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(0. Belum lagi terdapat persesuai- 

  

ngenai Irian antara kita de- 

ngan Nederland, suara Spender- 
“ Australia kian tambah njaring 
djuga jang maksudnja hendak me 

nentang hak kita atas Irian. 

| Di Den Haag dikemukakannja, 

Indonesia tiada haknja atas Irian, 
malah selandjutnja .,disinjalir- 

ja", bahwa kalau sekali menda- 

(pat Irian - Barat, Indonesia pasti 

| seilak akan puas sebelum mem- 

3 oleh Irian - Timur djadjahan 

an m 
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ea itu. 

    

  

   

    

   
    
    

   

  

negara kita djadi permainan. 

jondon suara Spender me- 

mainkan lagu ,.Pacific Pact”, jg 

commonwealth Inggeris akan me 

ngambil bagian penting didalam- 

nja, sed 

Di 

itpun Australia atau nege- 

1 apun djuga bermaksud hen 

ak mendirikan suatu Pakt Pa- 
: soal 2 ereka sendiri dan 

' Soal Irian ialah soal antara ki- 

| ta dengan Nederland 'jang telah 

ditetapkan dalam peraturan2 K. 

— MLB. Sehingga Australia sukar 

' dapat mengemukakan alasan 

akan ikut tjampurnja itu. 

Oleh karena itu alasan jang 

'agaknja berdiri dibelakang 

: dapat dikemukakannja pun ha 

“nja alasan jang negatief dan 

spekulatief, jaitu seakan-akan In- 

donesia pada sa'atnja kelak akan 

meng-anschluss Irian-Timur jang 

didjadjah Australia, kalau sekali 
kita sudah. terima kembali Irian- 

' Barat. 
Ini sungguh suatu alasan2 jang 

menundjukkan penglihatan, jang 

pendek dan memberi kesan, bah- 

wa alasan itu hanja ditjari-tjari 

semata-mata. 

Dalam pada itu mudah kita da- 

pat mengerti Nederland 'bukan- 
nja tidak suka mendengarkan su- 
ara Spender itu. Keinginan. men- 

djadjah bukannja dapat lenjap 

hanja dengan penjerahan kedau- 
latan. Seperti pernah kita tulis- 

| kan, ada dikalangan pihak dele- 

gasi Belanda jang berpendirian: 
kalau Irian toh harus didjadjah, 

biarlah Nederland jang mendja- 

djahnja. Apalagi sedang tentera 

Belanda sekarang masih ada di- 
tanah air kita. 

. Kepada Nederland ingin kita 
pintakan perhatian: tidaklah me- 

nguntungkan bagi kepentingan 

modal Belanda di Indonesia, ka- 
lau antara Nederland dengan ki- 
ta masih sadja terselip perseng- 

Betaan, 1s 
— Dan Australia sebaik-baiknja 
'perhatikan pula, bersahabat de- 
ngan negeri tetangga lebih me- 
nguntungkan daripada bermusu- 
han. f 

Dan kepada Amerika, jang 
A- 

jary pesan kita: Irian jang didja- 
djah, bukan tempat jang aman, 
melainkan akan merupakan ma- 
ta rantai jang lemah dalam suatu 
Pakt Pasifik. | 

— Tetapi sebaliknja suatu Repu- 

    

— blik Indonesia jang bersatu, ma' 
@mur dan kuat, akan dapat men- 
djamin kepentingan modal asing. 

/ 

keinginan untuk . 

    

  

. ganisasi sk dan 

— hampir tiba | - 
: Atas pertanjaan diterangkan, 

meme bahwa tentang 
soal politik pro- 
gram ia telah 
mendapat perse 
tudjuan  kala- 
ngan partai2 
dan kalangan2 
jang diperlukan 
lainnja — dalam 

pembentukan 
kabinet ini. Dju 

ga dari dewan partai Masjumi 
jang baru selesai “ mengadakan 
pertemuan di Djakarta itu Nat- 
sir telah mendapat persetudjuan 
terhadap kebidjaksaannja jang 
telah didjalankannja. 

Selain itu didapat kabar dari 
, bahwa sekiranja 
“antara  Masjumi 

soal pembentu- 
ini tidak didapati, 
jang akan disusun 
tsir itu akan berupa 

inet” didalam mana 
inan  diadakannja 

tau dua kementerian 

  

   
    
      

  

Serikat Nerukehaan Surat kabar 

serta Persatuan Wartawan Indo 

nesia tg 1-8 jl jang diumumkan “tg 4-8 tektampmaksud membagi-- 

| kan aandeel2 preferent Antara” 

| kepada ssk, direksi ,,Antara” me 

nerangkan, bahwa dalam perun- 

dingan selandjutnja tg 28-8 telah 

tertjapai garis2 jang penting me- 

ngenai perubahan statuten N.V. 

Antara”. Perubahan ini akan se 

lekasnja dikemukakan kepada no 

taris. 

Adapun jang"terpenting ialah 

ini: modal venootschap berdjum- 

lah £ 1.000.000, dibagi dalam 44 

andil prioriteit dan 956 andil bi- 

asa jang semuanja dibuat ,,atas 

nama”. Dari 44 andil-prioriteit 

ini 7 buah adalah untuk oprich- 

ters, 7 untuk orang2 ,,Antara” 

jang Ik 13 tahun memperdjuang- 

kan kantor berita ini, 7. untuk 

SPS dan PWI sebagai wakil or- 
wartawan dan 

23 disediakan untuk ssk indivi- 

dueel. — Ant. 

me — 

Untuk Maluku Selatan 

Tanggal 1 September Si. Sja- 

rief dari ,,Palang Merah Indo- 

nesia” Semarang bersama2 rom- 

bongan djuru2rawat dari Paleni 

bang, Djakarta dan Surabaja 

akan bertolak menudju Maluku 

Selatan dimana olehnja akan di- 

sampaikan bantuan berupa obat2 

an, textiel dan makanan untuk 

penduduk didaerah itu, jaitu S5 

ton obat2an,-bahan pakaian dll. 

dari pihak PMI sendiri dan bebe 

rapa ribu . rupiah  berwudjud 

uang dan beberapa potong pa- 

kaian, makanan, konserven dll. 

jang didapat oleh PM I dari pen 

duduk kota Semarang. Ant. 

  

PANITIA PERTIMBANGAN 
SUBSIDI. 

Dengah keputusan kementeri- 

an kemakmuran telah dibentuk 

sebuah panitia jang akan , mem- 

pertimbangkan apakah perusaha 

an2 perindustrian jang menun- 

tut pemberian subsidi. Panitia di 

ketuai oleh R. Suradibrata, kepa 

la djawatan perindustrian di ke- 

menterian kemakmuran. — Ant. 

  

Baik sebagai tetangga, dan — 
walaupun berdiri diluar sesuatu 

Pakt Pasifik — akan bersikap te- 

guh dalam kenetralannja. 
BP Hu 

( 

    

HARIAN UMUM 

$ITKAN OLEH BADAN PENERBIT »KEDAULATAN 

“ Menghina kepala (Ne 

an dikembalikan 
. . y 

nan hampir tiba! 
uatu keterangannja mengenai tingkatan pembentu- 

ada dewasa ini Moh Natsir menerangkan, bahwa 

engembalikan mandaatnja kepada Presiden buat 

yet negara kesatuan Indonesia. Menurut Natsir 

enjerahkan susunan kabinet kepada Presiden sudah 

  

Suriname masih setia 
Atas usaha Pergerakan Bang- 

sa Indonesia Suriname telah ter- 

kumpul dari anggota2nja sedjum 

lah pakaian untuk dibagikan di 

Indonesia sebagai sesuatu tanda, 

bahwa saudara2 kita di Surina- 

me kini masih merasa adanja ta- 

li perhubungan dgn rakjat dan pe 

merintah Indonesia. — Ant. 

  

Mgr. SUGIJOPRANOTO DI 

NEDERLAND. 

Mgr. Sugijopranoto kemarin te- 

lah tiba di Negeri Belanda da- 

lam perdjalanannja ke Roma. Ka 

barnja di Nederland ia akan ine- 

ngadakan tjeramah2 dimuka ka- 
langan Katholiek. Di Roma Mgr. 
Sugijopranoto akan menemui Paus 
Pius XII. (RD). 

  

Chusus mengenai Uni 
30 Sep. 

Dr Soeparmo ketua panitia 
Irian menjatakan, bahwa dengar 
perantaraan komisaris ting 
agung Indonesia di Nederland 
Mr Moh Rum pemerintah RI 
mang telah menerima usul dari 
pemerintah Belanda untuk me- 
ngadakan konperensi  menteri2 
Uni chusus mengenai usaha pe- 
njelesaian persengketaan — Irian 
Barat pada 30 September jad di 
Nederland. PE 

Dinjatakan usul Belanda itu 
adalah disebabkan desakan -pe- 

merintah RIS dulu. — Ant. 

  

PSII SEDIA TURUT DALAM 
5 KABINET 
Djika dibutuhkan PSII sedia, 

tidak sadja ikut susun  pro- 

gram kabinet, tapi djuga untuk 
duduk dalam kabinet jang  se- 

dang diusahakan Moh Natsir se 

karang, demikian Harsono Tjo- 
kroaminoto ketua dewan exeku- 
tip PSII pada Antara. 

N 

' gota2 dari Mahkamah 

    

    

   

“kepada . seluruh lapisan 

gara 

  

ea anna Bas 

Madjalah gabungan ,Peker- j 

dja”, , Tenaga”, ,,Buruh” dan 
' »Bangun” jang terbit di Dja- 
karta pada 17 Ag. '50 akan di 
tuntut, karena memuat gam- 
bar2 dengan keterangan2 ter- 
tulis, jang bisa diartikan 
menghina Kepala Negara. 
Kabinet presiden akan me- 

puntutnja. 
  

ANGGOTA2 MAHKAMAH 
BERANGKAT 

Dari kalangan jang mengeta- 
hui didapat keterangan, bahwa 
dalam bulan ini djuga anggota 
Indonesia dari Mahkamah Arbi- 
trage Uni akan berangkat ke Ne 
derland. Sebagai diketahui ang- 

tersebut 
terdiri dari pada Mr Dr Kusuma 
atmadja, Mr ALA. Maramis dan 
Mr Wirjono. — Ant. 

