
  

   

          

   

      

       
      
       

  

     

4 

    

   
   
    

   

  

     

      

  

Ab
 

MP
M a
a
 

Ut
a 

  

£ 

(3 nja. 
FP, Radio tsb mengutip komunike markas besa 
“ utara jang selandjutnja mengatakan pasukan2 

  

Ne Ta 

Fa 

' kat Yongdok, dimana 

| orang pasukan utara telah 
| ngadakan infiltrasi itu dan geka- 

— rang bertempur dengan satuan2 

em. Umum: Samawi 

“Telp. Rumah: BEA 
| Pem. Redaksi: Wonohito 

— Telp. Rumah: 316 

ed Adm. : Tugu 42 Jogja 

On telp. 202. 

| Red. Malam Telp. 340. 

' Pertempu ran 
.' Mac Arthur mendc 
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   Ai batwa pasu 
ang seluruh- 

   

t ' tentara Korea 

'rakjat terus me- 
ngadakan pertempuran jang sengit melawan pasukan2 Amerika 
di semua medan pertempuran. Satuan2 tentara rakjat di daerah 

: Kochang, sesudah mengadakan pertempuran sengit tg 29 Djuli 
—.. dapat menduduki Kochang seluruhnja. - 

«- Dalam pertempuran tsb tenta- 
sakjat menewaskan Ik. 1.000 

g musith darr djuga — mena- 
ran Ik 100 orang lainnja. Tenta 

ra rakjat dalam pada itu djuga 
berhasil merampas, 45 mobil, 8 
senapan mesin dan sedjumlah be 
sar alat2 sendjata ringan beserta 
karaben. Sebagian besar mereka 
jang tewas adalah orang2 Ame- 
rika demikian Ant. UP dari To- 

kio. » 
Tentara Korea utara “menga- 

djukan dua divisi tentaranja di 
medan pertempuran tengah un- 

tuk menghadapi satu divisi tenta 
— ra Amerika dan satu divisi lain- 

.. nja dari Korea selatan. Demikian 
djuru bitjara : diumumkan oleh 

Mac Arthur jang selandjutnja me 
ngatakan bahwa terdapat bebera 
pa kegiatan pasukan2 gerilja uta 
ra dibelakang pasukan2 PBB jg 
'ada di medan pertempuran Kum 
ebook AN 

Pasukan2 utara mentjoba- 
menghentikan gerakannja diseki- 
tar sajap kiri dan berusaha ma- 
dju menudju ke Taegu, kata-dju 
rubitjara tadi. Pasukan2 Amerika 

di daerah pegunungan ini menga 
dakan pendjagaan terhadap dja- 

£ 

isi aleri ke 1 Amerika. 
telah mengalami tekanan berat, 
sedjak Minggu pagi. Kavaleri tsb 
hari Saptu bergerak ke pertaha- 
nan2nja di sebelah barat dan se- 
latan Kumchon. 
- Pasukan2 Amerika mengada- 
kan kontak dengan utara di tem 
pat sebelah barat Sanwon, ik 8 
mil utara Kochang. Mereka da- 
pat pukulan keras dari utara, te- 
tapi tetap mempertahankan kedu 
dukannja, kata djuru bitjara ta- 
di. Pasukan2 Amerika masih men 
duduki Kochang djam 9 pagi ini. 

— Tapi kabar ini berlawanan de 
ngan komunike jang dahulu jang 
mengatakan bahwa pasukan ke- 
tjil utara kiranja telah meliwati 
Kochang. 
- Pasukan utara ini jang meliwa 
ti Kochang terus bergerak mela- 
lui lembah sungai Hwang Ik 10 
mil, sebelum dapat — dihentikan 
oleh pasukan2 Amerika, kata dju 

  

— rubitjara itu. 
Katanja pasukan2 Amerika ma 

“sih menduduki Chinju, tetapi me 
reka mengadakan kontak dengan - 
pasukan utara sebelah barat Chi- 

tr : 
“Pasukan Korea selatan ada de 

mereka 

menghantam pasukan utara 'di-. 
bantu tembakan2 dari angkatan 
laut. : 

Djuru bitjara tadi Katakan pa 
sukan2 Korea selatan di Andong 
mengundurkan diri sedikit, kare- 

“na ada satuan2 utara jang me- 
njusup di daerahnja. Menurut ke : 
terangan paling sedikit 800- 

me- 

   

    

tan jang ' mempertahankan 
Yechon. — Ant-UP. 

PENA UT 
Balabantuan A.S. men 
Lara Ba TM 

Berita terachir dari Markas Be 
- sar Djendral Mac Arthur menga 
takan, bahwa balabantuan Ames 
rika Serikat kemarin telah dida- 
ratkan di Korea. Dimana mereka 

' mendarat tidak diumumkan. Bala 
bantuan ini langsung “ didatang- 

“kan dari Amerika untuk memper 
|. kuat tentara A.S. jang kini telah 

— bertempur di Korea karena terus 
menerus mendapat pukulan dari 
pasukan2 Utara sehingga mere- 
ka hingga sekarang terpaksa te- 
rus bergerak mundur. 

| w 

nota - 

  

5 Nae Arthur ke For- 

mosa. 

Sementara itu dikabarkan pu- 

“la, bahwa Djendral Mac Arthur 

dei mendadak bertolak ke 

Formosa untuk adakan perundi- 

ngan dengan Chang Kai Shek 

tentang pertahanan Formosa. Da 

lam pertemuan ini, Chang Kai 

Shek mengulangi penawarannja 

untuk mengirimkan tentaranja se 

djumlah 30:000 utk Korea. R.D. 

Be aa 

Maksud Moskow 
Dari Moskow diwartakan oleh 

- Ant./Afp : Bila delegasi 

Jacob Malik nanti achiri pemboi- 

# 

  

| kotannja selama 7 bulan tad. DK 

dan mendjabat sebagai ketua De 

. wan Keamanan pada hari Selasa 

1 Aug., ia mungkin akan usulkan 

supaja DK membolehkan RRT 

djadi anggauta dan selandjutnja 

mendengar wakil2 rakjat Korea, 

demikian pendapat penindjau2 

asing di Moskow. 

Penindjau tadi mengetahui si- 

kap Sovjet paling belakang ini 

berhubung “dengan pertukaran 

diplomatik dengan India 

dan Inggeris dalam mana Sovjet 

tegaskan pendapatnja bhw RRT 

harus djadi anggota DK. Penin- 

djau2. tadi mengetahui pula pem 

berian tahu segera kepada Sekre 

taris Djenderal PBB Trygve Lie 

oleh Malik bahwa ia bermaksud 

melakukan gilirannja sebagai ke- 

tua DK sebagai landjutan dari 

usaha Sovjet melalui saluran di- 

plomasi untuk mentjapai tjara2 

penjelesaian soal Korea dengan 

mengalihkan hal tsb. di Lake 

Succes. Dari itu penindjau2 tadi 

berpendapat ' bahwa atjara jang 

akan dikemukakan oleh Malik 

nanti akan mengenai garis umum 

politik jg tlh dinjatakan oleh 

djenderalisimo' Stalin dalam. dja- 

wabannja kepada Pandits Nehru 

dan djawaba nteri luar nege- 

ri Rusia Grdmyko belakangan 

ini kepada duta besar Inggeris 

Dayid Kelly. x 

SEKITAR KONPERENSI PERA 
NAKAN ARAB. 

Dari pihak panitia pertimbang 
an dan penjelenggaraan wargane 
gara“Indgnesia turunan Arab dida 
pat Keterangan bahwa maksud 
'untik 'nengadakan konperensi 
peranakan Arab seluruh Indone- 
sia telah mendapat sambutan ha- 
ngat dari pelbagai tempat. Jang 
masih mendjadi soal, dimanakah 
konperensi itu diadakan sebab 

. meskipun panitia tidak berkebe- 
ratan mengadakannja di Solo, na 
mun berpendapat lebih baik dia- 
dakan disesuatu kota jang diwak 
tu jl dikuasai olehepemerintahan 
Praefederals Ant, 

Sovjet 

  

  

Presiden sampai 
Menado. 

Kemarin pagi rombongan Presi 
den meninggalkan lapangan, ter- 
bang Mandan Makassar untuk me 

neruskan perdjalanannja ke Mena 

Mereka diikuti oleh acting 

Presiden Indonesia Timur Husein, 
menteri penerangan Rondonuwu, 
dan Burhanudin —RD 

do. 

BADAN. PENASEHAT'! PEME- 

RINTAH DAERAH 
Antara Pemerintah Daerah dan 

pihak Badan Koordinasi partai2 

dan organisasi2 di Magelang telah 

diadakan persetudjuan, bahwa se- 
belum terbentuknja Dewan Perwa 
kilan Daerah, badan tsb akan me- 

rupakan badan penasehat bagi 

Pemerintah Daerah. 
Badan Koordinasi itu dibentuk 

berhubung dng hidupnja kembali 
partywezen di Magelang, terdiri 
dari 28 anggauta jg dikirim oleh 
pagty2 Masjumi, PNI, PKI, Partai 

Sosialis, Partai Sosialis Indonesia, 
Partai Buruh Indonesia, Pesindo, 

Partai Rakjat Indonesia, Partai, 
Indonesia Raja, PKRI, GPIL, dike 

tahui oleh Sugarwo dari Partai 
Rakjat Indonesia. 

Sebagai diketahui rentjana un- 

dang2 pembentukan DPR dan De 
waw Pemerintah Daerah masih be 
lam disetudjui oleh BP KNP .Ant 

  

: KJAI ACHMAD SANU- 
: SI MENINGGAL. 

Dari pihak Masjumi dida 
pat kabar, bahwa hari Sap- 
tu jl. Kjai Achmad Sanusi di 

Sukabumi meninggal dunia. 
Penguburan djenazah dilaku- 

“kan hari Achad jl. digunung 
Pujuh Sukabumi. Diantara 
orang2 jang beziarah tam- 
pak Menteri Agama Wahid 
Hasjim dan Ketua Dewan 
Pimpinan Masjumi  Natzir. 
Kjai Achmad Sanusi mening 
gal dengan tiba2 pada usia 
63 th. Belakangan ini almar 
hum mendjadi. ketua P. B. 
Al Ittihadul Islamijah dan 
anggota Madjelis Sjuro Ma- 

'sjumi. 

Inna Lillahi ,Wainna II- 
— Taihi Rodji'un .Ant. 

" & 
'       
Dewan Lambok belum 
&.- miberunding, - 

(Untuk melaksanakan peratu- 
ran daerah dari NIT' jang baru 

semestinja Dewan Lombok sudah 

bersidang. Mula2 oleh pemerin- 

tah 'didjandjikan akan bersidang 

sehabis puasa dan kemudian di- 

njatakan akan bersidang tg 24 

Djuli. Tetapi sampai hari ini pe- 

merintah Lombok belum menga- 

dakannja, meskipun partai2 dan 

organisasi2 telah mendesaknja. 

Apa pertimbangannja belum. dike 

tahui. — Ant. 
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Penjelenggoraan p. T.T. ta 
rap 

(Oleh wartawan KR Djakarta). 

