
     

           Pa 
“cus Sh 

KP 
    mimipia Umum 

    
jang diharapk 

.. mefiteri dalam negeri, dan pihak 
“3 P.N.I. telah menolaknja, sebab 

| menganggap hal jang sematjam 
itu tjampur tangan oleh pihak Ma 
sjumi kedalam urusan-dalam P. 
Mts » 

    

-Dalam pada itu Masjumi menje . 
tudjui Natsir teruskan usahanja 
membentuk kabinet. Artinja, Ma- 
Sjwtiabersedia membentuk peme- 

  

Ari pihak P. N. I. 
Berkali-kali formateur Natsir 

. berunding dengan presiden, jang 

alaminya 

Ta
 

    
        

    

   
    
   

    

     

| karena belum berhasilnja pemben 
tukamykabinet itu terpaksa harus 

  

      

    
    

  

R. I. Mr. Assa'at oleh 
| Sukarno agaknja bo 
p sebagai usaha unt 

yatasi ketegangan dengan 
Ndk itu, Boleh diduga 

   

   
    

  

jalonan ini bukannja tida 
di tungkan, melainkan pihak 

- formateur (dan presiden) meng- 
harapkan, populariteit Mr. Assa 

- 

  

akan dapat dipakai untuk me- 
|. menteramkan suasana. Djangarn 

—' pula dilupakan, Assaat dekat ke- : 
|. pada Sjahrir seperti djuga Nat- | 
5 AI (2 2 3 

Apakah dugaan ini benar, baru | 
dapat diketahui siang hari ini. Pu | 

—. la, apakah Mr. Assa'at jang kata 
|. nja ingin djadi orang partikelir, ' 

— bersedia pula pegang kemente- : 
2 rian dalam negeri. 3 
#2 Tetapi kalau dugaan ini benar | 

| dan Assa'at bersedia pula, ini 
akan berarti, bahwa akan da- 

| tanglah sebuah kabinet Masjuini | 
“—. z0nder P. N. I. didalamnja. 
“1. Opposisi P. N. I. pasti akan : 
“kuat, sebab dalam parlemen P.N. 

— KR punja 42 kursi, sedang golong 
an kiri jang dalam opposisi pasti 
cakan bersatu dengan P. N. I. ada 

. mempunjai 33 kursi dan Masjumi 
“sendiri hanja 49, blok naSional jg 
boleh diduga akan bantu kabinet 

.. 425buah. Terang : kelebihan sua 
ra ada, tetapi tidak banjak. 
. Dan bagaimanapun djuga, ha- 
rus disajangkan, bahwa tidak ter 

.. bentuk pemerintahan jang lebih 
| kuat. Situasi dalam dan luar ne- 

ka PEN lebih menghendaki suatu pe 
|. merintahan jang lebih bulat. 
. 1 | W. H. 

"3 

  

    
    

   

  

   

Hi
 

   

erdjalanannja ke Su- 
£ 3 

Tg 
g 

|. at sehagai perwudjutan djiwa In 

  

HARIAN 

BITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJA1" 

  

UMUM 

  

    

' Sabtu malam pembentuk kabinet Moh. Natsir mengadakan per 

undingan dengan ketua umum PNI, Sidik Djojosukarto wakil ket 

ua Dewan Partai, Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Pembitjaraan meng 

enai pembentukan kabinet. Peruadingan tidak membawa hasil, ka 

Natsir: dengan presiden 

. Moh Natsir kemudian menemui 

Presiden Sukarno dikepresidenan 
Merdeka, Djakarta. Pertemuan 
berlangsung selama 2 djam jang 

turut dihadiri oleh menteri kese- 
hatan demisioner Dr. Leimena. 

. Saja berharap, bahwa dalam 
waktu jang singkat kabinet dapat 
dibentuk. Saja baru akan menga- 

dak n, djika kabine: 

Moh. Natsir 
den lagi un- 

arin tengah ma 
at kabar kelan- 

aan tentang ber- 

bahwa melihat 

jad. karena pembi 
: ra pembentuk kabinet 

. Nasir dan pihak partai tsb. 
   

ai telah menemui djalan buntu. 
».. Asaat ke Djakarta. 

iogram kemarin malam da- 
nan Merdeka Djakarta 

kepada bekas acting pre 

   
    

    

  

siden Republik Indonesia, Mr. As 

saat Dt. Mudo untuk mengada- 
kan perhubungan kemarin malam 
djuga dengan Djakarta. 

bahwa Assaat sangat boleh djadi 

diminta mendjadi Menteri Dalam 
Negeri. Sebagai diketahui kemen 
terian tsb. adalah mendjadi seng 
keta antara pembentuk kabinet 
dan pihak PNI. : 
Sangat boleh djadi susunan ka 

binet sudah dapat diumumkan ha 
ri ini, “3 

Kalau perlu ..... 
»Saja belum bisa memberi ke- 

tentuan sebelum mengetahui su- 
sunannja, dan sebenarnja saja 

—. PNI tak kuat. 
Pen 

peladjar2 diseluruh Indonesia 

— Dari kalangan PPMI didapat 
— keterangan, bahwa maksud kun- 

. djungan itu jalah menjampaikan 
beberapa soal jg. mengenai Per- 

| guruan Tinggi kepada Presiden “ 
dan djuga mengemukakan ke- 
inginan peladjar2 supaja Presi- 
den menggunakan pengaruhnja 

| didalam usaha pembentukan ka- 
binet sekarang ini, hingga Masju 
mf dan PNI sebagai kedua partij 

—. jang terbesar didalam Parlemen 
Hasi dapat persetudjuan dalam pcm- 

» 

     

   

Presiden Sukarno di istana Merdeka, 

| Andjuran 

   

    

    

gurus Perhimpunan Mahasiswa Indonesia jang mewakili 
Sabtu jl. diterima menghadap 

bentukan Kabinet Negara Kesa- 
tuan. j 

Peladjar2 dalam 
soal ini telah pula disampaikan 
“kepada Moh. Natzir. 

Peladjar2 berpendapat bahwa 
didalamnja tidak ikut serta salah 
satu dari kedua partij tsb, maka 
akan merupakan kabinet jg. ku- 
rang kuat dan menpunjai penga- 
ruh tidak baik kepada masjara- 
kat. Ant. 

“tidak turut serta . 

| 

Dalam hubungan ini diduga.. 

: Kabinet zonder Masjumi - 

rena pihak PNI tetap pada tuntutannja jang semula. 

tidak ingin duduk dalam kabinet. 
Djuga ketika saja dikandidatkan 
untuk ketua DPR sementara, sa- 
ja sudah selalu menolak. Tetapi 
karena selalu didesak, 
ngah malam saja memberi kepu- 

tusan”. demikian kata Mr. As- 
saat kepada wartawan ,,K. R.” 

tengah malam. 
Selandjutnja Mr. Assaat menja 

takan, kalau orang bisa membe- 
ri kejakinan kepada saja bahwa 
saja benar2 diperlukan oleh ne- 
gara untuk ikut duduk dalam ka- 
binet dan untuk mentjegah ke- 
adaan jang tidak baik, apa bo- 

baru te- 

tib zonder PNI 
saat Menteri Dl 
epasiian hari ini 

m. Negeri? 
leh buat. Permintaan itu akan 
saja terima. 

Kepastian Mr. Assaat mau 
menerima atau nrenolak, akan 
ditentukan di Djakarta hari ini. 
Karena dalam pembitjaraan dgn 
perantaraan radio telefonie ke- 
marin malam dengan pembentuk 
kabinet Natsir diistana Merdeka 
tidak bisa diambil keputusan. 
Sebab ini adalah mengenai ke- 
pentingan negara. 

