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dapat Dalam Negeri! 
Masjumi mengalah 

 Djumaat Kabinet diumumkan 
Kursi Menteri Dalam Negeri jang 'hakekatnja merupakan 

sengketa antara PNI-Masjumi dalam perundingan antara Dewan 

Partai PNI dengan M. Natsir 
pihak jang. mengetahui fihak formateur 

dulu makun, ” menurut 
sudah mengalah. De- 

“ngan demikian berarti, bahwa kursi. Menteri D. N. ditangan 
PN. sar : 

Kalangan " jang — berdekatan 
memberitahukan kepada Warta- 
wan K.R., bahwa daftar susunan 

ikat ori2 dalam me kesatuan 

ah pimpinan M. Natsir se 

i.taeli malam telah di- 

s2 ikan kepada presiden Su- 

karno. R i 

—. Dalam hal ini telah bisa dipas 

| tikan, bahwa besok Djumaat 

" kabinet pertama dari Negara 

Kesatuan akan diumumkan sesu- 

“dah mendapat persetudjuan pre- 
siden. 

| Kursi2 penting pada kabinet 
'jang akan diumumkan itu, dapat 

| diketahui, bahwa Perdana Men- 

(MM 
menteri Agama dari Masjumi, : 
Menteri Keuangan dari Masjumi : 
dan satu kursi lagi jang akan di 
duduk: Masjumi. : 

Dari kalangan P.N. akan 
menduduki kursi Dalam Negeri 
Penerangan, P.P. & K dan So: 
sial atau Perburuhan. 2 
“ Buat itu PNI mentjalonkan : 

' Mr. Susanto Tirtoprodjo, Arnold 

— Mononutu, Ki Sarmidi Mangun- 
sarkoro. Buat Sosial atau Perbu 

: | ruhan belum diketahui namanja. 
|. Lain2 partai jang akan turut 

serta duduk dalam kabinet, ka- 

langan itu menduga dari P.S.L, 
Parkindo, Partai Buruh (Abi. 
din), Katholik dan mungkin dju 
ga dari apa jang dinamakan 
»Gabungan Nasional”. 

Minta diadakan Kementie- . 
— rian Negara. 

Tentang rentjana Kementerian 

Keamanan dalam negeri, oleh 

sebagian partai tidak dikehen- . 

“daki. Walaupun sebenarnja ig. 
menghendaki itu sudah mempu- 
njai  tjalon menterinja, antara 
siapa disebut2 nama Dr. Halim 

“bekas PM R.I. 
“ Malahan beberapa partai se- 
karang menghendaki, agar da- 
lam kabinet jang akan diumum- 
kan itu diadakan Kementerian 
Negara jang chusus mengerdja- 
kan. urusan2 Irian terutama. 
Usul ini telah dimadjukan pada 

. waktu Natsir ditundjuk sebagai 
tormateur, tetapi hingga kini 
belum ada kepastiannja. 

Kem. Luar negeri partai 
Bp 

Jang masih belum bisa diketa 

“Djadi jang diharap kedatangan- 

& 

hui hingga sekarang, ialah men 
teri luar negeri. Baik kalangan 
PPNI maupun Masjumi pada mu 
lanja tidak menuntut kursi itu. 
Berhubung dengan itu, orang su 
dah sebut? bahwa kursi itu akan 
diduduki oleh P.S.I. Tetapi orang 

sudah pastikan, bahwa bukan 
Sjahrir jang akan menduduki 
nia. 

  

- 

M. Natsir membutuh- 
kan Sukiman cs. 

| Sedjalan dengan tingkat pem- 
bentukan kabinet, siang hari ini 
semua anggota, Dewan Partai 

atsir), - Masjumi jang berada di Jogja di 
minta-berangkat ke Djakarta dan 
mereka ditunggu kedatangannja 
nanti sore. 
' Sebagian anggota Dewan Pim 
'pinan,- antaranja Prawoto, pada 
vaktu ini masih ada di Djakarta. 

nja di Djakarta adalah: Dr Su- 
iman, Ki Bagus Hadikusumo, 

Njonjah Sunarjo Mangunpuspi- 
.to dan Burhanudin. 
“Mereka akan membitjarakan 
siapa2 jang akan dipilih untuk 

djadi menteri. Selain itu, djuga 
akan dibitjarakan satu kemente- 

  

rian lagi jang akan diduduki Ma 
sjumi. Tetapi sudah pasti, -bah- 
wa jang akan diduduki Masju- 
mi itu bukan kementerian jang 

sudah ditangan PNI. Dengan be 
gitu Masjumi akan punja 4 ke- 

menterian. 

   

POTRET SUKARNO 
TRUMAN. 

Duta Besar Indonesia di Wash 

ington Mr. Ali Sastroamidjojo 

pada tg. 28-8 jl. telah mengundju- 

ngi Presiden  Truman dan me- 

njampaikan — kepadanja sebuah 

portret Presiden Sukarno. Por- 
tret itu ditandatangani Presiden 
Sukarno dengan dibubuhi per- 
kataan ,with friendship an high 

esteem” jaitu dengan perasaan 

persahabatan dan penuh hormat. 

Pula Mr. Ali menjatakan trima 

kasih atas nama Presiden Su- 

karno berhubung dengan pembe- 
rian selamat bahagia dari ' Tru 
man kepada rakjat Indonesia pa- 
da hdti ulang tahun kemerdeka- 
an Indonesia ke-5. Ant. 

  

UTK. 

  

Truman  tindas provokasi 
— Mac Arthur! | 

. Mengenai statement Formosa 
Dari Washington Ant/UP wartakan bahwa djenderal besar 

- MacArthur telah dipaksa untuk menarik kembali statementnja me 

. ngenai Formosa atas perintah langsung dari presiden Truman. 

Demikian diterangkan oleh Gedung Putih hari Senen jl. 

. Gedung Putih keluarkan state- 
ment mengenai penarikan kembali 
keterangan2 MacArthur tersebut 
untuk mentjegah kekatjauan me- 
ngenai kedudukan Amerika terha- 
dap PFormosas 20 S5 1 

Presiden Truman telali meme- 
rintahkan supaja statement jang 
dibuat oleh MacArthur mengenai 
soal ini ditarik kembali. Seperti 
telah dikabarkan duluan, untuk 
menjambut konperensi kaum ve. 
teran Amerika dari perang2 jang 
Jampau di Chicago, MacArthur te 
lah keluarkan statement mengenai 
garis pertahanan Amerika di Pa- 
sifik, dimana antara lain dikemu- 
kakan betapa pentingnja keduduk 
an Formosa bagi pertahanan tsb.! 

“ TIDAK MELEWATI BATAS ? 
—. Dari Tokio Ant/Afp wartakan 
hahwa djurubitjara angk. udara 
Amerika telah sangka! dgn te- 

  

      
   

  

gas berita jang mengatakan bhw 
pesawat2 terbang PBB telah ter- 
bang diatas daerah Manchuria. Di 

katakan bahwa angkatan udara 

PBB mendapat instruksi keras 
utk tidak melanggar perbatasan 
Korea Utara dan utk mendjauh- 
kan diri dari perbatasan tsb. Me- 
nurut, djurubitjara itu tempat jg 
terdekat dengan perbatasan  Si- 
beria jang pernah dikitari oleh 
pesawat2 terbang Amerika ialah 
Rashing, suatu tempat jang letak 
nja 27 km. dari perbatasan tsb. 
Dalam pada itu djurubitjara tsb. 
tidak memberikan detail dari se 
rangan2 pesawat2 terbang Ame- 
rika didekat daerah Manchuria 
itu. Pun djurubitjara itu menjata- 
kan bahwa ia tidak mendapat ke- 
pastian tentang beyita2 pers jang 
menjatakan pasukan2 RRT telah 
melewati batas Korea Utara, 

Mita Te 
Ie OA Tana an 

.an kemadjuan jang sama 
Ca Pa Den Haag. Ant» 

2918p 
2 si 
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aa Nana ira Lanang aa NAN NNNNI NENEK 

Mr. ASSAAT KE DJAKARTA. 

Didapat kabar, bahwa besok 

malam di Presidenan Jogjakarta 

akan dilangsungkan pertemuan 

perpisahan dengan Mr. Assaat 

berhubung dengan kepindahan 

nja ke Djakarta. Dalam perte- 

muan itu pula akan di langsung- 

kan upatjara penjerahan gedung 
Presidenan kepada Kepala Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta. 

Perundingan dagang 
Indonesia Australia 
Hari Senin pagi dipimpin oleh 

Ir. Darmawan Mangunkusumo 

.. direktur djenderal perekonomi- | 

| an dari kementerian kemakmur, ' 
an telah mulai diadakan perun- 
dingan dagang antara Indonesia 
dan Australia atas permintaan 
pemerintah Australia utk me- 
ngatur perhubungan dagang de 
ngan pemerintah Indonesia. Le 

bih landjut dapat dikabarkan, 
bahwa perundingan itu mung- 

kin akan berhasil menguntung- 
kan bagi Indonesia jakni tertja 

. painja kelebihan export bagi In 

donesia. 
Kalau sampai ada kegagalan 

dalam perundingan adalah kelu , 
ar pehak dari Australia, jang ' 
mungkin akan memegang teguh 

pada konsepsinja. le 

Perey Spender : 
Irian 

4 kawat belasungkawa. 

UMUM 

| DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT” (ANCGA 

- PASIFIK SUBVERSIP TAK 
BOLEH MASUK USA. — 

Kemarin dulu sgnat telah me- 
ngirimkan kepada ,,Gedung Pu- 
tih” untuk ditanda tangani suatu 
renjana Undang2 jang membo- 
lehkan orang2 Djepang, Indone. 
sia, Burma Siam dan penduduk 
pulau2 di Pasifik jang “dikuasai 

: Oleh Amerika Serikat utk men- 
dj adi warga negara Am. Serikat 

dengan djalan naturalisasi, 
Djuga dalam undang2 itu te- 

gas diterangkan, bahwa tiada se 
orangpun dari Timur Djauh akar 
diperbolehkan utk bertinggal di 
Amerika Serikat, djika ia “atau 
mereka telah ditjap subversip 
oleh . kementerian “ kehakiman. 
Ant, AFP. 

DOUGLASS DIPANGGIL. 
Duta Besar Amerika Serikat, 

di. London Lewis Douglas telah 
dipanggil kembali ke Washing- 
ton utk. diadjak bermusjawarat. 
la akan mengambil bagian dalam 
suatit rundingan antara Ameri- 

ka. Perantjis dan Inggeris, jang 
akan mempersiapkan pertemuan 
besar antara Tiga Besar di New 
York pada bulan September jad. 
Ant. AFP. 

DPR BELASUNGKAWA. 

Berkenaan dgn wafatnja Dr. 
Setia Buddhi, Mr. Sartono Ketua 

DPR atas nama segenap anggo 

ta kemarin telah mengirimkan 

Kepada 
2 anggota DPR jg kini berada di 
Bandung jaitu Ir. Enoch dan 

Dr. Smitz diminta supaja mewa 

kill DPR dalam upatjara pema- 
kaman. ' 

'bukan soa! Indonesia- 
PN NO Sana —. ibu 

- Australia harus turut jampur 
Perey Spender menteri L.N. Australia jg kini sedang me- 

ngundjungi Den Haag menerangkan, bahwa hari kemudian 

Irian bukanlah soal jang harus diputuskan oleh Indonesia dan 
Bid. sadja. Djuga Australia harus turut ikut menentukan hari 
kemudian daerah itu. 

Ditegaskannja, bahwa Irian 
sangat penting bagi keamanan 

Australia dan dengan tegas dike 
mukakannja, bahwa Australia 

menghendaki, supaja tuntutan 
Indonesia atas Irian barat dibi 
tjarakan PBB. 