Menurut public relations dari Kementerian Perhubungan, Tenagi dan Pe- 

kerdjaan umum R.I.S. daerah PTT RIS sedjak tgl. 27 Desember tahun jl, ialah 

seluruh daerah Hindia Belanda dulu, ketjuali Irian. Daerah PTT itu dibagi da- 

lam 4 daerah pengawas pos dan 6 daerah pengawasan telegrap telepon. Dae- 

rah pos kesatu (tempat pengawasnja di Djakarta), lingkungannja ialah Djawa 

Barat dan Djawa Tengah sampai dengan Jogja. 

Daerah v6s kedua (tempat pengawas- 

nja di Surabaja) lingkungannja — ialah 

Djawa Timur, Madura dan Djawa Te- 

ngah mulai dari Surakarta termasuk 

Seniarang. Daerah pos ketiga (tempat 

pengawasnja di Makassar), lingkungan- 

nja ialah daerah NIT, pulau2 Sunda Ke 

tjil dan Kalimantan Selatan dan Timur. 

Daerah pos ke 4 (tempat pengurusnja 

di Medan) lingkungannja ialah seluruh 

Sumatra, “Bangka, Belitung, Riaw dan 

Kalimantan Barat. 

Dirantjangkan supaja daerah PTT itu 

dibagi dalam 7 daerah pengawasan pos 

dan supaja para pengawas bertempat 

di. Djakarta, Jogja, Surabaja, Makasar, 

Palembang, Padang dan Medan. Persia- 

pan untuk itu telah diadakan. Kantor 

Pusat PTT tetap di Bandung. 

Pemasukan keuangan PTT untuk ta- 

hun 1949 ada f 4.176.000,— sedangkan 

tahun 1950 diduga 

mengingat bertambah 

pemasukan untuk 

akan bertambah, 

ramainjad perhubungan pos, telepon dan 
telegrap. Djika dibandingkan — dengan 

penghasilan PTT dimasa sebelum  pe- 

rang, maka penghasilan th. 1949 masih 

kurang, jaitu pada th. 1940 f 6.133.524,- 
dan pada th. 1941 ada f 10.721.618,—. 

Kemadjuan PTT dimasa tahun jl. sung- 
. guh besar dan ini terlihat dari pengha- 

4 «3 Mm Eau 

bu A81 18» 

    

silans.PTI- pada th. 

£ 513.000—. 

Djumlah surat2, 

surat tjetak, surat kabar, dokumen, tjon 

toh, bungkusan, expres, dan surat ter- 

tjatat jang dikirimkan PTT selama th. 

1949 ada lebih dari 78 djuta, sedang pa- 

da tahun 1940 ada lebih dari 82 djuta, 

1948 hanja 

pOttblad, kartupos, 

— djadi terang bahwa perhubungan post 

ditahun jl. masih kurang banjaknja dji- 

ka dibandingkan dengan dimasa sebe- 

lum perang. 

Djumlah surat jang dikirim dengan 

tiada biaja dalam th. 1949 ada lebih dari 

11 djuta pada th. 1940 ada lebih dari 

16 djuta. Djumlah surat jang dikirim- 

kan keluar negeri tahun 1949 ada lebih 

dari 34 djuta, dan pada th. 1940 ada le- 

bih dari 4 djuta. 

. Pendjualan barang2 pos dan 

perangko langganan dalam th. 1949 

ada f 18.666.000.— - Penghasilan ini ada- 

lah tjatatan sementara, sedangkan pada 

th. 1940 ada f 8.444.000,— djadi tam- 

pak tahun jl. ada kemadjuan djika di- 

bandingkan dengan dimasa sebelum pe- 

rang. 
Djumlah pegawai PTT seluruh Indo 

nesia pada th. 1949 ada 13.818 orang 

sedangkan pada th. 1940 ada 12.418 

orang. $ 

Samb. hal. 4) 

    

  

Kapan TenNa istimewa. 

Hari ini Menteri Negara Uru- 
san Irian Dr. Suparno akan ber- 

“kundjung ke Semarang untuk me 
lakukan persiapan2 jang diperlu- 
kan dalam pembitjaraan2 di anta 
ra pihak RIS dan Nederland atas 
tingkatan pemerintahan  menge- 
nai penjelesaian perSengketaan 
Irian. 

Tentang tg. akan diadakannja 
konperensi istimewa Uni Indone- 
sia Belanda tentang soal Irian itu 
sampai sekarang pemerinah RI S 
di Djakarta masih belum memper 
oleh kabar ketetapannja lagi. Se- 
pandjang suara2 jang terdengar 
Parlemen Belanda jang tadinja 
dimintakan sikapnsa oleh  peme- 
rintah Belanda tentang soal me- 

" 0... 

ngadakan konperensi isimewa ter 
sebut kini menjerahkan pula ke- 
tentuan sikap ini terlebih dulu ke 
pada pemerintah Belanda sendiri. 

Kedatangan kembali anggota2 
RIS dalam komisi Gabungan Irian 
dari Nederland ditunggu dalam 
pekan ini didalam waktu mana pe 
njusunan taporan dari ketua dele- 
gasi dalam komisi Gabungan itu 
dikira akan sudah dapat selesai. 
Ant. " 

Ramah tamah Seniman 
Barat dan Indonesia. 

Pada malam Minggu dengan 
mengambil tempat diruangan ge 
dung Urusan Kesedjahteraan Ten 
tara di Tanah Abang Bukit Dja- 
karta, untuk pertama kalinja di- 
adakan pertemuan ramah tamah 
antara seniman2 Barat dan In- 

donesia, guna saling memperke- 
nalkan kebudajaannja masing2. 
Pertemuan ini diselenggarakan 
oleh tuan Broekhuizen seorang “ 
seniman bangsa Belanda jang su 
dah terkenal jang kini bekerdja 
pada kantor Urusan Kesedjahte- 
raan dari Apris. 

Hadir dalam pertemuan ini be- 
berapa seniman Indonesia antara- 
nja Henk Ngantung, Saini, Ef- 
fendi dan dari bangsa Bld. Wil- 
liam Pol, Voorberg dan masih ba- 
njak lagi jang terkenal dikalang- 
an masjarakat Belanda. Sebagai 
kesenian Indonesia dipertundjuk- 
kan beberapa matjam tari Bali. 
Ant. 

Buku2 Indonesia ke 
Paris! 

Untuk memperlengkapi perpus 
takaan Universiteit di Paris ten- 
tang soal2 kebudajaan, kesusas- 
teraan, keagamaan dil.nja dari 
Indonesia dan rakjatnja pemerin- 
tah RIS akan menghadiahkan 500 
buku2 tentang soal2 tersebut ke- 
pada perpustakaan fakulteit orien 
talis dari Universiteit Paris, de- 

mikian menteri pendidikan RIS 
dr. Abuhanifah dalam keterang- . 

s annja kemarin. 2 
Buku2 tersebut akan diambil 

dari penerbitan Balai Pustaka di 
tambah dengan buku2 dari pener- 
bitan2 lain2nja sebagai hasil bu- 
ah tangan drs. Moh. Hatta, St. 

  

Sjahrir, moh Natsir dll.nja. : 
Diharapkan buku2 ini akan 

» berkumpul besok tanggal 7 Agus- 
tus, supaja dapat dikirimkan de- 
ngan perantaraan duta besar “di 
Paris. Ant. 

  

Menteri2 RI brangkat 
Empat menteri2 Republik pe- 

kerdjaan umum ir. Sitompul pene- 
rangan Wiwoho, kesehatan dr. 
Soetopo, pembangunan masjara- 
kat Sugondho hari ini dari Dja- 
karta bertolak ke Sumatra de 
ngan Catalina untuk mengada- 
kan inspeksi pada djawatan pro- ' 
pinsi2 di Sumatra. Rentjana akan 
disusun sbb. : 
Tg. I ke Kotaradja, tg. 2 dari 

Kotaradja ke Sibolga, tg. 4 dari 
Sibolga ke Bukittinggi, tg. 5 dari 
Bukittinggi ke Palembang dan 
tgi. 6 dari Palembang kembali ke 
Djakarta. , 

Berangkatnja dari Djakarta 
rombongan tersbut disertai Kep 
Djaw Penerangan Prov. Tapa- 
nuli: — Sumatera Timur - SK. 
Bonar, jang kini berada di Dja- 
karta. Ant. 

  

GERILJA VIETNAM DAPAT 
BANTUAN DAN LATIHAN 

Me 3 

Menurut kabar djawatan pe- 
njelidik tentara Perantjis R.R.T. 
mulai memperbanjak bantuan mi- 
liternja kepada pasukan2 gerilja 
Vietnam jang bertempur di Indo 
Indo China. 

Seorang opsir penjelidik jang 
dapat dipertjaja dalam laporan- 
nja mengatakan bahwa R. R. T. 
membantu melatih dan 'memper- 
lengkapi pasukan2 gerilja Indo - 
China jang selama 4 tahun bela- 
kangan ini dalam perlawanannja 
dapat menahan 120.000 orang 
tentara Perantjis. 

Tapi opsir itu katakan belum 
dapat bukti2 jang lengkap ten- 
tang matjam dan berapa banjak 
bantuan RRT itu, tapi telah ter 
njata pasukan2 gerilja Indo China 
mulai mendapat bantuan bantuan 
bertambah banjak dari R.R.T. 

Menurut laporan tadi mungkin 
10.000 orang gerilja Indo China 
sedang dapat latihan di kamp di 
Tiongkok, Ik. 60 mil sebelah uta- 
ra perbatasan Indo China, dari op 
sir2 dan komisaris2 politik Tiong 
hoa. (Ant. U.P:) 

KORBAN KERUSUHAN BELGIA. 

3 Orang demonstranten anti Leopold 

telah tertembak mati oleh polisi dalam 

pertikaian jang timbul di Luik (Belgia 

Selatan) hari Minggu. , 

Ini adalah untuk pertama kalinja dja- & 

tuh korban2 manusia selama satu ming- 

gu penuh dengan kerusuhan dan sahota 

se jang menghantam Negara Belgia jang 

terpetjah belah sedjak kembalinja Radja 

Leopold ketachta pada 23 Djuli jl. 

Ant. UP. 

  

Perlu ada D. 

Pendapat 

P. A. baru. 
Sutardjo. 

Ketua Dewan pertimbangan Agung Sutardjo. Kartohadikusu- 
mo kemarin tiba di Djakarta dari Jogja. Senin pagi diadakan per- 
temuan dengan Ketua Parlemen 
tjarakan beberapa soal mengenai 
ti. 

Sebagaimana. diketahui dida- 
lam rentjana pembentukan Par- : 
lemen hari Negara Kesatuan itu . 
dimasukkan pula Ketua dan wa- 
kil Ketua dan anggota2 DPA. Da 
lam pertjakapan Sutardjo mene- 
rangkan, bahwa DPA telah mene 
tapkan sikap supaja dalam Nega 
ra Kesatuan nanti disamping Pre 
siden dan Dewan Menteri diusa- 
hakan adanja suatu badan jang 
dapat. memberikan nasehat dan 
pertimbangan2 mengenai djalan- 
nja pemerintahan.  Dinjatakan 
bahwa ada bahajanja untuk me- 

RIS Mr. Sartono untuk membi- “ 
pembentukan Parlemen baru nan 

ngadakan Dewan Perwakilan Rak 
jat dengan ,,een kamerstelsel” sa 
dja sebagai jang ditetapkan dida- 
lam rentjana UUD sementara itu. 

