dan djalan- 

kan politik jang berpedomkan kepada- 

chajal. Dalam pada itu kita merasa he- 

ran terhadap pendirian atau djalan pi- 

kiran jang terhadap diri ,,Hatta” perlu 

diadakan safeguarding itu. 

Kami pertjaja, kata kalangan itu, bah- 

wa Hatta sendiri sebagai seorang  pe- 

mimpin tidak merasa butuh akan .,safe- 

guarding” dengan memasukkan ia keda- 

lam satu kotak dimana ia terpaksa pas- 

sief, Kalau begitu rupanja jang dipen- 

tingkan oleh kalangan jang sefaham de- 

ngan soal ,safeguarding” Hatta ini jalah 

»safeguarding” seorang pemimpin ,,safe- 

guarding” kepentingan negara. Amat 

sedikit sekali rupanja politisi Indonesia 

jang insjaf dalam bahaja apakah Indo- 

nesia sekarang berada. Ant. 
Keterangan A. Mononutu. 

Berhubung dengan persetudjuan jang 

telah ditjapai oleh Kabinet RIS—RI ten 

tang. pembentukan Negara Kesatuan, 

Menteri penerangan A. Mononut# mene 
rangkan bahwa pasal2 jang terpentiny 

dim rentjana pembentukan Negara Ke- 

Satuan nanti 'jalah: meninggikan dera- 

djat kemakmuran bangsa Indonesia dan 

mendjalankan keamanan dan ketertiban 

didalam negeri, 

Menteri Mononutu selandjutnja me- 

nerangkan apabila kedua pasal tersebut 

dapat dilaksanakan dengan hatsil jang 

baik maka Indonesia dapat mendjalan- 

kan politik luar  negerinja jang kuat, 

Ru abh 

Sekitar pena aa 

Dienst der Legercontacten” 
dari tentara Belanda telah me- 
ngumumkan, bahwa komandan. 

  

tentara Belanda di Indonesia let- 
nan djenderal  Buurman van 
Vreeden mulai 26 Djuli jad, akan 
dihentikan dari djabatannja da- 
lam pemegang komando. De- 
ngan persetudjuan pemerintah 
RIS kemarin telah dibentuk sua- 
tu kemando penjelesaian serta 
komando teutera KL di Indone- 
Sia, £ 

Adjudan umum di Indonesia 
djenderal majeor P. Alons  mu- 
lai 26 Djuli jad. akan diangkat 
sebagai komandan ,, Nederlands 
Afwikkelingscommando” meratg 
kap komandan ' KL di Indonesia. 
Djenderal Alons” akan berlaku 
djuga sebagai kepala afwikke- . 
Nngsburean bekas KNIL.-— Same 

pai ada putusan lain?nja maka 
kedudukannja djenderal Alons ia 
lah Bandung. 

Dibawah perintah koman- 
dan afwikkelingscommando itu 
mulai 26 Djuli jad. akan diada- 
kan commando Nederlandse Ray 
ons di Indonesia termasuk - ko- 
mandc Rayon Djakarta. 5 

Sebagai komandan rayon 2 itu 
termasuk rayon Djakarta ditetap 
kan djenderal majoor |. A. Schet 
felaar berkedudukan di Djakarta. 
Demikian a.l. pengumuman itu. 

Sebagai diketahui pada 26 Dju 
li jad. KNIL telah bubar dan pa 
da hari itu djuga di Indonesia 
akan masih ada 12 ribu. orang 
KNIL bangsa Indonesia jang ma 
sih tunggu penjelesaiannja.  Di- 
samping itu 5 ribu orang KNIL 
bangsa Eropah dan 13 ribu mi- 
liter KL. Djumlah tersebut ada- 
lah sisa dari Ik. 65 fibu orang 
KNIL dan 85 ribu orang KL. pa- 
da waktu penjerahan kedaulatan. 
Mulai tgl. 26 Djuli orang2 KNIL 
tersebut akan sementara waktu 
berkedudukan sebagai orang2 
Ke (ARE “ 

Mae Ratan ana 

  

P. M. Drees : 

RIS beri'izin ,,Evertsens 
Ndipcrgunakan utk 

"Korea. ? 
Berhubung ' dengan  ketera- 

ngan jang diberikan oleh P. M. 
Drees diparlemen Belanda ' me- 
ngenai kapal perang ,,Evertsen” 
kalangan resmi di Djakarta me- - 
nerangkan kepada ,,antara” bah 
wa memang kapal perang ,,Evert 
sen termasuk ' “kapal2 Belanda 
jang mendjalankan tugas untuk 
RIS setelah penjerahan kedaula- 
tan, Atas permintaan Belanda 
kapal perang tersebut sedjak 4". : Ci 

Djuli sudah dikelyatkan dari 
daftar tersebut dan karena itu «i 
dak lagi mendjalankan tugas un- 
tuk RIS. 

Pemakaian kapal tersebut ada 
lah soal Belanda, dalam hal ma- 
na pemerintah RIS tidak tjam- 
pur tangan. 

Seperti diketahui PM Drees 
menerangkan ' dalam parlemen 
Belanda, bahwa kapal pemburu 
itu dimaksudkan untuk diserah- 
kan kepada pemerintah RIS, te- 
tapi pemerintah RIS, kata Drees 
selandjutnja, telah memberi izin 
untuk menggunakan kapal  pe- 
rang tersebut buat pertempuran 

Kan karen, Atika en 
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idin dari partai Buruh jang tak 
| ika kabinet baru akan bersifat 

n jang Pa ia Rn Fihak 

andang tjukup luas untuk men- 

“maksud mereka. 

a dengan demikian sudah dapat di 

koma bahwa kabinet jang akan di: 

bentuk Hn tak akan terdiri dari ana 

        

   

kiri: Nabi Poskan akan Na 

Pa ani mereka thd. pemerintah. 

  

Sa jang kadar jang masih harus di- 

Aek kabinet RIS dan N, ialah 

    

   

  

   

   

    

   

    

- Piala jang disediakan oleh sak. 
» Kedaulatan Rakjat       

nang antara kesebelasan Persis 

(Solo) dan PSIM (Jogja) jang 
akan bertanding “besok sore di- 

        

“Sebelum agressi Bd. IT Panitya 

“Ianggang merentjanakan membikin sta- 

bagi peme- 

          

   

    

     
     

  

    

      
    
   
   

   
   

  

   
   

   
   

    

   

    

   
    

  

   

  

    

  

   
ua Partai Pi jang bei 

$ ikit 3 kursi harus diberi 

jaitu, Perburuhan. . 

. 3 Lepas 

: tuk suatu 

ang aru sadja berdiri, tun 
emikian ini adalah terlalu. 

tai itu mempunjai orang jang 

1 menduduki kemen- 

suasana dim pem 

itu dimana pen- 

  

in ag jadi - sal Ta ialah 

Hingga. kini partai2 kiri 
suatu sikap konsekwen, 

n telah mengadakan ma- 
Bichalal dengan meng- 

dang instansi2 Pemerintah, wa 
partij/organisasi2. dan pers. 
alam pertemuan tsb wakil 

itya Sw pra. sidak Ten 
  

Kesenian Abi Nana 
rakani oleh agkatan. Sae Anak 

: "“i 
   

   

Hi
 

| peraturan sesuatu negara bagian 

(harus Misangsikan . dikan guru). 