Teruskan Pemogokan 
? Dengan keputusan menolak si 
kap ALS pada tg 29-8 telah di- 
adakan sidang PP Sarbupri di 
Djakarta. i 

Selandjutnja sidang tsb telah 
memutuskan: 

I. 'Memerintahkan pada ang- 
gota2nja supaja pemogokan 
djalankan terus sampai ada pen- 
tiabutan kembali dari PP Sarbu- 

prf sendiri. 
: Tetap taat, patuh dan di- 

Pa an kepada organisasi Sarbu- 

2 g 

'3. Memperingatkan kepada 
anggota2nja agar bersikap awas 
dan waspada terhadap provoka- 
sijang dilakukan oleh kaum re- 

aksi jang bermaksud mengatjau- 

kan pemogokan jang sampai ki- 

Di sangat tertib dan terpimpin pe 

nuh, oleh 'Sarbupri. - 

PP Sarbupri seterusnja berseru 
rakjat 

dan bangsa Indonesia, chususnja 
kaum buruh, untuk menjokong 
setjara actief pemogokan nasio- 

nal oleh Sarbupri dan memerin- 

tahkan kepada wakil buruh di- 

dalam DPR untuk mengadjukan 
soal perselisihan ini kepada si- 

dang DPR serta mempersilahkan 
kepada seluruh rakjat Indonesia, 
untuk menjatakan pendapatnja, 

sidpa jang benar dan siapa jang 

salah. — Ant. 

PNI turut atau diluar kabinet 
Akibatnja berat! 

Dari kalangan jang biasanja dipertjaja wartawan KR” men 

dapat keterangan, bahwa Dewan Pimpinan Masjumi sekarang 

membentuk ,,Panitya Masjumi untuk kabinet”, untuk memberikan 

sesuatu keterangan mengenai publikasi pembentukan kabinet. 

Panitya itu terdiri dari Mr 
Sjafrudin Prawiranegara, K. H. 
Wahid Hasjim, Hakim dan M. 

Natsir sendiri sebagai ketuanja. 

Mereka bertugas menghadapi 
pembentukan kabinet sekarang 
1in1, £ 

Dari mereka itulah jang ber- 
hak memberikan keterangan dan 
membawa suara Masjumi menge 
na: pembentukan kabinet. 

Kalangan pemerintah di Dja- 
karta sendiri belum bisa menge- 
tahui kapan kabinet bisa diben- 

tuk. Pertanjaan2 mengenai itu se 

lalu didjawab ,,itu terserah Nat- 

sir", Sedangkan fihak Natsir se- 

karang menunggu djawaban da- 

ri PNI, jang oleh Masjumi dika- 

takan bahwa rupanja fihak PNI 

menganggap tuntutan portefolio 

DN dengan Mr Susanto sebagai 
mentrinja adalah sjarat jang mut 

lah. 
Kalangan diluar Masjumi dan 

PNI menjatakan, bahwa bagi fi- 

hak Masjumi sendiri portefolio 
DN sukar untuk melepaskan. Ka 

rena program kabinet nanti akan 

mengutamakan keamanan 

dulu, kemudian kemakmuran. 
Selandjutnja kalangan itu me- 

njatakan, andaikata Masjumi 

sanggup membentuk kabinet zon 

der PNI akan sangat berat. Ka- 

vena sendirinja akan timbul op- 

posisi dari kaum skiri” dan dari 

PNI, jang sendirinja merupakan 

blok jang kuat. 3 

lebih. 

Prawoto temui Assaat. 

Dari kalangan jang dekat di- 

dapat keterangan, bahwa besok 

Minggu tuan Prawoto Mangku- 

sasmito akan datang ke Jogja, 

untuk menemui Mr Assaat. 

Tetapi kalangan itu tidak mau 

memberi keterangan, apakah ke- 

datangan Prawoto itu sebagai 

koerir formateur, jang 'nampak- 

nja mau adjak Assaat dalam ka- 

binetnja. Sekalipun ada kabar2 

Assaat akan diminta duduk da- 

lam kabinet. 
GPII turut buka suara. 

Sementara itu, kalangan GPII 

(Gerakan Pemuda Islam Indone- 

sia) telah mengeluarkan ketera- 

ngan, jang maksudnja menjata- 

kan bahwa penempatan orang2 

dalam kementerian2 harus dise- 

suaikan dengan program  kabi- 

net. Dikatakannja, bahwa ..pro- 

» gram jang terpenting adalah jang 

mengenai soal keamanan dalam 

negeri, Irian, pemilihan umum 

dan kemakmuran rakjat. 

  

PUTERA2 INDONESIA DI- 

NEGERI ARAB MENDESAK. 

Putera2 Indonesia jang berada 

diseluruh negara2 Arab kemarin 

telah menjampaikan sebuah mosi 

jang ditanda tangani oleh Ik. 3000 

Pemerintah Indo- 

nesia, jang maksudnja mendesak 

kepada Pemerintah supaja me- 

ngambil sikap jang tegas terhadap 

orang kepada 

penjelesaian soal Irian. RD.    

     

RAKJAT” (ANGGAUTA SBS) 

    

di- 

Mr. Tambunan : 

Kerdja s sama 

    

Lasugyanan 
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PNI : Masjumi 
perlu 

Dalam interview dengan wartawan radio Jogjakarta, Mr. 

Tambunan Ketua Fraksi Parkin-do dalam Dewan Perwakilan Ra' 

jat Sementara Negara KesatuanRepublik Indonesia, menjatakan 

penjesalannja, bahwa pembentu-kan kabinet negara kesatuan ti- 

dak dapat lantjar. 

Sudah selajaknja, demikian Mr. 

Tambunan, djika ada kerdja sa- 

ma antara Masjumi dan PNI di- 

dalam penjusunan kabinet itu de 

ngan sebaik-baiknja. 

Atas pertanjaan apakafi Par- 

kindo ikut duduk dalam kabinet 

dikatakannja, bahwa memang me 

nurut rentjana dari formateur ka 

binet Moh. Natsir, Parkindo di- 

minta ikut serta dalam kabinet. 
Mendjawab pertanjaan apakah 

ada djabatan wakil Menteri Aga- 
ma dalam kabinet nanti, oleh Mr. 

Tambunan diterangkan, bahwa 

  

hal itu adalah menurut kehendak 
dari PNI. PNI.berpendapat, bai 
wa jang mendjadi Menteri Aga- 
ma tidak harus seorang jang ber 
igama Islam atau orang dari Ma 
sjumi. 

Dalam hal ini, kalau memang 
Masjumi tetap .menghendaki kur 

-si Menteri Agama, maka, PNIL minus... sa336181 54513 

ta supaja diadakan djabatan wa- 
kil Menteri Agama jang diambil- 
nja dari golongan lain. 

Tentang Perwakilan Parkindo 
di Jogjakarta, Mr. Tambunan me 
ngatakan, bahwa dengan terben- 
tuknja negara kesatuan Republik 
Indonesia, sudah tidak ada ala- 
san lagi adanja Perwakilan Par- 
kindo di Jogjakarta, sehingga te- 
naga Dewan Pimpinan Partai da 
pat dipindahkan di Djakarta. 

Achirnja ia mengatakan, bah- 
wa ia harus pindah ke Djakarta 
karena sebagai wakil Ketua I D. 
P. R. sementara Negara Kesa- 
tuan ia harus selalu mengikuti 
djalannja persidangan. 

Demikian Mr. Tambunan. 
-—- 

  

POSTEL USULKAN DJUANDA. 

Pengurus Besar Postel telah menge- 

tok kawat kepada pembentuk kabinet M. 

Natsir jang maksudnja minta supaja Ir. 

Djuanda ditempatkan sebagai menteri 

perhubungan dalam kabinet j.a.d., wa- 

laupun ia tidak berpartai. 

Selandjutnja dapat dikabarkan bahwa 

kemarin PB Postel telah memberi ins- 

truksi kepada Postel tjab. Djakarta un- 

tuk mengadakan penjelidikan terhadap 

orang-orang jang membuka surat tertu- 

tap jang ditudjukan kepada Papare. 

Seperti diketahui isi surat tsb. adalahv e150074 

sebuah laporan dari Biak untuk Pusat 

Perdjoangan Irian, 

PB postel mengetok kawat kepada 

PTT Bandung jang minta supaja ambil 

tindakan terhadap pembukaan surat tsb. 

dan perbuatan tsb. oleh PB Postel di- 

tjela keras (Ant.). 

Swedia tolak tuduhan 

nina 

Sovjet 
Kementerian LN Sweden ke- 

marin tolak nota Sovjet jang di- 
sampaikan setjara lisan oleh du- 
ta Sovjet di Stockholm kemarin 
dan jang tuduh pembesar2 Swes : 
den telah adakan tuntutan setja- 

ra tidak sjah dan penganiajaan 
terhadap warga negara  Sovjet 
di Swedia. 

Nota tsb teritama kemukakan 
perkara seorang pelaut Sovjet 

jang  katanja telah: ditangkap 

oleh pembesar2 Swedia tahun jl. 

Ia dimasukkan pendjara selama 

dua bulan dengan tidak diadili. 

Komunike kem. LN Swedia jg 
dikeluarkan kemarin menjatakan 
tuduhan2 jang dimadjukan So- 

vjet tidak beralasan dan tegas- 

kan nota itu dibuat dengan ka- 

ta2 jang mengandung penghina- 
an. Oleh sebab itu tidak dapat 

diterima, — demikian Kem. LN 
Swedia. — Ant-AFP. 