Kata Sutardjo selandjutnja, me 
lihat usaha2 sekitar pembentukan 
negara Kesatuan. hingga seka- 
rang, maka tampak djelasnja pe- 
njelesaian sangat kusut (verwro- 
ngen). Jang dinjatakan, oleh rak- 
jat adalah penggabungan kepada 
aparat2 RIS hingga djadi aparat 
dari. Negara Kesatuan. 

Hari ini Sutardjo akan me- 
ngundjungi Bandung, A NA 
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LN Pada umumnja kendahn di NST tidaklah sepantas jang di- 
ambarkan keberapa surat kabar di Medan baru2 ini. Rakjat ter- 

terus 
akan timbul pergeseran, tidaklah kelihatan. 

Republikein. . 
“5 telah melihat an mende- 
ngar, maka dapat ditarik kesim- 
ulan, bahwa boleh dikatakan 
9090 dari penduduk daerah ini 
bersemangat Republikein. Tapi . 
2 Un berarti, bahwa: Kap f 

sebagaimana kita ketahui, 

    
akan menurut sadja. 

“Hal ini njata, kalau kita pergi 

a tunggu instruksi sa- 
Djakarta, tidak punja 
sendiri. Mereka tunggu 

: tah dan apabila seseorang 
hanja dapat melakukan apa jang 
diperintahkan kepadanja, itu ber 
arti tidak” ada kemadjuan. Dan 
paling tjelaka, kalau ia tidak da- 
pat mengerdjakan jang diperin- 
fahkan itu. 

Kekuatiran seolah2 Barisan Pe 
ngawal akan mengamuk, apabila 
NST.dibubarkan, sebetulnja ku- 
rang beralasan. «Barisan Penga- 
wal ini terbentuk karena dulu 

g2 tak mau masuk KNIL. La 
elanda tjari akal, mengata- 

ihwa BP ini djuga 'mem- 
pertahankan negara. 
lam barisan ini tidak sedikit sau- 
dara2 jang berasal dari Djawa, 
Tapanuli dll. Masuknja mereka ini 
.mau berkorban untuk NST ? 

Tetapi karena RIS dan RI te- 
lah mengambil djalan seperti se- 
karang, kita hanja mengemukakan 
satu pertanjaan: Bagaimana pen. 
dapat perasaan kita, djika NST, 
negara beslit dan Republik Indo- 
nesia buah pengorbanan .rakjat 
sama2 dilebur ? 

Satu hal lagi perlu dikemuka- 
kan disini, bahwa dengan pelebu- 
ran NST dan RI soalnja tidak se 
lesai begitu sadja. Kita kuatirkan 
masih ada buntut2nja nanti. 

Keadaan sosial. 
Pada umumnja keadaan peng- 

hidupan buruh didaerah ini, ka- 
lau dibandingkan dengan keada- 
an di Djawa, boleh dikatakan su- 
dah lebih baik. Para buruh sudah 
dapat hidup dengan baik-baik da 
lam -arti tjukup — hingga keluh 
kesah djarang terdengar. 
“Kebedjatan moral-pun tidaklah 

“kentara seperti jang kita lihat 
dikota2 besar dan ketjil di. Dja- 
wa. Pengemis djarang kelihatan. 

Kalau ada tidak berkeliatan. 

     

  

          

    
    
   
    
   
    

   
     
     

     

   

    
   
     
     

    
    
   
        

     

   
      

    
     

    
     

       
   

    

    
    

      

   

       
    
     

      
    
    

    

  

     
    
    
      

  

   
   

   

  

   
     

    

      
   

     

      

     
      

   

   

     
     
    
   
   
    

    

    

  

    

  

   
    

   

        

'. aa kalau tempo Ka Peme- 
rintah Republik Indonesia ber- 
“sikap tegas, jaitu bertindak me- 

. njalurkan keinginan rakjat terba- 
— njak, maka soal NST itu sudah 
beres dan tidak akan ruwet seper- 

| ti sekarang, jang seakan2 tidak 
ada pemetjahannja. 

Harus bubar. : 
Sonia Ranjal pada waktu ini 

' merasa tidak sangg up lagi mene- 
3 ruskan perdjuangannja, jaitu mes 
51 akan tuntutan minimumnja, 
“hingga segala soal diserahkan 
kembali kepada Front Nasional 
jang diketuai oleh sdr. Sugondo. 
Front ini telah membentuk se- 
buah Panitya tehnik jang berusa 
ha untuk mentjoba memperdju- 
angkan tug kewadjibannja, 
jaitu mem rkan N S T, se- 
belum Negara Kesatuan terben- 
tuk. Dengan djalan apa sadja, 
tidak mendjadi soal baginja. Apa 
dengan pemogokan setjara besar- 
besarari, kalau perlu, akan didja- 
lankan. 

Dilihat begitu sadja, aksi mere 
ka ini akan menentang Panitya 
Sarimin, tapi kalau diperhatikan 
'benar2, maka dalam batinnja ak- 
'si tsb. adalah menjokong Pani- 
tya, artinja panitya dengan demi- 
kian dapat bertindak lebih tegas. 

: - Salah satu djalan jang mung- 
3 Na dipergunakan panitya tehnik 

“tsb. jalah mengeluarkan sebuah 
proklamasi, dimana akan dinjata- 
kan tidak mengakui adanja NST 

—. dan mengakui: Sarimin sebagai 
Komisaris RI jang mengatur dan 

. menjelenggarakan segala soal pe- 
. merintahan. 

Ini semua tergantung kepada 
keadaan perkembangan politik ig. 
kentara njata dalam beberapa ha 
Ti ini. 

  

      

— Dari Dewan Partai Pa! Jrda. 
pat kabar bahwa Prodjohandoko 
anggauta B.E. Kotapradja Jogja- 
karta menjangkal mendjadi wa- 
kil PNI Merdeka dan tidak ter- 
tjampur dalam aksi an cs. 

Negara besluit. 
£ Sajadah kata tempo hari Peme- 

: (rintah RIS dan R.I. bertindak te- 
as terhadap pemetjahan soal N. 

ST. maka pemerintah NST ti- 
dak akan dapat berbuat apa2. Ka 
  

i Perebutan djabaton pemben 
Mean tuk kabinet. 

| Achad malam jl. Dewan Partai Parkindo mengadakan rapat- 
— nja di Djakarta untuk merundingkan rentjana UUD sementara Ne 

gara Kesatuan dan soal2 jang berhubungan dengan pembentukan 
Kabinet. Untuk itu beberapa anggota Pengurus Besar telah da- 
“tang di Djakarta dari Jogja diantaranja Domine Harahap. . 

lam peraturan2 keuangan baru. 
Dengan demikian maka Mr. Sjaf- 
rudin nanti dapat memberikan 
pertanggungan djawab mengenai 
tindakan2 jang telah diadakan. 

Dari kalangan PIR didapat ke- 
terangan, bahwa sebagian besar 
kalangay partai tsb. setudju kalau 
Sultan Hamengkubuwono, Sjah- 
rir dan Natsir ditundjuk sebagai 
formateur kabinet jad. Berbagai 
pemimpin PIR menerangkan, bah- 
wa bagi mereka lebih suka ikui- 

.nja Sjahrir dalam pembentukan 
kabinet itu dari pada wakil dari 

- PNI. Seperti diketahui ketika ber 
dirinja PIR pada achir tahun 
1948 berbagai pemimpin PNI di- 
antaranja Djanu Ismadi dll. ke- 

“Iuar dari Partai tsb. dan masuk 
PIR. Ant. 

| Dalam pada itu dari pihak lain 
jang mengetahui didapat kabar 

. pula bahwa dari pihak PNI jg. 
— akan ditjalonkan untuk mendjadi 
 formateur kabinet Mr. Sartono, 
Sidik Djojosukarto dan Mr. Su- 
santo Tirtoprodjo. 3 

“Baik kalangan pimpinan Besar 
Masjumi maupun P N I hingga 
kini sangat berhati2 dan tidak " 

s mau memberikan keterangan ten- 
. tang tuntutan2 jang telah diadju- 
“kan mengenai portepel dalam 

. pembentukan kabinet jad. Dalam 
» pada itu pihak Masjumi rupanja 
| jang terang dihendaki supaja te- 
. tap dalam kabinet jad. jalah Men 

teri Keuangan Mr. Sjafruddin. Ala 
san jg diadjukan untuk dapat 

—.. menjelesaikan rentjana usaha ke- 
 uangan sebagai ditetapkan da- 
2 emak 

2 . (Otehtwartawan keliling HKAn J 

ihelakukan pekerdjaan sehari2. Gambaran, dahulu se- 

a besluit tidak berdaja dan . 

omong2 kekantor2 mereka, dima- 

“Kuburan itu berada didalam 

djo (Pesindo), 
Dan da-' ' 

1 Muchtar 

  

Penguburan djinazah2 | 
pemimpin2 FDR di 

| Magelang. 
Menjambung berita jang termuat din 

»KR” tg. 26-7 jbl. mengenai penggalian 

27 djinazah dari orang2 kiri di Magelang 

jang gugur pada waktu serbuan Belanda 

di Magelang dalam bulan Desember "48, 

lebih djauh dikabarkan, bahwa pengga : 

lian tsb jang diusahakan oleh pihak pe 

merintah dan BPKKP, jang dimulai tg 

25, telah selesai hari Sabtu tg 

pendjara Magelang. 

Pada hari Minggu kemarin dulu, dji- 

nazah2 tsb. dipindahkan ke 

umum di Girilojo, disebelah Taman Ba 

makam 

hagia. 

Mereka jang dikubur ialah jang  di- 

tangkap dan ditawan karena peristiwa 

Madiun tempo hari, 1. Achmadhudi 

(BTI), 2. Monte (PKI), 3. Iskandar (Pe 

sindo), 4. Moh. Brahim (Pesindo), 5. 

Slamet (Letnan Tia 6. Amir Kartosudir- 

7. Doha Sobsi), 8. Iskan: 

dar (BTI), 9. Sunarto (Pesindo), 10. 

Bambang Suroto (Pesindo), 11. Tedjos 

wardojo (Sobsi), 12. Sunarto (Major) 

13. Sukandar  (PKT), 14. Wignjosubotro 

(BTI), 15. Djarwoko (Pesindo), 16 

(Pesindo), 17 Darmodisastro 

(Partai Sosialis), 18. Subardjo (Partai 

19. Sulito (Pesindo), 20. Mar 

Sosialis), 21.  Djojo- 

rebo, 22. Suparno (SR), 23. Sudjadi 

(PKI), (Partai Sosialis) 

25. Sutrisno, 26. Sastropantjang dan 27. 

Sosialis), 

danus (Partai 

24, Sumarno 

Subjanto. 

  

Dari sumber2 jang asalnja dari 
kalangan P.P. dapat diberitakan, 
bahwa akibat perudjudian (ha- 
zard) dipasar. malam Purwoker- 
to jl. membawa ekor 
baik. 

' jang tidak 

RAKJAT” 

28-7 | 

halaman : 

SELASA 1 AGUSTUS 1950. 

   

  

   
      

   
   

  

Kepala penerbang dari paberik kapal2 terbang Hawker tuan F. Murphy sedang 

menjerahkan kepada komandan A. Bruinsma dari eskadron 860 sebanjak 6 buah 

terbang Hawker's Lnagley ' pesawat2 untuk angkatan udara Belanda, dilapangan 

(Bucks). foto ANP. 