“Guru 4 tahun (SGB), Opleiding 

: Middebhare 

ni Baluwarti  Opleidingschool 

  

  

' delsschool 

“school djadi Sekolah Ekonomi Mene- 
aan” Nan 

gelanggang baru »Kridosono”./ 
  

tingkatan 
—.. Didaerah2 

ana djenis dan 
i sekolah2. si 

baru R. 1. 
£ Menurut putusan Menteri Pendidikan" dan  Pengadjaran Rep. Indonesia, - 

mulai 31 Djuli jad segala djenis dan tingkatan sekolah2 beserta kursus-kursus 

negeri jang menjelenggarakan peladjaran rendah, menengah umum dan landju- 

TA tan chusus didaerah? jang baru tergabung dlm Rep. Indonesia jang sampai 

kini mengikuti rentjana peladjaran dan susunan sekolah2 dan kursus2 menurut 

Mulai 1 Agustus sekolah2 dan kursus2 

“itu didjadikan sekolah atau kursus me- 

nurut rentjana peladjaran dan susunan 

“sekolah Rep. Indonesia jang sedjenis 

idan setingkat sbb: (pengadjaran rendah) 

"6 djenis sekolah, jaitu: Algemene La- 

| gere school, Sekolah Rendah, “Europee- 

Sche Lagere School, Hollandsch Chinee- 

sche School dan Holl. Arabische School, 

diganti mendjadi Sekolah Rakjat 6 th. 

(pengadjaran menengah umum) 7 djenis 

sekolah, jaita Mulo, Lang school, 

    

  

   

  

   

    
   

   
        

   

  

    
     
   

  

     

  

    

    
   
   
   

  

   

  

   
   

        

   

   
   

    
   

    

   

      

   

    

   

    

    
    

  

          
     

       

mama Maa ea bala AN Ai 

Middelbare school dan Voorberciding 
hoger onderwijs, jang 4 djenis pertama 

didjadikan Sekolah Menengah Umum ba 

Gian pertama (S-MP.), jang 3 djenis 
kemudian “didjadikan Sekolah  Mene 

ngah Umum bagian Atas (SMA) (pendi- 

Kweekschool nieuwe styl 

Sekelah “Guru 6 tahun 

Normaalschool djadi Sekolah 

— didjadikan 

voor 

Volksonderwijzers djadi atau digabung- 

kan dengan Sekolah Guru 4 th, Optrek- 

i akan bertumbuk kursus Kweekschool nieuwe styl ' djadi 

kursus persamaan idjazah Sekolah Guru 

6 tahun, Optrekeursus Normaalschool 

djadi kursus persamaan 'idjazah Sekolah 

Guru 4 tahun. tehnik) 

djadi 

(STM), 

(pengadjaran" 

' Teehnische school 

Pa U aaan Na 

nik (S1), maho Ok hah dan Sekolah 

Teknik Rendah djadi Sekolah Pertuka- 

ngan. (pengadjaran Keradjinan wanita): 

Vakonderwijzeressen 

djadi Sekolah Guru Kepandaian Puteri 

(SGKP), Sekolah Kepandaian Gadis dja 

“di Sekolah Kepandaian Puteri (SKP). 

Opleidingscursus Hulponderwijzeressen 

jadi Kursus Garu Kerajinan Wanita. 

(pengadjaran — dagang dan ekonomi): 

Primaire Handelsschool djadi Sekolah 

Dagang, Secundaire Handelsschool mu- 

“ ridnja jang naik kelas 2 dapat diterima 

“dikelas 3 Sekolah Dagang, tertiaire Han- 

atau  Middelbare Handels- 

Dean idikan Yu WA 1:             

      

    
stah 

Ta    

atau RIS dihapuskan. 

terus akan ditempatkan pada sekolah2 

baru itu menurut keperluan. Guru2 lain 

nja terutama guru? Belanda dan bukan 

warga negara Indonesia akan diserahkan 

kepada Kementerian Pendidikan RIS 

jang selandjutnja akan mengatur tugas 

dan nasib mereka. 

. Murid2 jang sekolahnja dihapuskan 

dapat meneruskan peladjarannja 

sekolah jang djadi penggantinja dengan 

mendaftarkan diri pada Kepala Sekolah. 

Sebagai masa peralihan Kepala sekolah 

boleh menjimpang utk sementara waktu: 1 

dgn. 

persetudjuan Inspektur jang bersangku- 

tan. 3 : $ 

Sekolah partikelir subsidi jang pada 

tg. 1 Agustus tidak menjesuaikan rentja 

na peladjaran dan susunan sekolahnja, 

mulai 1 Agustus tidak menerima subsidi 

lagi. Tentang nasib kursus2 pendidikan 

jang tidak termasuk rentjana Kemente- 

rian Pendidikan Rep. Indonesia dan 

tidak disebut dalam peraturan ini akan 

diatur dim putusan jg tertentu. Ani. 

dari rentjana peladjaran jg resmi, 

SAAT an 

HABIS LIBUR. 
Menteri pendidikan Rep. Indo- 

“nesia telah mengeluarkan keputu- 
san menentukan tahun peladja- 
ran 1950/1951 djatuh pada hari 
Senen tg. 24 Djuli. Selain itu di 
tentukan liburan2 buat sekolah2, 
diantaranja hari raja umum, “ai- 
tu 17 Augustus, hari Angkatan 
Perang 5 “Oktober dan hari Pah- 
lawan 10 Nopember. 

Ks PAS AS lawan 
—.. Sw@dpradja 

Dalam suatu pertemuan Alal 
'Bichalal para wartawan di Solo 
diantaranja dalam  pertjakapan 
ramah-tamah dikemukakan untuk 
mengadakan pertandingan sepak 
bola djago kapuk dari 3 “pamuij, 
diantaranja: Para advocaten me- 
lawan  doctoren, Panitia anti 

Swapradja melawan Swapradja 
dan. PAM melawan Persatuan 
Wartawan. . Kan 

Dalam rentjana pertandingan 
ini masih “disangsikan apakah fi- 
hak PAM dapat mengizikan ter- 
selenggaranja pertandingan ini 
dan bersedia. menerima tawaran 
tersebut. 

“ sudah Ik. 

| tempat umum dapat memuat Ik, 

pada” | 

PERSIS - 

| Me 
| Pertandingan " 

Modern 
pertama 

PSIM. Ta 

  

3 . Sudah lama sedjak permulaan tahun ini penduduk Jogja umumnija, pengge- 

.mar sepakbola chususnja tidak pernah melihat pertandingan sepakbola jg: agak 

besar dikotanja sendiri, Sebab2nja tidak perlu kita terangkan disini, Umum th 

mengetahui pada permulaan tahun ini Kridosono sedang dibangun kembali. 

& 
Riwajat singkat. 

Pada th. 1933 bonid sepakbola Belanda 
di Jogja VBDO (Voetbal Bond Djokja 

3 

.en Omstreken) merubah lapangan — di 

“1 Kotabaru 

| Uang dipindjam dari Pemerintah Daerah 
| Jogja dengan 

"nga diberi nama ”Bijleveld”, diambil 

, | kan dari nama Gubernur Jogja pada wak 

3 untuk didjadikan stadion. 

tanggungan stadion tab. 

   

Oa itu 

“Pada dijaman hn stadion Bijleveld 

. Gipergunakan oleh PSIM 

Rentjana bikin stadion di Sentul. 