Selandjutnja ia menerangkan, 
bahwa panitya yabungan Indo- 
nesia-Belanda telah mempeladja 
ri kedudukan Irian buat masa 
datang sebagai usaha persiapan 
untuk memberikan laporan ke- 
pada Dewan Menteri Unie Indo 
nesia—Belanda jang boleh djadi 
akan membitjarakan status Iri- 
an itu dimasa datang. Selain itu 

" telah disetudjui pula, bahwa pa- 
nitya tsb akan menjampaikan 
'gporannja itu kepada Komisi 
PBB untuk Indonesia (UNCI). 

Dengan djalan demikian djelas- 
lah, bahwa soal kedudukan Irian 
dimasa datang bukan semata2 
djadi soal Indonesia dan Bld. 
sadja, tetapi djuga sangat pen- 
ting didalam hubungan jg lebih 
luas dan adalah mendjadi pen- 
dapat pemerintah Australia, bah 
wa kepentingan Australia harus 
diperhatikan. 

Mendjawab kabar2 tentang pe 
merintahan bersama antara Aus 
tralia dan Belanda atas Irian se 
bagai pemetjahan soal Irian, di 
katakan oleh Spender, bahwa itu 
urusan pers. ,,Saja sendiri tidak 
merasa telah mengemukakan 
pendapat demikian”. Tetapi ia 
mengakui adanja perasaan sifat 
sifat daerah Irian Timur jg ada 
dibawah pemerintahan Austra- 
lia dengan Irian Barat jang ada 
dalam kekuasaan Belanda. 

Menurut keterangan jang ada 

pada kami, demikian Spender, 
penduduk jang terbanjak -dari 
Irian Barat adalah sebangsa de 
ngan mempunjai asal jang sama 
dari sudut ilmu bangsa dan mem 
punjai sifat2 jang sama - dan 
djuga mereka ada pada tingkat- 

dm 

penduduk Irfan Timur. 

va8 

Dari sudut keamanan bagi 
Australia, kepentingan jang 

terdapat di Irian Barat adalah 
tidak dapat dipisah2kan dengan 
daerah Irian jang lain. Hal ini 
telah dibuktikan dari pengalam- 
an lampau jang menundjukkan, 
bahwa Irian itu sangat penting 
bagi Australia dari sudut strate 
gi bagi pertahanan Australia. 
Ant. UP. 

BURUH PERTJETAKAN 
sARCHIPEL” ME 

NUNTUT! 

Dalam rapatnja kemarin dulu 
kaum buruh kantor tjetak .,Ar- 
“chipel” memutuskan untuk me- 
madjukan tuntutan kepada ma- 
djikan supaja menaikkan upah 
mereka jakni: upah f 100,— ke- 
bawah supaja dinaikkan 100 pCt, 

£ 101,— sampai f 150,—: 90pCt, 
£ 150,— sampai f 200,—: 70 pCt, 
£ 200,— sampai f 250,—: 60 pCt, 
£ 250,— sampai £ 300,—: 50 pCt, 
£ 300,— sampai f 350,—: 30 pCt. 

Pun diminta pula perhatian 
madjikan atas perbaikan keseha- 
tan, waktu istirahat, dan upah 
mingguan supaja dibuat bulanan. 

Selain daripada itu telah di- 
bentuk komisi terdiri dari Sumar- 
sono- (Sobsi), Suwardi Karta 
(Sobsi), Hutagalung (SPPPU), 
Achmad Kosasih, untuk mengha- 
dapi madjikan, apabila perundi- 
ngan antara buruh dan madjikan 
kurang lantjar djalannja' (Ant.). 

aa PA raat 

Delegasi R.I. dim ISC 
Sbg. angg. delegasi RI dlm In- 

ternasional Sugar Council di Lon 
don tih. diangkat Harsono Rekso 
atmodjo, ketua merangkap angg. 
jg: berhak memberi suara, P. H. 
Westermann, commercial coun- 
cellor pd kedutaan agung R. L. di 
London sb angg. dan Mr. I. 
Luyten ketua Beviso di Den 
Haag sbg. penasehat dan Harun 
Rashid dari Komisariat — Agung 

#N 

pat-tjepatnja. 

-sudah.kurang h: 

Surabaja ini 
suatu kedjadian jang boleh kita 
sebut symptomatiseh, tetapi nor 
'maal didalam negeri kita 
tingkat sekarang ini. 

UTA SP.S.) 
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Pers & alat2 Pemerintahan. 
Antara kepala djawatan pene 

rangan Djawa-Timur dengan 

beberapa surat kahar disana te- 

lah timbul insiden. Setidak2nja 

suasana djadi tegang, suatu hal 

jang tidak dikehendaki oleh sia 

papun djuga. : 
Ketegangan itu berkisar dise- 

kitar pemasangan amanat pre- 

siden pada tg. 17 Agustus baru2 

ini. 
Surat kabar ,,Utusan Indone- 

sia”, ,,Berita”, dan kabarnja ada 
surat kabar lain pula, telah me- 

njiarkan amanat itu pada pener 
bitan istimewa jang keluar tgl. 
16 Agustus. 

Pemuatan amanat ini oleh Dr. 

Abdul Manap dipandarig suatu 
pelanggaran kepertjajaan peme 

rintah. Sebab, demikian pengu- 

muman Dr. Manap, dengan su- 
rat resmi dan dengan lesan telah 

dinjatakan, bahwa amanat itu 
tidak boleh diumumkan sebelum 

17 Agustus. 

' Achirrja dalam pengumuman- 

nja Dr. Manap bertanja, sampai 

berapa djauhkah, ,,kita dari pe- 

merintah dapat memberikan ke 

pertjajaan kepada pers”. 

& 
“xx 

Pihak ,,Utusan Indonesia” dan 

Berita” pun ada pendiriannja 
sendiri. 

Maksud pemerintah ialah 
agar amanat dibatja oleh seba 

njak mungkin rakjat, dan seti 

Oleh karena kedua sura 
bar itu tidak terbit pada ta 
17, melainkan terbit .istin 

pada 16 Agustus amanat | 
pandang lebih baik diumu 
pada penerbitan istimewa $ 

Kalau tunggu tg. 18 “pasti 

  

   kalau diingat pemYatja 
Surabaia memang tidak dapat 
terima surat kabar pada tanggal 

16 itu. : 
Djadi, dasar pendirian ialah: 

amanat djangan sampai basi. 
- 

Bagi kita, perbuatan rekan2 
di Surabaia itu memang kurang 

berpedoman kepada tata tertib 

pergaulan. Kalau memang sudah 
dipesan supaja djangan disiar- 

kan sebelum tg. 17 Agustus, se 
baiknja djangan disiarkan sebe 
lum tanggal itu. 

Dan kalau toh ada minat ingin 
menjiarkannja setjepat?nja, se- 
baiknja mereka berunding dgn 
Dr, Abdul Manap. 

s2 

Dipandang dari sudut ini, kita 
dapat mengerti, kepala djawat- 

an penerangan - Djawa-Timur 
dijadi kurang senang. 

Tetapi sebaliknja, kita tidak 
dapat mengerti, halnja Dr. Ma- 
nap lantas bersikap seakan-akan 
skepertjajaan pemerintah thd. 
pers (Indonesia) lantas harus 
djadi persoalan”. 

Sikap Dr. Manap ini menun- 

djukkan sifat keburu nafsu dan 

djauh dari bidjaksana. 
Sebab, mengumumkan ama- 

nat sebelum waktunja, memang 
melanggar . adat sopan santun, 
Tetapi paling sedikit kepala dja 
watan penerangan dapat mena- 

njakan apa pertimbangan pers 

jang telah mengumumkannja 

itu. Baru sesudah itu dapat ia 
mengambil sikap. Dan boleh kita 

pastikan, kalau sudah mende- 
ngar pertimbangan2 itu Dr. Ma 
map pasti tidak akan membawa2 
Soal kepertjajaan. 

Amanat itu bukan rahasia ne 
gara. Sehingga sukar dapat kita 
terima pikiran Dr. Manap, sea- 
kan-akan kepertjajaan pemerin 
tah thd pers (Indonesia) lantas 

djadi perlu disangsikan. 

Dalam pada itu, kedjadian di 
sebenarnja hanja 

pada 

    

"pula spatu namaNSamaran 
diluar 

Pers nasional jang merdeka 

mulai tumbuh sedjak proklama- 

si. Artinja, pers Indonesia jang 

dulu selalu terkekang, sekonjong 

konjong melihat kemerdekaan 

dan ingin merdeka serta bertin- 

dak merdeka. 
Sebagai batas kemerdekaan 

itu dirasakan oleh pers Indone- 

sia: asal djangan merugikan per 

djoangan, sebab pers mengabdi 

kepada perdjoangan. 

Pada lain pihak, sediak pro- 

klamasi timbul pula alat2 peme 

rintah jang pada tingkat perta 

ma mewudjudkan alat2 perdjo- 

angan pula. | 
Djadi pada hakekatnja, pers 

beserta alat2 pemerintah, kedua2 
nja ber-Leitmotiv: untuk perdjo- 

angan. 
Tetapi karena perbedaan da- 

sar keadaannja, kedua2nja ber- 

interpretasi sendiri tentang ma'- | 

na perdjoangan itu. | 
Dan selandjutnja, pers Indone 

sia jang baru sadja beladjar mer 

deka, kadang2 meliwati batas2 

kemerdekaan itu. Sedang sebalik 

nja, alat2 pemerintahan jang dju 

ga baru beladjar bertindak res- 

mi, kadang2 bertindak melewati 

batas2 kekuasaannja. Dan pers, 

jang mengabdikan diri “kepada 

perdjoangan itu, kadang2 dipan- 

dangnja alat pemerintah semata- 

mata. 

Dr Abdul Manap menundjuk- 

kan pandangan itu, dalam nega- 

  

     

  

   

    

      

  

    

  

tulnja orang 
poet  M 

njuruh redaksi memberitahukan 
nama seseorang jang telah mem 

beri bahan berita. 

tr . 

Kekeliruan jang terdapat pa- 

da pers dan alat2 pemerintah ini 

pasti akan berobah pada saatnja. 

Pers akan tahu, bahwa kemerde 

kaannja tidak hanja dibatasi oleh 

tuntutan ,,asal tidak merugikan 

perdjoangan”, dan  sebaliknja 

alat2 pemerintah pun akan tahu 

pula, pers bukanlah alat pemerin 

tah. : 

“Tetapi kalau kita biarkan se- 

- mua ini kepada proses, masih ba- 

njak mungkin jang akan terdjadi, 

sebelum masjarakat dengan semua 
bagian2nja dapat stabiel dan se- 

tiap bagian tahu tempatnja ma- 

sing2. 

Adalah baik, apabila ada usaha 
jang positief dari pihak pemerin- 
tah — dalam hal ini kementerian 
penerangan pusat — untuk men- 
djelaskan kepada alat2 pemerin- ' 
tahan, bhwa pers bukanlah suatu . 
orgaan jang dapat setiap Waktu 
dipergunakan oleh pemerintah be 
serta alat2nja. es 

Pada lain pihak, selain pers 
berkewadjiban menundjukkan gi- 
gi dimana perlu, baik rasanja di- 
kalangan pers sendiri ada timbul 
usaha untuk melihat benar2 ma- 
.nakah batas2 kemerdekaan pers 
ibu . 