  

.Pantjadharma" program 

politik P.L.R. | 
Dalam pembentukan pemerintah pertama negara kesatuan De- 

wan Partai ,,Persatuan Indonesia Raya” menjatakan bersedia “un- 
tuk duduk dalam kabinet, denganmenetapkan program - politiknja 
sebagai tuntutan P. I. R.3 ialah terlaksananja ,pantjadharma”, 
demikian pernjataan P.I.R. kemarin setelah mengadakan konperen 
si kilat dengan para wakil tjabang2nja pada tg. 

“»Pantjadharma” 1950 di Djakarta. 
jalah : 

» . 

1. Keamanan dan kemakmuran 
». harus dapat didjamin selekas-le- 

kasnja. 
2. Untuk merentjanakan segala 

sesuatu harus ada Dewan Peran- 
tjang jang mempunjai hak jang 
tjukup luas, misalnja pengawasan 
terhadap pelaksanaan pemerintah 
an. 

3. Susunan tentara dan pega- 
wai harus dirasionalisir. Untuk 
bisanja terlaksana tindakan itu 

Pemerintah Militer Jogja 
 dioper sipil. , 

Kemarin pagi di Kepatihan telah dilangsungkan upatjara pe- 
njerahan pemerintahan militer kepada pihak sipil. Timbang teri- 
ma dilakukan oleh Major Seloali atas nama Gubernur Militer ke- 
pada Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta Paku Alam. 

Dalam kata penjerahan Major 
Seloali disamping menjatakan 
penghargaannja atas segala pim- 
pinan dan bimbingan pihak sipil 
dalam mendjalankan tugasnja se 
lama ini, pun menjatakan peng- 
harapannja supaja hubungan jang 
telah baik itu dapat  dilandjut- 
kan terutama dalam soal2 menge 
nai keamanan. Meskipun 'kini ke 
kuasaan pindah ketangan sipil, 
tetapi pihak militer masih sadja 
merasa turut bertanggung djawab . 
'atas keamanan didaerah ini. Se- 
bab, demikian Major. Seloali, 
structuur dari angkatan perang 
sekarang ini, maka pihak militer 
harus memberi bantuan djika di 
minta. 

Perlu diketahui bahwa dalam 
upatjara itu, dilakukan djuga pe 
njerahan enclaves Kasunanan dan 
Mangkunegara kepada Kementeri 
an DN jang diwakili oleh sdr Dja 
nuismadi. 

Sesudah itu dilakukan penanda 
tanganan piagam penjerahan oleh 
Kepala Daerah dan Major Seloali. 

Paku Alam sebagai Kepala Da 
erah Istimewa dalam kata peneri 
maannja menjatakan pengharap 
annja hendaknja sesudah 'kekua 
saan kini beralih. ketangan sipil, 
pihak militer tetap akan membe 
ri bantuannja, 
pendapatnja 
akan sempurna zonder 
pihak militer. 

karena menuftut 

pemerintahan tak 

Sdr Djanuismadi menerangkan, 
bahwa untuk sementara sebelum 
status Surakarta ditentukan, 'ke- 
dua enclaves tsb diatas tetap dite 
ruskan menurut peraturan2 jang 
berlaku di Jogjakarta. 

Dalam konperensi pers jang di 
adakan sesudah upatjara timbang 
terima itu, maka Paku Alam me 

nerangkan “menurut peraturan 
Presiden RIS semua peraturan 
dan keputusan2 jang telah dikelu 
arkan oleh pemerintah militer 
berdasarkan atas peraturan peme 
rintah, untuk daerah — istimewa 

Jogjakarta tetap akan berlaku 
sampai ada perobahan atau pen- 
tjabutan. Diterangkan, bahwa se- 
bagai urgentie program dari pe- 
merintahan daerah akan berusa- 

  

ha membangun kembali Dewan 

Perwakilan Daerah. 

BAHAJA -TJATJAR 
BANJUMAS 

Semendjak terdapat bukti2 bah 
wa bahaja tjatjar telah berdjang- 
kit kembali di banjak tempat ke- 
residenan Banjumas. Semendjak 
penduduk terserang penjakit tja- 
tjar sehingga diantaranja telah 
mendjadi korban” penjakit tsb. 

Residen Banjumas telah me- 
ngeluarkan aturan, jang melarang 
orang untuk keluar dari Banju- 
mas denga tidak memakai tanda 
telah tjatjar. 

29-30  Djuli 
ini menurut pernjataan tsb. 

R3 . 

harus ada usaha2 jang luas guna 

    

   
penapungan dan penempatan kem 
bali dalam  masjarakat diantara 
lainpun- suatu peraturan uang 
tunggu (wachtgeld) jang tjukup 
tinggi, tetapi sebaliknja hanja di 
berikan untuk waktu jg. lajak (re 
delijk) lamanja, dalam mana jang 
berkepentingan dapat bei 

- mengatur penghiduparnja « 
dian hari. 

4. Menemukan djalan utk meme 
nuhi tuntutan2 buruh dim kadar 
kemungkinan produksi jg sehat, 
sehingga. pemogokan2 sedapat 
mungkin dapat dihindarkan, sesu 
ai dengan: kebutuhan kedua pihak 
(buruh dan madjikan). Tuntutan? 
jang masuk akal harus dipenuhi. 

5. Orang2 harus dibangunkan 
lagi 'djiwanja. Sekarang ini pro- 
duktiviteit orang sangat mundur 
dan rasa anggung djawabpun sa 
ngat kurangnja. 

Seberapa boleh dalam waktu 
6 bulan semua usaha harus mulat 
berdjalan dan hasil2 ,,pantjadhar- 
ma” sudah mulai nampak dalam 
waktu setahun sesudah kabinet 

terbentuk. ai 
Mengenai penjusunan - Dewan 

Menteri pertama negara kesatuan 
Dewan Partai PIR berpendapat, 
bahwa dalam hal itu hendaknja 
terutama diperhatikan sembojan 
P.LR. jang diandjur2kan oleh- 
nja sedjak berdirinja partai tsb. 
ialah ,,the right man in the right 
place”. Sungguhpun P.I.R, me- 
ngerti bahwa djabatan Menteri! 
adalah djabatan politik, namun 
pada tingkat perdjuangan bang- 
sa kita dewasa ini ternjata tidak 
dapat mengabaikan soal keahlian. 

Sesuai dengan tradisinja, ma- 
ka P.LR. tidak mengumumkan 
tjalon2nja, akan tetapi bersedia 
memadjukan nama2nja, djikalau 

   

diminta oleh formateur kabinet 
dikelak kemudian hari, demikian 
pernjataan P.I.R. jang ditanda 
tangani oleh ketuanja Mr. Wong 
sonegoro itu. Ant. 

KALIMANTAN BARAT MIN- 
/ TA-1 PROP. 

Dalam rapatnja'baru2 ini kong- 
res rakjat di Kalimantan Barat 
memutuskan mengad jukan mosi 
kepada pemerintah supaja daerah 
Kalimantan Barat diberi status 

propinsi autonoom 'tersendiri.— 

    

  

        

   

    

  

   

   

Pan Pa Naa ab Bar 

owongan tikus. Hingga waktu ketjing 

Gt karena" belum sadar, “dikira ti- 

Len 1 lebih ma dari Hi anak Kana 

  

  

    
     

    

   

            
    

    CAR 
Anosa     Ah —     

  

    

   

          

PANTTYA 17 AGUSTUS 

mengadakan rapat dihadiri oleh 
basal golongan dan lapisan masja 
rakat. Diambil keputusan al. sbb: 
1. menjetudjui penggabungan an- 
tara ketiga panitya 17 Agustus jg. 
telah terbentuk di Jogja jalah da- 
ri Pemerintah Daerah Haminte 
dan SOBSI mendjadi 1 panitya 
dengan nama Panitya Peringatan 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agus 
tus.1945 diketuai oleh 4 orang 
sdr2. Abdul Hamid, Honggowong- 
s0, Djumali dan Surjosupadmo. 

'2. memperlengkapi panitya itu de 
ngan sub2, panitija petundjukan, 

“olahraga, hiburan (bukan petun- 

.djukan), kesenian /sajembara, pe 
nerangan/siaran, keamanan //kese- 
hatan/perhubungan, rapat/ pawai 
dan usaha/keuangan. 

  

PUTUSAN PNI JOGJA. « 
Rapat anggota PNI tjabang Jo- 

gja pada tg 30-7 malam dipimpin 2 
Dr. Sutjipto memutuskan sbb: 
I.imengadakansperubahan susunan 
pengurus. 
2.menjerahkan pembentukan pe- 
ngurus-kepada 5 orang formateur 
terdiri sdr. Moh.Djumal: (ketua), 

Hadisudomo (penulis), Alimar 

saban, Nj.Tabrani dare Tartib,dan 
diharap selesai dalam 3 hari. 
3.mengadakan schorsing terhadap 

- beberapa anggauta. 
  

. KONGRES BTI DI JOGJA- 
KARTA. 

Pada tgl 3 sampai tgl 6 jad di 

|. Panitya penjelenggaraan peri- 

: ngatan 17 Agtistus jad. kemarin 
bagi di Balai kota Ngabean Jogja 

  

Med
an 
sa
k 

A
h
 

  

Jogjakarta akan diadakan kongres 
Barisan Tani Indonesia untuk se- 
luruh Indonesia untuk membitja- 
rakan sesuatu mengenai organisasi 

kedalam. 
  

. PENDAFTARAN PINDJAMAN NASI. 

ONAL SUDAH DIMULAI. 

Dikabarkan bahwa Pendaftaran pindja 

man Nasional 1946 dan promesse 1948 

sudah dimulai, sesuai dengan surat kepu. 

tusan Menteri Keuangan RT no. Tu UKR 

9-11-10 ttg. 19-61950. 

Berita jang enstakan bahwa Pen- 

  

daftaran itu masih akan dimulai, adalah 

tidak benar, dan kini pendaftaran pindja 

man nasional sudah berdjalan. 

  

Siaran RRI Jogja 

SELASA, 1 AGUSTUS 1950. 

13.15 Pusparagam oleh ORJ. Poniman. 

17.05 Peladjaran snjanji untuk kanak2 

  

oleh Pak Tono. 18.20 Pidato Panitia Pu 

sat BTI. 19.20 Djawaban surat2. 19.30 

Rayuan malam oleh: ,,Lima Serangkai”. 

21.15 Obrolan Pak Besut. 21.30 Sebentar 

ketawa oleh: Djadi es. 22.15 Lagu? Indo : 

nesia hid. ORJ Suwandi. 

  

KONGRES S.B. RADIO DI 
SEMARANG 

Didapat kabar, bahwa Serikat 
Buruh R.R.I. besok tg 25 — 28 
bulan ini akan mengadakan 
kongresnja di Semarang. Kong- 
res tsb tidak sadja dihadiri oleh 
segenap tjabang2 dan ranting2- 
nja, pun oleh S.B.2 Radio fede- 
ral. Atjara terpenting membitjara 
kan fusi dari Serikat Buruh RRI 
dengan SBRRIS. — Rd. 

  

MUTASI KEPOLISIAN. 

Komisaris Polisi II Sujono Ke- 
pala PAM residensi Surabaja tlh 
bertolak ke Djakarta karena di- 
pindah kesana. Siapa gantinja be 
lam lagi dapat dikabarkan. Buat 
sementara tempatnja diisi oleh 
Komisaris Polisi Mundjadi Kepa 

6 la bagian Kedjahatan dari kepoli- 
sian residensi Surabaja. 