  

Siapa Untung ? 
Di Djakarta dilangsungkan 

pembukaan Undian Uang Besar 
Pen angka2 jang beruntung 
sbb: 

£50.000,— 
143124 53775 

(Surabaja) (Menado) 

f25.000-— 
76837 

£ 10.000. — 
Sea 

PS Ta 
153475 136300 151874 123790 
114515 15424 106659 
150104 128213 

£ 1000.— 
75924 84836 24500 122878 
14598 71323 20431 155639 - 
84267 83893 16340 11599 

105027 119647 23282 13768 
17597 83534 72095 131192 

047906 98995 

£500.— Ti 
98087 48122 76469 84340 

123359 89752 139509 153745 
72708 82076 18771 22515 

155168 149360 19435 139435 
20543 26370 32190 44429 
136859 140585 . 56777 123013 
40770 60192 64717 56231 
63864 30617 159624 103839 
44741 159838 134031 136152 

112791 104254 150096 96086 
84481 133388  28002”417199 
52357 131524 142136 119313 
87147 73030 94555 32978 
98943 149721 ' 61082 97070 
15252 68782 128148 96640 . 

101575 25460 48222 59867 
118856 72201 109950 157128 
113362 126046 ' 57733 12636 
141446 64903 22463 146698 
19867 24681 32228 37813 

140622 151285 143196 106230 
74070. 120000 125370 

120042 34387 - 32307 146225 
17407 91553. 32088 20769 
18525 “ 99208 | 12617 125968 
99242 142152 88647 154210 
113510 152285 ' 71616 

Hadiah f 250.— dan f 100.— 

akan kita muat hari Senen jad. 
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£ (tetangga 

| nesia jang merdeka, demokratis 

  

Lengkapnja keterangan menteri 
TN itu sbb : Tp 

.(d) Tuntutan Indonesia thd. 
Irian Barat adalah 

| pada kesatuan bagian Irian tsb. 
| dengan Indonesia menurut 
rah. Sebagai diketahui maka se- 

| djak dahulu kala selalu ada kon 
| tak lahir dan bathin antara Irian 

| Barat dengan Indonesia selainnja, , 
jaatu kontak daram- lapangan pe- 

el | merigtalfan, perekonomian, per- 
n dan petajaran. Malahan 

sebelum masa Hindia Belanda 

kontak ini telah ada, jalah kare 

na Irian Barat semuanya atau se- 

bagian termasuk dapa. Kasul- 

anan Tiaore. 

(2) Selandjutnja matah Indo 

mada ini adalah legaal 'berdasar 

kan persetudjuan B jg menen 

an, bahwa Irian Barat itu se- 

ama satu tahun ada dalam per- 

ngketaan antara ' 

    

itu harus ditentukan status dari 

| daerah tersebut. Dan djika Ne- 

deriand mesepaskannja, maka ke 

|dawakan atas “Irian Barat itu 

'akan diserahkan kepada indone- 
sa dan udak kepada negeri lai. 

Kita tdak agen darah tuntutan 
kita itu atas alasan2 — eihmolo- 

gis dan rasiaal seperti dimadju- 

kansoleh Spender itu, sebab djika 

| demikian kita dapat menuntut 

daerah2 lain jang rasiaal dan 

ethnotogis satu dengan Indonesia 

- misainya Borneo Utara dan Ma- 

“laya, daerah2 jang dikuasai oleh 

“'keradjaan luggeris, tetapi tidak 

sekaliz kita menuniutnja. 

(3) Australia tidak berhak utk 

menghalangZi Kita dalam tuntu- 

an kuta mena 'Irian.Barat, se 

perti djuga & kita sama sekali tidak 

anu ierdaa memperia- 

Dalisan KG pejalan yA Gi. aYiahn 

1 b1 e 
A 

H) “Pama diuraikan pendir- 

an Australia waktu rakjat Indonu 

sia memperdjuangkan kemerde- 

kaamnja 1945 — 1949), 

Australia lebih suka mempunjai 

terdiri atas bangsa Indo 

dan (kuat daripada Hindia Belan 

: .da sebagai pemerintahan kolonial 

ang Te dan jg. tidak si 

ia Dalam stand exposisi pisar malam 

di Magelang antara lain dipertundjuk- 

20 kan pula patung almarhum panglima 

besar Sudirman jang dibikin dari .ta- 

nah Jiat, dan “mendapat perhatian besar 

dari para pengandjung pasar malam. 

Staf Penerangan Panglima 

T Terfitoritint Djawa Tengah / Di 
visi III minta pers mengumum- 

| kan supaja meniadakan sebutan 
Gubernur Militer III dan  berda- 
sarkan pengumuman Kepala Staf 
Angkatan Darat belum lama ini 
istilah jang selandjutnja diper- 
gunakan ialah : 
tara & Territorium IV” atau ka- 
laa Manga me Te 
Pa 

2-2 ajaa Mina Me ipiketaa 
dati uangija ' sebanjak £ 250,— 
H. Denai ki seorang Lurah di- 
desa - Tempuranbringin (Sema: 
rang) telah diseret keluar dan di 
tembak oleh perampok tetapi ti- 
dak: sampai menemui adjalnja. 
Peristiwa ini terdjadi. penenapa 
DNA Ha 

3 GUNDUL : . 

“Rasarendah-diri (minderwaardigheids- 
complexj masih ada pada djiwa Gundul. 

Kini dia tampak dengan gundul tunduk. 
Tapi waktu dapat pudjian dari ,jmeisje”. 

nja tegaklah lagi gundulnja, 'dan berdja- 

lan dengan lagaknja. 

Kemudian tunduk lagi wakau gini: 

nja lebih pendek Mn siraffia jang 
an - ana BAN LAN Ah 

        

x stralia ta berh : 
| . tjampur 

3 — Berhubung dm keterangan Hana L.N. Australia Perc,: 

k Spender di Den Haag Selasa jang lalu' maka kementerian L.N. di 

& mengeluarkan keterangan jang menjatakan, bahwa 

e Indonesia dan 

Belanda dan daiam satu tahun 

bahwa 

: ,Panglima Ten- 

ve 

Atist tidak berhak untuk menghalang2i Indonesia dalam tun- 
tutan mengenai Irian Barat seperti djuga Indonesia tidak menghia 

larig2i “Australia mempertahankan kedudukamn ja di Irian Timur. 

sokong oleh rakjat jang didjadjah. 
Karena Indonesia jang kuat dan 

demokratis itu tentu akan dapat 

ydasarkan “membela kemerdekaan matiZan 
terhadap agressie dari luar dari 

-pada negara kolonial jang tidak 
punja backing rakjat. Indonesia, 
jang terbukti dengan terang dim 

serangan Djepang: terhadap Hin- 
dia Belanda dahulu. Adanja Ne- 

" gara dari bangsa Indonesia jang 

merdeka dan berdaulat itu me- 
nguntungkan Australia, dalan 
pembelaan negaranja sendiri dar 
dianggapnja sebagai matuurlijke 
barriere di utara. 

(3): Adapun pendapat umum di 
Nederland terhadap soal Irian Ba 
rat ini jalah bahwa rakjat Belan- 
da sebaiknja memilih satu Naa 
tara dua djalan 
a. memihak pada Dasa Dim me- 

. mentang tjita2 Indonesia. 

b. mengekalkan Uni Indonesia- 
Belanda dengan pengharapan 
besar akan tertjapainja/ persa- 
habatan jang kekal dan abadi 
antara rakjat Belanda dar 
Indonesia. 

' (6) Demikian pula hendaknja 
rakjat Australia insjaf bahwa de 
ngan pengertian akan tjita2 dan 
tuntutan kita itu akan tertjapai 
lah persahabatan jang kekal dan 
abadi pula antara mereka dan rak 
jat Indonesia sebagai tetangga jg 
terdekat. An.t 

KPINGANKAN AH, N 
AT VIET-MINH 

  

TT Sabah dapat dibrimakan asi 

perantaraan: Dr. Yap — Terban 

Taman 7, Jogja. R. Rudjito — 

Dagen, Jogja. Harian Nasional. 

Jogja: Harian Kedaulatan Rakjat 

Jogja. 

I SEPTEMBER GM SUMATRA 
(TIMUR HAPUS. : 

Dalam pengumuman Gubernur 

Militer VII komando tentara dan 
territorium Sumatra Utara jang 

dikeluarkan dinjatakan, bahwa 
mulai 1 September 1950 sebutan 
dan istilah Gubernur Militer di- 
tiadakan, djuga di Sumatra Uta- 
ra. — Ant. 

  

-memberitahukan 

milihan umum. 
Untuk kepentingan pemilihan 

umum jad, maka bagian minori- 
teit dari kantor Gubernur Djawa 
Barat kini menjiapkan pendafta- 
ran penduduk warganegara ketu- 
runan asing diseluruh Djawa Ba: 
rat. 

Tindakan ini: dimaksudkan su- 
paja dalam dewand: perwakilan 
golongan. minoriteit mempunjai 
wakilnja. Hal ini perlu dilakukan 
berhubung dengan adanja  ke- 
mungkinan bahwa dengan djalan 
pemilihan biasa golongan minori- 
Teit tidak terpilih, padahal baik 
buat kepentingan pemerintahan 
maupun buat golongan “itu sendi- 
ri diperlukan adanja wakil2 golo- 
ngan minoriteit. Demikian —ak 
ngan kepala bagian minoriteit di- 
kantor Gubernur Djawa Barat ke 
pada ,,Antara”. 

  

Ketua Sarbupri terbunuh. 
Kemarin pagi PP Sarbupri 

dengan 
dari tjabangnja di Rangkasbi- 
tung, bahwa ketua ranting Sarbu 
pri perkebunan Gunungmadur 
bernama Moh. Toha diketemukari' 

mati terbunuh dionderneming Ka 
ret Gunungmadur.  Majat dike- 
temukan berpakaian hidjau da- 
lam keadaan kepala terpisah dari 
badannja, tanda bahwa pembu- 
nuhan dilakukan dengan memang 
gal kepala. Disebelah majat jg. 
berlumuran darah itu kabarnja di 
ketemukan sebuah karabijn. 