  

KININE BUAT HONGKONG. 
Djawatan Pers K. L. M. me- 

njampaikan berita, bahwa dalam 
minggu ini pesawat2 Constella- 
tion K. L. M. jang b€rangkar da 
ri Djakarta, akan mengangkut 6 
ton kinine ke Bangkok buat dite- 
ruskan ke Hongkong. « 

  

Binatang harus mer- 
. deka. an 

Di.Den Haag: telah 
dimulai kongres sedunia un- 

tuk melindungi binatang: Ra 
tu Juliana membuka kong- 
res tadi, 

Dalam pembitjaraan2 akan 
diusulkan antara Jain supaja 

kebun2 binatang dan perton- 
tonan2 biriatang dalam circus 
dihapuskan. Ant. Rtr. 
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: KEDAULATAN RAKJAT” 
Mean 2 agan em 

SUKARNO KANGEN IBUNDA , 

Presiden Sukarno akan mengun ' 
.djungi Ibunda di Blitar pada tg 

1 30-8 dan ditunggu kedatangannja 

PRESIDEN TELAH MENGBTA, 
4 HUPSIKAPPRE 55 

Berita ,,Antara mengenai peru- 
tusan Dewan Partai PRI terhadap 

(RENO 30 AGUSTUS 1950. . 

  

     

  

wakil? 

  

Kepala ana “inget tr 

HA nda buat em Ikepaudh! pe 

   

   

   

berkuasa dikementerian L. N.. 

Ta jane AL -SKomioorta 
Pt Agung Indonesia di Den Haag, bahwa 

|. penierintah Bid. akan bertindak sede- 
Tik “mikian, djadi pemerintah Belanda akan 

n tangkap Westerling bila ia nanti telah 

“berada di Nederland, | 

3 terus berusaha, supaja djangan Nya 
2 0d Nederland. Tetapi didalam hal jg 
(0 demikian ini pemerintah Bid. dapat pu- 

   

  

D0 ling kepada negara, dimana Westerling 

| dapat dituntut di Nederland atas kedja 

$ hatan2.nja di Indonesia itu. 1 

| Selandjutnja diketahui 
Mr. Icksan sekdjen Kementerian L. N. 

telah menjampaikan Jlaporan2 mengenai 

soal tuntutan pemerintah terhadap Wes. 

—. terling kepada Presiden. tap 
“ 

  

GPII DAN KONGRES PEMUDA 

ISLAM SEDUNIA 

' Putjuk Pimpinan Gerakan Pe- - 
| muda Islam Indonesia (GPII) me 
-nerangkan jang sudah resmi pin- 
dah di Djakarta bahwa pada ra- 

na gerakan Panaya 
xi (dunia jang mula2 diada- 

Juliet-Curie, jata- 
Ha et GPII tidak turut ser- 

ta dalam gerakan perdamaian du 
nia isb, karena »njata2 mempu-. 

— njai ba “politik jang. 
mungkin membahajakan Perda- 

5 musipti Dunia”. kg 

Yi — Mengenai "pembentukan dan 
| program kabinet Negara Kesatu- 
“an, GPII berpendapat, bahwa pe- 

Ae Manan, an dalam kabinet 

   

  

— 2 Dasi pihak jang berdekatan 
| “didapat keterangan bahwa oleh ' 
Djawatan | Pengairan —.»Pekalen 
Sampejan” Bondowoso kini se- 

| dang direntjanakan mengadakan 

-33 ran besar2an di daerah Besuki. 
— Pekerdjaan ini mempunjai hu- 

Tan jang besar antara irrigasi 
Ke dan pengairan desa. 

nu '— Di Semarang telah berdiri 
Sabuk akte notaris ,,Badan Wa- 

2. kaf” ? dengan modal f 150.000.— 
Fi Tatan diikuti oleh: dr. A, Gaffar, 

s madjukan pendidikan  peladja- 
ran “anak2. kaum Muslimin  de- 
agan djalan mendirikan sekolah2. 

2. Islam partikulir dan .memberikan 
“pula  bea-siswa “kepada mereka 

TAN ea MN tidak mampu tetapi ingin 

an Pemerintah Indonesia telah Maka instruksi2 

   
   

.merintah Bld. bahwa dalam kitab hu 
kum Bid. aa didapati sebuah 5S @nanan dalam negeri, Irian, Pe- 

Hn Naba keterangan: pibak jang 

  

   

'Vesterling sendiri rupanja telah me- 

| ngerti pula akan hal ini. Dari itu ia 

2 sebenarnja minta penjerahan Vester- 2 

Sila bahwa 5 

patnja di Djakarta danggre. bai : 

        

pekerdjaan dan perbaikan pengai 51 

    
Hak segenap : 

1 Indonesia diluar negeri untuk berhubungan dgn, pemerin- 

tah2. negara? dimana ada ora danau Indonesia itu untuk menja. 

    

  

TT ega, dengan pro. 
gram kabinet itu. Program jang 
terpenting dewasa ini ialah Ke- 

Lag Umum dan Kemakmuran 
: Rakjat. Demikian GPII. -— Am. 

sin. $ Net DJUGA BELUM 
SAMPAI. 

  

  

3 25-8 telah mentjapai tawaran 
Ge aia 

. jang tertinggi, jakni sampai STR 
“$MS— 
Walaupun sudah begitu tinggi, ta 
pi blm mentjapai harga jg ditetap 
“kan Pemerintah, sehingga tak ada 
“kontrak jang ditutup, karena ta- 
waran minggu pertama sudah dia 
tuh Menma, — Ant, 

Yg Isun pembukaan tawaran 
| export slabs di Palembang pada 

“di Djakarta kembali tg 31-8. Ant. 

  

KEDIRI DAERAH TEBU 
RAKJAT, 

Dewasa ini tanaman tebu rakjat “da 
lam keresidenan Kediri sedang panen 

"dan “tiap2 “hari berton2 gula tandjung 
menudju ke Surabaja. 

Kediri adalah “daerah gula rakjat jg. 
pertama dari seluruh Djawa, 

naman ada. kl. 3000 Ha (sebelum pe- 

rang 7000 Ha), tiap2. Ha dapat meng- 
hasilkan. 800 1200 kwintal tebu atau 

80 a 120 Kg. gula dengan harga seka- 

rang F. 90/kw. 

Toni Djawatan Pertanian untuk .me- 

. madjukan produksi jalah pembagian ra 
buk ZA dengan harga Pemerintah, per: 

sediaan. bibit dan . perbaikan perkakas 
' pemasak: gula. (0). 

  

Bak SOLIDER AKSI . 
SARBUPRI. 

Dewan Pimpinan Pusat B. T. 
-1. membenarkan: tuntutan Sarbu- 
pri terhadap Onderneming me- 
ngenai kenaikan upah, dan me- 

njetudjui serta membantu aksi- 
nja, 

  

' Sarbupri punja jukup ker 
z EL kuatan! aa et — sekarang berada atas “dasar, “bahwa ia 

& 

Coerdian, ka umum 1 Pp Sarbupri Kaban menerangkan 
hi di Bandung bahwa setelah menin djau 9 hari didaerah Pkiandip 

- Mendjawab pertanjaan Coerdi- 
an menerangkan, djika ALS meng 
adjak lagi beruding Sarbupri 
akan menerima dan akan mema- 
djukan 4 sjarat2 baru jakni 1. 
upah selama mogok 'harus diba- 
jar penuh, 2. ogah tidak mau 
lebih rendah dari upah telah di- 
tetapkan Kementerian Kemak- 
muran buat buruh di PPN, 3. 

upah harus dibajar sedjak 15 
Agustus menurut dasar baru, 4. 

adjikan tidak boleh -mengada- 
kan tindakan pembalasan (repre- 
ailles). Ia mengatakan djuga ka- 
au Pemerintah ambil satu putus 

jang tan “tiga Sarbupri 

  

Kan ih ina dengan lebih 
dulu memperhitungkan faktor2 
ekonomis jang njata. Menurut 
Coerdian kalau ALS tidak dapat 
penuhi tuntutan Sarbupri berda- 
sarkan kepentingan pembangun- 
an, sebenarnja pembangunan itu 

| harus -terutama pula ditudjukan 
“kepada kepentingan buruh jang 
dengan sendirinja akan melan- 
tjarkan pembangunan umum. 

Bantuan  rakjat dan serekat2 
buruh menurut Coerdian tjukup 
.njata dan ia sendiri membawa 
114 ton beras dari Panitia Pem- 
bantu Pemogokan Bandjat buat 
Ia buruh Makna Bandung. 

2 5 L Ant. 

  

PEMOGOKAN SARBUPRI MAU 
DIPATAHKAN ? 

Atas laporan dengan telegram dari 
P.B. SARBUPRI, bahwa adanja timbul 
-Stakersbrekers dari. Purworedjo untuk 

. Sukabumi, jang diusahakan oleh fihak 
reaksi untuk mematahkan pemogokan 
SARBUPRI, maka dengan ini Sekreta- 
riat. Sentral Biro SS OsBuShL. - mende- 
sak kepada : 

“1. P. B-2 Serikat Buruh jang sik SEN 
longan Kerdja Transport SOBSI, sw ' bermaksud memperbaiki dan me yo 0 onga 7 P pa baja menginstruksikan kepada seluruh - 

Tjabang2-nja unuk dj uga membo- 
ikot pengangkutan tenaga? jang ditudju- 
kan untuk maksud tsb. diatas. 

IL, Selurah SOBSI 'Tjabang/Komisa 
rat diinstruksikan supaja 
memimpin penglaksanaan pemboikotan 
tsb. untuk  mentjegah timbulnja kedija- 

Nada pat M5 

“bahwa semua “ Pemberi 

dan Basir jam didapat kenjataan bahwa Sarbupri mempunjai tju- 
“kup kekuatan untuk melajani kekuatan ALS. 

  

Jajasan sosial Islam 
berdiri di Djakarta 

“Tg 288 di Djakarta didirikan 
Jajasan Sosial Islam, maksudnja 
untuk memperluas dan memper- 
tinggi mutu usaha Islam dilapa- 
ngan sosial dalam arti jang seluas2 
nja. Jajasan akan berusaha mem- 
beri pimpinan dan sokongan baik 
berupa tenaga dan fikiran mau: 
pun berupa uang dan harta ca 
da: 1. badan2 pendidik Islam, 2 

poliklinik2 dan rumah2 sakit Is- « 
lam, 3. rumah2 pemeliharaan 
anak jatim piatu dan rumah pe- 
meliharaan orang2 miskin dan 4. 
usaha2 sosial lainnja. 
“Untuk pertama kalinja pengu- 

rus terdiri dari Mr Assaat ketua, 
Mr Dr Kusumaatmadja — wakil 
ketua, Gafar Ismail dan Gaos Har 
djasumantri — penulis, Sabharu- 
din dan Abd. Hamid sebagai ben- 
dahara, Nj. Abu Hanifah, Anwar 
Tjokroaminoto, Mr Iman Sudjah- 

(yi dan Moh Djunaedi sebagai ang 
- gota. — Ant. 

  

PENGUMUMAN P 4 G. SOLO. 
“P 4G. Surakarta menjatakan, 

Pindja- 
man, baik Djawatan maupun per 
seorangan, supaja  menjerahkan 
bukti-bukti pindjamannja - (kwi- 
tansi, promes dH.) 

Sebagai gantinja akan diberi- 
“kan surat tanda penerimaan. 

Penjerahan bukti2 itu diberi 
waktu selama 2 bulan terhitung 
'mulai pada 1 SEN: 1950. 

  

Fusi buruh radio 
Tanggal 28-8 di Semarang te 

lah selesai kongres pertama dari 
"Serekat Buruh Radio” selama 
3 hari berturut2 dengan hasil 
antara lain sbb: “ 

Fusi "SBRI” dengan "SARBU 
RIS” dinamakan ,,Serikat Buruh 
Radio Indonesia” berpusat - di 
Djakarta dengan Gitomartojo se 
bagai Ketua, Mohamad Saman 
Penulis dan beberapa orang la- 
innja sebagai Pembantu, dan se 
bagai Pengurus seksi Perburuh- 
an Hartono. 

SBRI telah mempunjai 17 tja 

1 

luas 'ta- , 

“Presiden ada salah paham - jang 
“perlu diperbaiki. Demikian Dr 
Rustamadji. Sebenarnja mesti di- 

batja seperti berikut: Menurut 
Dr Rustamadji pada ,,Antara”, da 
lam pertemuan itu Presiden me- 

Partai Rakjat Indonesia terhadap 
| soal Irian. 