Seterusnja dapat Hibenirsikan 
bahwa Inspektur Suratman 
ga akan" dipindah, mungkin sx 
li ke Madiun. Selama gerilja 
spektur Suratman adalah p 
gang djabatan Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia bagian PAM. 

Ant. 

  

f— Konperensi Minang serekat 

    

   

  

buruh seluruh Indonesia jang di 
#dakan pada/mulai tg. 29/7 telah 
menghasilkan putusan pertama, 
jaita dengan suara bulat menjata 
kan ,,bahwa pertemuan dilakukan 
atas dasar kesatuan vaksentral 
dan mengakui kongres  buruni 
umum sebagai djalan satu?nja jg 
demokratis uutik. mentjapai kesatu 
an vaksentral”, 

aa



        
   

    
(Oleh 

r pa sallasin lepas 
redaktur kita.) 

i i di Dewan Koonnnan, Kalangan Ta penpar, Kalangan di-    

    

          

ulat PE Amerika! Dan negeri 

“na inianlae Tani tenda2 rela: Loliha 
1 bahwa Tan Ina) London tje- 

   

    

aan mengenai Undakang 

9 terhadap Tapa Atau Rusia Tg 

Na tidak “ui lain. Kembafinja 
— Rusia dalam Dewan Keamanan ' 

Ke | menurut satu maksud jang sudah dilar 

(tjanakan. Betul dulu Rusia bilang, sela 
  

5 ma dalam Dewan Keamanan masih ada 

ks. wakil Kuo Min Tang, Rusia akan tetap . Pemogokan2 meluas, hingga lalu lintas 
boikot PBB. Tapi sekarang Rusia kem- 

| bali dalam DK, padahal wakil Chiang . 

Kai Shek belum keluar! Namgatpgk 

kembalinja wakil Rusia dalim DK itu 

menjalahi pendirian sendiri, Tapi tidak 

: oa apa! Dalam politik sudah “biasa 
1 

  

    2 

$ 

     

  

| robah siasat. Amerika sendiri ber- 

ulang telah robah haluan. Begitu 

egeri2 lainnja. Setiap waktu haluan 

“bisa dirobah menurut keadaan. Haluan 

. bukan tudjuan, tapi hanja alat utk men 

dapatkan satu tudjuan. Satu hal sudah 

pasti bahwa kembalinja Rusia dalam De 

wan Keamanan adalah untuk mendjalan “ 

kan offensief politik sedjalan dengan 

offensief sendjata dari Korea Utara jang 

kini sedang unggul perangnja. Djalannja 

perang di Korea dewasa ini telah me- 

ningkat | disatu climax jg penghabisan. 

Kedudukan tentara Amerika hanja dise- 

kitar pelabuhan Pusan sadja, udjung 

Korea jang paling Selatan sendiri. Dari 
sini n hubungan kapal dengan 

. Djepang untuk pengangkutan alat2 pe- 

RN enredan pertempuran di Korea. 

u djatuh ditangan tentara 

  

2 Sad be riwajatnja Amerika di Ko 

rea akan tamat! 

'Kembalinja wakil Rusia dalam Dewan 

Keamanan mungkin akan mempertjepat 
| selesainja perang Korea. Sebagai ketua 
. DK selama satu bulan (Augustus) ini, 
— Rusia bisa berbuat banjak. Ia berhak me 

2 Asam keluarnja seorang anggauta. 
   

      

   

£ 
Sebagai satu diantara lima anggauta per 

|. manent, 1g. bisa Hn chek ppkn veto- 

aan. Nala Bersniiaka Sali ini, 
"3 salak negara? Barat bermaksud untuk 

       
“ 

Re 

menunda semua sidang? DK sampai ha- 

bis bulan ini, bila ketua DK tlh diganti. 

Maksud negeri2 Barat itu mungkin se 

kali didjalankan. Dengan demikian mak 
sud Rusia kembali dalam DK akan tidak 
berikan hasil. Tapi bersamaan dengan 
itu, suasana politik internasional akan 

| tetap genting. 

Memang tidak bisa Amerika Rena 
pada usul India untuk masuknja RRT 
dalam PBB sebelum selesai pemilihan 
Madjelis Rendah dan Senat di Amerika. 
Djadi biar bagaimanapun djuga, Truman 

| akan tetap menentang usul Nehru. Tapi 
| sebaliknja RRT djuga tidak mau masuk 

dalam DK. 

Kalau dibeli Ai pengorbanan besar 
dari | pehaknja Korea Utara. Tidak djadi 

anggauta PBB tidak djedi apa! Asal 
keadaan dalam RRT tetap baik dan be- 
“res dan negeri RRT tetap kuat! Titik 

3 berat terletak dalam keberesan dan keku 
ai jatan dalam negeri. Keanggautaan PBB 

1 

It | 

    

Sai 

bukan satu tudjuan! Tapi hanja satu alat 
untuk memperdjuangkan maksud dan 
kepentingan negeri. Bangsa” Tionghoa 
tjinta pada Korea dan pasti tidak bisa 
melihat Korea berkorban melulu untuk 
kepentingan RRT. Sebaliknja RRT bah 
kan mau melihat Korea Hodowtn RRT 
mau nemperd juamigkan kepentingan Ko 

'rea itu! 

Kalau goodwilt Rusia tidak ditertoah 
oleh negeri2 Barat, seluruh dunia djadi 

hilang kepertjajaannja kepada Amerika. 
Setidak2nja Nehru djadi djengkel terha- 
dap Washington. Satu kerugian politik 
bagi Amerika dan negeri? Barat lainnja. 

Buat Rusia sebenarnja segala apa ser 

a baik2 sadja. Korea perang terus, ja 
ik! Berhenti perang, ja baik! Rusia 

ba (untung! Perang berdjalan terus, 

tn nja aa Perdamaian dgn 

    
    

  

   

   

an 

1 anitya Penjelenggara 4 2 
Udjian Penghabisan S.M.P. 
Jogjakarta. " 

2. Nomor udjian diambil: . 

tanggal: 2-8-1950 sid. 10-8250. 

djam: 8— — Ikan $ 

  

  

    

(0 PENGUMUMAN 
Tb Udjian penghabisan S.M.P. 1950 Mean pada tg. 11-8-1950 s/d 16-8”50. 

di: Sekolah, tempat mendaftarkannja. 

: Keterangan lebih landjut santa diminta kepada Kepala2 smp. 

ET Ge Na . 

. Da djadi. dahan lagi. Tentara 

Amerika ena Djepang. Aki 

t dari jat Djepang semakin 

rika. Rakjat Djepang 

     

  

     
   
    

   
   

2 m3 mendjadi ,,komunis”. 

masak utk revolusi! 

Partai K Belgia jang ngotot utk 

# kembali . Pa 3 opera tjari 

mena 

   
   

    
20 kabut! 
djadi Meta 1 

egala waktu mungkin 
Serusuhan2 mendjadi2. 

| dan perusahaan? vital djadi lumpuh. 

| Sabotage meradjalela. Perkelahian? dan 

bentrokan? diantara pehak jang anti dan 

jg pro radja terdjadi dimana2. Radja 

sendiri tidak berani keluar dari istana, 

dan mesti didjaga oleh barisan2 jg ber 

sendjata lengkap. Kiranja Leopold sen 

| diri tidak bisa merasa aman! Ia tidak 

bisa tidur dan: | makan enak. Dimana2: 

harus didjaga dan dikawal. Tidur pun 

didjaga! Tentara Belgia di Djerman di 

tarik kembali untuk menghadapi segala 

kemungkinan didalam negeri sendiri. 

Memang radja di Eropa Barat sudah 

tidak disukai. Banjak negeri2 di Eropa 

sudah hapuskan radja. Dipantai - Barat 
Eropa kini tjuma tinggal 'Belanda sadja 
jang masih punja radj ja. 

Belgia panggil kembali rada, ini ber- 
arti membalikkan djalannja waktu: Be 
nar kaum Katholik menang suara. Tapi 
anasir2 jg anti 'adja tambah hari tambah 
banjak, sed pehak jg pro radja terus 

berkurang. Hingga mau 

tidak mau, 

akan hapus! 

    

   

  

menerus d 
atau achirnja sistim radja 

YUGOSLAVIA HENDAK ADA- 
KAN AGRESSI THD. KOMIN- 

“FORM. 

Radio Sofia beserta radio nege 
ri2 Balkan lainnja menuduh Yu- 
goslavia mengadakan persediaan 
untuk agresi melawan negeri2 Ko 
minform dengan bantuan kaum 

AED 

imperialis Amerika jang hendak 
me dengan perang baru, se- 
sudah gagal usaha2nja di Korea. 

Para pembesar Yugoslavai, ka 
ta radio itu selandjutnja, menga- 
dakan mobilisasi baru selama be- 
berapa minggu belakangan ini, se 
djak petjah perang di Korea. Dan 
mobilisasi itu dilakukan dengan 
bantuan jang disebut penasehat2 
Amerika, sebagai terdjadi pula di 
Korea. 

Kemudian radio Sofia katakan, 
bahwa dalam beberapa minggu 
belakangan ini Yugoslavia telah 
sangat mempergiat politik provo- 
kasinja terhadap negeri2 demo- 
krasi rakjat, terutama Albania. 
(Ant. Reuter). | 

HARI KEMUDIAN DJERMAN 
DIBITJARAKAN 

Oleh negeri2 Barat. 
Komisi penjelidi Amerika, Ing- 

geris dan Perantjis tentang nasib 
Djerman di hari kemudian akan 
mengadakan pertemuannja  de- 
ngan wakil2 dari negeri2 Bene- 
lux di London, demikian djurubi- 

tjara kemeriterian luar negeri Ing 
geris. 

Komisi itu dibentuk untuk mem 
pertimbangkan penghentian kea- 
daan perang dengan Djerman dan 
soal2 ekonomi dan keuangan se- 
bagai akibat dari perang jl. 

Panitia2 ketjil dari komisi tsb. 
telah mengadakan pertemuannja 

.di London selama beberapa ming 
   u. SE 

: Amerika dan Perantjis dalam 
'komisi tsb. diwakili oleh duta2- 
nja masing2 di London, sedang 
Inggeris diwakili oleh seorang 
pembesar tinggi kementerian luar 
negeri. (Arti Reuter). 

x 

Jogja: 181950. 
Panitya Penjelenggara 

Udjian Penghabisan S.M-P. ,   

| LAWANLAH INVASI DI 
KOREA! 2 

Dalam memperingati Hari Ten 

tara RRT partai komunis Tiong- 

kok berseru supaja melawan inva 

si Amerika di Korea dan mem- 

bebaskan Formosa dan Tibet. 

KB NCNA dalam 'kabarnja 

jang dikutip di London katakan, 

partai2 komunis Tiongkok berka 
ta pada. tentara RRT supaja me- 

lawan invasi Amerika di Korea 

dan mengadakan persiapan un- 

tuk membebaskan Formosa dan 

Tibet. Ini adalah sembojan dianta 
ra 35 sembojan jang telah digu- 

nakan oleh partai tsb. untuk 

memperingati Hari Tentara. 

(Ant UP). 

| KEDAULATAN RAKJAT” | SELASA 1 AGUSTUS 1950. 