Ge- 

dion di Sentul. Rentjana begroting pem 

bikinan stadion di Sentul itu lebih 'ku- 

|.rang f 2.000.000 termasuk pembelian ta- 

nah. Dilapangan sebelah utara Kridoso 

no akan didirikan sebuah hotel bagi pa 

ra pemain olahraga. Begroting hotel tsb 

J 300.000,— Sesudah pendudukan Bld. 

rentjana pembikinan stadion di Sentul 

diubah dengan perbaikan Kridosonu, 

Pembangunan Kridosono dimulai pa 

da permulaan th. ini. Tennis baan dise 

belah timur semua ada 6 buah dihapus 

kan. Direntjanakan tennis baan itu akan 

dipindah ke Pingit, 

2 
Kridosono sekarang. 

Kini perbaikan Kridosono telah sele- 

sai. Beaja untuk pembangunan stadion 

itu jang dikeluarkan sampai 

ada f 225.000— 

Tempat penonton umum disebelah uta 

sekarang 

ra, timur dan selatan diperluas. Djuga 

tempat tribune diperpandjang. Ditaksir 

20.000 

orang, sedang  ditribune Ik. 1.500 

orang penonton, : 

Mengelilingi lapangan sepakbola diada 

«kan estafette baan, Disebelah barat di 

muka 'tribune disediakan 6 buah .baan 

untuk lari 100 m dan disamping itu dia- 

dakan djuga tempat lonitjat tinggi dan 

djauh. Disekitar lapangan digalikan sto- 

kan untuk mengalirkan air hudjan, | se 

dang ditempat? penonton umum dlitana- 

mi pohon kersen. 

Ukuran gelanggang sepakbola seka: 

rang jalah 110X69 m2, ukuran minimaal 

internasional. Dulu ukuran ita 105 X 

69 m2. Ukuran sekarang ini Jebih besar 

dari pada ukuran stadion di Solo (10X 

13 m2). & 

Di sbllhi timur jg 

didirikan ' sebuah 

besar ,/Kridosono”, sedang jang mengha 

dap kebarat (tribune) adalah 

scoring board. Direntjanakan diatas me- 

menghadap ketunur 

menara dgn tulisan 

tempat 

nara Hu akan dipasang sebuah djam he- 

sar. Menara itu adalah pandangan baru 

bagi Kotabaru. 

U patjara pembukaan. 

Upatjara pembukaan Kridosono dilang 

suugkan besok Minggu pagi den diada- 

kan pengguntingan pita oleh Ibu Assaat 

dan sesudah itu diadakan demonstrasi 

athlenek oleh Ikatan Athletiek Mataram 

SM dan SMA. Pada 

hari diadakan pertandingan sepakbola 

(Solo) 

peladyar sore 

antara kesebelasan Persis 

PSIM (Jogja). 

Untuk pemenang sepakihola itu disedia 

kan sebuah ' piala, sumbangan 

sk. Kedaulatan Rakjat. 

Status Kridosono. 

selamatan Kridosono 

dari 

Pada upatjara 

sdr. Honggowongso menerangkan bahwa 

wang sebesar f 225.000, jang dikeluarkan 

untuk perbaikan itu akan dibajar oleh € 

Pemerintah Daerah Istimewa Jogja. Kri 

dosono ietap mendjadi milik Pemerintah 

D.I. jogja, 

PSIM, 

tetapi dikuasakan kepada 

  

Gelanggang Kridosono di Kotaba ru Jogja setelah dibangun. ggang eJ 
  

Barisan Gerilja Sulawesi per 
lu dimasukkan APRIS. 

Mengenai ketegangan jang seolah-olah dirasakan oleh masjarakat di Makasar, 

Daeng Lelo anggauta Badan Pekerdja KNP jg pada bulan jl. sebulan lamanja 

menindjau Sulawesi sebagai utusan dari semua seksi badan pekerdja, diantara: 

nja seksi keamanan, menerangkan, balwa mengingat segala sesuatu sebagai 

hasil penjelidikannja jang sebulan lamanja itu, mungkin dalam suasana ketega- 

ngan ini APRIS menghadapi KNIL jang sudah njata2 tidak mau masuk APRIS 

dan terpengaruh oleh peristiwa Maluku Selatan. 

Meskipun kesulitan jang telah terdjadi 

antara APRIS dan barisan gerilja sema 

ta2 mengenai masalah peleburan gerilja 

dalam APRIS, harus diakui, bhw peme- 

tjahan masalah tsb tidak seperti jang 

diharapkan oleh pihak gerilja. 

Untuk mengatasi kesulitan, Daeng Lelo 

memberi sugesti sbb: 1. djiwa 'barisan 

gerilja masih murni. Kemurnian ini ha 

oleh pemerintah 

dgn bidjaksana, supaja djangan sampai 

dipengaruhi oleh KNIL atau 

ig reaksioner. 2. Sebaiknja barisan ge: 

rilja seluruhnja jang djumlahnja lebih 

kurang 10.000 orang diterima dalam 

APRIS, dan nanti sesudah itu baru di 

adakan screening, sebab bagi kaum ge- 

rilja jang mendjadi pokok sekarang ia 

rus tetap dipelihara 

anasir2 

lah kehormatan mastik mendjadi anggau 

ta angkatan perang dan sesudah itu se 

dari mereka akan ichlas 

Dalam 

penempatan tenaga gerilja dlm APRIS 

sedapat mungkin djangan dikurangi ke- 

bagian besar 

meniaggalkan angkatan perang. 

dudukannja. 5 

Disamping suggesti itu Daeng Lelo pun 

mengemukakan djasa2 kaum gerilja sbb: 

1. melutjuti sendjata polisi sebelum 

APRIS mendarat, 2. Bersama? pedjuang2 “ 

kemerdekaan Jainnja menghalang2i aksi 

kaum reaksioner, 3. Kuatnja iman per- 

djuangan 'kemerdekaan penduduk, kare 

na infiltrasi2 pihak gerilja. 4. Hal2 tsb 

diatas menjebabkan sidak adanja perla- 

wanan terhadap APRIS pada ketika men 

darat diseluruh Sulawesi umumnja dan 

Sulawesi Selatan  dhususnja, Demiksan 

Daeng Lelo. Ant. 
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daa ' 

Ia. 19.20 Berita keluatga, 
Obrolan Pak B sit, 3 P 

. geli hati: oleh : I 
Nan ole 1 

  

    ADAKAN ATURAN UANG 

LEMBUR! 

Rapat seluruh pegawai Civiel 
Komando Mikter Kota Jogjakarta 
mengenai Instruksi dari Fd. Ko- 

anda Sub. Territorium Militer 

Jogja No. 001/A H/STMJ/50 tg. 
1 Juli 
sai : 

1. Mendesak kepada jang ber 
wadjib untuk segera membajar - 
kekurangan gadjih sebelum  in- 
struksi tsb, dikeluarkan, kepada 
semua pegawai Civiel K. M. K. 
Jeeaan 

Mendesak kepada jang Tha 

1950, mengambil keputu- 

La untuk memberikan pen- 
idjelasan tentang dibajarkannja 
gadjih bulan Juli 1950 kepada pe 1 
gawai Civiel K. M. K. Jogja jang 
hanja 1540 dari gadjih pokok. 

3.. Mengharap jang . berwa- 
djib, untuk menindjaw' kembali in 
struksi tsb. 

4. Mendesak kepada jang ber 
wadjib, untuk mengadakan pera- 

turan tentang uang lembur untuk 
pegawai Civiel jang bekerdja di- 
luar djam bekerdja. 

3 Didalam menghadapi  re- 
formasi / rekonstruksi ja. .d..hen 
daknja jang berwadjib memper- 
hatikan nasib mereka jang men- 
djadi ,,korban” reformasi/re- 
konstruksi, sehingga tidak terlan- 
tar. 

6. Menindjau kembali! pang- 
kat, djabatan serta kedudukan - 
pegawai2 Civiel K. M. K. Jogja 
dan disesuaikan dengan pendidi- 
kan, pengalaman dan ketjakapan 
bekerdja, 

KEBUDAJAAN KITA. 
Nanti malam di Studio RRI 

Jogja akan dilangsungkan malam 
silaturachmi dengan pembantu si 
aran RRI Jogja 

Pada Haa ben al. 
akan berbitjara wx. Kementerian 
PPK bg. kesenian temang seni 
suara, Ki Hadjar Dewantoro ten- 
tang Kebudajaan kita 

CHITANAN UMUM. 
Pada hari Minggu pagi di Nata 

tarunan Gurungketur Jogja akan 
dilangsungkan chitanan umum. 
Semua jang akan diehitankan 

ada 26 orang laki dan perempuan. 