Dia batu bisa menentukan, se- 
sudah mengetahui programnja, 
dengan siapa bekerdja dan apa 
sebabnja P.N.I, terpaksa diting- 
gaikan. 

Rupanja jang mendjadi pertim 
angan formateur, jang mungkin 

djuga desakan dari Presiden, ja- 
lah populariteitnja sebagai bekas 
acting Presiden Republik jang 
aseli, jang diharapkan akan da- 
pat dipergunakan untuk meng- 
'imbangi “halnja P.N.I. tidak ikut 
serta dalam kabinet. 

Belanda progressief sokong 
Indonesia 

Belanda progressief menjo- 

kong tuntutan Indonesia menge 

nai soal Irian. Dalam suatu su- 

rat terbuka dari “seluruh golo- 

ngan Belanda jg progressief di 
Indonesia, dinjatakan, bahwa 

golongan tsb berada dibelakang 

para pemimpin R.I. mengenai 

soal Irian dan hendaknja bagi 
rakjat negeri Belanda tegas ada 
nja, bahwa dengan tidak. melulus 

kan tuntutan? pihak Indonesia 
jig pada tempatnja, maka soal 

itu akan merintangi perkemba- 
ngan hidup Indonesia. Surat ter 
buka tsb. dikirimkan kepada P. 

-M. Belanda Dr. Drees, Presiden 
Sukarno, Komisaris Agung Indo 
nesia di Nederland Mr. Moh. 

Rum dan Ketua Parlemen Se- 
mentara Mr. Sartono. RD. 

- 

HALIM DAN PARA WARTA- 

WAN. 

Kemarin malam Perdana Men 

teri demisioner Dr. Halim me- 

ngadakan pertemuan ramah ta 
mah dengan para wartawan Jo 
gjakarta sebagai perpisahan. 

Sesudah kabinet negara kesatu- 
am terbentuk, Halim akan me- 

ninggalkan Jogjakarta. 

  

MAHKAMAH TENTARA 
DJATIM DILANTIK. 

Menurut radio Surabaja, hari 

ini dengan bertempat di Staf 
Kwartier Divisi Idi Surabaja 
akan dilangsungkan pelantikan 

Mahkamah Tentara untuk selu- 

“ruh Djawa Timur, dimulai djam 

16,00 pagi. 

(ANGGAUTA SPS) 

      

Langgan 

Langganan : 

Krieran 

»— 
.. 

Advertensi : 

| - miilimeter 

ceme 
  

Palar diminta adikan persiapan 

masuknja Indonesia dlm PBB   
Pemerintah Indonesia telah minta kepada wakil Indonesia pa 

da PBB L.N. Palar, supaja mengadakan persiapan2 seperlunja 

untuk masuknja Indonesia sebagai anggota PBB. Demikian dia 

.dapat keterangan dari kementerian L.N. di Djakarta. 

Kalangan itu menambah kete- 

rangannja bahwa pemerintah In- 

donesia sudah lama bermaksud 

untuk memadjukan permintaan 

mendjadi anggota PBB tapi sela- 

lu ditunda berhubung keadaan 

   

   
    

     “ 
Bes 

internasional dan achir2 ini ka- 
rena peristiwa Korea. Langkah2 
baru itu tidak disebabkan kare- 
na Indonesia hendak menghadiri 
sidang PBB jad., apabila soal 
Irian dimadjukan ke PBB seperti 
ig dikatakan oleh pers asing 
beberapa 'hari jl. Itu semata2 ke- 
landjutan politik Indonesia utk 
ikut menjumbangkan tenaganja 
bagi terpeliharanja perdamaian 
dunia dan djuga kesediaannja un 
tuk menandatangani piagam 
PBB. 

Mengenai undangan negara2 
Commonwealth kepada Indone- 

“Attlee adjak Rusia hilangken 
Kechawatiran dunia 

. Dalam pidato-radionja Sabtu 
malam jl. P. M. Inggris Attlee me 
njerukan kepada para pemimpin 
Rusia untuk menghilangkan ke- 
chawatiran jang meliputi dunia. 
Mereka dapat mengerdjakan ini 
djika mereka mau. 
walaupun mereka menggembar- 
gemborkan perdamaian, tindak- 
an2 mereka mengakibatkan ke- 
chawatiran, demikian Attlee. 

Pengluasan pertahanan Ingge- 
ris ditudjukan untuk menegakkan 
perdamaian jang merupakan aki- 
bat langsung dari politik Rusia. 

Dikatakan oleh Attlee selan- 
djutnja, bahwa rakjat Inggeris 

Akan tetapi, 

akan berusaha untuk menghindar 
kan bentjana perang dunia lagi. 
Saja harap, kata Attlee, bahwa 
para pemimpin Rusia mengerti 
akan hal ini. Bangsa Rusia da- 
pat turut dengan bangsa Ingge- 
ris dan lain bangsa didunia da- 
lam menggunakan sumber2 pe- 
ngetahuan untuk kepentingan ke- 
makmuran dunia daripada meng 
gunakannja untuk persendjataan. 
. Djika memang begitu, maka sa 
Ja pertjaja, demikian Attlee, bah 
wa bangsa Rusia akan diterima 
dengan gembira untuk melihat 
apa Jang saja kerdjakan dan sa- 
ja tidak chawatir akan persaing. 
an. Ant. 4 

  

Pemberontakan Sumo'angu 
Keadaannja makin) pajah. 

Residen Kedu R. Muritno Reksonegoro jang baru sadja pulang 

dari penindjauannja ke daerahpembersihan A. U. I. di Kebumen 
di Magelang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 

1950 di desa Kaligowong 15 km. sebelah utara kota Kebumen te- 

lah terdjadi pertempuran jang sengit antara A. U. I. dengan Mo 

bil Brigade Semarang jang kini ditempatkan di darah Wadaslin- 

tang Wonosobo untuk membersihkan pengatjau. 

Phda tanggal 30 Agustus 1950 
didesa Kaligowong telah terdja- 
di pertempuran lagi, pihak A. U. 
I. mengadadakan serangan de- 
ngan kekuatan 4 kompi, berapa 
korbannja kedua pihak belum da 
pat diketahui. Tetapi berita pa- 
ling achir dinjatakan bahwa tem 
pat jang tadinja mendjadi Mar- 
kas Pusat dari pada jang mena- 
makan dirinja Angkatan Umat Is 
lam” telah dapat di duduki oleh 
Apri. Kjai Sumolangu dengan 
anak buahnja melarikan diri ke 
desa Kalipuro 18 km. kearah uta- 
ra dari kota Kebumen, termasuk 
katjamatan Alian atau salah satu 
tempat perbatasan antara kabu- 
paten Kebumen dengan Wonoso- 
bo. Menurut keterangan pendu- 
duk didaerah jang pernah desa- 
nja ketempatan Kjai Sumolangu 

1» 

sembojannja ,,Surga atau  Me- 
.nang”. Dan kabarnja sebutan jg. 
tadinja ,,Romo Pusat” sekarang 
berganti ,,Romo Prabu”, karena 
keadaan badannja sekarang ini 
sudah kelihatan lemah kalau lari 
kian kemari telah di ,,gendong” 
oleh anak buahnja. Begitu pula 
Hadji Nursidik komandan Batal- 

jon Lemah Lanang jang tidak 
tunduk kepada pimpinan Apri 
dalam peristiwa A. U. I. telah 
mendjabat ,,Penglima Perang” 
masih dalam keadaan sakit. .Me- 
nurut kabar bahwa desa Kalipuro 
tsb. oleh A. U. I. akan dibikin per 
tahanan jang penghabisan. Kare 
na desa itu adalah sesuatu tem- 
pat pegunungan mudah untuk ber 
gerilja. Waktu djaman “pepera- 
ngan Pangeran Diponegoro. 'me- 
lawan Belanda dulu, ini adalah 