# 
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Mengenai terbunuhnja ketua 
tjabang Sarbupri tjabang Gu- 
nungmadur dari komisariat PP 

Sarbupri daerah Banten di Rang 
kasbetung didapat laporan sbb: 

Beberapa hari jl Aditinistra" 

teur perkebunan Gunungmadur 
(Bajah, Banten Selatan) dalam 
perdjalanan pulang dari Sukabu 
mi ke Gunungmadur dibetulan 
Bajah telah menemui majat 

mengigeletak ditepi djalan. Ma- 

“Uktuk mepenttagan pa. 

resmi,“ 

o 

jat tsb berlumuran darah dgn: 
hanja terdapat badannja sadja 
berpakaian badju hidjau sedang 
kepalanja sudah tidak ada. - 

Setelah administrateur “tsb. 
selidiki majat itu diduga adalah 
majat Moh. Toha seorang pega 
wai perkebunan ' Gunungmadur 
dan mendjabat ketua Sarbupri 
ranting Gunungmadur. 

Bila dugaan itu benar PP Sar 
bupri perlu tegaskan Moh. Toha 
adalah ketua Sarbupri jg aktif 
dalam mendjalankan pemogokan 

sedjak 20 Ag. jl. 
Berhubung dengan itu kema- 

rin PP Sarbupri beritahukan ke 
pada Kem. Perburuhan Djakar- 
ta dan sekretaris djenderal kem. 
Perburuhan Jogjakarta Mr. Su 
marno dan kirim wakilnja kesa 
na untuk mengadakan penjelid-i 
kan thd peristiwa tsb. Ant. 

Sumbangan pade pemogok 
en Sarbupri 

Serekat Buruh Textil Propinsi 

Djawa Barat menjatakan setudju 

atas tindakan Sarbupri dalam usu 

ha menuntut perubahan nasib bu 

ruh perkebunan seluruhnja. Seba 

gai sumbangan materieel jang per 

tama SB textil kemarin dulu me- 
njerahkan sumbangan 

f 1000,— kepada putjuk pimpi- 

nan Sarbupri. 
Sementara itu menurut Panitia 

Pembantu Pemogokan » didaerah 
Garut, setelah 10 hari pemogokan 
berdjalan ternjata panitia itu Je- 
lah berhasil mengumpulkan tidak 
sedikit bantuan kepada pemogok2 
jang akan tjukup buat kira2 6 bu 
lan lamanja, bila pihak ALS ti- 
dak mau sadja memenuhi tuntu- 
tan buruh. — Ant. 

sebesar ' 

  

Ditembak karena tidak 
ikut menghormat ? 
Dari Salatiga diwartakan bah 

wa Seorang pegawai otobis BOS 
dan seorang penumpang mening 
gal atau setidak2nja luka parah 
karena kena tembakan waktu 
bus itu, sampai ditikungan Ka- 
rangdjati sebelah selatan Unga- 
ran baru2 ini. 

Waktu itu ada berdjalan rom: 
bongan jang mengangkut djena- 
zah, tetapi entah apa sebabnja 
ketika bus jang katanja berdja- 
lan perlahan2 waktu berpapasan 
dengan rombongan itu ditembaki. 

Tidak dikabarkan djenazah da 
ri golongan apa dan siapa pe- 
ngawal2nja itu. Ant. 

' milik bangsa kita 

telah diberi perintah 

          

    

  

   

      

  
   

  

     
   
    

     

   
   
   

  

   

  

   

                  

Baru2 ini anggauta2 UNCI menindjau ke daerah Sulawesi Selatan untuk menje 

| lidiki sesuatu jang mengakibatkan adanja clash antara kesatuan2 disana, Tampak: 

digambar diatas 2 orang anggauta tersebut sedang bertjakap2 dengan seorang 

APRI jang bertugas disesuatu tempat. Gambar: Aneta. 

  

Nasib Buruh Solo minta 
perhaticn. 

Dalam 3 hari mulai tg, 28-rom- 
bongan jang berwadjib terdiri 

dari sdr. Hartojo dari Pengawas 

Perburuhan Surakarta, Ruspandji 
dari B. E. Karesidenan, Nn, Su- 

warti anggota Parlemen bagian 
seksi perburuhan, dengan pulisi 
ekonomi Surakarta mengadakan 
peperiksaan diperusahaan tenun, 
batik anemer2 dan transport on- - 

derneming2 masing2 dlm kota So 

To. .Jajah utk memperhatikan na- 

sib buruh2nja. 

Kesan jang didapat sebagai ha- 

sil peperiksaan ialah bahwa perlu 

sekali soal2 jang mengenai tempat 

tinggal buruh, kesehatan, gadjih 
dan lain2-nja harus mendapat per 
baikan jang lebih dari jang sudah- 

sudah. Karena atu didalam peme 
riksaan tsb. pada para madjikan 

seperlunja 

utk kepentingan kaum buruhmja. 
Upah buruh batik dikatakan 

oleh sdr. Hartojo bahwa umum- 
nja masih belum mendekati keba 
ikan, karena rata2 buruh tersebu 

sehari menerima upah f1.20, se- 
dang ia bekerdja mulai djam 8 
pagi hingga djam 4 sore. Lain 
halnja dengan upah rata2 dari 
golongan buruh tenun jang lk. 
f3.— sehari. Umumnja dalam pu 
rusahaan2 tenun 'kepunjaan go- 
longan Arab segala2nja agak ter 
atur dibanding dengan perusaha- 
an batik bangsa kita,. 

Lebih landjut kita terangkan, 

'bahwa di Solo terdapat gabungan 
perusahaan batik milik golongan 
Arab ialah Perbagas dan PBAS, 

ialah Batari. 
Sedang pertenunan dari golongan 
Arab ialah GPTTI. 

  

NAHDLATOEL ULAMA ME- 

NJUSUN LANGKAH2. 

Disamping politik tasamuch da 
ri pemerintah, Nahdlatul Ulama 
telah menjusun langkah2nja keda 
lam berupa: 

1. Mengusahakan dgn. sekuat 
tenaga, agar supaja para Alim 
'Ulama djangan terlihat . dalam 
persengketaan2 antara kita dgn ki 
ta, 

2 Menghidupkan kembali dan 
memperhebat kebiasaan lama jg 
baik dalam tjara mengeratkan per 
saudaraan dan perhubungan anta 
ra Ulama dgn Ulama dan antara 
"Ulama dengan Ummat. 

3. Menjusun langkah2 jang 

-ripnja 

Ska 

praktis dan effektif menudju per 
baikan budi pekerti dan moral. 
masjarakat bangsa kita. 

4. Membimbing ummat 
arah mempertinggi ketjakapannja 
dalam soal hidup, ekonomi, pen endi 
dikan, kebudajaan dan agama. Tg 

5, Menjediakan tempat dan     
La untuk (kaum ta Aam 

genap Ummat Islam. ai Kitorn- 
beri sokongan moreel guna memo 
hon kepada Tuhan, agar supaja 
terhindarlah negara kita dari per 
sengketaan2 
kita terus menerus... 

  

Tarip gas naik: 
— Mulai 1 September Perusa- 
haan. Gas Semarang menaikkan ta 

dari f 0.645  mendjadi 
f 0.735 tiap2 M3. 

Djumlah pemakai gas di Sema 
rang ada 1300 langganan jang se- 
tiap bulannja menghabiskan gas 
160.000 M3 melulu untuk mema- 
sak2 dirumah tangga djumlah ma 
na adalah separo pemakaian sebe 
lumsperang. — Ant, 

  

DEMOBILISASI DI MAGELANG 

Dari kalangan Militer wartawan K. R. 

di Magelang menerima kabar, bahwa se 
djak pada tg. 1 September kemarin oleh 

pihak ketentaraan daerah Kedu telah 

diadakan demobilisasi tentara jang me- 

liputi ,,Mobilisasi Peladjar ,/Tentera Pe 
ladiar” d.lI. menurut rentjana sebanjak 
lk. 2000 orang. 

jang telah dimobiliseer tadi 
akan diserahkan kepada Djawatan pem- 
bangunan | Masjarakat agar mereka itu 
mendapat didikan dalam vak menurut 

ketjakapan mereka masing2, 

Untuk demobilisant jang termasuk 
golongan. overtollig goedgekeurdeni akan 
diberi tandjangan uang selama lima ta- 
hun berturusturat 8074, 605 dan 4074 
dari gadjih pokok sebulan jang mereka 
terima. Sedang 'jang termasuk golongan 
afgekeurden akan mendapat tundjangan 
uang selama 3 bulan sebesar pokok ga- 
djih jang mereka terima setiap bulan, 

Lebih djauh “dapat dikabarkan dalam 
tingkatan pertama Djawatan Pembangu- 
nan Masjarakat baru dapat menerima 
300 orang. 

Tentara 
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antara kita dengan 

KEBEBASAN AGAMA. 
Naniti sore mulai djam 7 Nr. 

Tambunan, akan mengadakan tje- 
ramah di poliklinik ,,Bethes 
tentang ,,Kebebasan / Ugama 

Mb aw 
Senin ata Ia pindah ke 
Djakarta. Kabarnja akan tinggal 
di Djalan Djawa 59 Djakarta. 
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DIBELAKANG LAJAR 
»GRAND-HOTEL”. 

Sesudah ditahan polisi, baru 
kemarin 'taan Lubis kuasa Hotel 
»Merdeka” di Djogja dibebaskan 
dari tahanan. Pada waktu itu ho- 
tel tsb. didjaga oleh polisi. 

Kabar jang kita dengar, 
»Merdeka” jang sekarang djadi 
Grandhotel itu masih mendjadi 
perkara antara ,,Marba” dan 

,Honet” dan Kem. Pekerdjaan 

Umum. 
Siang ini, antara tuan Lubis 

dan fihak Kementerian Pekerdja- 
an Umum di Jogja diadakan pe- 
rundingan jang mungkin akan 
terdapat penjelesaian. 

Sebagaimana diketahui, hingga 
kemarin sore jang mengurus ho- 
tel tsb. masih tuan Tjiptodarsono. 

  

22.000 BUKU “WAKAF PER 

| PUSTAKAAN ISLAM. ' 
| Hingga kini, Wakaf Per 

| kaan Islam di Jogja telah 
  

ena, 22.000- buku: na 
ilmu. 

Na wakaf tsb. didirikan 5. 

. jak tahun 1945 atas initiatief pe- 
il 2 Islam. Inn diketuai oleh. 