Selandjutnja diterangkan oleh 
Dr Rustamadji, bahwa dalam per 
temuannja dengan Presiden seba- 
gai utusan Dewan? Partai Partai 
Rakjat Indonesia tidak ada -“dise- 
but2 tentang isi sikap Partai Rak 
jat Indonesia terhadap soal Irian. 

Ant. 

Mutasi dlm rubber 
stichting 

Pengurus ,,Rubber Stiehting” jg 
berkedudukan di Delft (Neder- 
land), jang tadinja terdiri dari tu 
an2 Prof. Dr G. van Iterson Jr, 
Zainal. Abidin, P.R. Zeeman dan 
Dr J. P. Bannier, angkatan Peme- 
riatah Hindia- Belanda almarhum, 
kini dengan surat keputusan Men 
teri air telah “diganti 
dengan: Kepala bagian Ekonomi 
pada Komisariat Agung RI di den 
Haag, Kepala anak-bagian Organi- 
sasi Penghasilan Internasional da- 
Tam lingkungan Bagian Ekonomi: 

  

“tsb, Prof Dr G. van Tterson Jr di 

Delft, dan H. van Lennep di den 
Haag. — Ant. 

  

BANTUAN KEPADA PETANI DI 

NGANDJUK. 

Berhubung dengan kegagalan panen pa 
di jbl. diseluruh Kabupaten Ngandjuk 
disebabkan gangguan hama, kepada pa- 
ra 'petani- telah diberikan bantuan F. 
15.000 dari kas Propinsi, F. 5000 dari 
kas Kabupaten dan mungkin masih 
akan mendapat tambahan F. 10.000 da- 
ri fonds Pertanian. 

Bantuan itu berupa bibit jg didapat 
kan Pemerintah dengan harga “ umum 
dan didjual dengan harga Pemerintah 
kepada Petani dgn. pembajaran pada 
“waktu panen j.a.d, (0). 

   

"njatakan telah mengetahui sikap” 

RODA PAS TERUS DJALAN. 
Untuk menghadapi kemungki 

nan2 DPR didaerah2 dlm daerah 
' Surakarta hubungannja dengan 

rakarta dibawah pimpinan sdr. 
Sudiman mengadakan konperen. 
si dengan seluruh tjabang2nja 
dalam daerah Surakarta. ' 

Setelah dirundingkan semasak 
masaknja mengenai beberapa 
siasat perdjuangan agar supaja 
di Surakarta tidak lagi terdapat 
Swapradja sesuai dengan keingi 
nan rakjat, maka PAS mulai 
pusat sampai dipelosok2 ' terus 
berusaha menggelorakan selu- 
ruh rakjat untuk mentjapai tu- 
djuan ialah tiadanja Swapradja 
Surakarta, baik melalui djalan 
parlementer maupun diluar 
DPR. 

Lain daripada itu perlu kita 
terangkan, bahwa salah seorang 

anggota. PAS daerah ialah sdr. 
Sunardi dari Klaten, dikeluarkan 
dari PAS karena ia telah- me- 
ngundurkan diri dari salah sua- 
tu partai anggota PAS. 

  

KONPERENSI PNI DAERAH 
SURAKARTA. : 

Pada tg. 26/27-8-50 Daun 
erah PNI Surakarta mengada- 
kan konperensi dengan seluruh 

. Tjabang2nja-dalam daerah Sura ' 
karta dibawah pimpinan sdr. 
Sudiman: 

Maksud konperensi tsb untuk 
merundingkan segala sesuatu de 
ngan perubahan status Surakar 

ta jg telah masuk propinsi Dja 
wa Tengah. Sampai menunggu 
kongres jad Dewan Daerah seba 
gai pimpinan Tjabang2 dalam 
daerah Surakarta, jang Dewan 
Daerah tsb berkedudukan dikota 
Karesidenan, maka Dewan Dae- 
rah tetap berdjalan sebagai bia- 
sa. Lain daripada itu Peraturan 
Pemerintah R.I. No. 389 tahun 50, 
ialah peraturan pembentukan ba 
ru DPR2 Kabupaten jg sudah 
berlaku sedjak tg. 15-8-50, djuga, 
diperbintjangkan dalam konpe- 
rensi tsb. 

Perlombaan2 Alletik 
di Brussel 

PNS ag jg tidak resmi 
dalam perlombaan2 atletik un- 
tuk 'kedjuaraan Eropah jg sela 

hari-ini diadakan di staa- 
dion Heysel di Brussel ialah se 
-bagai berikut: Rusia 112, Ing- 
gris 108,. Perantjis 107, Swedia 
75, Italia 67, Nederland 55, Fin- 
landia 52, Tjekoslowakia 37, Es- 
landia 28, Norwegia 20, Yugo- 
slavia 18, Swiss 14, Belgia 6, 
Austria 5, Polandia 5, Denmark 
5, Turki 4, Portugal 3, Luxem- 
burg Ig dan Rumeria 1. 
Dalam 4 X 400 meter team 

Sovjet dengan djagonja Nikolai 
Karakoulov@sebagai pelari jang 
terachir mendjadi djuara. Keti- 
ka Karakoulov “sebagai peme- 
nang lari melalui garis-finish, 
dari gembiranja ia melemparkan 
tongkatnja ke-udara dan kemu- 
dian ia praktis djatuh kedalam 
pelukan nona Givi Meladze, pega 
wai bagian Penerangan dari Ke 
dutaan Sovjet di Brussel, jang 
memberi hadiah ,,tjiuman Slavik 
jang istimewa”. Setelah itu ang 
gauta2 Wanita dari team Sovjet 
menggantikan nona Meladze dan 
Karakoulov mendjadi orang la- 
ki2 jang paling banjak ditjium 
di Belgia. : 

Alan Peterson dari Inggris 
mendjadi djuara Tompat- -tinggi 
dengan melompat 1.96 m. Ing- 
gris djiga menang dalam lari 
200 meter dengan Brian Shenton. 
dalam waktu 21,5“detik. Demiki 
an pula 4 X 400 meter estafette 

perlombaan2 hi 3 menit 102. 
detik. 

Kemenangan Inggris jang la- 

in pada hari Minggu itu ialah 
untuk 4 X 100 meter estafette 

wanita, dalam mana Fanny Blan 
kers Koen ' jang'ketika mulai 
lari masih ketinggalan 15 meter 
dapat melalui garis-finish hampir 
bersamaan dengan pelari Inggris. 
Oleh gambar2 potret finish kemu- 
dian diputuskan bahwa Inggris 

mendjadi pemenang, Nederland 
sbg kedua dan Rusia sbg ketiga. 

Willie Slijkhuis, djago lari 
djarak djauh Belanda, mendjadi 
djuara dalam 1500 meter dalam 
tempo rekordi untuk perlombaan 
3 menit 47.2 detik. 
Njonjah Fanny Blankers Koen 

menggondol medali-emasnja jg. 
ketiga dalam 200 meter dengan 
waktu 24 detik, suatu rekord na 
sional Belanda” jang “baru. 
Eurene Setchenova dafi Rusia 
sebagai kedua melalui finish ha 
nja beberapa. yard dibelakang- 
'nja. 

Sehabis perlombaan Nj. Blan- 
kers Koen memberikan formule ' 
jang singkat lagi tegas bagi ke 
menangan2nja itu: ,,Tidak mi- 

“hum rokok, tidak minum air ke- 
ras, banjak latihan dan banjak 
mengurus rumah-tangga”, 

Dalam perlombaan2 atletik jg 
telah berlangsung 5 hari ini te- 
lah tertjatat lebih dari 20 
rekord perlombaan atau re- 

  

5 
bang jang tersebar diseluruh ke kord nasional, tetapi tiada sua- 

melandjutkan peladjarannja lebih Jiang Pia tai ea MT Sebatik Sea pulauan Indonesia dari beran ggo merupakan suatu kemenangan jg  tupun dapat "tertjapai rekord- 
£ TP 1 Cet Bu Ok Hani, P3 7 de mon sie Ma mudah bagi team Inggris, ialah ' dunia atau rekord Eropah, Ant. 

: Bu Men an 5 4 : dalam ea Intens dalam UP. 

.cunDuL Tata 

“Dia betul2 'penolong « benama manusia. , 

“eta dara dikorbankan untuk Sa 
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soal Swapradja Surakarta, maka 

pada tg. 27-8-50 Pusat PAS Su- 

“Taat utk 

$ PEN 

» API, Sehingga pihak" 
isa, melepaskan tembakan2 terha- aa Tn Ui an mengenai Kg a.' Waktu Kar - kerumah an menghembuskan na, 

pgLiKLn INTEK P M.T. 

Telah” “dibuka” baru-baru ini Poliki- 

niek P. M. I. Daerah Jogjakarta bertem 

pat di Papiliun Kementerian Agama di 

Ll: di Ngabejan. (Rumah Sie  Dhian 

Hoo). : 

Hari pemeriksaan Dokter jalah : Ha 

ri Senen, Rebo, Kemis dan Sabtu pada 

djam 9,00 sampai djam 10, 00 siang. 

Polikliniek dibuka tiap2 hari ketjua- 
li haci Minggu dan bari hesar. 

  

KERETA API AMAL. 
Kereta api atoom jang pendapatan: 

“nja guna meringankan penderitaan rak- 
jat di Maluku Selatan (Ceram dan Bu- 
ru), jg. diselenggarakan oleh P. M. 1, 
dan D: K, A. Jogjakarta, pada tanggal 
25-8-1950 sore pendjualan 

kartjis dapat Fe 20an 3 
Tg. 26-8-1950 s0r€ pendjualan 

kartjis dapat KOTA 

Tg. 27-8-1950 pagi. pendjualan 

kartjis dapat F, 286, 25 
Tg. 27-8-1950 sor& pendjualan 

kartjis dapat : F. 748,50 

Djumlah F. 1847,50 

  

KEM. PEMBANGUNAN DAN 
MASJARAKAT 

Berhubung dalam kabinet nega 
.ra kesatuan tidak ada Kem. Pem- 
bangunan & Masjarakat, KR da- 
pat keterangan, bahwa pekerdja- 
an kementerian tsb kelak akan di 
gabungkan dengan kementerian? 
sosial dan dalam negeri. Antara 
mana bagian Transmigrasi pusat 
kelak akan langsung berada diba 
wah Kem. Dalam Negeri. 

  

PARTAI NASIONAL SUMATRA 
TIMUR. 

Berhubung dengan ada berita, 
bhw ada 20 tjabang Partai Nasio 
nal Sum. Timur menggabungkan 
diri kepada PNI Merdeka, dida- 
pat keterangan dari sek. djendral 
PNI S Hadikusmo, bahwa semua 
tjabang2 .PNI di Sumatra Timur 
tetap berdiri didalam ikatan PNI, 
dan tidak bergabung kepada PNI 
Merdeka. 

Partai Nasional Sumatra Timur 
menurut keterangan ialah suatu 
partai jang telah didirikan tempo -— 
hari atas andjuran Dr Mansjur. 

  

Siaran RRI Jogja 
  

REBO, 30 AGUSTUS 1950. 
12.30 ,,Dwi Suara” dalam Rajuan siang, 
17.05 Taman Kepanduan. 18.20 Peladja 
ran njanji Pemuda oleh Pak Muradji. 
19.20 Sekitar Kesenian kita. 19, 30 Hida- 

| ngan lagu2 Kitasik ringan oleh ORJ Su- 
wandi, 20.15 - Lagu? Stambul hidangan 
mPenghibur hati”. 20.30 Uraian dari Ke 
menterian Sosial. 21:15 Tjabe-rawit, 21.30 
Ketopra! Ik Mataram. $ 

  

WAKIL UNESCO DI SOLO. 
Hari Saptu tg. 26-8-59 dua 

orang wakil Unesco mengundju- 
ngi Surakarta mendjadi tamu 
Djawatan Sosial “Karesidenan. 
Maksud kundjungan tsb untuk 
mengadakan tindjauan soal2 jg 
bertalian dengan usaha sosial di 
Surakarta, untuk digunakan se- 
bagai bahan sampai dimana ba- 
dan internasional tsb dapat mem berikan sekongannja pada usaha 
sosial di Surakarta. 