BENTJANA MARSHALI TAS 
HUN KE-3. 

Menteri luar negeri Amerika, 

Dean Acheson, dan menteri muda 
luar negeri, William Foster me- 
ngatakan kepada Kongres bahwa ' 
usul untuk mengurangi pengli- 
aran rentjana Marshall akan me 
lumpuhkan pertahanan? militer 
negeri2 Eropa Barat. 5 

Mereka dalam suratnja kepada 
ketua panitia hubungan Juar ne 
geri senat, Tom Connally, tak me 
njetudjui pengurangan jang di- 
minta oleh senat rentjana itu. 5 

Sebagai diketahui senat 
besok akan mengadakan pemu- 
ngutan suara terhadap perbelan 
djaan rentjana Marshall tahun ke 
tiga sedjumlah 2.668.691.473 dol- 
ui jang telah dikurangi dengan 
09o dari perbelandjaan jang di- 

minta oleh Truman. — Ant.-UP. 
  

Kaum aggresor Amerika 
salah perhitungannja. 

Wartawan Pravda dari New 
York dalam tulisannja mengata- 
kan bahwa kaum aggressor “Ame 
rika telah gagal dalam perhitu- 

.1ngannja untuk mengadakan Blitz 
krieg di Korea dan Amerika ma- 
kin memperhebat intervensinja di 
Korea. 

Dikatakannja Amerika menda- 
tangkan pasukan2 baru terus me- 
nerus dimedan pertempuran Korea 

Para wakil resmi Amerika ter- : 
paksa mengakui kegagalannja 
dalam perhitungannja untuk me-/ 
ngachiri perang di Korea dengan 
Blietzkrieg. Beberapa hari jl. ke- 
tua staf gabungan tentara Ame- 
rika, djendral Omar Bradley, me- 
ngatakan bahwa menurut penda- 
patnja keadaan medan pertempu- 
ran di Korea sangat mengchawa- 
tirkan. Menurut Bradley operasi 
di Korea itu tak akan sebentar, 
tetapi merupakan gerakan mili- 
ter jang lama dan sukar. 

Pers Amerika jang mulainja me 
ramaikan akan dengan mudah 
dapat kemenangan di Korea ba- 
gi Amerika kini menulis bahwa 
perang di Korea akan sukar dan 
lama dan bahwa rakjat Amerika 
akan harus membajar beban jang 

berat untuk itu. 
Dalam pada itu propaganda 

reaksioner digunakan dalam usa- 
hanja terutama untuk mematikan 

'afan rakjat Amerika dg. ra- 
tjun chauvinisme. Pers dan Tadio 
kaum monopoli Amerika tiap ha 
ri penuh kebohongan dan makian 
terhadap rakjat Korea jang telah 
bangun untuk berdjuang bagi ke- 
bebasan, kemerdekaan dan persa- 
tuan negaranja. 

Harian2 reaksioner Amerika 
melakukan tiap usaha mentjoba 
untuk memaksakan faham terha 
dap orang2 Amerika tentang ,,ke 

unggulan bangsa Amerika dan 
rendahnja rakjat Korea”. Pera- 
tjunan chauvinisme diantara rak- 
jat Amerika akan diperhebat se- 
bagai direntjanakan oleh pengan 
djur2 resmi dari propaganda  fa- 
Sis, jang kini meradjalela di Ame 
rika. 

Tetapi kenjataan melihatkan 
bahwa sekalipun ada usaha2 ba- 
gaimanapun djuga dari propagan 
da reaksioner, rakjat Amerika sa 

a sekali tak mau memberikan 
jiwanja untuk keuntungan bagi 
kepentingan2 imperialisme -Ame 
rika di Korea. Ant. Tass. 

  

5-8   

Gabungan Kursus Kantor Indonesia 
(GAKKI). 

Mengadakan udjian mengetik & Steno untuk umum. 
1. Udjian besok tgl. 6 Agust. 1950, di Jogja. 
2. Uang udjian seorang f. 20.—, 
3. Pendaftaran di SekretariatGAKKI, Djl. Tandjung No. 54, 

“Jogja, paling lambat tgl. 4 Agustus 1950. 

Pengurus 

#SeSUARA GAIB. Djika Tuan/Njonjo tahu apakah akan terdjadi dikemudian hari 

(Stentulah banjak halangan2 dan Kesukaran2 bisa dapat disingkirkan... Empat 

. pertanjaan Tuan/Njonja didjawab djelas dan benar. Tulis ini hari 4 pertanja- 

& an. Nama, Pekerdjaan, Umur dan lain2pada: 

0? Bandung. Ongkos f 10.— per pos. 

Postbox 151 »Occult Institute”, 

5 6-8 

  

  

Balai Kota Pradja Madiun. 

» UNDIAN 
f- 50.000,—. 

Cc 

surat2 undian d@pat dineratek » 

1. di Balai Kota Pradja Madiun, loket 

agen2 jang di tundjuk. 

2. setjara »pengiriman tertjatat” 

nurut perimbangan. 

1-8.   

Pengumuman No. 18. 

Menurut idzin Menteri Sosial R.I. No. 13/U tanggal 4 Djuli 1950 sebesar 

Terbagi atas 5000 surat undian & f. 10,— jang bernomor 1 s/d 5000, dan tiap2 

lembar surat undian terbagi atas surat2 undian seperempat & f. 2,50, guna : 

»PENJELENGGARAAN PERUMAHAN RAKJAT 

PRADJA DI KOTA 

djumlah hadiah2 besarnja f 25.000.— jaitu: 

1 hadiah dari f 7000,— — 

aa $ An HR 2000 an 

1 b 5 s. 1500,— — 

2 $$ aan 1000— — 

3 5 He na Oka 

10 1 NK UU elaktaren 

20 s pa Ma 0 

40 F Ae ia 50— — 

MN TE G nga a5 
200 » SA 2g 10— — 

378 hadiah Djumlah : 

melalui pos, jang harus disertai pengiriman 

uang harganja surat undian jang dipesan dengan tambahan f. 0,50 PN ti- 

ap2 surat undian guna bea administrasi dan pengiriman, 

Djika djumlah surat2 undian jang disediakan untuk dikirim telah ditutup se- 

mua, maka poswesel jang diterima sesudah itu dianggap untuk urfdian jang be- 

rikutnja, ketjuali dika sipengirim memadjukan permintaan lain, 

TIDAK DILAKUKAN PENGIRIMAN REMBOURS. 

Djikalau surat? undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan dikurangi me- 

PENARIKAN di Madiun pada tg. 30 dan 31 Agustus 1950, ketjuali djika 

tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial 'R.I. 

MULAI PENDJUALAN PADA tg.2 Agustus 1950. 

UANG « 

MADIUN” 

| 7000— 
,2500,— 

» 1500, 
x 2000,— 
» 15005 
..2000.— 
».2000,— 
,»2000,— 

2500 3 
» 2000,— 

. 25000,— 

No. 7, kepada Bank2, Kantor2 dan 

Madiun, 24 Djuli 1950. 

WALI KOTA MADIUN, 

(R. Moestadjab Soemowidigdo). “ «   

Senin - 

India tak dapat netral kalau 
. petjah perang dunia. 

Kata 
! 

“Dari New Delhi diwartakan 

oleh Ant. Afp: Para anggauta par 

tai Kongres India jang dipimpin 

oleh Nehru adakan pertemuan- 

aja | berkenaan dgn akan diadakan 

nja sidang istimewa parlemen In- 

dia utk mempeladjari situas Ko- 

rea dan putusan2 pem. India. 

Menurut keterangan, sebagian 

besar anggauta itu setudju akan 

sikap pemerintah thd krisis dunia 
dewasa ini. Selama sidangnja 
malam itu Nehru terangkan putu 
san2 pemerintah dan katakan ia 

akan usulkan dlm sidang parle- 
men ig. 3-8 jad. satu mosi supa- 
ja sotudjui putusan2 itu? 
'Mengenai keadaan jang explo- 

sief dewasa ini, Nehru katakan 

bahwa India tak sekali2 akan da 
pat tetap netral dalam perang du 
nia jang tak boleh tidak pasti 
akan petjah bila Amerika atau 

Sovjet menghendakinja. 

DJEPANG & DJERMAN . MAU 
DIDJADIKAN KAWAN 

Dari Frisco diwfrtakan oleh 
Ant. UP. John Foster mengata- 
kan supaja Djerman dan Dje- 
pang hendaknja didjadikan ka- 
wan jang sama dalam dunia jang 
bebas untuk melawan. komunis- 
me. Dulles seorang ahli politik 
Luar negeri dan penasehat men- 
teri luar negeri Amerika Dean 
Acheson, dalam pidatonja dimu- 
ka Commonwealth Club katakan 
bahwa geografis dua negeri be- 
kas musuh itu letaknja dekat 
»despotisme dunia”. Bila kedua 
negeri itu djatuh ketangan 
jet kata Dulles selandjutnja, ma- 
ka itu akan menjelesaikan fase 
perkembangan siasat jang telah 
diumumkan -— oleh komunisme 
Sovjet. Kata Dulles selandjut- 
nja, fase 
fase -situasi untuk apa jang 
dikatakannja — tingkatan ter- 
achir jang akan mentjekik de- 
ngan s perlahan2 atau serangan 
jang menghantjurkan dengan ke- 

Lakunja seperti pisang goreng. D 

Penerbitan baru: 

« RATAPAN IBU 
(X ANEKA WARNA 

« DJEMBATAN MERAH 
« BANTAM 
« MENANTI KASIH 
« TERANG BULAN 

Sedang 

« BINTANG SURABAIA '51 

X REMONG BATIK 

Jang sudah siap: . 

TJITRA sereenplay oleh USMAR 

Harga 

Harga 

Harga 

Harga 
AKIBAT PERANG Oleh: MATU 

Mintalah Daftar Buku lengkap!   
  

Sov-. 

situasi untuk . apa 

Dalam waktu . jang singkat 

  

tersebar dan terkenal diseluruh podjok Indonesia 

Dari tiap-tiap film Indonggia sebuahtjerita roman, Terhias aa Ku- 
lit 2 warna. Isi menarik, romannja tjantik. 

Terpaksa ditjetak kembali. 

UNTUK SANG MERAH PUTIH 
HARGA 350 SEBUAH, ONGKOS 

Selandjutnja memperkenalkan Serie 

Roman Gapura : 

TIDAK ADA ESOK Roman oleh MOCHTAR LUBIS. 
: f 6.90. ta 

SI DJAMAL Kumpulan tjerita pendek. Oleh: MOCHTAR LUBIS, 

DOKTER HASLINDA Roman perdjuangan oleh: RIVAI MARLAUT. 

BUKU2. TERSEBUT DIATAS SEMUA PREI ONGKOS KIRIM. 
Dikirim gratis! 

Nehru. 
  

   kuatan jang lebih besar. 
Dikatakan. usulifja nk Lb 

memberi kepada Djepang untuk 
semata2 memenuhi tjita2, tapi ia 

tak ragu2 lagi menghendaki supa 
ja kedua negeri itu dipersen? 
djatai. Ini tak berarti pula mem- 
bikin mereka-djadi kawan sama 
dalam rangka usaha di Eropa, Pa 
sifik dan PBB, kata Dulles selan- 

djutnja. : 

” Mengenai keanggautaan RRT 
dalam PBB dikatakannja masuk- 
nja RRT dalam PBB akan ber: 
arti -“Sovjet mempunjai kawan 
lainnja dalam hal menggunakan 
kekerasan untuk memveto pera- 
nan perdamaian DK. Hendaknja 
dipertimbangkan lagi untuk me- 
larang digunakannja veto terha- 
'dap soal2 berkenaan dengan pe- 
njelesaian pertikaian setjara da- 
mai dan pemasukan anggauta ba- 
ru bagi PBB difanti dengan pe- 
mungutan suara. 