LD.R.I. 
Pada tg. 31 Aug. dirumah sakit 

Jogja telah diberdirikan IDRI (I- 
ikatan Djururawat Islam), jang ". 
ngurusnja terdiri dari: 

    

                  

.. Ketua Umum tn: M. Samadikun: 
' Ketua I Nonah Sudarinah: 

tuall Nonah Sujatini, Penulis : 
Tn. Sukardjo: Penulis II Nonah -: 
Siti Masturi: Bendahara I Nona 
Sri Redjeki: Bendahara II Nonah 

Umijati . Pembantu2nja Sri Raha 
ju, Suparman dan Sukardjo. 

Penasehat tn. Moh. Salim, tn. 

Ngadiman dan Nj.. Martedjo. 

  

Buka hari Minggu tg. 3 Sept 1950 

Apotheek: MALTOBORO dj. 9—12. 

aa NAME 

Siaran RRI Jogjakarta 

SAPTU, 2 SEPTEMBER 1950. 
. 17.05 Taman Putra oleh S. R. 
Keputran B. 18.20 Dunia Olah 
Raga oleh PORI. 19.15 Soal Pem 
bangunan (Djakarta). 19,30 Ra- 
juan malam . oleh ,,SARINA”. 
20.15 Sekitar Negeri tetangga ki 
a: Malaya. 20.30 Hidangan so- 

ran oleh G. S, Dojomardowo. 
21.20 Langgam dan krontjong O. 
R. J. Poniman pilihan pendengar. 
Aa As SEPTEMBER 1950. 

dengan gitarnja. 
07.15 Untu Far Tim 
Ujon2 Hadiluhung Langsung da- 
ri Kraton Jogjakarta. 12.30 Siang 
Riang oleh ,,Tunas Muda”. 13.15 
sunga Rampai ORJ. Suwandi. 
17.05 Taman Wanita. 19.15 Dari 
hati ke hati (Djakarta). 20.30 Hi 
dangan krontjong oleh ,,Sinar Ma 
lam.” 21.20 Obrolan pak Besut. 
22.15 Sandiwara radio oleh : 
Front seniman Indonesia, 
ana ameeREamsanamaan, 

KONGRES RAKJAT DAERAH 
BATANGHARI. 

Permusjawaratan pemuka2 rak 
jat kabupaten Batanghari Djambi, 
terdiri dari alim ulama, kepala? 
marga telah dilangsungkan 'baru? 
ini di Djambi. 

Setelah diadakan pertukar fi- 
kiran menindjau keadaan kabu- 
paten Batanghari, maka diambil 
keputusan perlu diadakan kon- 
gres rakjat daerah Batanghari dlm 
bulan September, guna membu- 
latkan turttutan rakjat daerah ini. 

Pagitia persiapan kongres di. 
— ketuai oleh Hadji Nawawi. se- 

dang penetapan tanggal k ongres 
masih akan ditetapkan, demikian 
diberitakan pada » Antara”, 

  

hotel 

  

    

     

09.30 

.. 
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3 : 

3 Pari 

ripada Amerika. 

|. Satu soal jang penting dalam 
— hal ini ialah apakah aksi mene- 

tralisir Formosa oleh armada ke- 
7 Amerika Serikat itu maksudnja 

- « hanja , akan dilakukan selama 
“ berkobar perang Korea dja, 

0 ataukah merupakan suatu tindak 
an strategis Amerika Serikat te- 

. tap'di Pasifik? 

Pembesar2 “di Washington pa 
.da umumnja tidak suka menga- 

ris dalam Peker- 
Dewan Pakt Atlantik, Dr. 

Jessup duta keliling Ameri 
an penasehat menteri luar 

negeri .Acheson dan seorang ang 
auta kedaulatan Perantjis. 
anna 

  

   

rian paspor untuk keperluan be- 

ran itu akan berlaku untuk 12 bu 
Jam dan sesudah ita pembatasan 

0 — Komisi PBB urusan Palesti- 
-. na mengadakan sidang di Jerusa- 

| lem untuk mendjalankan usaha 

   

     
|. — Pasukan gerilja Vietnam te 

aikan dengan “mengada- 
kan kontak langsung dengan pi- 
hak Arab dan Jahudi. 

— tan, Zafrullah Khan, bersedia un 
tuk ditjalonkan sebagai ketua Si- 

. » 

— Jah meledakkan depot jang memu 
| at 2 ton mesin dari Pearntjis di 
. Dongh tg 9 Agustus jl. 

. — Mao Tze Tung Ketua peme- 

    

     

   

   

    

rima kawat terima kasih untuk 

suasana persahabatan dan diharap 

berhasil. Djuga Sovjet kabarnja sc 
tadju tk bentuk satu pinitya 
akan menjelidiki pertikaian2 per 
'batasan 

— Ada 

  satu panitya jg 

ei ri tsb. 

di Nedorland turut ma.     

  

   
SE i 
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a! Si ba wa p z 

tjis mengenai Formosa le- 
mendekati sikap Inggeris da- 

sadja, 

   

  

   

      

   

    

   

    

   
   

   

  

   

  

     
    

   
    

dung. Binatang 

Haag telah  me- 
usi jang menghenda- 

viviseksi (pe- 
    

   

ngan djalan un- 

  | Kongres ini dihadliri lebih da- 
| ri 300 orang utusan jang mewakili 
108 organisasi2 internasional. 
Kongres djuga mengusulkan di- 
buatnja suatu Piagam Hak? Bina 
tang demikian Ant. Reuter. 

2 BINATANG: 

an ilmu pe- 

Pasukan2 Korea Sel 

  

   lalis mendapat bala bantuan, dan 
dipelopori oleh pasukan2 tank 

    

.dan infanteri Amerika telah mem: 

peroleh kemadjuan 2 mil dida- 
cerah sebelah barat Pohang pada 

hari Kemis jl, sehingga “dengan 

demikian dapat mendjauhkan ko 
ta ini dari antjaman jang datang 
mendesak dari barat. 

Dalam 2 hari ini pasukan2 PBB 
telah mentjapai kemadjuan 3 mil 
didaerah sebelah barat kota ' Po- 
hang. — Ant-UP. 

LEBIH DARI 600.000 KG BOM 
: DIDJATUHKAN 

Di Chinnampo, Korea Utara. 

Suatu serangan udara Amerika 
hari ini telah merusak instalasi? 
industri Korea Utara di Chinnam- 
po, 32 km disebelah barat daja 

Pyongyang, demikian menurut se- 
buah. kominike angkatan udara 
jang keluarkan pada djam 7.30 G- 
MT hari ini. 
Dikatakan, bahwa dalam serang 

an ini telah didjatuhkan lebih da 
ri 600.000 kg bom didaerah perin 
dustrian di Chinnampo. Ant-AFP. 

  

Perdjandjion perdamaion 
rahasia. 

Uni dan Djerman 

jetudjui rentjana 

perdamaian rahasia 

datangani setelah 

dibulan Okto- 
an diterangkan 

12 mengenai se- 

. dari pemerintah. 

bahwa rentjana 

antara lain meng 
kembali. pasu- 

kan Sovjet dalam 
setelah selesai di- 

a 250.000 orang di Djer- 
ur. Perdjandjian itu ka- 

memberikan jurisdiksi 
' daerah Djerman jang didu- 

egara2 Barat dan daerah 
federal Djerman Barat kepada 
Djerman Timur dan menegaskan 
bahwa ketentuan2 itu berlaku ba 
gi seluruh Djerman. 

Perdjandjian itu djuga muat ke 
tentuan "bahwa Djerman Timur 
akan menguasai Berlin Barat ka- 
rena perdjandjian itu  menghen- 
daki penghapusan pemerintahan 
negeri2 Barat disektor barat dari 

'kota tersebut dalam, waktu tiga 
bulan setelah perdjandjian itu di- 
tandatangani. Menurut perdjandji 
an itu orang2 asing (jang dirnak 
sud mungkin pegawai2 pemerin- 
tah pendudukan negara2 Barat) 
akan ditempatkan dibawah keku- 
asaan Djerman Timur. 

“ 1 

Ruangan Ekonomi : 

uk suatu pasukan bersendjata . 

Antara Djerman Timur dan Sovjet 
  

AMERIKA MEMBUAT .,ZEPPE- 
LIN” 

Perusahaan ban dan karet 
.Goodyear” menerangkan — hari 

ini, bahwa perusahaan tersebut ite 
lah mulai dengan pembuatan se- 
buah kapal-udara besar untuk ke 
perluan angkatan laut Amerika 
Serikat. Kapal udara ini besarnja 
akan menjamai kapal2 udara Zep 
pelin kepunjaan Djerman dulu 
dan akan memakan biaja sebas 
njak 5 djuta dollar. ATK 

»Zeppelin” Amerika mi akan 
diperlengkapi dengan 2 motor jg. 
masing2 bereylinder 7. (Ant.- 
AFP). 

£ 

Pemerintah Turki menuduh 
Bulgaria mengusir orang2 Turki 
jang bertempat. tinggal di Bulga- 
ria. Itu adalah suatu pelangga- 

“ran terhadap perdjandjian Turki- 
Bulgaria tahun 1925. 

Nota Turki jang diumumkan 
ini memprotes pengumuman: Bul- 
garia bahwa 250.000 orang Tur 
ki jang bertempat tinggal di Bul 
garia akan dikembalikan ke Tur 
kiatas permintaan mereka sendi 
ri dalam waktu tiga-bulan. 
Dalam nota itu dinjatakan pu- 

la, bila Bulgaria  melandjutkan 
rentjananja itu Turki akan min- 
ta kepada suatu komisi interna- 
sional supaja mempertimbangan 
perselisihan tsb. ' Pengembalian 
orang2 Turki jang  bertempat' 
tinggal di Bulgaria ' bertambah 
banjak dari 12.000 orang tiap ta 
hun sebelum perang mendjadi le 
bih 24.000 orang di tahun 1949. 
Menurut perdjandjian pengemba 

'lian Turki Bulgaria jang ditanda 
tangani di tahun 1925 immigrasi 
itu harus dilakukan atas kema- 
uan sendiri. 