Yan 2 

Ka 

“ menjatakan, bahwa Kjai Sumo- sesuatu tempat strategis untuk 
Iangu masih tetap teguh sio 

sn Ap » : Kg 

Selandjutnja oleh residen dite- 
rangkan, bahwa setiap tiga hari 
sekali telah mengadakan  penin- 
djauan dimana tempat dimana 
daerah pembersihan dan pertem- 
puran, agar dapat mengikuti ke. 
djadian dalam tingkatan pem- 
bersihan jang telah dilakukan. 
Begitu pula residen telah menem- 
patkan seorang pegawainja ber- 
pangkat wedono Darmobrotosu- 
hendro di desa Wadaslintang dae 
rah Wonosobo 9 km. sebelah ti- 
mur dari desa Kalipuro pusat per 
tahanan A. U. I. untuk menjata- 
kan hubungan bilamana ada. ke- 
djadian - kedjadian jang luar bia 
sa segera dapat diketahui oleh 
residen ! 

Ditrangkan pula baru-baru ini 
didaerah pertempuran telah ter- 
djadi jang lutju, sebanjak 40 pi- 
kol nasi dengan lauk pauknja jg. 
dimasak oleh penduduk buat di- 
kirimkan ke tempat Markas AUI 
pengirimannja telah kesasar di- 
tempat pertahanan Mob. Brig. da 
ri Semarang. Maka dengan mu- 
dah pembawa makanan tadi se- 
muanja dapat tertangkap sedang 
nasi dan lauk pauknja diadakan 
penjelidikan apakah betul maka- 
nan itu tidak mengandung ratjun 
sebagai siasat dari Kjai Sumo- 
langu dengan pengikut-pengikut- 
nja. Ant, 

sia untuk menghadiri konperensi- 
Negara2 Commonwealth Ingge- 
ris jg akan diadakan bulan ini di 
London untuk mempbitjarakan 
rentjana bantuan tehnis kepada 
negeri2 di Asia Tenggara dgn 

fonds 8 djuta pounsterling, di- 

dapat keterangan, bahwa Indo- 

nesia tidak dapat menggunakan 
undangan itu. Pdtusan Indonesia 

telah disampaikan kepada kon- 

perensi negara2 Commonwealth 
dengan melalui Duta Besar Indo- 

nesia di London Dr. Subandrio. 

Sebabnja Indonesia tidak mene- 

rima undangan ini tidak dite- 
rangkan. Ant. 
  

TERUS MADJU. 
Pasukan2 komunis di Korea 

kini terus madju kearah Selatan 
Pusan. Berhubung dengan gerak- 
an ini, maka pasukan2 A. S. ter-. 

paksa mengundurkan diri. Dalam 
sektor utara, pasukan2 A..S. te- 
lah mengadakan serangan pemba 
lasan di Kota Yongsan untuk men 
tjegah kemadjuan pasukan2 ko- 
munis meliwati sungai Naktong. 
Menurut berita selama 24 djam 
ini, 4 buah pesawat terbang kepu 
njaan PBB telah hilang. 

Sementara itu menurut laporan 
nja jang ke 3, Djendral Mac Ar- 

. thur-menerangkan, bahwa pasu- 
kan2nja disana kini masih kalah 
kuat sehingga mengundurkan di- 
ri dari pertahanan2 jang strate- 
gis. Hal ini disebabkan karena 
pasukan2 Korea utara menda- 
tangkan  balabantuannja” dan 
tank-tank serta pesawat udara. 

Selandjutnja' diterangkan, bah- 
wa angkatan laut PBB kini telah 
berada di perairan Korea dan ka- 
pal2 mana adalah kepunjaan da 
ri 8 buah negeri jang menjum- 
bangkannja kepada PBB. Hal ini 
baru pertama kali ini dalam se- 
djarah jang baru itu. 

  

U.U.D. sementara 
belum djamin ke- 
bebasan agama 

Dalam tjeramahnja jang diadakan di 

Jogjakarta pada hari Sabtu malam jl., 

Mr. Tambunan Ketua Frafcsi Parkindo 

didalam Dewan Perwakilan «Rakjat Se- 
mentara Negara Kesatuan Republik In- 

donesia antara lain menerangkaa, bahwa 
tidak ada niat sedikitpun dari setiap 
orang anggauta .Parkindo dan setiap 

orang anggauta Kristen di Indonesia un- 

tuk ta' menjetudjui terwudjudnja negara 

Kesatuan didalam waktu jang setjepat- 

tjepatnja. / 

Jang mendjadi soal bagi Parkindo ta- 
lah sangat perlu adanja perobahan2 ter- 
hadap Undang2 Dasar sementara negara 
kesatuan, terutama mengenai fatsal 18, : 
jalu tentang kebebasan agama. 

Menurut Tambunan, dengan dihapus- 
kannja ajat kesatu dan kedua dari fatsa! 
itu, maka dapat diartikan, bahwa Un- 
dang2 Wasar sementara Republik Indo- 
nesia sekarang ini, belum mendfamin 
adanja kebebasan agama sepenuhnja. Pa 
dahal fatsal 18 selengkapnja itu telah 
ditrima baik oleh Perserikatan Bangsa2, 
konperensi BFO dan Republik Indonesia 
dulu dan pertemuan bersama BIS dan 
Republik Indonesia jang sangat sesuai 
dengan kedudukan tiap2 agama didalam 
negara2 jang mendjundjung tinggi azas? 
demokrasi. Demikian Tambunan. 

Berhubung dengan penolakan Parkin- 
do terhadap Undang? formateur kabinet 
Natsir minta supaja Parkindo ikut ser- 
ta didalam kabinet jang akan datang 
itu, oleh Parkindo telah diadjukan ur- 
gensiprogram partij. Program itu 
lah diterima baik oleh Mohamad Nat: 
sir. Adapun isi program itu antara lain 
supaja selekas mungkin diadakan “si 
dang Madjelis Perobahan Undang2 Da- 
sar jang akan mengadakan perobahan2 
pada Undang2 Dasar Sementara Repu- 
blik Indonesia sekarang ini. Demikian 
Mr. Tambunan mengachiri tjeramahnja. 

Pagi ini Mr. Tambunan akan bertolak 
kembali ke Djakarta, 

1 kolom j 0.50 " 
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   13 Ng. : 

(den bertemu ibunja dan kakaknja. 

en    Sa mba   

   . nasional 
ak - 

  

     

   
.. 

   

“Dalam pidatonja Ruslan Ab- 
dulgani menguraikan setjara dje 

las dan populer seluk-beluknja 

serta hasil2 jang telah dapat di 

| berikan oleh politik tracee baru 
|. dari Sukarno-Hatta jang telah 

—. didjalankan sedjak kembalinja 

—. pemerintah RI ke Jogja dulu 

sampai kepada masa telah ter- 

bentuknja Negara Kesatuan In- 

- donesia sekarang ini. Ruslan 

djuga memberikan tindjauan ke 

| pada sedjarah perdjuangan ke- 

- merdekaan “ Indonesia sedjak. 

1945 sampai kepada KMB, pe-- 

njerahan kedaulatan dan berdi- 

— rinja RIS. 