MEREBUT DJUARA BULU 
TANGKIS. 

Pada tanggal 11-17 Agustus 
1950 Peri Pasis bg. bulutangkis 
akan mengadakan open  tourna- 
ment untuk merebut djuara bu- 
lutangkis (single dan Ta se- 
luruh Indonesia di Jogj 

Kepada para bea dise- 
diakan piala tetap dan piala ber- 
ganti. 

Sesudah perlombaan akan ala 
sun sebuah pasangan bulutangkis 
Indonesia jang akan menghadapi 
team. bulutangkis dari Penang 
Malaja. 

Perlombaan ini djuga dimak- 
sud untuk merajakan hari ulang 
tahun kemerdek4an Indonesia di 
Jogja. 

: RALAT. 
Gambar penjerahan lukisan da 

ri Menteri Agama Kepada Acting 
Presiden, dalam K.R. gi. 18/7, 
semestinja ,,Penjerahan itu. dila- 
kukan oleh Kjai H.  Musaddad 
wakil dari Menteri Agan 

  

APOTHEEK 
Buka hari Minggu tg. 23 Djuli 30 

' Apotheek MERAPI, dj. 9. 12. 

Siaran RRI Jogja 

SAPTU, 22 Djuli 1950. 
17.05 Krontjong sore, oleh Tjah- 

1 092 Fimurs 
18.20 Warna-warni, 

v Dewasa. 
19.20 Soal Irian oleh: Badan P 

djoangan Irian Pusat, 
19.30 Seni drama oleh: Tun 

Muda. 
17.05 Krontjong sore, oleh T. 

ja Timur. 
21.15. Ujon2 Monosuko, oleh 

S. Dojomardowo.: 
ACHAD, 23 DJULI 1950. 

07.15. Rayuan pagi hid 
»Taman Loka”. 09.30 
diluwung dari Kraton Jo 
12.15 Hiburan hari Mi 
ORJ. lengkap. 16.00 Pen 
Siaran dari Kridosono: 

oleh Pand 
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'ngakui ,,R. 
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3 ikan, mengingat banjaknja 

Iingguhnja tahun 1949 telah 
c mengadakan pelajaran2, 
ida tahun 1948, tetapi peng 
nnja malahan mundur, se- 
pengluaran ongkos2 mem-   

a dari itu KJCPL tahun '49 
'hanjalah dapat mengluarkan divi 

dend 646, dibanding dengan - ta- 
— hun 48 jaitu 9960. 

1 Berhubung dengan adanja per 
'golakan politik di Tiongkok dan 
Indonesia pada masa itu, maka . 

djumlah pelajaran dikurangi, wa- 
laupun perhubungan dagang de- 

ngan Hongkong masih djuga keli . 
hatan madju. 

. Export hasil2 industri memper 
lihatkan kemadjuan. Meskipun hu 
bungan dengan Djepang sangat 
kurang karena adanja. penghen- 

tian pertolongan Marshall semen 

tara waktu, toh kelangsungan pes 

lajaran kesana tidak menundjuk 
kan keehawatiran. 

“Achirnja direksi KJCPL menja 
takan, bahwa adanja  devaluasi 

rupijah Indonesia malahan mem- 
beri perbaikan dan kenaikan pa- 

da export. 

WEDJANGAN BUNG KARNO 
PADA RAKJAT SEMARANG. 

Untuk pertama kalinja setelah 

terbentuknja RIS, tanggal 25/7 

Presiden Sukarno akan tiba di 

Semarang dalam perdjalanannja 

menudju Makassar. 

Menurut rentjana djam 8.30 

pagi dengan pesawat terbang dari 

Djakarta tiba dilapangan terbang 

Kalibanteng, kemudian menudju 

kabupaten Semarang... 

Djam 9.30 sampsi djam 10.30 

berbitjara dalam. rapat samodra 

dialoon2. Kemudian pada djam 

11.00 rombongan Presiden mene- 

ruskan perdjalanan ke Makassar. 

Ikut serta dalam rombongan 

itu Sri Sunan Solo, S.P. Mangku- 

negoro, Direktur Kabinet. Adju- 

dant. jang terdiri 4 orang stai, 

dan rombongan wartawan 4 orang 

dari dalam dan 5 dari luar nege- 

Yi. 

Kedatangan Presiden di Sema- 

rang akan disambut oleh Panitis 

Tamu Agung jang diketuai oleh 

Residen Milono. Ant. 

RAKJAT MALUKU SELATAN 
DIBELAKANG SUKARNO - 

.. HATTA, 

Presiden RIS telah menerima | 
dari"P. B. Perkumpulan Selatan 
Rakjat di Kupang (Timor), Per 
kumpulan Suku2 Bangsa berasal 
dari pulau Maluku jang tersela- 
tan, jaitu pulau  Lirang. sampai 
pulau Aru jang menjatakan: I- te 
tap berdiri teguh dibelakang pro 
klamasi 17 Augustus 1945, 2. me 

.ngakui daerah dari pulau Lirang 
sampai pulau Aru tetap mendja- 
di daerah RIS, 3. menjetudjui 
adanja kesatuan bagi seluruh 
bangsa Indonesia” dalam udjud 
proklamasi 17 Agustus1945. Se- 
baliknja tetap tidak mengakui 
proklamasi apa jang ditamakan 
Republik Maluku Selatan” 

Telah diterima pula kawat da 
ri rakjat Maluku Selatan di. Flo- 

vies jang menjatakan tidak me- 
M.S.” dan tetap berdi- 
ng proklamasi Sukar- 

Pagetpi 

    

   

     

   

    

ani imbangan dan Pe 

melenggara Warganegara Indo-. 
nesia Golongan Arab di. Solo 
bermaksud akan  mengadakati 
konperensi warganegara. Indone- 
sia peranakan Arab seluruh Ta- 
nah Air untuk menjusun suatu 
rentjana jang tertentu berhubung 
lengan soal “kewa 
Bila konperersi “ts 
kan belum dapat ke 
Selandjutaja dapat. 

kan, bahwa program 
Warga a.l. ialah : (1 

    
    
    

     

       

   

Ra dend 6 persen. 

Menurut Nicuwsgier Direksi Koninkliike Java China Paket- 

diinen dalam laporan tahunan tahun 1949 menjatakan, bah- 
"penghasilan? dalam tahun itu tidaklah menundjukkan - menge- 

ga2' terhadap kewarganegaraan hal 

“djiwa seorang patriot Indonesia, 

Khana IU : 

SPL hanja kluarkan divi- 

pergolakan jang timbul di Asia 
yggara pada masa setengah tahun jg. terachir dari tahun 1949. 
  

| PERTANDINGAN PENDAHULUAN 
| 2 ab 
Didapat 'kabar, bhw. sebagai pendahu 

Juan dari kongres Persatuan Sepak hola 

:x Seluruh Indonesia (PSSI) di' Semarang 

pada tg, 4, 5 dan 6 Agustus jad), maka 
di Djawa Barat, Tengah dan Timur akan 

diadakan pertandingan? pendahuluan 

(voorwedstrijden). Jang akan bertanding 

ialah utk Djawa Barat Bandang mela 

wan Djakarta di Bandung, utk Djawa 

Tengah Jogja-Solo-Semarang di Jogia- 
karta dan utk Djawa Timur Surabaja 

melawan Malang bertempat di Surabaja. 