Nota tadi kemudian menuduh 
Bulgaria, bahwa orang2 Turki 
jang kembali ke Turki tak boleh 
membawa'"harta bendanja jang 
berarti melanggar perdjandjian. 

(Ant-UP). 
  

TJEGAHLAH PERANG - DU- 
2 NIA 3! 

Suatu resolusi jg disampaikan 

kpd perdana menteri federal Djer- 
mar Barat, Konrad Adenauer, me 

muat permintaan dg sangat kpd 
ahli2 negara seluruh dunia spj 
mentjegah meletusnja perang du 
nia lagi, tlh dikirimkan oleh ,,Per 

kumulan Korban Perang serta me 
reka jang dpt. luka dim perang” 
jang mempunjai 3 djuta anggota. 

Seksi Deimold dari organisasi 
tsb mengirimkan resolusi pd parle 
men federal, minta kepadanja su- 
paja mengadakan suatu dekreet 
bahwa tiap menteri atau Wakil jg 
menjetudjui perangdunia ke 3 su 
paja dipetjat dari djabatannja 
dandipaksa bertempur di medan 
pertempuran. (Ant AFP) 

  

Delegasi PBB tjeloka didekot 
| Kairo. 

Dari Kairo Ant.-UP, wartakan 
bahwa sebuah pesawat Constel- 
lation kepunjaan maskape pener- 
bangan ,Transworld Airlines” jg. 
sedang dim perdjalanan ke New 
York via Roma dengan membawa 
55 orang penumpang telah dja- 
tuh di Tantah ditengah2 delta su- 
ngai Nil pada hari Kemis pagi jg. 
lalu. Berita lebih landjut tentang 
nasib pesawat dan penumpang2- 
nja belum diterima. Pesawat ter- 
sebut dalam perdjalanan dari 
Bombay ke New York. telah dja- 
tuh Ik. 20 menit setelah naik dari 
lapangan terbang Kairo menudju 
Roma. 

Pegawai2 maskape penerbang- 
an di Kairo menjatakan bahwa 
beberapa orang delegasi PBB jg. 

Harga? hasil bumi Djokorta 
Pasar hasil bumi Djakarta me mbuka bulan September 1950 de- 

ngan tjatatan harga nominal sbb.: 

Benge pone Tengnyan Bea, 

.»  Tjikampek T. A. 
An au m5 MM 

»7 “Es & 2g wa 

Minjak sereh (A) Ag,/Sept. 
» kelapa mesin Djakarta 

23 katjang NP NW 

» kelapa SP 
Hasi aren . PP 1 

titekai Lembah 

T Bogkt Inna 
” » karung 

” ladang 2 ptt. « 

#0000. Lampung 15 pCi: 
27 Mo ag nan PC. 

Ka W.LB. Suraba yaj 5 
9 Punte in 2 Far in 

” Rob. Lampung baru 

3g Palembang PE PA ME 5 '» G. B. Rob. Bali 6 pCt. . 
| KARET DI DJAKARTA. 
Pada penutup Agustus 1950 har 

ga karet di Djakarta adalas sbb. : 

4 

£ 135— 
9S —. 

me 
anak 
Ma mek 
» 834— djadi, 
»  285— tangan ke-2 

5. 300,— 
» 135— 5 
PN aa 
9 285.— 
0 7O— 
99. 70,.— 

» 3.250,— 
3 5:000.— 
2. M5 — ..- 
25. 905.— 
». 835.— 
9 251— 
2. 810.-— 
».. 715.— sampai 1000 
9g 125 om 
s3. 400.— 

3 MO — 
Pa MO — 

0 MOnma 
  

sheet no. 1 6,90 Ihd,: mo. 2 6,80 
b.d.: crepe no, 1 7,25 b. 

Keadaan pasar sangat tentram. 

akan pergi ke Lake Success ada 
diantara penumpang2 tsb. Tapi 
mereka tidak mau sebut nama2 
serta kebangsaannja. Beberapa 
orang maharadja dari India dan 
seorang bintang film  tertjantik 
dari Mesir Camelia Cohon kabar- 
nja djuga menumpang pesawat 
tsb. 

23 

Reuter dari Singapura mewar- 
takan bahwa sebuah pesawat 
Dakota RAF djuga djatuh dilaut 
hari Djumaat kemarin dalam per 
djalanan dari Singapura ke Sai- 
gon. 

Berita lebih landjut belum di- 
terima. 

  

PROF. LEE KE BALI. 
Prof. Lee Chung Sian guru be- 

sar dari Roma kini berada diho- 
tel Oranje Surabaja dari perdja- 
lanannja ke Bali. Prof. seni suara 
jang baru berumur 30 tahun ini 
telah tiba di Indonesia pada 
achir Djamuari jl. dengan mak- 
sud untuk mengadakan perdjala- 
nan penindjauan. Berhubung de- 
ngan kesehatannja agak tergang- 
gu, maka sementara ini ia baru 
dapat mengundjungi Djakarta, Jo 
gja, Solo, Semarang dan achirnja 
Bali dan Surabaja. 

Prof. tersebut keluaran The 
Chicago Conservatory Illenois 
USA dan perhah mendjadi mu- 
rid penjanji Ricccardo Stracciari. 
Ant. 

          

Uh 

Korea Utara 

  

Apa dan siapa: 

“. Suka duka: 

Tjinta dan Kutub Utara. 
P. Diponegoro: pertempuran di Kedu. 

Dalam nomer ini dimuat 
turut SAJEMBARA dengan hadiah! 
— DJANGAN KEHABISAN! 

  

  

Dari Tokio Ant: UP Wartakan 

bahwa pasukan2 Korea Utara 

telah berhasil mendapat kemadju 

an2 lebih satu mill pada tiga tem 

pat disepandjang front jang pan- 

djangnja 40 mil pada hari, Kemis 
jang lalu dan terus bergerak dim 

djarak 2 mil dari' Pohang, mes- 

kipun terus menerus menderita 

serangan2 hebat dari udara jang 

katanja mengakibatkan tewasnja . 

lebih 1200 orang. pasukan Utara 

dalam dua hari ini. 

Tetapi difront sungai Naktony 

sebelah Barat pasukan2 dari divi 

si infanteri ke-2 Amerika 

dapat menerobos pertahanan2 Ko 

rea Utara di Hyongpung, kira2 15 

mil disebelah barat daja» Taegu 

dan telah mentjapai kemadjuau 

lebih dari 1 mil. 

Markas besar djendral Mac Ar 

thur mengumumkan, bahwa sera- 

ngan2 pasukan2 divisi ke-2 jang 
dilakukan untuk membersihkan 
»kantong” pasukan2 utara jang 
terachir ditepi timur sungai Nak- 
tong dilandjutkan pada hari Ke- 

mis jl. : 
  

PESAWAT2 AMERIKA ME- 
LANGGAR DAERAH RRT. 

Dari London Ant.-Reuter me- 
ngawatkan bahwa berita NCNA 
jang diterima di London menja- 
takan bahwa pesawat2 terbang 
Amerika telah mengadakan pe- 
langgaran lagi atas daerah RRT 
dan dalam serangannja itu telah 
mengakibatkan tewas dan luka2- 
nja sedjumlah rakjat Tiongkok. 

Menurut berita berkenaan dgn. 
peristiwa itu menteri luar negeri 
RRT Chou En Lai tlh kirim kawat 
lagi kpd. Jacob Malik. Sebuah 
kawat lagi telah dikirimkan kpd. 

.Trygve Lie, berisi permintaan ke- 
pada Dewan Keamanan, supaja 
segera mengambil tindakan2 jang 
effectief dalam hal ini. 

Tindakan2 ini, demikian kawat 
itu lebih landjut, harus berupa 
tindakan2 untuk mentjegah supa- 
ja pasukan2 Amerika di Korea 
djangan, meluaskan  agressinja 
dan mengusahakan lekas ditarik- 
nja pasukan Amerika jang ,,ada- 
kan invasi” di Korea. 

Demikian berita NCNA itu. - 
  

KONSUL2 NAHDLATOEL- 
'OELAMA" 

Dim.. konperensi2 jang diada- 
kan berturut2 di Djawa Barat, 
Tengah dan Timur, telah dite- 
tapkan konsul2 N.O. utk.: 
1. Djawa Barat sdr. R. Subrata 
di Bandung. 2. Djawa Tengah 
sdr. R. H. Muhtar di Magelang. 
3. Djawa Timur sdr. K. H. 
Sjukri Ghazali di Malang. Ada- 
pun konsul2 N.O. bg. Muslimat: 
I. Djawa Tengah sdr. Nj. Soli- 
Chah Saifuddin di Magelang. 2. 
Djawa Barat sdr. Nj. R. Djuwai 
sih di Bandung. 3. Djawa Timur 
sdr. Alfijah di Malang. 

  

SEKITAR TUNTUTAN IPPI 
SEMARANG, 

Perkumpulan Peladjar Sekolah 
Menengah Tionghoa ,,Chung 
Lien Hue” di Semarang dalam 
rapatnja baru2 ini telah memu- 
tuskan untuk menjokong resolu- 
Si ,,Ikatan Peladjar Pemuda In- 
donesia” Semarang jang mende- 
sak kepada jang berwadjib supa- 
ja gedung2 sekolah dikembalikan 
pada waktu jang telah didjandji- 
kan jaitu sampai achir bulan A- 
gustus ini. 

Untuk periode ini C. L. H. dike 
tuai The Han Sien dari S. M. A. 
Canisius. Ant. 

3 September 1950 

MR. SARTONO. 

telah 

' sil2 ini ialah 

Seorang isteri polisi negara. 

      

    
   

madju te ru 
   
   

    
     

    
    
     
      

    

      

     

    
    
          

    

    
    
     

    
     

      

    

   

  

   

  

    

“Pres. Shygman Rhee. Pasukannja. masih 

terus mundur. 
  

PERBANDINGAN - DAGANG 
INDONESIA—AUSTRALIA. 