   

   

  

   

    

  

       

               

             

Presiden didalam ' pidatonja 

ibu, berkenaan dengan suara2 jg 

— menuduh Sukarno-Hatta dengan 
politik tracee barunja itu telah: 
menerima kemerdekaan Indone- 

| sia dengan beban2 dan hutang2 
- belaka, menerangkan dgn tegas, 

| '& bahwa baik atau tidaknja poli- 

(50 fik tracee baru itu ia menjerah- 

| kan kepada fikiran jang sehat 
|. dan perdjalanan sedjarahnja, 

- dengan dapat memperhatikan 
kedjadian2 jg tlh berlaku da- 

| lam perdjuangan Indonesia se- 
| djak didjalankannja politik 'itu 

(0 hingga sekarang. Dengan politik 

(ini, demikian Presiden, dalam 

   

    

    

    

   

   
    

     

       
     
    
    

     

      

   

negara kesatuan Indonesia dan 
| dalam waktu 8 bulan Knil telah 
dibubarkan sedang tentara Be 
landa didalam. beberapa minggu 

“ini akan telah keluar dari Indo- 
|. nesia. 

Terhadap orang atau golongan 
(0. Mang mengaku dirinja revolusi- 
GR La Ober dan mengatakan jang lain 

De Wa NAK revolusioner itu, Presiden 
|. menjatakan, bahwa pengertian 
|. jang sebenarnja dari orang atau 

          

         
     

    

      

   
   

      

    

                  

     

    

  

   

   

      

   
«seperti djuga jang dinjatakan 
| sendiri oleh Stalin dengan hitam 

diatas putih, ialah tiap2 orang 
“atau golongan jang menentang 

| imperialisme dan mentjintai. ke 
““ merdlekaan, walau dari klasse 

manapun ia berasal. Maka itu ke p 5. 
| egedaran klasse itu sendiri ada“ 

ae. lah penting bagi rakjat kita dida 
— lam perdjuangannja seterusnja. 
. Sewaktu mempertalikan hal2 
ini dgngan pergerakan2 kaum 

   

|“ rangkat 32 sersan dan opsir2 ke 
Tjimahi utk mengikuti latihan 

sebagai bevoegd instructeur pada 
sekolah kader. Latihan diadakarr 

| bersama2 dgn Semi Academi Mi-, 
litair dari Kementerian Perta- 

, hanan. “(T). 

Pia — 600 orang KL Semarang su- 
2. dah berangkat. menudju Neder- 

“land sebaliknja Semarang keda- 
— tangan lagi bekas KNIL berstatus 

| KL 'berapa ratus, sebagian suku 
Ambon. be 
— Dari panitya 17 Agustus di 

Magelang di dapat kabar, bahwa 
di Magelang pada hari 17 Agustus 

P
a
 

GU
N 

ma 
Ng 

LA
I 

   

     
   

      

   
nitya telah diberi hadiah berupa 
baby witzet. (T). 4 

— Ketika Presiden Sukarno kundjungi “Malang dan Blitar. 

Pidato Presiden. 

. waktu 8 bulan telah terbentuk : 

'. golongan jang revolusioner itu, - 

— Dari Magelang -telah 'be- . 

lahir 17 baji. Baji2 tsb. oleh pa- 

2.mum. Suwignjo. (BS 

    

   
     

    

Tampak Presi- 

(Gambar -Aneta). 

Akibat kemenangan revolusi 
jalah persatuan 

17 . nasional 
| Kata Presiden dlm pertemuan di Blitar 

200 Sewaktu menginap di Blitar dalam perkundjungan ziarah- 

| nja kepada ibunja, Presiden Sukarno telah mengadakan perte- 

muan dengan wakil2 pemerintah dan organisasi2 rakjat dari 

— Blitar dan djuga dari daerah2 luarnja, seperti Malang. Turut 

| serta hadir Gubernur2 Sipil dan Militer dari daerah Dj. Timur. 

buruh dan lain2 didalam dan di 
luar Indonesia serta kesulitan2 

jang dihadapi oleh formateur 
Natsir dalam usahanja untuk 
membentuk kabinet itu, Presi- 

den menerangkan, bahwa untuk: 
mentjapai setiap kemenangan 
dalam revolusi nasional adalah 
sjarat mutlak adanja semangat 
dan persatuan nasional jg harus 
diisi dengan perbuatan2 jang 

injata. Demikian Presiden. Ant. 

  

'.Nj- HARAHAP UTUSAN 
: PWKI ! 

Pehak jang bersangkutan me- 
ngatakan, bahwa ' bepergian Nj. 
Mr..T. Harahap bukan sebagai 
utusan dari PPKI ke World's 
Y.W.C.A. Leaders Training In- 
stitute, tetapi adalah utusan dari 
Persatuan Wanita Keristen In- 
donesia. aa 

'hoa lelaki jang berumur 
“keatas, jang ditanam dalam satu 
lubang di desa Pulandjan - (No- 

' tog) 

“ PEMUTARAN 97 DJENAZAH 

TIONGHOA. ' 

'ibl. oleh C. H. T. H. Purwokerto 
telah dilangsungkan pemindahan/ 
penguburan 97 djenazah Tiong- 

hoa korban pergolakan. Korban2 
mana terdiri dari orang2 Tiong- 

ka en 

onderdistrik 

(Purwokerto). 

Patikradja 

Upatjara penguburan dilaku- 

kan di Muntang (kuburan Tiong- 
hoa) kl. 4 km. disebelah selatan 
kota Purwokerto. Perhatian golo- 
ngan Tionghoa terhadap peristi- 
wa tsb. sangat besar, ternjata de 
ngan penguburarr djenazah itu di 
ikuti oleh k. I. 7000 orang sehing 
ga pandjangnja iring2an tidak ku 
rang dari 1 km. dengan djedje- 
ran 4 orang, sedang toko2 dan 
perusahaan2 Tionghoa dalam ko 
ta, seluruhnja tutup sebagai tan- 
da solider terhadap peristiwa jg. 
membawa kenang2an bagi: golo- 
ngan Tionghoa chususnja: 

Dalam upatjara itu tampak ha- 
dlir dan ikut mengantar djenazah 
sampai di pekuburan Tionghoa 
(di Muntang ialah, wakil Resi- 
den, Bupati, Patih Banjumas, 
dan beberapa Kepala Djawatan 
serta- orang2 terkemuka dalam 
kota Purwokerto. 

PEMINDAHAN DJENAZAH 
PULISI NEGARA.. 

Dengan dihadliri oleh para 
pembesar militer dan sipil, djuga 
orang2 terkemuka, pada tg. 1 
ibl. sedjumlah 11 djenazah puli- 
si negara jang telah lama dita- 
nam terpentjar diseluruh daerah: 
Surakarta, setelah digali dan di- 
kumpulkan di Solo, pada hari.tsb 
dengan upatjara penghormatan 
setjara militer, dipindahkan ma- 
kamnja ke ,,makam-Bahabia” 10 
djenasah, dan lainnja ke makam 

Josoroto. j : 
Mereka telah sama gugur dim 

mempertahankan Republik Indo- 
nesia melawan tentara Bid. dim.. 
perang-pendjadjahan II jbl. 

5 SBKB perkuat tuntutan 
— Sarbupri 

Rapat anggauta Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SIB, 

K.B.) jang diadakan pada malam Minggu tgl. 2 - 9 kemarin du- 

lu, jang dikundjungi oleh kira2 500 anggautanja, telah mengam- 

bil putusan2 jang memperkuat ke putusan2 Kongres Fusi Buruh 

Kemobilan Seluruh Indonesia di Semarang belum selang lama ini, 

a.l. ialah: 

1. Memperkuat tuntutan Sarbu- 
pri dan bersedia mengadakan 
aksi2 solider djika dianggap 

. perlu. - 
2. Memperkuat tuntutan segera 

ditariknja kembali angkatan 
Perang Amerika dan negara2 
Imperialis sekutunja dari se- 
luruh Korea. 