Demikianlah Dulles. 

  

BLOKADE KOREA DIPER- 

KUAT 

Djuru bitjara markas besar Mac 
Arthur mengatakan bahwa lebih 
banjak kapal2 PBB segera akan 
ikut serta mengadakan blokade 
terhadap Korea Utara. Ia tak me 
ngatakan kapal2 apa dan berapa 
besar, atau kapal2 dari negeri? 
mana. 

Dinjatakannja, blokade akan di 
perkokoh, berhubung terdapat 
bukti2 Utara menggunakan per- 
djalanan melalui laut, karena se 
rangan2 udara Amerika membi- 
kin perdjalanan mereka melalui 
daratan mendjadi bahaja dan ba 
njak ongkos. 

Satuan2 angkatan laut Inggris 
akan mengadakan blokadenja ter 
hadap pantai sebelah barat, se- 
dang satuan2 Amerika di sebelah 
timur, kata djuru bitjara itu de- 
mikian Ant. UP dari Tokio. 

alam”3 bulan terdjual habis. 

Tjetakan ' kel: 

« SAPUTANGAN 
x BENGAWAN SOLO 

« ANGGREK BULAN 
« GADIS DESA o 
« HARTA KARUN 
« SEHIDUP SEMATI 

disiapkan : 

“ HARUMMANIS 

« TIRTONADI 

KIRIM PREL. 

gubahan pengarang2 muda dengan djiwa 
dan semangat" sesudah perang. 

ISMAT'L terhias gambar2, 
f 6.50. 

f 5.50. 

f 6.50. m 4 
MONA, Harga “ f 3.50, Tg ' 

# 

USAHA PENERBITAN 

GAPURA 
Melania, T. 8-9, Djakarta       

ea M. PMR.   
  

   

        
         
        
     
              

    

     



   

    

   

  

   

   

          

   
   

   

   
   
   

  

   

   
   

   

   
   
   

    

   

   
    

    
   
    

   

  

   

   
   

  

   
    

  

   
   

  

   

  

   

    

   
   

  

   

    

   
   

    

   
   

    

  

   

   

      

   

    

   

    

   

   
    

li ruh Indonesia kabarnja kana 

sek. menengah puteri. Se- 

jokja, sehuah Ig ai Men 

zB Kapak: Pe anak2 bertjampur gaul, 

anak2 laki2 dengan anak2 perempuan. 

Bunga Kelas hanja anak laki2, djadi bran 
| gal. Suatu Kn hanja perempuan, djadi 

brandil. 
|. Ban lagi menurut wk. Km S.M. di. 

| diibu kota suka keliru diwaktu peneri- 

“maan murid. Lha wong murid bernama 
Retno Wiludjeng dikirim S.M. Na 

djebul 231 laki2. 

ne w is.toh, udakan coeducatie sadja. Biar 

nggak keliru lagi!!! £ 

ai ex 
Menurut Aneta Menteri Wiwoho per- 

"nah bilang, tentu sadja Moh. Natsir setu 
dju Sjahrir djadi perdana menteri, sebab 

“Siahrir saudara sepupunja. 

Diebul Berabe terima surat dari sea- 

rang j menamakan  dirinja ,,Bung 

Podjok": Natsir bukan saudara sepupu- 

.nja Sjahrir. 

-Memang Berabe a heran. Kalau benar 

pinsialis Manindjau! j 

| Dan kalau benar dua2 itu “mnaak se- 

pupu, dan Natsir betul setudju Sjahrir 

dan pernah bilang kepada Wiwoho, mu- 

sa Menteri Wiwoho mau bitjara begitu. 

Diebul kabarnja wartawan Aneta di 

panggil Mente 'iwoho, sebab Menteri 

' Kempen R.I. nggak pernah bitjara se- 

perti jang diberikan Aneta. 

  

Berabe, nih! BERABE. 

(Samb. dari hal. 1) 
. Tentang penjelenggaraan keuangan 

Daerah pos ke-empat (tempat penga- 

wasnja di Medan) lingkungannja ialah 

| seluruh Sumatera, . angka, Belitung, 

'Riauw dan, Kalimantan Barat. 
PTT dapat dikabarkan bahwa dalam 

tahun 1949 djumlah penerimaannja ada 
f-1.384.043.000.— dan pengeluarannja 

ada f 1.373.701.000,— Boleh dikatakan 

usaha PTT tidak menderita rugi. Kini | 
ternjata bahwa PTT makin madju terus. 

Umumnja perhubungan telegrap dan 

telepon kini bertambah baik. Tarip per- 

| hubungan telepon interlokal dinaikkan, : 

tarip itu sekarang dua kali dari tarip se 

belum perang. Tarip pertjakapan tele 

pOn radio interinsuler dinaikkan djuga, 

tapi naiknja tidak lebih dari 50 pCt. Ta 

rip2 telegrap agak berubah djuga tapi 

— perubahan.itu bukan berarti penaikan jg 

| berarti terhadap tarip2 dari masa sebe- 

lum perang. 

Perhubungan. telegrap luar negeri su 
| dah mentjapai tingkatan masa sebelum 

perang. Perhubungan telepon radio in- 

terinsuler dari luar negeri begitu djuga 

&. halnja.- Sebaliknja perhubungan telepon 

kawat, kalau dibandingkan “dengan kea 

'daan sebelum perang, perhubungan ini 

masih kurang. 

.. Tentang pegawai2 PTT dapat dite- 

'rangkan bahwa dimasa revolusi jl. ini 
tidak sedikit djumlah pegawai ahli PTT 

. gugur. Karena itu perlu diadakan pen- 

dapat bertambah banjak, mengingat ma- 

sa pembangunan dimasa jad. 

Lajak diketahui bahwa PTT tidak 
sadja mengurus pekerdjaannja jang bia- 

sa, tapi djuga mengurus pekerdjaan dae 

rah2 telepon Pemerintah 

rah2 luar Djawa, djawatan radio dari 

penerbangan sipil dan djawatan angin 
dan djuga tehnik siaran radio. Dalam 

waktu ti ak lama lagi akan ditambah 

dengan urusan daerah radio dikepulau- 

an kita untuk keperluan Departemen 

Pelajaran. . 

Demikian keterangan? jg. kita dapat 

bungan Tenaga dan Pekerdjaan Umum. 

Perhatian!!! 

Stelling Keradjiman Rakjat. 
Stand2 dari rumah makan 

Tiap 

  

    

| SVETLANA 

Sneeuwwitje” 

: 'kataan, peringatan (tulisan) 

| Sjahrir saudara sepupunja Natsir, maan : 

Natsir bisa bilang begitu. Masa dia pro- 

didikan agar djumlah tenaga ahli PTT. 

dan didae-: 

malam disediakan hadiah2 untuk Menko 5 

Balapan Kuda diadakan djam Pan 

Birbatan dori fihak Pengusa, ' 
ha Film di Jogjakarta kepada 

chalajak ramai tjukup banjak, 

terbukti dengan muntjulnja film 
di Gedung IN- 

DRA jang chusus ditudjukan ke- 

pada anak2. 
Hanja sajang, hingga king ma- 

aa djuga banjak anak2 jang me- 

nonton film jang mestinja hanja 

untuk orang2 dewasa sadja. Por- 

tier tidak Fikiran pembatja am- 

bil posing tentang itu, asal orang 

membawa kartjis terus diizinkan 

masuk kedlm Gedung dg lain per 
di- 

samping .lakon” film jang ber- 

buanji -I8 atau 17 tahun keatas” 

dengan terang-terangan telah di- 

langgar zonder ada sanctie apa2. 

    

ISENI SONO 

  ami chawatir kalau hal ini 

terus-menerus terdjadi, djangan2 

anak2” jang telah biasa “melihat 

bioskoop tjium-tjiuman, nanti se- 

gan pergi sekolah dan tidak mau 

dielitintfi ilm jang mestinja melu- 

la untuk mereka sadja. 
Amadbadri. 

    

AN PEGAWAI PERTANIAN 

SELESAI. 

Kini latihan pegawai Djawatan Perta- 

nian Rakjat daerah Jogja selama 3 bin 

telah selesai. 

Pertemuan perpisahan dilangsungkan 

semalam di Balai Harsono Danuredjan 

Jogja. 

Kapal smokkel ditahan 
Pada hari Djumat tg 28-7 be- 

berapa anggota mobile 

-polisi dipimpin oleh inspektur Su 

warno dengan mempergunakan 

2 perahu ketjil telah dapat men- 

tjegah berangkatnja motorboot 

jang akan smokkel kopi dan lada 

hitam didesa Krakahan daerah 

Brebes. 
"Kopi dan lada jang dibeslah sa 

harga f 400.000, —. 
Kapal dan 7 orang Tiagahoa 

ditahan pula, demikian pihak 

mi di Brebes. 

  

KAMPANJBE KEMPEN KE 
DJAWA BARAT. 

Semalam dipressroom Jogja- 

karta delah dilangsungkan perte 

muan antara kempen RI dengan 

beberapa djawatan dan para 

wartawan Jogjakarta untuk 

membitjarakan segala sesuatu 

mengenai dikirimkannja rom- 

bongan kampanje kempan ke 

Djawa Barat. 

  

  

— Radio Moskow jang mengu- 

tip siaran radio Pyongyang me- 

ngabarkan persiapan2 dengan gi- 

at diadakan untuk melaksanakan 

rentjana pembagian tanah di da- 

erah2 jang telah diduduki oleh 

tentara utara. 

— Delegasi Korea utara 

konperensi pemuda seluruh du- 

nia jang akan diadakan di Praha 

tanggal 14 Agustus, akan memba . 

wa petjahan2 dari bom2 Amerika 

jang dilemparkan oleh kaum 

pembunuh? imperialis Amerika 

kepada rakjat Kore. jang hidup 

damai. Demikian kara har:an ten 

tara Chekoslowxxia. 

untuk 

Permatian!!! 

2g Malam dan Balapan Kuda Bandang (los). 

—100x Untuk B.P.K.K.P. dan Badan2 Sosial di Kebumen, 

.. PADA TANGGAL : 5 — 
DI ALOEN — ALOEN KEBUMEN. 

Pertundjukan dari matjam2 kesenian. 

15 AGUSTUS 1950. 

jang telah ter doaku 

Lea Dk 9—12 — 

Panitya Usaha Amal ak 

B.P.K.K.P. Kebumen 

Dj. Merdeka 56 Kebumen. 

NOMOR DEPAN 6 AGUST. '50. 

ANTARANJA : 

KS ALAN 
Ph, asmara ata: dansvloer Kremlin. 

brigade ' 

  
    

»KEDAULATAN RAKJAT" SELASA 1 AGUSTUS 1950. 
    

  

  

Malam penghabisan. 

Djam: 13 th. keatas. 