Selandjutnja “didapat kabar, bahwa 
selania kongres PSSI tsb akan diadakan 

pertandingan? antara kesebelasan ' dari 

Sumateta, Kalimantan, djuara?2 dari Dja 

wa Barat, Djawa Tenseh dan Djawa Ti- 

mur, Ant. 
Pe : 

     
   

  

   

“but terlambatnja 

Pa 

| SKEDAULATAN RNKJAT” 

SENSUR | INDONESIA TIMUR 
PERLAMBAT KAVAT. 

Sedjak: “diadakannja  pemerin 
tahah militer didaerah Indonesia 
Timur, maka semua kawat (trik 

gram) dari daerah2 seperti Goron 
tolo, Poso, Luwuk dan Ternate 

dsb-nja mesti lebih dulu  disen- 
sir di Menado. Dengan adanja 
sensur pada kawat? pers, "maka 
pemberitaan dari daerah2 terse- 

sedikit?nja 5 
hari. (Ant.) 

» PEMUDA PATRIOT DEMOKRAT 

INDONESIA”, BERDIRI, 

Di Solo telah berdiri organisasi Pemu 

da Patriot Demokrat Indonesia, dising. 

kat ,Pepadi” jang anggota2nja terdiri 

dari pemuda? Indonesia turunan Arab, 

bekas Pedjuang Kemerdekaan Republik 

Indonesia, 

Organisasi tsb berazas: “anti pemetjah- 

an dan anti penekanan tumbuhnja djiwa 

anak2 (terutama murid2 sekolah dikala « 

ngan masjarakat Arab) dan bertudjuan: 

menudju kewargaan Indonesia dan 'me- 

mupuk rasa keagamaan dan kebudajaan 

Islam. Ant, 

  

: Pelarangan mogok suatu 
Tn pukulan keras. 
"“ Dikabarkan dari Bandung, bahwa tgl. 19 jl. 2 orang dari 

Komando Aksi Tuntutan Hadiah Lebaran dari 
"telah dipanggil dan diperiksa C. P. M. berhubung dengan pe- 
mogokan umum baru2 ini. 

Menurut kabar tersebut pihak 
CPM minta riwajat hidup 2 orang 
tersebut dan mengadjukan perta 
njaan all apakah mereka sudah 
mengerti berapa uang jang ha- 
rus dikeluarkan oleh pemerintah 
untuk memenuhi tuntutan Sobsi. 
Bagaimana pendirian mereka me 
ngenai- peperangan Korea ini, 
Pertentangan biok Amerika dan 
Rusia dan tentang tjara2 untuk 
mentjapai tudjuan perdjuangan 
buruh di Indonesia. 

Dapat dikabarkan, bahwa se- 
belum aksi beberapa pemimpinnja ' 
telah pula dipanggil oleh GM dan 
PAM. Dalam pada itu dikabar- 
kan, bahwa untuk membitjarakan 
sekitar peraturan pemerintah mi- 
liter no. 12 tentang pelarangan 
mogok bagi buruh dari djawatan 
jang penting atas usaha penjuluh 
perburuhan Djawa Barat di Ban- 

£ 

Sobsi Periangan 

dung 23: Djuli akan diadakan 
pertemuan antara wakil2 organi- 
sasi buruh dengan pihak militer. 
Reaksi dari organisasi2 buruh 
atas peraturan itu tidak tegas, 
meskipun nampaknja timbul pe-. 
rasaan jang tertekan. Pada umum 
nja peraturan tersebut dianggap 
Suatu pukulan jang sangat keras, 
sebab sebenarnja pemerintah ma- 
sih dapat. mengambil tindakan 
djalan tengah, jaitu dengan ter- 
lebih dulu memperingatkan ke- 
pada buruh tentang masih ada- 
nja undang2 dalam keadaan ba- 
haja jang tidak memperkenan- 
kan pemogokan didjawatan2 per 
ting, 

Menurut anggapan kalangan 
tsb. baru akan diadakan peratu- 
ran sekerasnja, djika. ternjata ma 
Sih belum ditaati. Ant. 

10 Jaar konsekwen. | 
  

  

Disusun oleh D.D. dengan pertolongan 
Harumi Wanasita jang ingin mengenal Y 

. djiwa Setiabuddhi.     

Dari njonjah Harumi Wanasita ada kita terima sebuah buku, namanja 70 
jaar konsekwent”. Buku ini mentjeritakan riwajat hidup Dr. Danudirdjo Setia 
buddhi (DD). Tidak dengan tjara jang sudah biasa, chronologisch, melainkan 
dengan ijara jang sangat menarik, dengan mengambil fragmenten 
hidup Setiabuddki. 

Dengan demikian buku ini bukan 

biografie jang benar2 biografie. Bukan J 5 & Ss 

pula membires, sungguhpun ada bebera 

pa tulisan jang dikarangkan oleh Setia- 

buddhi sendiri. Melainkan seakan-akan 

njonja Harmmi  Wanasita mengadakan 

synopsis sadja, terdiri atas bagian2 jang 

menarik hatinja, dan dipandangnja perlu 

dliketahui oleh masjarakat. 

Kita sungguh bangga mempunjai seo: 

rang sesamusama warga negara jg sebe- 

sar figuur Setiabuddhi “itu Jang setia 

kepada tjita2 kemerdekaan dan berani 

berkorban untuk itu, zonder Jimiet. 

Riwajat perdjoangan Setiabuddhi sung 

£uh suatu tjonto jang baik direnungkan. 

Setiabuddhi orang Indo. Tetapi tjita2nja 

didasarkan atas pengertian negeri ini 

dalah tanah-airnja. Bangsa Indonesia ia: 

lah kebangsaannja. 

Bagi kaum Indo jang masih djuga ra- 

ini 

patut didjadikan teladan. Tetapi sebalik 

nja 'hangsa “Indonesia jang menamakan 

dirinja ASELI pun baik pula mengingat, 

(kalau dikalangan Indo atau peranakan 

: lainnja ada jang berpihak kepada musuh 

kemerdekaan, dikalangan ASELI sendiri 

pun tidak kurang orang2 jg berchianat. 

Sehingga patut didjadikan pegangan, bu 

kan darah jang menentukan djasa atau 

“ketjintaan seseorang terhadap negerinja, 

melainkan watak dan perangai. 
“Dengan buku 70 jaar konsekweni” 

ini diperkajalah perpustakaan kita dgn 

sebuah kitab berharga untuk mengenal 

jang 

4 ai 

Dalam pada itu ada beberapa tjatatan 

  "Kalau membatja buku ini, tidak dapat 

kita melepaskan diri daripada kesan, 

“seakan? Setiabuddhi sudah kena penjakit 

shengagungkan diri”. Dengan tiada mes Dan dilain bagian surat ita djuga 

sadja dari 

   
N 

ngurangi hormat kita terhadap DD. kita 

agak terkedjut melihat terdjemaham se. 

perti imi: $ | 

00. kita akui saudara sebagai SA- 

LAH SEORANG, bapak nasionalisme: 

politik (ini dalam kawat Bung Karno 

kepadanja, pada hari tahunnja jang ke 

(0) 0. (hal. 12). 5 

| Ditendjemahkan: 

..in U zien wij en begroeten de 

vader van Yhet politieke nationalisme, 

(hal. 13). 2 : 

Terdjemahan salah sematjam ini tidak 

mungkin kekelirian, Paling sedikit harus 

kita tafsir a Ja Freud dengan mengemu- 

kakan pertanjaan: sudahkah terdjadi ke- 

keliruan ini karena D.D. memangnja 

ingin dirinja diakui sebagai satn2nja ba 
pak nasionalisme politik? 

Dan pertanjaan 'ini bukannja tidak 

' beralasan, Sebab dalam surat djawaban 

D.D. kepada Bung Karno ada dituliskan 

njas PAN GA DUS : 

(kerubewsued heb jij voor de ge- 
schiedenis miju ONSTERVELIJKHEID 

.. Kau tetapkanlah sudah kelang- 

gengan nama saja bagi sedjarah! . 