Seperti jang telah kita berita 
kan, bahwa kini Unesco telah 
memberi sumbangan pada Dja- 
watan Reeaan Balaikota Su- rakarta berupa tepung-susu, utk diberikan kepada anak2 dibawah 
umur 6 th..dengan tjuma2. Ren 
tjana pasti an 
dan luar kota djuga akan men. dapat sokongan bahan makanan ig. mengandung “zat? berman. ' 

kesehatan. 

  

Benggol grajak di- 
| tangkap 

| Didapat kabar bahwa seorang bernama Karjo terkenal sebagai penggol grajak berasal dari desa Grogol (Magelang) baru2 ini di- tangkap oleh polisi. Karjo telah kerapkali mengadakan pentjurian, 
pembegalan sedjak 

4 tahun jang lalu. # 5 
Ketika Karjo hendak ditangkap ia telah melawan 

polisi 2 | 

Sakit, -ternjata ia telah 
-Ant, 
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   2 tidak, diadakari. 
    

      

    

  

   

   

  

   i dikerdjakanlah perintah itu. 
k klas 2..Beberapa hari sebe- 

lah mulai lagi pada tg. 24 Dju- 

lu, ada surat lagi, dari Tan 
“Djawa Tengah. Kena 

    

    

    

  

   

   

  

   

      

Dengan rasa jang aneh 
dikerdjakanlah itu oleh se- 

masing2, sehingga waktu murid2” 

tg: 24 itu sedikit terkedjut sudah ' 
L anlah mereka itu masing2 ke Ar: 

: : B. Klas? diaur untuk itu. 35 

“Selesai ! 
|. Dengan mendadak tiba lagi surat. “dasi 

ska Inspectie.. Perintah lagi: Djangan 

    

          

   

    

    

   

  

    
Yap dulu diadakan differentiatie ! ? Ti tera    

    

  

| Sebagai petir pada udara jang terang. 
juru, lebih-lebih. Kepala. Sekolah . 

bingung memikirkan hal itu. 
karang . 

      
   

Sampai se    

      
lah2 SMP jang .tetap sadakan differen-.. 

i tiatie A dan B (kebanjakan Sekolah Par. 
| tikelir!), ada pula jang tidak. 

    

     
   

    
    

2 ngan :dengan systeem Sekolah Landju- “ 
tan, ialah SMP 3 th dan SMA 3. th atau 

SMP 4 th. dan SMA 2 th., dan Peme-- 

. rintah Parang barangkali masih Lai 

      
    
    

   
   

  

   
    
   

| sed ikit Batin” 4 : 

-H dan 'SMA) adalah warisan da- 
'Ti djamdn Nederlands Indie. Itu adalah 
“idea (dan, AMS) dahulu, Sys .. 

-teem itu bagus! Kita-tidak menjangkal... 
Tetapi karena Mulo itu menerima bi- 

bit jang bagus pula! Jalah murid2 - 

dari HIS (7 th.) dan Schakel Seken 
Sekolah Mulo inipun masih diberi voor 

klas. Berarti, | “bahwa banjak -murid2 
jang baik itu masih disuruh mendfalatih 

Mulo tadi sedikit2nja Bit 
2 Maka, pelad an. Mulo itu menerus-. 

| kan ,menjambung” peladjaran H.LS. 
3 stem Kobakat School. .Dasar dan penge 
Se murid2 untuk. .menerima Mulo 
—'stof tjukup kuat dan tjukup 

“ban jak roleh disekolah Ren- 
Th dah. 

se Bentang Pan NN akani? Apa- 
kah .SMP sekarang menerima bibit se- 

. baik itu? Samakah. SR (6 th.) sekarang 
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' Karena tidak lagi “diberi bahasa Bid. 
mungkin peil SR 6 th. dapat sama de- 

|. ngan peil HS th kalam... guru2 
| aja tjukup tjakap 'dan mentjukupi pula 

| 'alat2nja. Dan SR jang sematjam itu, 
“barangkali ada satu dua, sukar sekali di 

—tjari sekarang ini. 
: Samakanlah pula Belang examen " 

   

    

   

   
     

     

      

udjian sekarang ini, berhitung misalkan 
“£ udjian sekarang ini, berhitung misalnja, - 
1 5, soal2 klas 5 HIS dulu, jang lulus... AS 

Png ta “seberapa. 3 
Bagaimanakah hasilnja kiranja, kalau 

, King dakota ukuran dulu. 5 

: SMP sebaliknja programnja, program 
- Mulo. Ilmu pasti misalkan jang dipakai - 

buku2 dan soal2 Mulo dulu! Ilmu alam 
dito. Hanja alat2nja boleh bawa sendiri 

“kalau punja. 
» Maka -herankah kita kalau di SMP 

(lebih2 klas rendah) guru berkeluh 

     

   

   
    

    

  

   

  

   

    

         

    

    

Lita 
£ kesah, bahwa - murid sukar atau tidak 

- menangkap peladjaran jang diberikannja 

| kepada mereka? 
'Herankah kita, “kalau ada djawaban 

5 dari seorang murid: Londen Jadalah ibu- 
| kota. Amsterdam?" - Herankah - ikita bah- 

ENYA waktu kenaikan klas, walaupun Su- 

dah ditolong met 'katrol en take” jang 

tidak naik toch "masih Ik. 50 pCt.? 

» Kita tidaklah heran lagi. Memang: De 
overgang SR-SMP adalah sekarang 

1 sunguh terlalu djauh. Kwaliteit SR se- 
ng “adalah re . betul, 
Apakah sekarang masih “belum wake 

mia menindjau kembali. systeem SMP 3 
tu? Unti Sa dan perbai- 

  

    
      

  

    

     

  

   
   

   
   
   
    

   

    

    
    

    
    

     

    

   

    

    
    

  

   
   

   

    

    

   
      
   

  

Ka pamit dn apii 
banjak! Guru2 SMP 

dan haters. HI.» 
Tidak lama kemu- 

difarik aatu pers satu dari 

  

    

   
   

   

  

lagi, diffonentitie Nut Bahu Tai, Kat 
ai keklas: x dak lagi ddipisah2 mendjadi bag. A dan bag. B. Bi- 

lalu diadakan differentiatie itu? Ada dugaan2 nanti kalau kenaikan ke- 
Ada pula jang mengatakan 3 bulan lagi. 

ntiatie itu dan kalau ada bilamana, 

hendaknja diadakan diffe- 2 

Maka di “Solo sekarang adalah :seko- »3 

' Maka karena soal ini dijuga berkabut “Tak 

-Mulo dulu dengan udjian masuk SMP “- 

Dibelakang 

. bangsa Indonesia. 

    

Tetapi apa sebab 1 ta' diada- 

an Kementerian menga- 5 j 

“alan HI Kanea dan KSers jang ma- 

sih ada idi SR di kuras” dimasukkan 

Odi SMP. 'Bahkan NSers pun tidak se- 

P3 kembali kemuka klas ! 

" estonagi SMP 3 th. tetap me. 

"megang tegur program Mulo? 

. Lebihg kalau kita melihat tjorak dan 

    

“yi bekerdja. SMP sekarang. 

Esa | Menurut program, maka SMP itu se- 

iss sguhnja dapat Ik 34 djam peladjar 

jan seminggu, atau Ik. 6 dj. p sehari. 
Tetapi karena banjaknja murid dan ku- 

rang. tempat. (gedung) kebanjakan ha- 
Lnja “4 5 dj. p sehari. 

vakken.. sadja jang dipeladjarkan. 
Memang melulu untuk udjian anak2 

    

itu distoom! 
. Bahwa keadaan sematjam ini tak me- 

/ aguntungkan | si .anak,. tjukup — djelas. 

zedelijke  opvoeding, 

mgangsvormen dsb. Hap: tak ada 

3 “Memang tak. ada! Sebab 3 tahun 

harus sudah selesai dan hanja 4 a 5 dj. 

p sehari ! Dan pada siang hari djam. 

2 — 5! Waktu jang paling djelek u 

“tuk menerima peladjaran ! 
HR aa aktah kiranja kalau SMP itu 

l Seat di 
jaan waktu jang lebih pandjang, jadi 5 

      

“tidak Te 3 tahun ? 

"Sikap PGRI. 

tulisan sdr. Suroto -di sk. 

Pedoman belum lama ini maka dikata: 

kan, bahwa soal SMP 4 tahun dan SMA 
2 tahun atau SMP 3 tahun “dan SMA 

3 tahun itu, Kementerian PP&K R.I. 

sudah akan setudju dengan SMP 4 th. 

dan SMA 2 tahun, tetapi karena desakan 

PGRI maka ta” djadi itu. 

| Maka mengapa PGRI membela begitu 

kuat systeem' SMP 3 tahun dan. SMA 

3 tahun? Maka dijawabnja (tulis sdr. 

Suroto tadi selandjutnja): ,.Untuk mem 

bela nasib guru HKSers dan HIKnen jg 
kebanjakan ta? punja atau belum punja 

MO acte, dan jang sekarang ada beker 

/dja di SMA 3 th. Kalau SMP 4 th, dan 

SMA “2 th, maka guru2 tadi 

kembali ke SMP”, 

Bea 

Dengan 
ini maka kepentingan perguruan dika- 

lahkan dengan kedudukan. 
Kalau PGRI kita pandang sebagai 

organisasi buruh, memang hebat betul 

membela anggauta2nja. - 

Tetapi apakah PGRI telah membela 

KSers pula? Jang bekerdja di SMP? Ba 

iklah kiranja kalau anggauta2 ini djuga 

diperhatikan. Sebab K$Sers itu biasanja 

di SR-sudah mendjadi Kepala. Kalau 

dipindah ke SMP bukan berarti promo- 

$ . Djadi tidak tentu mereka itu senang 

dengan pemindahan itu. Sebak itu suatu 

| rem vooruitzichten boleh dikatakan ta” 

-ada lagi bagi mereka, Sedangkan, kalau 
  

Kegiatan pasukan2 gerilja 
“Korea Utara sekitar Pusan: 

. Menurut komunike tentara Korea Utara pasukan2 gerilja 
jang bekerdja bersama dengan tentara Korea Utara, sangat 

giat” disekitar Pusan Tongrai (Dongrai) jang Na 12 km 
putara. Pusan. 

“ Djuga dekat Ulsan, terletak 
“disebelah utaranja lagi dan dju 
ga pada djalan kereta api, geril 
“ja bertindak. 

Komunike selandjutnja, me- 
3 ngatakan .bahwa pasukan2 Uta- 
ra telah merebut Uisongs dan 
Kunwi, mentikian Ant. NCNA. 

2 

Diurptyara 
djenderal Mac A 
'kan, bahwa didaera    
pasukan2 Korez Utara telah ber 
gerak madju dengan pesat dise 
pandjang front jang 30 km pan- 

djangnja dan bahwa menurut du 

gaannja, mungkin sekali Korea 
Utara mengerahkan lagi sebuah 

“divisi disektor ini. 

Akan serang Pusan se 
— tjara besar2an. 

Dengan menggambarkan be- 
sarnja bala bantuan, baik jang 
'berupa material maupun tenaga 
orang, jang dikerahkan oleh Ko 
rea Utara disektor jang tersela- 
tan, djurubitjara tersebut: me- 

“nerangkan, bahwa sangat boleh 

“djadi maksud gerakan ini ialah 
untuk mengadakan serangan se- 
tjara besar2an terhadap pelabu- 
han Pusan, jang hingga kini me 
rupakan sumber kekuatan pasu- 
'kan2 Amerika. 