3. Memelopori gerakan Panitia 

“Pembela Perdamaian Dunia. 

4. Menuntut kepada pemerintah, 
-supaja DAMRI dengan status 

dan tugasnja seperti tsb. dim 

peraturan Pemerintah No. 15/ 

1949 fatsal 11, jaitu mendja- 

lankan angkutan untuk umum 

diatas djalan raja, tetap diper 

tahankan. 

Menuntut kepada pemerintah 

utk menghapuskan W.V.O. 

peraturan lalu-lintas pemerin- 

tah kolonial, dan diganti dgn 

peraturan lalu-lintas jang De- 

mokratis. 

6. Memperdjoangkan adanja 

pembagian keuntungan dari 

perusahaan2 (gratifikatie) ba 

gi. kaum buruh pada tiap2 ta- 

hun, dan diberikan pada tiap2 

hari 1 Mei. ' 

7. Diadakannja perumahan jg se 
hat bagi segenap kaum buruh. 

8. Diadakannja Undang2 penga 

- kuan Serikat2 Buruh menurut 
Konsepsi SOBSI.-.. 

Perlu diketahui, bahwa S.B.K. 

“B. adalah sebagai hasil Kongres 
dari pada Serikat2 Buruh Kemo- 
bilan tsb diatas, jaitu antara SB 

M Djakarta, SBMI Surabaja, S 
BAB Jogja, PBM Medan, SBMI ' 
Sumatra Tengah, PBS Sulawesi 
dan beberapa lainnja lagi. 

Pengurus S.B.K.D. Jogjakarta 
jg terpilih dlm rapat diatas ialah 
terdiri dari: pap 

Ketua umum: Surjono: Ketua Ha- 
tian Purwosudirdjo, Panitra u- 

  

.—: Kemarin, tg. 29 Agustus 
1950 jbl. dengan mengambil tem- 

pat di Pendopo Kabupaten Ba- 

njumas (Purwokerto), telah di- 

langsungkan upatjara keresmian 

Demobilisasi MOBPEL (Mobili- 

sasi Peladjar) jang dihadliri oleh 

Wakil Brig. Commandant, Resi- 
den, Bupati, Kep. Kepolisian ser- 
ta sementara kaum Ibu. : 

    

  

,KEDAULATAN RAKJAT” SENEN 4 SEPTEMBER 1950, Mn 

Pelaporan barang free Tist : 
Pada hari Ahad, tg. 27 Agustus 

   
— kepada Konvenan. 

Didapat keterangan dari kalangan importur, bahwa dalam su- 

rat edaran Kantor Pusat Urusan Import kepada segenap importur 

antara lain diberitahukan, bahwa mulai tg. 5-9-1950 semua barang2 

jang termasuk Free List dibebaskan dari kewadjiban melaporkan 

kepada konvenan jang bersangkutan. Pa 

Izind devisen mengenai import 

nfreer list” dapat diketahui dari 

pada nomor  penundjukan (no- 

mer incex), dalam mana tertjan- 

tum huruf2 code ,,BIJZ”. : 

'Kewadjiban melaporkan - dari 

barang2' jang tidak — termasuk 

»free list” berlaku seperti biasa. 

Selain itu diberitahukan djuga, 

bahwa mulai pada tg. 5/9 terse- 

but djumlah tembusan ,,Keterang 

an Pemasukan Bagian” jang ha- 

rus diserahkan kepada Djawatan 

Bea dan Tjukai untuk mengambil 

barang2, dikurangi hingga dua he 

lai, ialah tembusan ke 1 dan ke2. 

Aslinja dan tembusan ke 3 dan 

4 ditahan oleh Kantor Pusat U- 

rusan Import (KPUI) atau oleh 

mereka jang mengeluarkan dan 

menanda-tangani — ,,Keterangan2 

"Pemasukan Bagian” (Deel-Invoex 

verklaring). 

Mereka jang tersebut terachir 

(lain dari KPUI) diharuskan me- 

ngirimkan helai2 jang tiga ini 

(asli, ke3 dan ke 4) setjepat mung 

0 kin, ialah dalam 24 djam sesudah 

tanggal penanda-tanganan, kepa- 

da KPUI. 
Penahanan dari aslinja, tembus 

an ke 3 dan ke 4 tidak dapat di 
setudjui oleh KPUI, karena ini 
merupakan satu2nja tjara pelapor 

meningkat! 
Perundingan jang terachir guna menjelesaikan pemogokan 

dihadliri oleh wakil2 SBM Tjabang 
buruh Minjak Djambi jang 

Djambi, P.B. Sarekat Buruh Minjak (Jogja), P. B. Perbi 

lembang), P.B.S.B.T.M.I, (Surabaja), Per 

R.I. (Jogja) Djawatan Perusahaan Daerah, dan pihak 

dimulai pada tgl. 23-8-1950. 

Stand terachir dalam Perundi- 

ngan seperti berikut : 

L Pihak Madjikan menawar- 

kan salah satu diantara dua jai- 

tu » gi 

a. f 3.75 gadji pokok ditambah 

tundjangan, zonder subsidi 

voedsel-packet ketjuali beras. 

£ 2.50 gadji pokok ditambah 

dengan tundjangan2 dan sub- 

sidie voedsel-packet tetap. 

II. Pihak Buruh menuntut 

f 3.30 gadji pokok (2 X 100 pCt. 

gadji pokok dulu) ditambah de- 

ngan tundjangan2 dan subsidie 

“voedsel-packet tetap. 

Pihak Madjikan akan memberi 

djawaban pada tgl. 4-9-1950 atas 

tuntutan buruh jang terachir ini. 

Pihak Buruh jang menghadiri 

perundingan tersebut semufakat 

untuk tidak mundur dari tuntu- 

tan jang terachir dan semua ber- 

sedia untuk mendjalankan sang- 

sinja. - Demikian pengumuman 

P.B. SBM.: 

. Perebuton hotel Merdeka" 
dan , Grand hotel" 

Persatuan sero partikelir dengan nama ,,negara” 

Mengenai perebutan hotel Merdeka”. sebagaimana kita be- 

ritakan dengan ringkas pada hari Sabtu, lebih landjut dapat diberi 

takan bahwa hingga kini perkara 

kan. wali kota Jogja akan mempertemukan 
Grand hote?”. Merdeka” dan fihak 

an hari ini. 

Merdeka" dan ,,Grand”. 

Berhubung dengan digantinja 

nama hotel ,,Merdeka” mendjadi 

Grand hotel” dan kemudian ho- 

tel jang tidak pakai nama (kare- 

na tulisan2 itu  ditutap kertas), 

maka kita dapat keterangan sbb: 

Dua hotel di Jogja, jakni jang, 

“disebut hotel Tugu”. dan 

Grand” pada waktu Belanda 

akan meninggalkan kota Jogja 

oleh jang berkuasa telah didjual 

kepada N.V. Marba, dengan per- 

djandjian lisan, djika kelak nega 

ta memerlukannja, N.V. Marba 

harus mendjual hotel itu kepada 

negara. 

Selama itu, nama ,,Grand ho- 

tel” itu dirobah ,,Hotel Merdeka”. 
Dalam bulan Maart 1950 fi- 

hak ,,Matba”  memadjukan per- 
mintaan kepada pemerintah. R.I. 
jang maksudnja minta untuk me 
landjutkan usahanja itu. Baru 
pada tanggal 24 Juni. mendapat 

' . 

itu masih belum. bisa diselesai- 

antara fihak hotel 

Diduga akan ada putus- 

djawaban dari Kementerian Pe- 

kerdjaan Umum dan Perhubung- 

an R.I. jang pada pokoknja tidak 

keberatan mengabulkan  permin- 

taan tsb. Tetapi supaja meng- 

adakan pembitjaraan dengan 

pengusaha hotel Merdeka”. 