(hal. 15). 

# ana 

liar, belum 

“dank vervuld: ik ben de Vader 

SAPTU 22 DJULI 1950. 

PAK RIBUT BIKIN RIBUT 
DI THLAMAPN. 
150 rumah dibakar, 

Akibat tindakan2 gerombolan 
lama ini disekitar 

Tjilamaja, Krawang, maka rakjat: 
jang bertempat disekitar itu te- 

lah sama pergi mengungsi keda- 
erad jang aman. Seraentara itu 
banjak rumah rakjat jang diting 
galkan diantaranja dibakar ' oleh 
gerombolan liar  sedjumlah "Ik. 
150. Demikian keterangan jang 

diperoleh dari djurubitjara G.M. 
Pimpinan gerombolan liar itu 

adalah seorang bernama: Ribut. 
Kini oleh pihak tentara telah dia 
dakan pembersihan terhadap ge- 

rombolan tsb. diantaranja sege- 
rombolan terdiri dari 60 orang 

telah dapat meloloskan diri dari 
kepungan tentara, kemudian me 

Jarikan diri dengan memperguna: 
kan 5 buah perahu . kedjurusan 

laut. (Ant.). 

  

Hakim : 

ri ajam. Kau 

Sudah terbukti kau tju- 
didjatuhi hru- 

kuman 1 bulan pendjara ! 
Terdakwa : Sekarang masih Leba 

ran, Tuan! Mestinja kesalah- 
an saja kan dilebur ! 

(Sirwindo, Solo). 
. 

Jang ditjukur : Lho njukurnja 
belum rampung kok mau di 
tinggalkan ! 

Tukang tjukur: Ja, “saja ini bu- 
kang tjukur ngrangkap dja- 
di lebai. Saja sudah ditanggu 

tetangga saja untuk mendoai 

kenduren...... 
Jang ditjukur : Tidak bisa! Ini 

kepala saja sudah separo gun 

dul.. Harus bikin rampung 
dulu!” Besok "kan Lebaran! 

Tukang tjukur: Jang separo lain- 

nja habis Lebaran sadja! 
(U. Singgih, 

(Bandjarnegara) 

  

IC BERITA REDAKSI. 
F 

| Utk. melantjarkan djalannja pe 
'kerdjaan, tiap2 lelutjon spj. di- 
'alamatkan kpd Redaksi (dja 
ngan Adm. abau Direksi). Diatas 
sampul surat 'isi lelutjon spj. dise 
butkan Lelutjon ! 

.. 1 Het volk is nu te mijwaarts van 

van 

zijn Heden en dus cok van szijn Toe: 

omst. (Rakjat sekarang penuh terima 

kasih terhadap aku: (sebab) aku Bapak 

nja- Hari sekarang djadipun Bapaknja 

tari Kemudian (daripada rakjat) 

(hal 17). 

Dengan tjonto imi rasanja tidak ada 

ovang akan mempezsalahkan ' saja, katau 

saja tanjakan sudahkah D:D. kena penja 

kit ,mengagungkan diri”. Sebagai orang 

Timur — jang “bagaimana besarnja 

pun — utjapan mengenai dirinja sendiri 

Paling 

disebut “mauvais gout”, 

sematjam itu terlalu djanggal. 

sedikit boleh 

Lain perkara, kalau orang lain jg mem- 

beri pudjaan sematjam itu! 

& 
Tag 

Lain so'at. 

Menurut apa jang tertulis pada hala- 

man pertama, bukw am ditudjukan “kpd 

Aan elke In- 

Tetapi mengapa dituliskan 

dalam bahasa Belanda? Berapa djumlah 

»Seliap orang Indonesia”: 

donesitr”. 

orang ' Indonesia, aseli dan tidak 'aseli, 

jang tahu memibatja bhs Belanda? 

Lagi pula, dimasa kita sedang berusaha 

keras merupersiapkan bahasa Indonesia 

Vingga/ tjukup tjakap untuk didjadikan 

bahasa jang dewasa, sebuah buku jang 

oleh seorangsorang Indonesia ditudjukan 

kepada “setiap orang Tudonesia, “tidak 

pantas dituliskan dalam bahasa ' asing, 
"apalagi dalam ibahasa Belanda! 

Tetapi Ibagaimamapun  djuga, baik 

baku ini dibatja oleh setiap orang Indo 
nesia, aseli- dan tidak aseli, jang berba: 

hasa Belanda. 

Para pemimpin akan mendapat pela- 

djaran dari padanja. Bagaimana seseo- 
rang 'harus setia kepada tjita2, tetapi 

djuga bagaimana " seseorang pemimpin 

tidak boleh mengagungkan diri?” 

Titel buku imi: 70 tahun konsekwen, 

membangkitkan pernjataan: masa tudjuh 

puluh :tahun, sedang umurnya (baru) 

tudjuh puluh TAHUN? , 

& 

Sebuah sarat: Baik rasanja ada seorang 

pehulis “jang menjusun biografie Dr.. 

Setabuddhi. Boleh dengan tjara ala 
Harumi Wanasita, tetapi agak dikurangi 

skembang dan kemenjannja”, Pasti akan 

lebih "berharga hasi DD. sendiri, 

  

Ka PENGUMUMAN 
Mulai tg. 24 Djuli 1950 perpustakaan Negara, Tugu 66,  di- 

buka lagi sebagai biasa untuk umum pada tiap hari kerdja : 

   
      

      
   

  

  

PAGE 
Senen s/d. Kemis dj... 8. — 13. yen 

Djum'at pi Bell 

Sabtu Tara to 

RE TANGAN 
Senen s / d.Sabtu dj. 18. — 20. 

497-7 We 1 

Dera R btoherh x 

Direksi Badan 

HOTEL NEGARA & TOURISME (HONET) 
seorang pegawai dengan sjarat2 : 

TJAKAP MENJURAT. DAN BERBITJARA INGGRIS, INDO 
NESIA DAN MENULIS. MESIN. 
Sedapat mungkin” didikan A.M.S. atau H.B.S. V, umur diba- 
wah 35 th. Pelamar diharap datang sendiri di Hotel ,,MER- 
DEKA", Jogja. 507-7 

  

  

  

AHLI NUDJUM 

HB. Azad Kotak Pos no. 132 Bandung. 
Menerangkan segala hal penghidupan, Rumah tangga, Pertfintaan, Perdjodoan, 
Pekerdjaan, Kirim ampat pertanjaan berikut, keterangan nama dan umur dalam 
satu envelop dengan poswesel f 10.— Tuan/Njonja akan dapat 
jang tjotjok dan bePbukti, rahasia tanggung dipegang teguh. 

dijawaban2 

500-7 

  

SURAT PUDJIAN. Kami K.s. Wirono, tinggal di. kp. Kerep, distrik Kemiri, 
Kabupaten Purworedjo» Kedu, sudah lama kepala sakit posing, nafas pendek, 
kaki lemas, djantung gojang, pinggang sakit dan kalau 'bangun berdiri 'ko- 
nangen. Mesti berobat kemana belum baik. Kemudian sinse Min Kho-lah jang 
menjembuhkan dalam waktu 60 hari, malahan baru 30. hari sudah terasa benar 
kemadjuannja. Kini'badan mulai semt5uh betul2 Ia tinggal di penginepan ,,Harta” 
kamar 5, Gandekan 20, Dk. dJan' menerima panggilan, 

506-7 Jang berobat : Ks.. WIRONO. 