Menurut tjatatan statistik per- 
bandingan import-export antara 
Indonesia dan? Australia dalam 

tahun ini hingga April, adalah 
sbb. : Telah diimport selama” 4 
bulan pertama dari Australia se- 
banjak 5494 ton seharga f. 1,- 
djuta, sedangkan diexport seba- 
njak 632 ton seharga f. 354.460.- 
terdiri dari rotan, kopal dan teh. 
Kedu harga termasuk sebagian 

sertifikat . devisen jang berlaku t 
sedjak Februari 1950. 

Export teh ke Australia belum 
mentjapai tingkat sebelum pe- 
rang, padahal dulu inilah jang 
terutama. Kimi kabarnja akan di- 
usahakan dalam perundingan jg. 
diadakan, supaja export teh di- 
perbanjak. Demikian pula akan di 
tjoba memasukkan kopra seba- 
cad barang export ke Australia. 
Ant. : 

  

Pemogokon Sarbupri 
ldjen. 

Pemogokan Sarbupri ranting 
Bondowoso meliputi semua per- 
siI2 kopi dan karet diidaerah pe 
dataran Idjen Sampai kedaerah 
disebelah timur dari pegunungan 

. itu, jang termasuk daerah Banju 
wangi. 
Didaerah - Bondox:oso 

meliputi persil2 Blawan, 
pit, Kalisat, G. Blau, 
Gending Waluh, Sumboredjo, 
Pantjur, Angkrek, Sumbertja- 
tjing, Nogosari. Pusat dari ' per- 

Blawan-Sempol 
dan Pantjur.. Buruh jang mogok 
didaerah Blawan-Sempol - ada 
2060 orang dan didaerah Pan. 
tjur 1800, sehingga semuanja 
berdjumlah 2860 orang. . 
Keadaan penghidupan pemo- 

gok itu walau tidak mempunjai 
weerstandsfonds hingga kini ma 
sih baik. — Ant. 

sadja 
Djam- 

Kaligedang, 

1 hari1 kali ketawa 
Siman: Bung Politikus'itu rupa- 

nja kok sedih banget. Apa 
tidak ada kans djadi men- 
teri 24 

Dulah: Betul ! Dia mengomel ti- 
dak kebagian korsi ! 

Siman: Kalau kehabisan korsi, 
-apa tidak boleh bawa kor- 
Si sendiri ? 3 

(Sunardi). 

Dadap: Sekarang banjak orang 
naik pangkat. Bapak tjilik- 
ku dulu tukang bitjara di- 
rapat2, kemudian djadi re- 
siden ! 

Waru: Masih untung paklik sa- 
ja. Dulu nganggur," seka- 
rang djadi patih ! 

Dadap: Patih dimana ?! 
Waru: Patih ketoprak ! : 

(Pramudja). ' 

  

se 

   
    

    

  

peraturan 

   
  

   

  

         

         

   
   

    
     

      

  

         
        

  

    

    

    
    
   

     

       

       

    

   
      

    
     
         

    
   

       

    

     

       

  

    

     

    

    
    

   
   

      

   
    

     

    

     

   

  

   

    

   
     
   
   

    

    

   
    

      

   
   



  

    
AN Ta Pa aan ea 

  

T 

  

  

     
ena ditinggal Pa' Assaat, Jogjakar- 

sepi. Sepi sunji seperti djanda 

— Tetapi Berabe, jang satunja bilang : 

| Biar djandh, kan djanda acting-presi- 

"edan 2 TU 
Tambah berat. Siapa jang berani la- 

mar! ! : | 

  

  

   

  

5 te : 

|. Dengan pindahnja Dr. Halim ke Dja- 

karta, Djakarta tambah kans satu lagi. 

Kans menang pertandingan 20k 

la djago kapuk ? 2. 

” Heh. Tapi ada lagi! 

Kans menang kepanduan? 

H2eh, memang Dr. Halim ( bekas) pe 

mimpin pandu. Tapi masih ada lagi! ' 

'O, tambah dokter seorang lagi ? ! 

    

     
   

   

KP PI 

Dr. Halim kan masih djoko! “ 

Rugi dong, Jogjakarta! 3 
2 F1 . 

“PEL. INGGRIS D.LL. . 

He-eh. Tapi masih ada lagi! 21 

       
       

  

Kursus Tjepat bahasa Ingg. Lf 6 

Kursus Tjepat bahasa Ingg. IL f 7,501 

Pel. Inggris I Mochtar f1— 

     

  

    
INI MALAM DAN BERIKUTNJA. 

: Djam: 5—7—9.  Matine djam 10. 

PAUL MUNI 
sebagai 

EMILE ZOLA 
as apa 7 - . 

Penulis jg termashur dan tidak asing lagi bagi para penggemar lajar putih. 

Perlu diterangkan: hanja untuk 1 hari di Jogjakarta. 21-8 

  

Ongk. kirim 10/95 Sedikitnja 1.50 

Sedia buku2 Stensil S.M.P. Djual 

“dan Beli buku2 pengetahuan dalam 

segala bahasa. Baru dan Lama. Kun- 

@jungilah! 

L
P
A
P
A
P
E
N
G
 

Toko Buku 

Tandjung 44 Jogjakarta. 

129     
Dr. Halim pergi.-Bekas wakil perdana 

menteri Abd. Hakim pergi. Bekas men 

teri keuangan Lukman Hakim pergi. 

Sepi dah! 5 

Djangan chawatir. Masih ada djago. 

lagi» S.P. Hamengkubuwono!! 
2 

ET. Lha kalau Pa' Mangunsarkoro pergi, 

k:- harga sarung di Djakarta paik, ja? 

Mustahil. Sebab, kalau di Djakarta se 

karang, Pa” Mangun pantalonan! 

Djadi harga pantalon jang naik? 

Belum tentu. Anak2 Pak Mangun dju 

ga sudah berpantalon!! 

  

BERABE. 

aa 

HARI RADIO. 
Untuk memperingati hari ulang 

Pe. tahun ke 5 Radio Republik Indo-, 

p. nesia pada tg. 11 September '45, 

e disemua tempat diseluruh Indo- 

nesia dimana  Djawatan Radio 

berada, diadakan-peringatan Ha- 

ri Radio jang ke V . 

  

akan dilangsungkan di Gedung 

Pertemuan Rakjat Indonesia (Har 

moni) dimulai pada djam 19.30 

sampai 23.00, dgn. hidangan Seni 

Tari Djawa ,,Prang-tanding Pra- 

bu Santjaja — Kusumowitjitro” 

oleh keluarga radio bg. Karawi- 

tan: dan Seni-suara : oleh Kara- 

witan Studio serta Lagu2 Indo- 

nesia Langgam, Barat-klasik/ri- 

ngan, sweet and swing, oleh 

R.O.S. 

Prantjis perm. segera dimulai. Inggris 

dan Peg. buku A segala tingkatan. 

Masih menr. kursus Djerman. Sedia 

| privaat bs. modern, Ilmu alam, Wis- 

kunde SM dan SMA, Peg. buku A 

dan B. 3 

  

  
  

  

  

Pel. Inggris oleh Sukartini ... f 6,50 ") 

Simplified Eng. granumar ...... f 5,50 F 

Engl. grammar (Abd. Rach- 

MAN) iss senar ancssansana dahapuana f 6.50 

Paramasastera Sederhana ...... f 9— 

Seluk beluk bhs Indonesia ... f 1,— 

Keindahan bhs Indonesia .... f 1,— Pa an 

Ieht. sedjarah Dunia TI ......... f 5,50 

Ieht. sedjarah Dunia II ......... f 5— 

Sedjarah Indonesia .............. f 150 

Sedj. Nasional Politik .......... f 3,30 Dengan ini kepada: 

| Teori/Praktek Pandu .......... f 3,50 

Perdjandj. Perburuhan ......... f 2.50 

Obor buruh ......oo.oo f0 

  

Utjapan terima kasih 

P.J.M. Ir. SOEKARNO — Presiden Republik Indonesia 

J.M. Drs. Moh. HATTA — Wk. Pres. Republik Indonesia 

Para J.M. Menteri2 — R.I. beserta pegawai2nja 

P. Tn. Ketua D.P.R. — R.I. 

P. Tn.2 dari DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG — R.I. 

Jth. Teman2 seperdjuangan - dari Dr. D.D. Setiabudhhi alm. 

Para pembesar2 Civiel — Militer di Bandung 

Party2 — Golongan2 — Badan2 — Djawatan2 

Rp Mekak $ Corps Mahasiswa/Peladjar dari Djokjakarta—Bandung. 

EKONOMI kami utjapkan terima kasih atas pengiriman Tanda turut ber- 

duka tjita pada mangkatnja suami kami Dr. D.D. Setiabuddhi 

: Terima kasih pula kami utjapkan kepada Tn. Dr. Soewardi, 

jang telah merawatnja selama dalam keadaan sakit, 

Kepada handai tolan jang telah mengirimkan karangan2 bu- 

nga, menjumbangkan tenaga moreel/materieel dalam penjeleng- 

garaan pemakaman djenazah. 

Bandung, 30 Agustus 1950. 

Jang berduka tjita, 

  

    

    

    

(HARUMI WANASITA) 
Nj. D.D. SETIABUDDHI 

Hasil pemeriksaan air susu 

tg. 26 Djuli s-d 25 Agt. 1950 
Dalam daerah Istimewa Jogjakarta. 
    

    

Djam: 

  

      
    Diam: 

dan pula sbg. Radja 

Turhan Bey mendjadi 

INI MALAM DAN BERIKUTNYA." 
Bon | 

Ds. R, SUKARNO — NILA 

INI MALAM DAN BERIKUTNYA. 
Per Mg 

      

            
    

   
    

     

        

        

      

  

D7 th. keatas." 

Minggu pagi djam: 10.30. 
bar - 1, 

| FILM INDONESIA. 

ANGGEREK BULAN 
DJUWITA — ISKANDAR SU 

efavontuur. . 

Eu T 

  

   

    

     

   
   

  

   
   
    

      

         

        

       
           
     
    

   

  

   
Film jang penuh acti 

  

    

  

& Minggu pagi djam: 
“FILM BERWARNA. 