Disamping itu, dari Kementeri- 

an Pekerdjaan Umum dan Perhu 

bungan diperintahkan kepada 

Honet” untuk menjerahkan hotel 

Merdeka” itu ' kepada direksi 

pengusaha ,,Grand hotel”, surat 

mana disusuli lagi oleh kepala 

djawatan perhubungan dari Kem. 
P.U. pada 29 Djuni. 

Akan tetapi, pada waktu 

Loebis dari ,,Grand hotel” akan 

membitjarakan soal2 itu, ' A. 
Rachim dari hotel “,,Merdeka” 

tidak bersedia membitjarakannja. 
Demikianlah proses itu berdja- 

lan terus, dan achirnja pada tgl. 
15 Agustus 1950, dg. besluit Kem. 
Pekerdjaan Umum. dan Perhu- 

    

'an dirobah sistim atau susunan 

A. 

  

an untuk barang2 ,,free list”, « 

keterangan? mengenai hal itu ha- 

rus dikerdjakan setiap hari. 

Dari sumber Iain ,,Antara” men. 

dapat kabar pula, bahwa kini se- 

dang dipertimbangkan kem angkin 

  

  

Konvenan. 5 

MENUDJU  KESEKOLAHAN 
PERKAPALAN SOLO. : 

Dibawah pimpinan sdr.  Ma- 

ngunsaputro di kp. Sewu (Solo) 

telah dibuka sekolah tehniek per 

tama, dengan peladjaran pertu- 

kangan kaju, besi dan selandjut- 

nja akan diadakan peladjaran 

perkapalan. 

Kini telah tertjatat murid 130 

orang. Dari pihak jang bersang- 

kutan kita mendapat keterangan 

bahwa bila sudah dimulai peladja 

ran perkapalan, selandjutnja di- 

kampung Sewu tsb. karena letak- 

  

nja ditepi bengawan Solo akan . 

diusahakan adanja droogdok se- 

luas 100.m3. Murid2 jang telah 

lulus dari sekolah perkapalan itu 

akan diusahakan agar supaja me- 

reka selandjutnja dapat  menga- 

dakan perusahaan membikin ka- 

pal kaju sendiri untuk milik m 

reka sendiri. ARA" 

AURA 

1 (Pa- 
han 

Madjikan 
      Kementerian P' 

  

AUSTRALIA SEDIA GANTI- 

KAN BLD. DI IRIAN? 

Bekas menteri Immigrasi Aus- 

tfalia, Arthur Calwell, hari ini 

katakan, Australia 'arus”  mela- 

wan tiap agressi Indonesia ter- 

hadap Irian Barat (Dutch ' New 

Guinea). 
Jang harus diperbuat jalah me 

ngadakan pengumuman jang defi 
nitif bahwa tiap bantuan jang di- 

butuhkan oleh Belanda untk. me 
nahan Indonesia diluar daerah 

tsb., akan siap diberikan (oleh 

Australia), kata Calwell dari par 

tai buruh Australia. Bila Belanda 
tak mau tetap tinggal di Irian 
Barat, maka Australia akan ma- 

suk daerah tsb. Mengapa kita 
harus takut untuk mengatakan ke 
pada Sukarno dan penduduknja: 
jang mempunjai bahasa berane- 
ka-warna itu untuk melawan tiap 
agressi oleh-nja terhadap daerah 
Irian Barat, kata Calwell. 

Korea Utara, kata Calweli, jg. 
kini menghadapi kekuatan Ame- 
rika, telah berbuat tidak lebih 

dari pada Sukarno. Sukarno dg. 
sombong dan kasar telah mengu- 
mumkan maksud2nja, kata Cal- 
well. Ant, U. P. 
  

bungan A. Rachim dibebaskan da 
ri tanggung djawabnja menga- 
wasi hotel, dan dikerdjakan pada 
sekretariaat  Kem. .Pek. Umum 
dan Perhubungan. 

Selain itupun, . menurut surat 
Kem. Pekerdjaan Umum tanggal 
15 Agustus No. P.28/28/2  se- 
lambat2nja 10 hari terhitung dari 
15 Agustus tuan Rachim harus 
menjerahkan tanggung djawab- 
nja kepada Kem. Pek. Umum 
dan. Perhubungan mengenai sega 
la sesuatu jang mendjadi tang- 
gungannja sebagai pemimpin Ba 
dan Hotel Negara & Tourisme. 

Perlu diketahui, bahwa ,,Hotel 
Negara & Tourisme” (Monet) 
jang diselenggarakan dengan. pe- 
raturan pemeriritah no. 15 tahun 
1949 telah dihapuskan dengan 
peraturan pemerintah no. 19 th. 
1950 ttg. 23 Mei 1950. . 
Itu sebabnja sedfak tg. 20 Aug. 

jl — sesudah fihak. pengusaha 
Grand Hotel? mendapat surat2 
dari Kem. Pekerdjaan Umum dan 
Perhubungan — dapat  melan. 
djutkan usahanja. 

Penangkapan oleh polisi 
, Mengenai penangkapan 
dilakukan terhadap "saudara 

. (Sambung lihat hal. 4). 

jang 
A. 

“ 

| Invaliden Brigade.V. Div 

“pernah mengadakan usaha dan me 

— kongan.- 

| mutuskan mendesak kepad 

    
PA Umum) agar kenaikan 

memes “ik itu dapat ditjegah 

: ! . 1 ui : "talkan, 

Pemogokan Djombi 

    

“Kongres PSSI dim 

  

Awas pemakaian 
. nama Cc. IL akun 

(Untuk mendijaga naman 

  

    

ngidarkan lijs untuk minta so- 

Segala usaha2 jang sjah dari Or 

ganisatie Corps Invaliden Be.V- 

'Divisie III harus memakai surat - 

Kuasa dari Corps Invaliden Be.V- 
4 DivIIl—        

      

    

          

     

      

       

      
      

  

            

  

3 :. 3 

HUTAN LULUS! 

Pada Udjian penghabisan Se- 
kolah Kehutanan Menengah bas $ 

gian Atas jang diselenggarakan 
di Jogjakarta pada tanggal 1-8- 

1950 hingga tanggal 24-8-1950 
telah lulus dari udjian tersebut : 

1. sdr, Abd. Uno: 2. sdr. Dar- 

sono: 3. sdr. Ismail, 4. sdr. Soe- 

Hardjo: 5. sdr. Wibowo: 6. sdr. 

Darihakum: 7. sdr. Soedarno: 8. 

sdr. Moh. Iljas: 9. sdr. Soemitro: 
10. sdr. Jacoeb: 11. sdr. Marjan-,, 

to: 12. sdr. Soerjadi: 13. sdr. Soe- 

hardi: 14. sdr. Basar. « 
4 

  

Djangan naikkan tarip $$ 

listerik! La 
Sidang MASJUMI wilajah Jo- 

gjakarta pada tgl 29 Aug 19504me 

     
       
    

   

       

      

   

-rintah (Kementerian 

   

            

PASANG TOEST 

Berhubung dengan akan dige 
dengan toestel bioskoop baru, x 
“ka mulai tgl 1 Sept A3 
untuk sementara tidak 
tundjukkan pilem2nja. " 

Kini didapat kabar, bahwa toes 

tel jang baru sudah tersedia, teta- 
pi karena monteurnja blm djuga 
datang pemasangan masih ditun- 

Aka 
NE 

      

      

  

           
    

    

  

    

    

     
     
     

   

Kongres PSSI dimulai dengan 
resepsi pada Sabtu malam di Se- 
marang dipimpin oleh ketua se- 
mentara Maladi. Hadir a.l. ketua 
PORI S.P. Paku Alam dari Jogja 
karta, overste Suprapto wakil pa- 
nglima dll.nja. 