Menurut djurubitjara itu, ke 
marin pasukan2 Utara telah 
mentjoba melintasi sungai Nam 
6 km sebelah barat laut Masan, 

- tetapi kemudian diserang oleh 
pasukan2 PBB. Menurut penda 
pat djurubitjara, pasukan2 Uta 
ra didaerah ini belum siap utk 

| mengadakan Serangan setjara 

besar2an, demikian Ant. AFP. 

tabir poli- 
tik 1 

Dari Paris Tan APP Pp wartakan 

buhwa siaran radio Australia jang 
Mann di Paris 'mengumum- 
kan bahwa sebuah perusahaan 
trust terbesar di Australia The 

« Birkenhead Societen” telah memu 
tuskansuntuk mmenanam modalnja 

  

  

sebesar 33 djuta poundsterling da 
lam usaha  memechanisir — tam- 

bang2 batubara di Irian Selatan. 

Usaha ' mechanisasi ini akan 

mempertinggi hasil tahunan “dari 
tambang-tambang dengan 3 sam- 
pai 4 djuta ton dan akan memung 
kinkan Australia untuk memper: 

besar produksi. badjanja dengan 
50 90. 

Tn | JKEDAULATAN RAKJAT" . 

terpaksa 

Djadi sukar untuk. 

“mereka mentjapai' kolom Ve. 
Hanja axamen - 

o Wealth ketika hari Senin 

         

    

tetap T SR dapat naik djadi schoolop- 

wiener jang pangkat dan kolomnja lebih: 

baik daripada KSers jang ada di SMP. 

Kesimpulan. 
Maka setelah merenungkan tentang 

hal2 tsb diatas, dapatlah kita mengambil - 

kesimpulan systeem bagaimanakah kira- 

nja jang baik. Ialah kalau: 

“1. SMA. tetap 3 th, seperti sekarang. 

Djadi ini masih djuga melajani kehen- 

dak PGRI. 

MH. SMP mendjadi 4 th, dimana diffe- 
rensiatie dikerdjakan pada kenaikan dari 

kl. 2 ke klas 3. 

Sehingga systeem Sekolah Landjutan 

mendjadi (4 dan 3 €h) berarti 1 tahun 

lebih lama daripada jang sudah. Ini 

perlu mengingat sebab2 jg diuraikan di 

atas. h 

Misalkan Pemerintah keberatan adanja 

T th Sekolah Landjutan itu, dipandang 

dari sudut fimancieel economisch dan ku 

rangnja tenaga guru, maka dapatlah di- 

djalankan systeem SMP 4 th dan SMA 

2 tahun. 

Djadi hendaklah SMP mendjadi 4 th. 

Djanganlah dikurangi untuk 'baiknja pen 

“didikan dan peladjaran itu, berarti pula 

mendjadi baik dan mz dijunja negara dan 

bangsa kita. 

Soeparno 

Guru SMP 1 Solo. 
  

NANTIKAN DJAWABAN DARI 
BURMA, INDONESIA DAN 

MUANG THAIL. 

Common- 
masih 

menanti?2kan djawaban2 dari Bur 
ma, Indonesia dan Muang Thai, 
apakah negara2 ini akan mengha 

dliri pembitjaraan2 tentang ren- 
tjana bantuan sebesar £ 8.000.000 
dari negara2 Commonwealth kepa 

da Asia Tenggara. 
Pihak kedutaan2 ketiga negara 

di London tadi, menjatakan bali. 

wa undangan2 telah disampaikan 

kepada pemerintah mereka ma- 
sing2, akan tetapi belum diterima 
djawaban. 

Seperti diketahui, Vietnam 

(Bao Dai), Kambodja dan Laos 

menjatakan akan ikut serta dalam 
konperensi tadi. 

Dari pihak Commonwealth, jg 
akan hadlir dalam konperensi bu 

Pemerintah2 negeri 

"lan depan tadi ialah Inggris, Ka- 
Pakistan nada, Ceylon, Australi, 

dan India. Demikian “Ant-Reuter 

dari London. : 
pan - 

Mac. Arthur memperkosa. 
putusan2 internasional 
Mengenai pendjahat2 perang Djepang 

Dari London Ant/Reuter wartakan “bahwa Douglas Mac 

Arthur dituduh telah memperk osa putusan2 internasional me- 

ngenai pendjahat2 perang Djepang, 

si aa Rusia jang diumumkan di Londen hari Se- 
sebuah nota Sovjet 
nen jang lalu. 

Dalam nota itu pem. Ameri- 

ka diminta supaja menarik kem 

bali perintah jg. telah dikeluar- 

kan oleh djenderal Mac Arthur 

pada tg, 7-3 jl. tentang pem- 

bebasan pendjahat2 perang Dje 

pang sebelum mereka mentija- 

lani hukuman jang telah didja- 

tuhkan terhadap mereka “sepe- 

nuhnja. Tekst. dari nota So- 

vjet tersebut diumumkan dalam 

sebuah berita dari kantor beri- 

ta.,,Tass” jang diterima di Lon 

don. Dikatakannja bahwa no- 

ta tadi telah disampaikan kepa- 

da kementerian luar.negeri Ame 

rika oleh kedutaan besar Sovjet 

di Washington pada 25-8 j. |. 

Dalam nota itu ditegaskan bhw 

persetudjuan dari semua nega- 

ra2 jang mempunjai wakil da- 

lam mahkamah tentara “inter- 

nasional (untuk Timur-Djauh) 

adalah perlu utk ambil putus- 

an tentang kemungkinan pembe 

Hasan pendjahat2 perang  Dje- 
pang sebelum masa hukuman- 

nja berachir. Putusan djendera! 
Mac Arthur itu selain melampaui 

5. 

Ina . kontak New- comer 
Panitia Kontak New-comer telah dibentuk sebagai basil (perte- 

'muan jang diadakan digedung perusahaan Martaco atas inisiatip 

NP Indonesian Life jang dihadiri. oleh Ik 30 Na importur 

Panitia ini tidak akan merupa- 

| kan sebuah organisasi, melainkan 

akan merupakan spengurus penje- 

5 lenggaraan pertemuan2 jang . da- 

“lam waktu? tertentu akan diada- 

kan, dimana para new-comer da- 

pat mengemukakan segala sesuatu 

masaalah jang dihadapi, dan - di 

mana pula dapat  ditjari “dijalan 

an, PAN Map ja 

ja Hala #imsoniabh ini kepada 

new-comer,imporiur dapat diberi- 

kan bimbingan dalam soal2 penge 

tahuan2, misalnja tentang pasar 

atau lain2, jang perlu baginja se- 

bagai seorang. importur dewasa, 

Sebagai hasit dari pendapat2 jang 

dikemukakan oleh masing2 new- 

comer jang hadir ituy maka terben 

tuklah Panitia Desah 'New-romer 
tadi. ka enak ! 

demikian diterangkan dlm. 

batas batas kekuasaannja, dju- 

ga merupakan perkosaan thd 

putusan2 jg telah diambil oleh 

komisi Timur Djauh dari tg!. 

3.4-1946, putusan2 mana seba- 

gaimana djuga dgn status mah- 

kamah tentara internasiona! ti 

dak idjinkan utk berikan pem- 

bebasan sebelum waktunja bagi 

pendjahat2 perang Djepang je 

terpenting setelah putusan mah- 

kamah didjatuhkan. 

Nota Sovjet itu adalah jang 

ketiga sedjak II Mei jl ketika 

Sgvjet Rusia mendesak supaja 

Amerika ambil tindakan2 dgn 

segera utk. membatalkan perin- 

tah djenderal Mac Arthur jang 
tidak sah itu. Berita "Tass” itu 
achirnja mengatakan bhw  tu- 
runan dari nota Sovjet jg ter- 
achir ini stelah dikirim kepada 

anggauta2 komisi Timur Djauh 
jaitu Australia, Birma, Ingge- 
ris, Nederland, India, Kanada, 
New Zealand, Pakistan, Pilipina 

dan  Perantjis. Sebuah turunan 
djuga dikirimkan kepada RRT. 

  

— Duta besar RRT jang perta- 
ma ke Burma, Dr  Yeow Chong 
Mim, telah sampai di Rangoon ber 
sama stafnja jang terdiri dari 34 

orang, 

— Pemogokan buruh perusaha- 
an Tembakan Ketandan (Klaten) 

telah berachir pada ig 23-8 jbl. 

8 — Truman telah mengangkat 

Raymond Hare, wakil pembantu 

menteri luar negeri untuk soal2 

Timur Tengah, Asia Selatan dan 
Afrika, sebagai duta besar Ameri- 

ka Serikat di Saudi Arabia dan du 

ta (mihister) di Yemen. 

|REBO 30 AGusrus 1950. 

“ini. 

pulau tersebut 

Men p 

Ng 

  

Iuar Negeri kaninggu jang 
&: : “lolu. 

(Oleh Redaktur kita). 

Masulah Formosa kini mendjadi hangat. RRT mendengung- 

'kan suaranja di Lake Sueces dengan mengulangi lagi usulnja jang 

| semula untuk mengeluarkan wakil Kuo Mintang dari PBB. Diba- 

rengi dengan tuntutan supaja Amerika menarik tentaranja dari 

Formosa. 

Wakil Sovjet Rusia hasan Ma- 
lik dh ambil over tuntutan RRT 
itu dan adjukan nota protes RRT 
terhadap agressie Amerika dida-. 
erah Tiongkok di Formosa dalam 
'sidang Dewan Keamanan. Terha- 
dap pada itu dengan segera pihak 
nja Amerika telah adjukan sang 
kalannja. " 

Melihat gelagatnja,  rundingan 
dalam Dewan Keamanan semen- 
tara ini tidak dapat merobah du- 
duknja keadaan. Biar bagaimana 
pun djuga Amerika akan berke- 
ras untuk ,memperlindungi” For 
mosa, sesuai dengan- rentjana per 
tahanan dari Mac Arthur dan dgn 
perkembangan politik dewasa 

Amerika tidak berkeberatan 
dibitjarakannja masalah Formosa 

. dalam DK dengan pengharapan 
untuk memasukkan pulau Formo 
sa dibawah trusteeship PBB. Da- 
lam pada ini, Amerika akan meng 
gunakan pengaruhnja supaja bila 

DK memutuskan ditaruhkannja 
Formosa “dibawah — trusteeship 
PBB, Amerikalah jang diberikan 
tugas untuk mengurusnja itu se- 
perti djuga dengan halnja pulau2 
Hi Pasifik bekas mandat Djepang 
jang hingga kini praktis dikuasai 
Amerika. 

Tapi muslihat Amerika jang 
demikian itu sudah dapat diduga 
dimuka oleh pihaknja RRT. Rak- 
jat Tiongkok rupanja djuga ti- 
dak mau mengalah. Tetap akan 
memperdjuangkan Formosa agar 
lekas dimerdekakan dari tjomoke- 
raman Amerika. 

Memang biar bagaimanapun 
djuga Formosa adalah bagian dari 
Tiongkok. Ini bukan sadja suatu 
kenjataan jang berdasarkan 
djarah jang djuga telah dibenar- 
kan oleh keadaan sedjak Djepang 
menjerah, tapi djuga oleh. Persetu 
djuan Sekutu di Kairo ditahun 
1943 dan Persetudjuan “Postdam 
ditahun 1945 dalam mana Ameri 
ka telah berdjandji akan meng- 
hormat dan melaksanakan perse- 

tudjuan tersebut. ' Dalam Buku 

Putih Amerika jang dikeluarkan 
dalam bulan Djanuari jl, pem. 
“Truman pun telah menjatakan 
tidak akan 'tjampur tangan dalam 
soal Formosa. 