  

  

SEDIA BUKU -BUKU PENTING!! 
RAJUAN-TLMI SE DATE Kota na uatan Ta aa £. 10— 
RANGKATAN EL MU FEENT An Oa EU 210p — 
TA BUSA dana MN ta Ra » 10,— 
WAK YONGUNU DjUM. Sena an aa » 8S— 
Kumpulan recept-recept Industrie..... i..... oo. f. 6,50 
»AMICA” terbitan Istimewa dari Pouw Kioe An...... H9 

Kumpulan recept-recept Industrie F. 6.50 
Akan terbit ,,ASMARA WANITA” buku pengetahuan teristimewa, 

daftarnja dikirim tjuma-tjuma. 

TOKO BUKU TAN HOO LIANG 
Kotak Pos No. 205 — SURABAJA. IRAK-— JOGJA. 500-7 
  

  

Toko DA Mm AI Ne BaBe ah 

BOEKHANDEL 
TERIMA BARU! SEGALA 
ALAT2 KANTOR dan SEKOLAH TAM Pi SCHRI/FBLOCS- BUKU NOTITIE : 

: BLOC NOTES 
u Losse nummers LIFE & TIMES, 

AWAS !! | BUKU2 PENGADJARAN sedikit hari 2 i 
NN yAD) sedikit hari “akan DATANG lagi 

Djuwal segala LA WE dan BATIK 
SARONG matjam2 : 2547 s MORI BATIK, anne man oenn naa 

KNAARA Job si)   

  

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU 
Penjakit JURIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTIE. Tanda? pentakit, selalu 
marah-marah, muka putjat, makanan kurang  hantjur, perut kembung, kepala 
pusing, lekas tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan ' dingin, semut-semutan, 
pikiran tidak tetap dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi, untuk” itu semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA. 
JARIANOL, Harga per botol f 20,”— 
Obat BIKIN HITEM RAMBUT 100Y4 tidak luntur 5 gr. 1 25—/2 gr. | 10— 
Obat Minjak SOUARGA DUNIA untuk lakilaki p. bf 10— 
Obat Zalf Face Crem (Tjahaja YOSAF) untuk hilangkan item2, djerawat dimu- 
ka dan kekolotan f 25— Obat? dikirim diseluruh INDONESIA. Wang dimuka 
tambah ongkos 10/65. Untuk mengobati segala penjakit, Iuar atau dalam, Sakit 
Mata, Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan, Linu-linu, Bengek (Ash- 
ma) Sakit Gindjel, T.B:C., Kertmpuan tidak “ accoord bulanan,” Keputihan, 
Wasir (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh “dan keluar akar-akarnja tidak 
dengan Operatie (Potong). Semuanja penjakit diobati sampai baik, 

World Famous Prof. Tabih FACHRUDIN 
Sawah Besar 14 Djakarta, Tilp. 3804 Gmb. 

Djuga bisa beli di 

NIAZ STORE 
Dil. Tepekong No. 3 — Medan. 

106-7 

  

  

Nose oa 
23 Juli 1950. 

  

k antara Isinja: d 
| “Apa dan Siapa Dr. A. K. GANI. 

| | Suka duka Seorang tete foniste. 
, Djabatan pengemis. h 

Yun | Gelanggang KRIDOSONO. 
| 1 Besuk pagi dapat beli 

Di Toko-Toko Buku 
dan di kantor" 

Tugu 42 - Telp. 202 - 
Jogja.     Etjeran F1 35 

4 

PNPTONING. ae ea aaamamaan 

  

      

  
   



      
    

   

   

       

  

    
    
    
    

  

         

       
      
     

       

  

     

    

     

          

          

  

   

    

   

  

   

     Sei jae) fasal2 33. G- dari - “dai 

  

    

   
   

    

   

  

   

   

     

   
   
    
    

      

    
       

    

   

   

      

    

    

  

    

    
     
    

   

      

    
   
   

uatak tertjapainja suatu kata-sepakat ig 

. kesnggapaan Dekat untuk melimgaing. 

Ya perdioangan... 

i 4 Laka Maluku. 

: 4 'Ponderstan APRIS di pulau Buru, se 

belah barat. Ambon memperlihatkan 

: | operasi terhadap RMS”, jang 

s 1 “dinanti2kan itu, telah dimu- 

hai. Agak kc lama memang pemerintah RIS 

ata ekspedisi jz jang tjukup kuat antuk 

menghadapi kaum pemberontak sRMS”. 

Kalau kita mengerti faktor2 jang menje 

| bahkan kesulitan ini, maka dapatlah di 

duga dari semula bahwa RIS tidak aga 

1g | mendadak dapat mendaratkan tentaranja' 

disana. Soal pengangkutan, soal siktp 

pemerintah Belanda jang dengan dalam 

hati ketjilnja senang mendengar tereakan 

Nikijuluw di Den Hap: untuk minta 

  

a RIS dengan segala alat 

bata anakan 

Sir Si Mndiniute RMS. 
ida amanja terkandung pula djami 

“Sendang. 

Tan Kampung 

dengan kesulitan2 

ebag dak dapat dihin- 
maka enarikan. undian 

  

aa 0 Da 1950. 
Pergnsns:! Gab. R. K. Kota , 

  

  

| UUD Republik harus didjadikan sjarat. 1   
  

salah satu dasar dari pada : 
bni kedatangan, perhatian dan pembe- 

rian sdr.2 berhubung dengan perkawi- 

1967. 

     
    

   
   

  

       

      

  

   

  

   

  

   

                  

   

    

  

         
    

   
   

  

  

2 KA St. ola ae a 0 ata aja rar da ganja “ae 

nan kami pada hari Minggu tg. 16-7-50, 

kami utjapkan beribu-ribu terima kasih. 

: Kami berdua 

8... Soedradjad — Soekartijah. 

OX “ AKAN to njo oo 

Bi. AN Pa 
Dee DAR DA   CL. NSA KONG 

Telah bertjirai : 

AMIRUDIN TOHER 

SIJATI KUSTIATI" 
Dijokia — tanggal 2027 - 

498-7 

snare, 

UndianUang 
| Siapa. jang ingin mendjadi agen 

Undian Uang (dengan menjetor 

uang tanggungan) dapat lekas ber- 

hubungan dengan : Kantor Tata- 

1 Usaha R. Soedomo. 

| Bubutan 87 Surabaja Telf. S. 41205. 

H1 

  

     
  

2 Rumah Makan PTJLIMEN'. 

Penguasa : R. Ngt: NITI- 

DIREDJO 

“Ini malam dan berikutnja. 

| Minggu: pagi di. 

' Dg. JON HALL — ILONA MASSEY 

| Sekonjong2 spionage sekutu (J. Hall) 

kapal | 

“oleh laboratorium spionage Internasi- 

13 TH. KEATAS. 

10.30. 

. SPION SILUMAN 
(Invisible Agent). 

Pp onta 

—1 PETER LORRE. 

dapat menghilang diri diatas 

terbang dg tjara indjeksi jg dibuat 

onal. Tetapi kekasihnja (Ilona Mas: 

sey) ketjewa karena manusia siluman. 

Organisasi musuh (Peter Lorre cs) 

“kontra spionage siluman terd jadilah 

keributan hebat. 

“Sedikit hari lagi, 

“ HARIMAU PEMAKAN ORANG. 

(Maneater of Kumaon). 

Dg. SABU — JOANNE PAGE — 
' WENDELL  COREY. 

Film avontuur jg sangat menarik dan 

menggemparkan di hutan belantara di 

India, dimana terdjadilah perkelahian 

antara manusia dg Harimau pemakan 

Mulai ini malam s/d 26 Juli hanja 

5 hari. 

Di: AA. TH. KEATA 

Minggu pagi Tn 10.30. : 

'SFBONGKOK DARI. 
| 'NOTRE DAME 
“(The Hunchback of Notre Dame). 