Dengan berdirinja kembali PS 
SI ini sebagai badan federasi per 
sepakbolaan maka perkembangan 
olah raga ini akan lebih madju 
dan kini sedang dipeladjari pem- 
bentukan trainingseentra atau per 
tandingan pilihan pemain2, guna 
pertandingan di New Delhi dan 
setelah dapat masuk federasi inter 
nasional akan berusaha turut 
Olympiade di Helsinki. 5 

Pertandingan penghormatan ha 
ri pertama diadakan antara Ban- 
dung dan Semarang, dengan ber- . 
kesudahan 2 — 0 utk Bandung. 

Hari kedua Djakarta Surabaja, ha 
ri tiga pemenang dgn Semarang. 

— (DS). 

  

SOKONGAN. UNTUK MERI- 
NGANKAN KESENGSA- 
RAAN RAKJAT VIET: 

MINH. 
Lijst No. 1 £ 889.50: Liist N 

2.£ 2420. Sel 

  

   

    

   
   

  

    
   

  

    

   
    

  

  

Siaran RRI Jogja 

SENIN, 4 Sept. 1950, 
12.30 Hidangan Musik Tiup 
Jogja. 17.05 Dongengan kanak2 
oleh pak Guru. 17.45 Rajuan Pe- 
tang oleh sdr. Muljono dgn Pia- 
no. 18.20 Ruangan Academi Mi- 
liter. 19.30 Pusparagam ORJ. Po- 
niman, 20.15 Pendidikan Masja- 
rakat, 21.20 Tindjauan Tanah 
Air dim. Bhs. Djawa. 21.30 
Ujon2 Malam oleh G. S, Dojo- 
mardowo, 

K
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. Lester 

“1270331 

  

hari ulang tahun p 
Ni 

  

KANADA TIDAK TJAMPUR 
“TANGAN DI FORMOSA. 

Pearson, 

bersama 

apabila 

h diketemukan surat2 se 
Saigon berontak dan membunuh 

    

  

       
Sa 

   
ig 

terhadap 
itu 

  

Siapa Untung? 
. (Sambungan hari Sabtu). 

RF 250 
141 39233. 13217. 37274 114362 
1 119634 22456 35456 145190 
148811 44477 17256 . 46666 
148318 81237 147298 133307 
94930 150771 . 98662 17584 
95698 - 8304 30584 113725 

38872 120009 44928      
   

   
   

   

          

   

  

   

    

  

48834 141670 92506, 158267 
124551 110396 49348 19340 

|. 125145 103160 94634 129165 
|. 157898” 49084 
0 63737 146524 

11852 76548 
63: 4 113843 52505 

1139631 127920 54195 130875 
56320 49434 48444 89426 
70961” 76561 43301 57657 
154467 131809 138475 97680 

' 146705 155680 12453 56810 
95067 90163. 21827 110976 

1. 82796 131318 132924 36966 
48142 60168 53316 25578 
46840 83368 97815 12333 

”. 52076 120165 50733 94129 
“ 71188 148460 - 98986 112487 
113280 113423 127484 95108 
52765 144240 119226 27448: 
107489 38825 29673 67833 
147029 87832 103746 69356 

146027 151166 122836 16453 
127664 108373 110280 85051 
128462 - 96055 69199 52707 
11483 44409 20497 33844 

103544 40922 141538 113771 
48436 128686 19568 18916 
11587 124489 76059 29876 
52260 22039 60257 84069 
78596 140742 103605 17528 
6411 10273 110053 40272 

    

    

  

   

    

   

    

   
   
    

     

102518 

8517 156880 42042 123828 . 

10323 56078 152327 110064 Korea... 
TP ANA Gi UNA kan disambung) — Wakil Sovjet, Jacob Malik, ha- 

  

g “istimewa madjelis: 

ngatakan bahwa ke- 
Korea mungkin akan 
etjara lebih luas” di 

Barat. .Oleh sebab itu 
arus memperkuat" per- 

annja. 
nja Kanada dalam pe 
orea, hanja terbatas 
ahanan semenandjung 
lan ,,tidak bertjampur 
'0rmosa ataupun didi 

  

tan d 

$ — rikannja kembali pemerintahan 
|. Menteri “luar negeri Kanada, san : 

GO menerangkan 
“bahwa Kanada akan ,,menjum-. 
. bangkan bagiannja” dalam per- 
—. tahanan 

| nAgressi Sovjet”, 

Kuomintang, jang sekarang bera 
da di Formosa.” 

Tidak setudju 
(Ta preventif”. 
Dinjatakannja pula bahwa Ka 

nada tidak setudju dengan diada 
kannja ,,perang pentjegah” 
rang preventif), .demikian Ant. 
Reuter. - . 

  

BATAS PERAIRAN TERRI- 
“ TORIAL SOVJET TETAP 
5 12 MIL. 

» Kementerian luar negeri  Sov- 
jet Uni dalam djawabannja ke- 
pada perutusan2 Swedia dan 
Denmark mengenai batas perai- 

an bahwa Sovjet Uni te- 
pada pendiriannja dan bahwa 

jang terletak dipantai laut 
“tadi, mempunjai jurisdiksi penuh 
dalam hal tadi. 
-Diterangkan bahwa batas per- 

rritorial Sovjet ialah 12 
“dimuat dalam djawaban 
ing2 Sovjet jang ber- 

Ant. U. P.) 

Kanada tadi, Pearson se- 

, perang 

(pe- $ 

itorial dilaut Baltik, me 

—»KEDAULATAN RAKJAT" SENEN 4 SEPTEMBER 1950. 

: Pertahanan Amerika ditem- : 

   

      

    

BaruZ ini di Bandung dilakukan pemakaman djenazah almar- 
hum dr. Setyobudhi di lapangan Tjikutra. 

gambar: Aneta, 

  

Serangan Amerika jang ke 
dua. 

Atas Manchuria 

“ Seorang koresponden kantorberita 
luar biasa mengatakan bahwa 

Agustus, 4 buah pesawat pemburu Amerika 
(NCNA) 

RRT Hsin Hwa 
ketika tanggal 29 
jang datang dari 

djurusan Korea telah muntjul diatas desa Lakooshao jang letak- 

Setelah mengadakan pengin- 
taian sebentar, .pesawat2 tsb. 
terbang diatas tepi kanan su- 
ngai tadi menudju ke Hokou, se- 
buah desa jang letaknja 1 km. da-. 
ri Lakooshao.  : 

Kapal2 preman jang berada di- 
sungai Yalu dekat Hokou ditem- 
baki, seorang tewas, 2 luka2. 

Djuga diatas desa Kooloutse 
dilepaskan tembakan2 terhadap 
kapal2 preman, 3 orang tewas, 5 
luka2. : 

Pesawat2 terbang tadi mun- 
tjul diatas Lakooshao pada dj. 
5.45 sore. (Ant. NCNA). 

  

B tidak dengon Rusia 
Andjuran Senat Amerika . 