DJAUH DI MATA . 
Dg. RATNA ASMARA — ALI YUGO 

Film jg penuh dengan njanjian2 Indo- 

3-1, 

nesia Jang merdu. 

menjusul: 

Mulai tg. 2 Agustus. 

NASIB 

8 Bintang film A.S. jg terkemuka dim 

Nasib. Seperti: : « 

CHARLES BOYER — 
BARBARA STANWYCK — 

EDWARD G. ROBINSON dil. 

SOBO HARSONO 
Mulai ini malam. 

  

17 th. keatas. 

Film berwarna. 

3 A. Diam: 

Dasar peladjaran 

» POLITIK « 
Oleh: 

« Ukuran 134 X 1812 cm. Tebal 56 ps. 

£ Isi: mutu? ilmu politik, diuraikan de- 

ngan POPULER-RINGKAS-DJELAS. 

Harga f-4— ongkos kirim f 0.40. 

X Beli: 25 ex. korting 20 pCt. 

kirim 5 pCt. — 100 ex. korting 25 pCt. 

“'bebas ongkos kirim. 

Pesanan kontan pada: 

N V Usaha Penerbitan 
e Indonesia 

Patjinan 9, Jogja. 

Bisa beli di: 

Toko buku GARUDA” 

Tugu kidul 105 Jogja. 

Surjopranoto. 

ongkos 

Toko buku , NASIONAL”, 

Gondomanan 1, Jogi. 

Toko buku ,K.R2, 

Tugu 42, Jogi. 16-8   
    1001 MALAM 

s1 

  
Film jg penuh rahasia dan avon- 

taur dan indah. Maria Montez 

sbg penari Arab didalam tjeritera 

1001. Malam lutju dan aneh. Per- 

kelahian hebat antara Kalief duri 

Bagdad. Pertjintaan gemetar. 

SAKSIKANLAH ! 138 
  

TERIMA KASIH 

Kepada sdr. Djoco Dj. Grogolan 

21/K.R. Solo jang telah me- 

njembuhkan isteri kami dari 

penjakit gatal (exceem). 

Hormat kami 

Suhono Djojosuwarno 

Gemblegan 89 Solo. 

T.B. Surat2 harap disertai uang 

f 2.50 buat balasan. 
3-8 

  

  

  

#INDIRA" - 

djoangan Pahlawan Wanita di 

9.30. 

— INDRA" 
“DRAGON SEED” 

Film perang di Tiongkok. Lihat gerilja di Tiongkok. Lihat per- 

Berhubung pandjangnja film pertundjukan pada djam 5 dihapus- 

kan, sedangkan pertundjukan di mulai pada djam 6.45 dan djam 

Tiongok. 

»PERFEBI”. 12-8 

  

ul UX OR" 
  

Main 3X, djam 5, 7 dan 9. 

»CRISTOPHER COLOMBUS 
Pemegang rol : FREDERIC MARCH. 

Ini malam dan berikutnja. 

Berwarna, 'pakai teks. 

13 tahun keatas, 

€'. 11-8 
  

sape Kantor 

tang. 

15-8.   
Pengumuman 

menjediakan 

tan2 dan Kantor2 dengan harga f. 1,50 per bungkus berisi 20 ba- 

Jang berkepentingan harap segera berhuburfgan langsung kepada 

“kantor tersebut diatas Djl. Tandjung No. 65. Jogjakarta. 

rokok ,,Kansas” kepada Djawa- 

B. P. N R. 

Direktur : 

(Susiswardjo). 

Ini malam dan berikutnja 

PEX: Djam 430—7-—9.30. 

Minggu: diam 10 pagi MATINE. 

PILEM PERANG jang terbesa: 

P .GARY-COOPER" sbg. sersantyoi 
SAKSIKANLAH!! ks 

  

“3 Komentar ta' berguna! 

  

1-6 : . 

Alamat Tuan untuk: 

  
@ Memperbaiki Mesin2 Kantor dan Radio, 

@ Pekerdjaan dengan garansi, 

@ Tarief dapat berdamai, 

@ Dikerdjakan oleh Tukang2 jang berpengalaman. Aa 

Firma ,HARAPAN" 

4 Bg. Reparasi 

9-8. TP Tugu No. 36, Telp. 566 Jogja. 
  

  

  

  

2 » MOTOR 

HANJA ISTIMEWA MENERIMA BEKAS PELADJAR 

PERTUKANGAN/SEKOLAH” TEKNIK, PERTAMA. 

Uang Pangkal: f 10.— 
Uang Sekolah: f 15.— Bajar muka. z 

Djam 9 — 12. Ditutup tg. 10- 8-1950. 

Pakuningratan 42 — Jogjakarta. 

HIMPUNAN - TEKNISI - INDONESIA 
SUBSEKSI - PENDIDIKAN. 

Kantor dibuka: 

Tempat pendaftaran: 

'»Kinibalu” 
8-8 . 

KURSUS-TEKNIK —— 
& MESIN”   

DJL-TANDJUNG. 44. JOGJA. 

DJUAL- BELI BUKU? PENGETAHUAN 
DALAM SEGALA BAHASA, SEDIA: 
MADJALLAH? can BROSUR2 POLITIK 
BARU dan LAMA   

    

  

  Sajembara: 
TJERITA SANDIWARA 

1 BABAK 

Dapat dimainkan di : 

RADIO— PANGGUNG 

Titel Tjerita : SATU TUDJUAN” 

arah Negara - Kesa- 

an 4 

& 
5 

Isi : Membangun masjarakat dan djiwa ke- 

tuan. 

Bahasa : INDONESIA. Rangkaian kalimat dan kata2 jang mu- 

dah dimengerti oleh Umum (Rakjat). 

Kikan dimainkan Tor Agustus 1950 

Penutupan : sampai tgl. 10 Agustus 1950 

Putusan Jury tidak dapat dibantah. 4 

Hadiah No.1 : Semua buku penerbitan Kementerian Penerang:- 

an R.I. (terhitung: ,,Detik dan Peristiwa”, ,,Lu- 

Kanan Revolusi” dan , Kepartaian di In donesia”). 

Lukisan Revousi”, »Detik dan Peristiwa” dan 

.Kepartaian di Indonesia”. 

Lukisan Revolusi” dan ,,Kepartaian di Indone- 

Sia” 

dm '“LIMA HADIAH HIBURAN. 

Tjerita jang mendapat hadiah mendjadi milik Kempen R.L: 

jang tidak mendapat hadiah, dikembalikan. 1 

Hadiah No. 2 

Hadiah No. 3 : 

€ 

Naskah2 harap dikirim pada : 
Kementerian Penerangan R. tr 

Bagian Penerangan Visueel 

Seksi Pertundjukan Rakjat 

Djalan Ngabean 4   1428 J Oa 

OBAT KUAT KONG LENG PO 
Untuk orang laki2: tjap warna perak. 

Untuk orang perempuan: tjap warna mas. 

sar dalam lapangan obatZ-an diabad ke-20 ini. Obat kuat ini 

adalah hasil penjelidikan ahli2, dan merupakan obat kuat 

jang paling baik. Ini bukan propaganda kosong. Para perna 

kai dapat membuktikan kemandjurannja obat kuat ini. 

Djika suatu orang dapat mengerdjakan sesuatu jang besar 

dan memikul kewadjiban jang berat, maka ini adalah karena 

kekuatan otaknja dan kesehatan badannja. Pribahasa menga 

takan: ,,Ada badan jang sehat, sesuatu jang besar baru da- 

pat tertjapai”. 

Dalam dunia jang penuh persaingan sebagai sekarang ini, 

jang sempurna menang dan jang tidak sempurna kalah. Ka- 

rena itu orang jang badannja tidak sehat dan otaknja tidak 

kuat tidak akan mendapat tempat dalam dunia ini dan hanja 

bisa mengelah napas. Orang jang bodoh menganggap keli- 

ru. Orang jang pandai tentu mentjari obat guna menolong 

badannja jang lemah dan otaknja jang tidak kuat itu. Apa 

kah obat jang paling baik? Tidak lain, jaitu OBAT KUAT 

KONG LENG PO terbikin oleh Pabrik Helmig. 

OBAT KUAT KONG LENG PO adalah basil penjeli- 

dikan dari APOTHEKER G. BOSS, ahli obat bangsa Djer: 

man dari pabrik kami, dan terbuat dari sari tumbuh2an dan 

bahan logam setjara modern. 

Kemandjuran obat ini sangat mengagumkan oreng, maka dinamakan RADJA 

OBAT KUAT. Djika meminum obat ini, orang jang otaknja tidak kuat bisa 

tjerdas/tadjam pikirannja, orang jang badannja dan semangatnja tidak "sehat 

bisa mendjadi penuh semangat, orang jang lagi beladjar bisa memperoleh 

hasil baik, orang jang lemah bisa berbirahi pula, orang jang tidak kuat ber- 

djalan bisa berlari laksanasterbang, orang jang tidak bernapsu makan bisa ber- 

napsu pula, orang jang kawin terlalu muda dan kehilangan tenaganja bisa 
mendjadi sehat dan segar pula, orang jang berusia Iandjut dan lemah bisa 

mendapat kembali kesehatan dan kekuatannja, serta lebih landjut pula usia- 

nja untuk berkumpul dengan gembira dengan anak-tjutjunja, 

BINTANG PENOLONG BAGI KAUM WANITA, 

Penjakit kaum wanita selainnja disebabkan oleh kurang bergerak, kurang 

olah-raga dan lain2, terutama disebabkan oleh kurang darah sehingga orang 

perempuan jang menderita penjakit “itu lemah semangatnja dan laju rupanja 

seolah-olah merupakan bunga jang rontok. OBAT KUAT KONG LENG PO 

bisa menghilangkan semua penjakit dan penderitaan kaum wanita itu. Djika 
meminum obat ini, orang jang datangibulannja tidak tjotjok dan menderita 

  

nja, orang jag tempat-peranakannja dingin bisa mendjadi hangar Petani 

ranakannja dan subur telurja, orang jang lemah dan kurang kebirahiannja bisa 

mendapat kembali napsunja dan mendjadi laksana rumadja puteri. Pada waktu 
hamil, orang perempuan terserang berbagai penjakit: djika memakai obat kuat 
ini, orang jang sering keluron bisa kuat kandungannja dan bertambah darahnja 
hingga lenjaplah segala penjakit itu. Djika meminum OBAT KUAT KONG 

LENG PO, orang jang habis bersalin dan kehilangan banjak darah dan tenaga, 

bisa mendapat kembali tenaganja. Orang jang sudah lama menikah dan tidak 

mempunjai anak, bisa mendapat putera djika memakai obat kuat ini. Orang 
iang menikah terlalu dan mukanja putjat dan lajug setelah memakai obat kuat 

ini bisa mendapat kembali kesegerannja dan dapat pula merasakan kenikmatan. 

HELMIGS CHEMISCHE FABRIEKEN N. V. 
BONGKARAN No. 424446 — SURABAJA. TG 

Hoofdagent: N.V. HANDEL MIJ. KIAN GWAN 
u N.V. CMEMICALIENHANDEL ,TJIE MIN” 

. OBAT KUAT KONG LENG PO bisa didapat disensua toko   
OBAT KUAT KONG LENG PO adalah pendapatan terbe- F 

penjakit keputihan bisa tjotjok datang-bulannja dan hilang penjakit keputiha ar : 

  “ Harga Lal 25.— sebotol   
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