Tapi djalannja perkembangan 
di Timur Djauh diwaktu belakang 
an ini adalah sedemikian rupa 
hingga manoeuvre politik Truman 
mengenai Formosa jang tadinja 
dimaksudkan sebagai satu siasat 
sementara ialah berkenaan dengan 

negeri. 

djadi 
keadaan politik dalam 
achir2nja telah berobah 
satu maksud jang sungguh2. Ter : 
lebih pula karena diwaktu bela- 
kangan ini pihaknja  djenderal 
besar Mac Arthur dan Chiang 
Kai Shek telah mendjalankan pro 
vokasi mengenai Formosa jang 
meruntjingkan suasana disekitar 

hingga mau atau 
tidak mau, Traman terpaksa me- 

se- 

2 
@ 

nuruti Mac Arthur untuk memia- 

sukkan Formosa dalam lingkung 

an pertahanan Amerika di Pasi- 

- fik. 

Memang bagi Mae Arthur tidak 
ada djalan lain jang terlebih ba- 
ik untuk. mentjutji nodanja jang 
disebabkan oleh kekalahannja di 
Korea daripada petjahnja perang 
dunia lagi. Dalam pada itu ia ber 
maksud hendak membikin mama- 
nja termashur lagi seperti dalam 
perang dunia jang lampau ketika 
ia telah dapat kalahkan Djepang. 
Djuga bagi Chiang Kai Shek tidak 
ada dinlori lain jang lebih baik 
untuk tjoba berkuasa kembali di 
daratan Tiongkok daripada meng- 
harap-harap akan petjahnja pe- 
rang dunia lagi. Dalam pada itu 
Ta akan beminak kepada Ameri- 
ka supaja mendapat bantuan se- 
penuhnja dalam memerangi Mao 
Tse Tung. Mengingat hal itu se- 
mua, daa dimengerti bahwa 

Mac Axthur maupun Chiang Kai 
Shek tidak segan2 untuk melaku- 
kan provokasi mengenai Formo- 
sa, terutama untuk lebih merun- 
tjingkan keadaan dan achirnja 
untuk memaksakan dan memper 
tjepat meletusnja perang dunia jg 
ketiga ! 

Dalam usahanja itu, mereka 
telah mendapat bantuan besar da 
ri pihaknja Partai Republik di 
Amerika jang anti “pemerintah 
Truman dan jang selalu mempro- 
vokasi perang dengan Sovjet. 

Ketegangan India — Pa- 
kistan. 

Masalah Kashmir kini pun 
menghadapi djalan buntu. Duduk 
'nja perkara telah kembali semu- 
la ketika belum diadakan runding 

“an antara India dan Pakistan dan 
ketika Dewan Keamanan belum: 
tjampur tangan. diantara 
India dan Pakistan Aman 7 
djadi tegang kembali. Kekatjauan 
di Asia terus mengantjam dan ti- 
dak mungkin utk distabilisasi. 

Dapat dimengerti kalau Ame- 
rika djadi gelisah merasakan se- 
muanja itu. Untuk melawan So- 
vjet Rusia Amerika membutuh- 
kan bantuan Tahir dan batin dari 
negeri2 di Asia. Tapi kalau kea- 
daan di. Asia sendiri katjau, pasti 
akan merugikan siasat2 dan rentja 
na Amerika dalam menghadapi 
“Rusia. 

Bagaimana Amerika akan ber 
tindak dalam soal Kashmir nanti 
masih menunggu laporan dari 
Sir Owen Dixon. Seberapa mung- 
kin Amerika akan berlaku netral 
terhadap Pakistan dan India, se- 
bab kalau salah satu dari kedua 
negeri itu djadi djengkel karena 
merasa dirugikan oleh Amerika, 
nistjaja mudah berpihak kepada 
Rusia, jang tentu membahajakan 
kedudukan negeri2 imperialis jg 
masih mempunjai djadjahan2 di 
benua Asia. 

  

Bantuan RRT kepada Korea : 
Utara. 

Keterangan Kuo Mintang. 
Dari Taipeh Ant/Reuter warta 

kan bhw pembesar2 djawatan ra- 
hasia Tiongkok nasionalis di Tai 
peh menjatakan bhw kini telah ter 
dapat ketentuan jang pasti bhw 
3 pasukan2 RRT jang diperleng- 
kapi dgn alat2 sendjata  Sovjet 
Rusia telah melintasi perbatasar 
Manchuria masuk ke Korea Utara 
dalam bulan jang lalu. 

Selain itu, katanja pula 8 pasu 
  

— Pacific Far East Line mengu' 
mumkan hari Minggu bahwa pela 
jaran bulanan akan diselenggara- 
kan antara pantai Pasifik dan Dja 
-karta. Kapal Northwestern Victo- 

ren akan memulai pelajaran baru 
tg 27-8 meninggalkan Los Angles, 
1 September San Francisco, 5 Sep 
tember Portland dan 8 September 
Seattle. Pelajaran ini akan meli 
puti kundjungam2 di Yokohama, 
Nagaya dan Kobe di Djepang dan 
Hongkong, Saigon, — Singapura, 
Bombay, Damman dan Basrah. 

' Korea Utara: 

kan Fata 2 divisi Kavuleri dan 
1 divisi artileri, semuanja berdjum 
lah 200.000 orang kini dipusat- 
kan disepandjang sungai Yadu jg 
merupakan Ma Korea U- 
tara. 

Selandjutnja dikatakan bahwa, . 
(dalam bulan Maret 1948 'bebera- 
pa pasukan jg terdiri dari orang2 5 
Korea dari tentara RRT sudah 
mulai dikembalikan ke Korea Uta 

ra sebagai persiapan bagi penjer- 
buan ke Korea Selatan. Kemudi- 
an dalam bulan Pebruari tahun 
ini katanja telah dikirimkan ke 
Korea Utara 50,000 orang “dari 

pasukan2 djenderal Lin Piao di! 
Tiongkok Selatan. Pembesar? dja 
watan rahasia itu mengatakan 
bahwa kira2 200.000 orang pasu- 
kan RRT akan bantu pasukan2 
Korea Utara dengan segera djika 
sekiranja “ kedudukan pasukan2 

di Korea Selatan 
ada HN bahnaja. 

8   



   
         1 djebul Berabe pernah djadi pemudja 

  

Berabe nggak mimpi, nggak njana, 

  

3500 ORANG KE SUMATERA. 
TN 

“ Djawatan Transmigrasi di Ma- 

| gelang telah merentjanakan - da- 

lam tahun ini hanja akan memin- 

dahkan penduduk didaerah Kedu 

  

  

  

1800 Djemaah berangkat dari 
| Semarang 

Kjahi Hadji Munawar Cholil dan tuan Mirza, masing2 ke- 

    

  

lah-kewartawanan radio teruta- 
ma jang mengenai soal. warta- 
wan dengan tehnik radio. 

— Pada hari Sabtu Yl. tiba di 
Solo perwakilan Unicef utk Ti- 
mur Djauh terdiri dari Dr. BR. 

  

  

  

. UNIVERSALAINTERNATIONAL presents 

red 

COLPERT MaMURRIT 
& ihose Grand YEGG and 3" stars in   

SPN Pe mome TERBIKIN HANJA DARI TU 

  

MARGARINE Pa SA 
VE YA ai 

TER Ok 65 

  
  

  

  

    

  

tan li 413-8 
em eka 

  

  
  

    
“ 

  

  

  

    

        

3 SAN 5 ai 

Ka aa! 5 senyap Pn ke Sumatera: Selatan sebanjak O'brien dan Dr. Vergara, guna 

DAN Sa Tadoknla 3500 orang dengan  beaja — menindjau usaha2 sosial, teruta- 

Na 2 3 1. ” 720.000 rupiah. Ant. Tn Ka mn ang yet ran | KELUAR KOTA. : 

ggak: ,. , ibu. Kepada ,,Antara” Dr. rien yA SIK : : aa 4 

Nah begini. Waktu Berabe sekolah menerangkan - kedatangannja di U KP Una Ah 2 ANGGUR KOLESOM 3 

| rakjat Belanda/Inlander, Berabe saben TASIKMADU KERDJA Indonesia utk menindjau usaha2 Mulai 3 Sept. sampai 24 Sept. | (Tiap 5 Kolesom) Ja 

| 1gl. 31 Agustus mesti baris dan bernjanji- LAGI sosial jang telah dikerdjakan oleh praktek diwakili oleh | F 

njanji untuk menghormat ratu Wilhel- : : Republik Indonesia dan untuk me Dr. SIM KI AY |. Anggur Obat kuat jang termashur . 

mina. 2 Tanggal 6 September jang ngetahui kesulitan2 jang diha- tama di GC tgk 4 (Anggur Kuat: tambah sumsum, da- jg 

Nah sekarang ternjata, hari lahir Wes akan datang paberik gula Tasik-  dapinja. Me Ben rah, mapas dan tenaga) ini Anggur) 4 

terling djuga ig. 31 Agustus. madu akan giling lagi. Karena te 438-8. | Tn .. “13 naa 2 2 ' 

Berabe getunnja n is2, tapi an TA hara 5 5 . Paten PA SL MBA MAL IA Ma Sa SN mahal Kolesom Tulen, dan berjaeaa PA 

apa man 200 Ne Naa 3 bu jang akan digiling hanja Asu PN S E N 1.5 Oo N O— Akan menikah: sekali untuk orang lemah dan kurang 1 

: j "| tant sadja, maka hasil gula tiap | Mulai ini malam dan berikutnja. Ra. SOERAT  SOEGIAH "aan MA ama kekuatan, putjet serta kurang darah | | 

a hektarenja antara 70-80 kwintal. $ Diam: 5—7-4. 17 th. keatas. NOTOSOEBROTO SEP UN kat bagi orang lelaki dan perempuan tua | &| 

Eh, bung Nur njletuk: kalau, pergi Dari penggilingan kali ini dapat Film Indonesia. dengan 2 MEN Ai dan muda. 3 ah & 

Djakarta, apa tx. 31 Agustus mau nonton diharapkan hasil gula sebanjak ANGGEREK BULAN P.J.M. N. TAMBOENAN | & Kolesom Anggur PO THAY. untuk | 

| pasar malam apa nggok? tk. 15.000 kwintal. Ani Dg. R. SUKARNO—NILA DJUWITA— Diresmikan pada tanggal 2? Septem- Orang “hamil badan lemah, kepala pusing, sakit perut, tumpah2, Ping 1 

-sDjawab Berabe: itu bagaimana kea- " ISKANDAR SUKARNO. ber 1950 di Surabaja. 1418 gan, kaki bengkak dll. perlu sekali diminum sampai tjukupnja dalam 1 

| daan: Kalau ada teman jang mendesak NA Ann PENA ar 2 AA PL AA ANA bunting, mamah dan anak, bajinja — djadi kesehatan. R 

dengan keras dan lemas, ja mungkin se HARGA2 KARET DI DIA- — SOBOHARSONO — Telah lahir 2 3. Anggur Beranak SENG HWA speciaal Prampuan sesudah bersalin keluarkan 5 

“kali, nonton: Tan 3 : " Tinggal 2 hari s/d 31 Agustus. pada hari Minggu 1g. 20 Ag. 1950 darah busuk, dan tambah darah baru, berguna sekali badan Linu, masuk 3 

D0 Biarpun tg. 31 Agustus? tanja Bung KARTA '! $ Djam: 574. 17 th. keatas. ARJONO  BUDIONO angin, kurang aer tetek, bikin napsu makan, kurang kuat badan dil. | 

Nur : 5 2 Tertjatat tg. 28/8 harga2 ka- Kepada Bidan Nji HARTINI SU- Harga satu botol besar f 12,50, ketjil f 7.50. $ 