Eu 4 

  

4 ADVENTURE LIVES...AND LOVE RULES! |» 

TAS | 

  
    

   

ARIA MO 
.. GEORGE Zucco ANDY DEVINE ROBERT WARWICK 

5 

NTEZ « JON HALL - TURHAN BEY 
4 

en 

Ry “ 

  

          
      

  

  
tr indah. Maria Montez sbg penari—sbg 

pendjahat jang b 

  

Para langganan sk. , 

      

“dan Mingguan ,,     
Di Solo hari peringatan” ini : 

    
  

NA Nan 
HORLOGERIE 

BRAGAWEG: 33 

  

10000 TJONTOH SARONG BATIK. Nama merang Tempat Keadaan bagian2 Keadaan peru- 

Kirimlah wissel f 25— , air SUSU 
air susu sahaan 

Tuan pasti. terima ena jani Nj. Kwee Djie Niol Pakuningratan kurang tjukup tjukup 

z lembar serong Batik jang kuat. Kembangin Bumidjo kurang tjukup suka 

Pesan I kodi tanng Peak 2 lembar Virjopawiro Kiitren Lor lebih dari tjukup | tjukup 

Tambeh ongkos kirim 10 Yo Djojopawiro Sagan tjukup. kurang tjukup 

Dikirim keseluruh 2 karsa Marniad Kabah Hikari #jukekap 

Hormatnja “« Pik Bing Swie Sosrowidjajan tjukup kurang tjukup 

»KAMIEL TRAD. CO”: Eska Sentul lebih dari tjukup | lebih dari tjukup 

- | Singaparna Djawa Barat. 16-49 Hardjowijono Sentulredjo kurang tjukup kurang tjukup 

$ R.M. Alberdin Bintaran Kidul baik tjukup 

3omopawiro Tahunan lebih dari tjukup | tjukup 

Jardjosentono Glagah tjukup- tjukup 

'astrosudarmo Djanturan djelek kurang tjukup 

Julgani Mudja-mudju kurang tjukup tjukup 

'(man Rameli Warungboto ijukup kurang tjukup 

Carijowijardjo Kalangan lebih dari rjukup | djelek 

jaridjan Pandejan tjukup 5 kurang tjukup 

Somodinomo Pandejan tjukup djelek 

Mangunhardjo Sorosutan lebih dari tjukup | tjukup 

Hardjepawirc Samirone tjukup tjukup 

  

  

  

   
JOGJA SEMARANG BANDUNG 

Karangsari 2 | Dj. Patuh 19 | Dj. 
 DJAKARTA 

Mutiara 6 

        
PERINGATAN: 

1. Perhatikan banderol dan lak. Harap dirusakkan sesudah botol2 susu 

2, Perhatikan nama pendjual susu, dan kartu pengantar susu. 

Jogjakarta, 29 Agustus 1950. 

dibuka.   DJAWATAN KEHEWANAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA. 

  

  

sore dj. 4— 5.30 di ,EMER- 

GO”—Bintaran lor 2. Djuga 

untuk 

: INST. MERCURIUS NASIONAL Ea 189 

P3,» Telp. 266, Wetan Gorkom 
PE 

: JOGJAKARTA. 139 -- 

£ BAHASA INGGRIS. GP TU 

KF ANGKUTAN & EMBALLAGE , SUNAR JO” Rombongan baru dimulai 8 phb! 

F : 
Sept. Buku gratis. Pendaft. 

3 
susu 

Gerdien 32 Tlp 610 

  

  

  

Pa AA 

  

      

- IMurba - Pathuk 

UNTUK SEGALA UMUR 

Tinggal 2 malam dj. 5—7—9. 

« INDR A (aa Matine dj. 10 pagi. 

' SONG OF INDIA 
SABU — GALL RUSSEL — TURHAN BEY 

  

IWetan Beteng 

  

  
  

  

  

    
  

pera “E&sk .. 
menerima pendaft. serrroon £ DA 

BOEKHOUDEN A. 425-8 

Pengumuman Badan Hotel 

Negara dani Tourisme 

Jogjakarta 

  

me segera akan mendjalan 

ngan ke-Hotelan dan Tourisme di seluruh Indonesia. 

latihan dalam soal Techniek dan Administrasi ke Hotelan. 

Sjarat2: 
t 

Umur ta boleh lebih dari 25 tahun dan diatas 16 tahun, 

Pendidikan paling rendah Sekolah Rakjat, 

Latihan2 jang akan diberikan 

mulai dari pembersihan W.C. sampai kuadjiban Pemimpin: 

Pelamar2 diharap datang sendiri di: 

: CAN'T HELP SINGING VALIEY OF DECISION 

: 2 Diana Darbin. ve Gregory Peck. 229) 

K. TJATET PASAR MAS INTEN EN BARLIAN. 

DI ALAMAT JANG TERBAIK 

# TJONG & Co. 
Malioboro 37, Jogja. , 

ye. Djual beli Suda ada sedia. 

ha, Trima pekerdjaan segala mo- Kalung, Gelang, tjintjin ka- 

5. 3 e del perhiasan, meroba, menu- win, peniti, bros, Lionting, 

— kerkan. Tjepat. Radjin, ong- | Anting2 Subeng, mas 22 K. 

kos pantes, mas 22 K. dan jang bermata model baru. 

: Djual horloge tangan segala | Kain batik obral harga f 17, 

La f 25y— alusan f 45— bala selama dilatih, 

an 

INNA LILLAHI WA 

Telah meninggal dunia pa da tg. 

R.r. Mulidah 
(berusia 27 tahun) 

R. 

« 

. 
Kepada Bapa Wali-Kota, 

INNA ILAIHI RODJIUN. 

30 Agustus 1950 

K. Ngadiwinatan, 

Bendara dan Prijaji serta Handai-taulan, ' mengaturkan 

uan moreel dan materieel. 

Jang berduka tjita: 

DOERYATSOEBAKIR 

#njak2 terima kasih atas bant 

  

SBPPBI, para 
ba- 

Hotel MERDEKA" Jogjakarta 

antara djam 9 — 10 pagi. 

d Jogjakarta: 1 Sept. 1950. 

Direktur HONET: 

24-9 
TJIPTO RUSLAN.   

Mengingat instruksi dari Pemerintah Pusat Negara Kesa- 

tuan Republik Indonesia, maka Bad. Hotel Negara dan Touris- 

kan pembangunan besarZan dikala- 

Untuk kepentingan tsb, maka Direksi Badan Honet, me- 

manggil pemuda2 laki2 atau perempuan jang sungguh2 berha- 

srat untuk membantu usaha pembangunan ini, guna diberi 

jalah: pengetahuan dan praktijk 

Pengikut latihan hanja “dapat MAKAN DGN. PERTJUMA 

Sjarat2 lainnja akan diberikan setjara langsung dgn lesan. 

RELD NIEUWS", j langganannja, d 

memberi tahukan ke       

  

    

    

   
    

   
    

   

   

    

   

    

    

   

   
   
    

            

450-8. 

  

PENGUMUMAN. 

Partai Nasional Indonesia (P.N.L.) 

Tjabang Jogjakarta. | 

Dipermaklumkan, bahwa P. NN. I. T jabang 

tanggal 1 September 1950 uka kantor dis Tug 

dul No. 22. Kantor dibuka tiap2 hari (ketjuali Minggu dan 

Liburan). Pagi : 8 —12 
Sore 4— T 

Harap sdr. 2 jang mempunjai kepentingan dengan partai 

kita terutama para anggauta dan pengurus ranting2, ma'lum ada- 

Pengurus P. N. I. Tjabang Jogjakarta. 

Ketua: A. G. Suriokusumo. 

  

        

Jogjakarta 
     

nja. s 
t9, 
  

  

S.M.A. Negeri bg. C dan B. II (sore) 
V di 

JOGJAKARTA. 

I. ” Penerimaan pendaftaran murid baru untuk kelas | ditutup pa- 

da tanggal 8 - 9 - 1950. 

Il. SJARAT2 PENDAFTARAN : 

a. dengan perantaraan Kepala S. M@P, dalam daftar collec- 

tief supaja disebutkan : 1. Nama 

2 "Utm Ie 

3. bagian C atau B. (salah satu) 

b. datang sendiri (bagi mereka jang lulus sebelum tahun 

1950). 

Ill. Tempat : S: M. A. Kota-baru. (Taman - 

IV. Waktu : djam 14.30 - 16.30 | 

V. Pengumuman mereka jang diterima akan ditempelkan pada 

papan pengumuman S. M. A./€ dan B II, Kota - baru. Tg 

Jogjakarta, 28 Agustus 1950. 

Direktur S. M. A./C dan B HH. 

(R. M. Suwito Puspokusumo). 

krido No. T). 

17-9. 
  

  

P.N.I. MERDEKA 
Jogjakarta. 

Pada tg. 1 September 1950, bertepatan ulang tahun ke V 

»Pekik Merdeka” sebagai salam perdjoangan kita, P.N.I. MER- 

DEKA Jogjakarta telah membuka kantornja di Djl. Timuran 59. 

Kantor dibuka tiap2 hari: djam 17 sampai 20. 

Harap Anak-tjabang, Ranting, Kelompok dan anggauta 

P.N.L MERDEKA serta umum jang akan berhubungan men- 

djadi maklum. « Pengurus 
P.N.I. MERDEKA Jogjakarta 

Ketua Sekretaris 

$, PROBOSOEPRODJO. SOEPRAJITNO. 25-9 
  

  

$ BUKU DOKUMENTASI 

Mengenang 5 Tahun Merdeka” tjetakan ke II. 

ISINJA disempurnakan, dihias lebih 60 gambar. Akan selesai 

ditjetak tg. 7-9-50, harganja f 1.50. 

PEMBELIAN seseorang 1 buku. Djawatan2, Perkumpulan,   R.K. disb. dapat lebih dari satu. Sebelum terbit bajar dulu 

  

  

- g 

Typ. R-1./A. - 693/111/A/102. 

    

    26-9 
Toe 

ng 

25 buku dapat korting 1576. “ 

DJAPENDI JOGJAKARTA, 

    Laik 

 