Dg. CHARLES LAUGHTON — 
MAUREEN O'HARA. 

terdapat banjak kaum pengemis turut 

serta. Ouassimodo — Si Bongkok 

| (Charles Laughton) dipilih oleh penge- 

mis2 sbs. Radja. Esmeralda (Maureen 

@Hara) gadis szigeunerin jg sebenar- 

"nja dilarang masuk kota tetapi ia di- 

"lindungi oleh paderi. Si Bongkok 

“dihukum dan disiksa dimuka keramai- 

an karena membawa lari Esmeralda 

HA jun Barisan rakjat berontak thd. 

“kaum keradjaan dimana timbul keku- 

atan tenaga. Si bongkok menghantjur 

kan segala pendjahat . . . . terdjadilah 

pertjintaan gemetar . 

mati2an dan keributan dalam kota 

baris 

SAKSIKANLAH!   orang. 

  

1 

  

Main 3 X 

Kota Paris merajakan gila2an dimana 

. Perkelahian 

  

  

c“LUXOR » 

Atas permintaan umum masih | 

  

aan : 

sMIRANDA" 
(Ikan Dujung ) 

Penghantar: SERBUAN DJER- 

MAN DAN PEMBALASAN 

SEKUTU. 

, djam 5, 7 dan 9. 

7 th. keatas. 

  
  

(kamu DE Corona. TNO BE 
P2 8 TURHAN DEV- NOREEN NASI & 

IBI SUTIGA . Georio 08148 - Protutee 
Biasa Picker - Dicrcies Dy Robarta Gavaion 
Screenpiay Oy Crane vridur Warner Bulak and 

PA Krren DaWot. From 9 Story by Orene Wilbar 
EK Nae!   

George “Gabby” 

toa 1 

CHANEY 
Rosse Mavata . CATHERINE CR 
GEORGE CLEVELAND » Ornetad dg BAT LNAKAT |, 

AK CLARION PRODUCTION »       
Selamat Idul Fitri kepada para 

Lengganan, 

Fan ame, 
Ken ma Jetia.. j 

  

Mulai hari Minggu 23-7. 

Matine djam 10. 

FILM BESAR, jang melukiskan 
pemberontakan Rakjat Sicilie 

pada th. 1793 thd. penindas, 

jaitu Radja Napels. 
“Rakjat memilih CASANOVA 

sebagai pemimpin guerilla. 

Pertempuran2 sengit satu lawan 

satu. Spionage, duel dsb. 

Selandjutnja main 3 X , djam 

5, 7 dan 9. 17 th. keatas. 

Segala Umur. 

Hanja 4 malam sadja di 

/INDRA" 
Mulai ini malam dan berikutnja: 

Djam: 5, 7 dan 9. 

Minggu pagi Matine djam 10. 

Film 

.SNEEUWW ITJE" 

Untuk anak2 Saptu pagi dj. LI 

dan 

Minggu siang dj. 12. 

513-7 

  

        
       

    
    

  

    
     

  

     
    

    

   

  

Hanja Pepsodent nb Weber luna Irium, 

  

obat adjaib untuk memberantas selaput gigi 

dan membikin gigi putih berkilau-kilauan. 

  

Ini aa dan berikutnja. 
t dj. 5,7, 9 — 17 th. keatas. 

Minggu matine dj. 10 pagi. RIEX: 
JANE WYMAN dgn. Charles Bickford, 

dim. pilem: "JOHNNY BELINDA". 

Ke 486-7 

  

  

Pengumuman 
Untuk “melandjutkan, membangun dan memperluas usaha To 

ko ,,MATARAM” Taman 5 — Jogi akarta, jang telah berdiri se- 

djak th. 1938, maka sekarang dibentuk perseroan dagang diba- 

wah firma. 

Nama: Firma .SMATARAM" & Co. 

Acte notaris R. M. WIRANTO, Jogja ttg. 23 Djuni '50, no. 21. 

Maksud dan tudjuan : 
Ii. Berdagang dim. arti kata jang saluasania 

2. Membantu Pemerintah dalam usahanja 

rang (distributie). 
Mewakili atau mendjadi agen dari 

JUDOJUWONO. 

membagi ba- 

3g lain usaha dagang. 

Pemimpin : 

505-7 Pengurus, 

  

Perusaan Kaju. 

—— MANSOER —— 
Lor - kulon stasion NGABEAN-JOGJA. 

Sedia kaju gergadjian dan sanggup menerima pesanan rupa2 

ukuran dis. 
Menunggu dengan hormat,   

  

Kkrekot No. Tt. Jan      2 10-6 

  
       

  

Kursus Tjepat bhs Inggris IL. f 

Kursus Tjepat bhs Inggris IT. .. 

Seluk beluk bhs Indonesia. . 

Ilmu djiwa Masjarakat . 

Keindahan bhs Indonesia...» 

Simpified Engl. gammar . 

Kamus kata2 Sulit 

Obor Buruh"... 2 

Sedjarah Nasional politik BER 

Negara Ekonomi... in 

Daftar Logaritma 

Sedjarah Umum IL... oh 

Dasar2 pel. Politik...» 

Reglemen Dinas Polisi... 

Mengem. Kendaraan Motor . ,, 

Riwajat Baden Powell. ...... 

Pers #Kale Wottask ME na Rn 

| Pel. Inggris (Sukartini) . .....» 

Pen. Proces Verbaal . . |. 

Tanja/Djawab KMMHP: 

Djual dan Beli buku2 Pengetahuan 

'segala bahasa, Baru dan Lama. 

Toko Buku 

EKONOMI 
Tandjung 44 — Jogiakarta.   

BARU TERIMA LK PESAN 

Sudah termasuk ongkos" kirim 

Kara 

7.50 
Aa 

dy 

alat 

502-7 Pengurus. 

Tanggal 31 Juli 1950 

S.G.F. Negeri membuka: 
SEKOLAH TAMAN KANAK2 (SEK. FROBEL) 

Bertempat di Taman Bangiredjo No.11. 

Pendaftaran murid dimulai tgl. 25 Juli 1950-pada Nj. S. Su- 

marno d/a Sekolah Rakjat Latihan di Djetis djam 7 pagi. 

501-7 

  

PENGUMUMAN 
No. 1 

Dipermaklumkan kepada segenap Tjabang2/ Daerah? Pes 

muda Tani Indonesia, bahwa Konggres Pemuda Tani . Indonesia 

ke | akan dilangsungkan di Jogjakarta pada tanggal - 31 Jui 

sampai 1 Agustus 1950: sesuai dengan Konggres B.T.I. ke II, | 

Harap Tjabng2/Daerah2 sudah mengirimkan wakilnja pada i 

tanggal 30 Juli 1950 di Jogjakarta dan langsung berhubungan | 

dgn. Panitya Penpelenggara Konga di Gondolaju 22: dan 1 

ngumuman ini dianggap sebagai undangan. 1 : 

Djokjakarta, 21 Juli 1950. 

Panitija Penjelenggara Konggres: 

Pemuda Tani Indonesia 

ttd. 

499-7 5 (Sardjono Yan     
  

1g 

PEMBUKAAN STADION .,KRIDOSONO” 
HARI MINGGU TGL. 23 - 7 - 1950. 
Djam 8.30 — 11.00 Pembukaan dan" demonstrasi, Attiok : 

dengan tjuma-tjuma. 
6 

Djam 16.30 — 18.00 Kes. PERSIS : sam Yeah, ps. : 
Harga kartjis f 5,—-, f t— : 

Voor verkoop. di: Sporting house “Bima Dil, 
2. Toko ,,Semeru” ah Ngabean 3. Rumah makan » 

Hardio” Danurdjan, Kn 

“Fyp RELA pad / 

1 : 

  

  
      

        

   

    

  