Nknklimen baka saban Pola: Ku ret Agustus||Sept. fob basis perts: Ai gaya KARDI kami utjapkan banjak teri- Bisa dapet beli dirumah Obat dan Toko P. & D. n 

laz memang djiwa sudah merdeka, ja Pn Do 7,90 b.d. Pa ro ka ma kasih atas pertolongannja jang Dikeluarkan oleh Pabrik Anggur: .. REN AY & Co. is 

: nggak pikir begitu!! - » Rn kaan ash 7.80 b.d. Y sangat memuaskan. Pesapen Kali No. 4 — SURABAIA. 4378 : 

5 BERABE. Beaa One Kon 7.10 b. , Keluarga k 

o : Keadaan pasar amat tetap. | | MOHAMAD KAMARI $ 

— Hingga tanggal 26-8 telah ? Hana T 1328 HADIHATMODIO: « Pe 

hari lamanja 30 orang buruh pa: — Mulai 28-83 dilangsungkan “ BOEKHOUDEN A Ka” Pp ENG U MUM AN 5 9 

berik kelise ,,Ngai Kong” di Se- konperensi Ikatan Wartawan Ra | RO . TA 7 

: an ia : 2. di : Rombongan baru ke XVII! Mengenai kesempatan untuk menuntut peladjaran pada Per-W-.c 

Pan na Kean Pa Te Pa 21 Pen Nak j 3 » " dimulai 9 Sept. Dictaat gra- guruan Tinggi dsb..di Negeri Belanda, diumumkan, bahwa pen- 3 

tentang pembajaran uang Ie .. membDitjarakan rbagai Masa- TA g” s3 3 as Djuga akan dibuka kur- dataran ditutup pada tgl. & September 1950. ta 

: E$ KU 71 sus PEGANG BUKU NE- Kensis Dawepo ll x 

| LEG 2 GARA. Pendaftaran pada EPA Mn an ikan Hg 
“Yi Aa e "MITBA" 5 nanas Ne 435-8. Kementerian P. P. K2? Djakarta. 4 

  tua umum dan ketua II Panitya Hadji Indonesia Komisariat Dja- LAM HONE/MOON/ 

      

wa Tangan jang kini sedang ada di Djakarta, menerangkan, bah- . Ha RLOGES del 5 

wa “ Komisariat Djawa Tengah sampai sekarang telah me- £ 5 1001, matjem HO Oo model jang paling baru. 

ngurus keberangkatan 1800 kaum djemaah hadji dengan 5 kapal un ITA JOANSON " HATTIE MEDANIEL Harga dan servic di tanggung melawan, 

dari Semarang. Pekerdjaan itu dilakukan selaras dengan petun- Based on the novel byHomer Croyl Sensation af : A E3 keabi 

djuk2 dan instruksi dari PHI Pusat di Djakarta. Directed by CLAUDE BINYON Lekas datang dan saksikan, djangan-sampae keabisan. 

& Produced by JOHN BECK and Z WAYNE GRIFFIN Semua Horloges dapat tanggungan 10 Tahun (sepuluh). 
    

  
Dalam mengurus kaum djema- 

ah hadji itu kesulitan2 jang di- 
alami ialah antara lain disebab- 
kan karena sanak keluarga, dan - 

daerah di Djawa Tengah. Me- 
tidak mau ditempatkan 

para djemaah 
reka itu 
terpisah dengan 
hadji tsb. : 

Diterangkan oleh Kjahi Hadji 
Munawar, .bahwa | pengantar2 
kaum djemaah itu ada jang sam- 
pai berdjumlah 30 orang, bah- 
kan ada pula jang lebih dari itu. 

  

   

dang lewat disitu hingga mati ke 
tika itu djuga. Siapa jang bersa- 

-lah dalam hal ini belum diketa- 

marin dulu petang telah dibong 
kar oleh sekawanan  pendjahat 
dengan djalan merusak kuntji. 
Dari gudang ini kawanan tsb 

“berhasil menggondol 13 blok ka- 
in tjita dan 30 pak benang, jang 
diduga berharga ribuan rupiah. 

Penjelidikan mengenai ini se- 
dang dilakukan oleh pihak poli- 

  

  

MAT No. 104 

Bagaimana sang Budjang tampan meni- 

kah dengan seorang djanda ig mempu-       
  

  

,LUXOR 
  

  

Kesan MN ENAM MANA 

Pengumuman 
Dengan hormat diberitakan, bahwa berhubung dengan pe- 

  

  

Juwelier 

  

: Ok 5 (NG. Horloger 

  

BARU TRIMA: | 

  

. teman2 kaum djemaah hadji itu hui. : Wa an 5 

sangat banjaknja jang menghan- 21 Gudang SMN dibong njai anak tiga. Penuh lutju dan baik Petjinan 30 Djokjakarta. - 

-tarkan mereka sampai ke Sema- kar: untuk menjegarkan fikiran. : 436-8 : . E 

rang dari berbagai tempat dan Gudang SMN di Tg. Priok ke “| SAKSIKANLAH' Pa Pe arena aman 

  

      

se
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(Ant.). si — Ant. : : : 
njelenggaraan perbaikan2, bioskoop LUXOR tidak main mulai 

PEREBUTAN KURSI DI tanggal 1 September 1950. 1 
9 

LOMBOK. Perbaikan2 tadi memerlukan waktu kira2 satu minggu. 
8 

Seperti telah diberitakan, ber- Tanggal mulai main lagi, akan kami umumkan. 

hubung dengan peraturan Un- 1-434-8. PIMPINAN. 
F 

dang2 daerah jang baru dari | : 
K3 

NIT, maka berdasarkan atas an aa MEA ERA KERAS 
: 

perntintaan dari partai2 dan or- 5 Ten 5 E 

ganisasi2  lainnja, oleh daerah INGINKAH SAUDARA DAPAT MENGIKUTI “ATJARA SIARAN 
& 

Lombok telah dimadjukan ke- RADIO NASIONAL INDONESIA DENGAN LEBIH SAKSAMA 
8 

Sa pada pemerintah NIT di Makas- ATA. 3 

Na ai AV LP s4 sar, bahwa untuk kursi2 Dewan MENGETAHUI LEBIH LUAS TENTANG DUNIA 
- 

i Lombok dikehendaki 25 anggau- PENJIARAN RADIO Di INDONESIA ? 
5 

aan 2 Mananta ta tambahan. : Batjalah dan berlanggananlah programa mingguan dan madjalah MR ru E3 : e 

obi evrolet FEleest Nias- Sementara penetapannja belum bulanan kami : « : h BINTANG TUD 1 3 

ter B. 12998 kepunjaan Komisa- ada telah berkali2 oleh panitia mingguan ,PEDOMAN RADIO” dan .RADIOGIDS” Pa ai Ae RAR 2 3 5 

Ban Knggi Hn Maen penjelenggara ' peraturan Un- Harga langganan : . 9 

etika sedang berada di Ujalan dang2 daerah diadakan rapat2 sebulan Sa 
& 

Bodjonegoro pada tg 26-8 djam aa menjelesaikan Saatian ana SN Pal PEN GUMUMAN. k 

23.00, diserobot oleh segerombo kursi2 tambahan dalam dewan tahun". — RR M7-— “Balai pengetahuan". 

lan orang bersendjata api, berpa tsb. antara beberapa partai dan setahun Be TN asa Tieramah untuk tg. 1 September 1950. 

kaian tentara dan mengendarai organisasi lainnja, tetapi berkali2 etjeran Ra tentang : x 

3 
jeep. 

Perkelahian suami iste 

ri jang menjebabkan PIR masih belum didapat ketjo- TANI Tega MN Na “ta » 

kematian. tjokan. Masjumi tidak dapat me Pi ulian | be RAK Dari Kementerian Perburuhan. | 

Perkelahian jang terdjadi anta njetudjui, djika dalam pembaha- 2 Digi et uan Kementerian Penerangan 1 

ra Sakni bin Kunen, seorang pen gian kursi2 itu, PIR mendapat Ann R 150 Bg. Pendidikan Masjarakat. $ 

duduk Angke Djakarta Kota de djumlah jang sama dengan Ma- An ji 2 442-8 Pengurus. 

djuga usaha2 itu gagal, disebab- 
kan antara pihak Masjumi dan Harga langganan : 

bulanan »RADIO DAN MASJARAKAT INDONESIA" 

Berhubunganlah dengan Studio Radio N asional Indonesia ditempat 

"SOAL PERBURUHAN' 
Oleh bapak SARLI. 

  

#: ngan isterinja tg 27 jl telah me- sjumi, sedangkan pihak PIR te- € 

1 njebabkan sang isteri menemui tap menghendaki pembahagian masing-masing atau dengan : 
( 

aa “ adialnja sebagai akibat tjekekan jg. sama dengan Masjumi. Di- 1 RA 5 

ee 53 Ri Dana s Ian N ' . PUSAT DJAWATAN RADIO : : 1 1 

Pa jang dilakukan oleh Sakni. samping itu Partai Tani Lombok MEDAN MERDEKA SELATAN 17, PENGUMUMA N : | 

  

   
     

    

   

  

   
   

“ap | Suatu ketjelakaan 

| Kedjadian ini terdjadi didalam 
rumah Sakni, dimana mula2 te- 
tangga2nja - mendengar suara 
tjektjok mulut antara Sakni de- 

| ngan isterinja, setelah itu terdja: 
di perkelahian, dan achirnja Sak 
ni mentjetjek leher isterinja sam- 
pai menemui adjalnja. 

. Guna pemeriksaan lebih dja- 
uh, Sakni kini ditahan oleh pihak 
polisi, sedang majat isterinja di- 
angkut kerumah sakit umum. 

Mati tergilas tram. 
hebat tg 

..27-8 siang terdjadi didepan bios 
koop Orion Djakarta Kota, di- 

mana seorang anak ketjil bangsa 

2 ) Indonesia tergilas tram jang se- 

Ba aa OS naa Jus eh 
1 5 4 Ran 9 3 NN He 2 $ Ka AN sak 

dalam resolusinja  menjatakan 
menghendaki 5 kursi. 

Menurut keterangan jang kita 
peroleh dari.pemerintah NIT se- 
karang telah ditetapkan, bahwa 
untuk daerah Lombok hanja di- 
berikan tambahan 11 kursi. De- 
ngan tambahan itu berarti ang- 
gauta Dewan Lombok berdjum- 
lah 41-0orang, sesudahnja 9 orang 
anggauta2 angkatan dalam si- 

dang Dewan jad. dinjatakan ber- 
henti. Bagaimana pembahagian 

. MH kursi tambahan itu belum di- 
ketahui. Kabarnja Dewan Lom- 
bok belum akan bersidang, se- 
belum antara jang berkepenti- 
ngan didapat ketjotjokan. Ant. 

  

     
P3 

2 agan 
     
      

  

427-8 Ippres/1409   DJAKARTA. 

    0. 3 September 1950 

& MR. SARTONO 

Ketua DPR Negara Kesatuan jang pertama. 

Akan di-apa-siapakan dalam 

  

    

an
 

No. 506/F/ 50. : 

Faculteit Ilmu Tehnik dari Universiteit Negeri ,,Gadjah Ma- 

da” di Jogjakarta akan membuka pengadjaran Baccalaureat Ilmu 
Alam dan Baccalaureat Ilmu Pasti pada bulan September j.a.d. 

Mulai sekarang diadakan pendaftaran untuk mahasiswa bacca 
lauteat tsb. di Sekretariat Faculteit Ilmu Tehnik  Djl. Djetisar- 

djo No, t Jogjakarta. 

Jang diterima mendjadi mahasiswa peladjar2 jang telah Iu- 
lus dari udjian S. M. AB Negeri atau jang beridjazah menu. 
rut pandangan Faculteit sederadjat dengan itu. : 

| Jogjakarta, 28 Agustus 1950. 
Ketua Faculteit Ilmu Tehnik : 

433-8. (Prof, Ir. H. Johannes).“ 

  

  
  

Typ. RL/A. - O3/INI/A/102. - 
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