  

15216 130629 . Le aea 
14227 12063 dub MMS urusan Wububgan 

3S 2 SP IA 
05765 dengan luar negeri dari Senat 
97967 Amerika Serikat mengandjurkan 

5-5 supaja Amerika mempersiapkan 

158512 128751 Zone. pen nan watak. membentuk 
Be Toben SAN” TEE Sa Pong Una ae 

PK A5O9P 2 87550” 626530 An sat 
12347 111737 48561-- Dalam laporan rahasia jang di 

64658 63744 12959 susun setelah mengadakan pertu 

18 42074 “47892 32037 karan pikiran dengan kementeri- 

1 83731. 48937 70549 139116 an luar negeri, subkomiie - me 

80924 - 65026 “51088 37563 nerangkan bahwa krisis Korea 

102148 22884 16271 56511 mungkin akan menjebabkan So- 

125644 24806 “88371 70671 vjet Uni mengadakan kampanje 

1, 23014 76009 147779 62532 sabotase thd PBB dari dim atau 

”105262 159482 39115 101993 veto atau meninggalkan sidang 

17869 141391 32085 68777 untuk selama2nja. 
126669 123560 103771 56143  Subkomite tadi berpendapat 

- 07199 55168 62422 22228 hahwa : : 
| 143412 146412 70373 154495 “1, Djika Sovjet Uni berusaha 

1112370 49936 98727 20583. Ai Korea dengan mempergunakan 

1 152783 54873 101610 102566 etonja, maka Dewan Keamanan 
PERAGA LRIYARG, NA IAT SISTA Denga Tani berkiases ata Alun di 
1181620 22378 90017 128585 Jang Manga Pi YA 6 
106055 50101 123639 - 63310 turunkan deradjatnja, dan soal2 

Apt es Tebe EA ». politik jang lebih sulit diserahkan 
na 103393 Na 111827 kepada Sidang Umum, jang La 

72806 76456 130520 36715 Sa 
BN an oo Talia Pat memberi aletbalh aka ane 

Nan Boh sat ot0s1.. “Uokoggarakan peranan 
"urin angsa pesoi | toton 2 Apabila Songak Uni mangan 

durkan diri, maka dapat dibentuk 

suatu organisasi negara2 merdeka 

sedunia jang baru atau jang dihi 

dupkan lagi, 
Berhubungan dengan ini, hen- 

daknja untuk Timur Djauh dan 

Pimur Tengah dibentuk pakt2 

pertahanan sedaerah, jang menje- 

rupai Pakt Atlantik atau perdjan 

djian Rio de Janeiro. 

Sementara itu kementerian lu- 

ar negeri Amerika Serikat berpen ' 

dapat, bhw perobahan2 PBB sam 

pai keakar?nja 'itu. berarti akan 

menghantjurkan alat2 internasi- 

onal untuk mentjapai perdamai- 

an. 4 
Jang duduk dalam  subkomite 

Senat tadi ialah F. Thomas (De- 

mokrat), Theodore F. Green (De 

mokrat), Brien Mc Mahon (De- 

mokrat), Alexander Wilem (Repu 

blikan) dan H. Alexander Smith 

(Republikan). Ant. UP. 

  

JEBB PIMPIN SIDANG DE- 
WAN KEAMANAN. 

Wakil Inggeris Sir Gladwyn 

“Jebb mulai Djum'at jl mendjabat 

sebagai ketua sidang Dewan Kea 

'manan dan ia segera menjatakan 

supaja wakil Korea Selatan diun 

dang untuk ikut serta dalam mem 

bitjarakan perang Korea. 

  

dir sebagai anggauta biasa. 
Ruangan Dewan Keamanan pe- 

nuh sesak dengan publik jang hen 
dak melihat, bagaimana Jebb me- 
landjutkan pekerdjaan dewan tsb 
mengenai Korea, sesudah 31 hari 
Malik mendjabat sebagai ketua. 

(Ant. UP) 

  

MENGATASI /KEKATJAUAN 
Di SOLO. 

Berhubung mulai. timbulnja 
gedoran2 dan pembegalan dalarn 
kota Solo baru2 ini, jang dilaku- 

“kan oleh orang2 berpakaian sera- 
gam, menggunakan kendaraan 
mobil dan sendjata api, maka pi 
hak kepulisian Negara bersama 
sama dengan CPM dilakukan pen 
djagaan keras untuk mentjegah 
adanja tindakan2 pengatjau kea- 
manan, dengan seruan agar supa 
ja penduduk djuga berusaha un- 
tuk bersama-sama menghentikan 
tmbulnja kedjahatan2 tsb. 

.nja didistrik Kuantien, ditepi kanan sungai Yalu. 

  

HAMAN DJATUH KETANGAN 

sUTARA TETAPI DIREBUT 
KEMBALI. 4, 

Komunike markasbesar Mac Ar 
thur melaporkan bahwa Haman 
(6 mil barat-laut Masan) : telah 
djatuh ketangan tentara Korea 
Utara. 

Djurubitjara divisi ke 25 Ame 
rika menerangkan bahwa pasu- 
kan2 Amerika jang diperkuat 
kembali telah mengadakan sera- 
ngan pembalasan dan berhasil 
merebut kembali Haman. 

Pesawat2 pembom ringan Ame 
rika telah mendjatuhkan bom2 
disamping menghantam kedudu- 
kan2 Utara dengan roket. 

Sementara itu berita dari front 
Naktong mengatakan bahwa 2 
bataljon Amerika, jang  dikabar- 

. 'kan telah terputus djalan ketika 
hari Djum'at bukannja terkepung 
melainkan sedang berdjuang un- 
tuk mengundurkan diri. (Ant. U. 
Pj 

Kredit jang dibuka di 
negeri Belanda! 

Berhubung dengan adanja pe 
mogokan dipelabuhan di negeri 
Belanda, maka semua kredit2 jg 
masa lakunja berachir pada achir 
bulan Agustus 1950, jang dibuka 
di Belanda atau dinegeri2 ketiga 
untuk bangsa2 jang diangkut dari 
pelabuhan Belanda, boleh diper 
pandjang masa-lakunja sampai 10 
Sept. 1950, dengan tidak usah me 
ngadjukan permintaan chusus ke 
pada Institut Devisen.. 

Tanggal achir berlakunja (ex- 
piratie-datum kontra2-valuta jg 
bersangkutan adalah tetap 30 Sept 
1950. Ant. 

  

Soal penanggungan- pe- 
: ngangkuton. 

Pada peraturan Institut Devi- - 
sen tertanggal 26 April 1950 me- 
ngenai penanggungan - pengang- 

kutan (transport ,,verzekering dsb 
dalam djenis uang luar negeri pd 
.sub.-4 (tentang importir dsb.”) 

' diadakan perobahan sbb : sub “4 
jang tadinja berbunji : Importir 
tiap2 kali harus memberitahukan 
nomer izin jang bersangkutan, jg 
diberikan kepadanja, kepada si- 
penanggung dan/atau jang me- 
njampaikan - assuransi itu. Im- 
portur jang menjuruh mengada- 
kan penanggungan pengangkutan 
karena itu hanja dapat menjuruh 
banknja membuka kredit utk 
harga f.o-b., atau kalau mungkin 
harga c.f. dari barang2 jang akan 
diimport”, dengan surat edaran 
tg. 29-8-1950 dirobah mendfadi : 

»Importur tiap kali menjerah- 
kan kepada penanggung dan/atau 
pemberi assuransi slip-assuransi 
jang diberikan kepadanja oleh 

| Bagian Import dan Institut Devi- 
sen. Importur jang dinegeri ini 
memberi perintah untuk menutup 
penanggungari - pengangkutan, de 
ngan' sendirinja hanja boleh me 
njuruhkan banknja membuka kre 
dit buat harga c.f.i.c. dari barang2 
jang akan diimport. 

Selain itu, pada sub 11 dar per 
aturan ini diadakan perobahan pu 
la, sehingga sub ini berb ji #1 

»Djika penanggungan - pengang 
kutan seperti termaksud dalam 
peraturan ini dibuat mengenai 
export barang2 dagangan diluar 
negri, maka para exporur da- 

pat memadjukan permintaan ke- 
pada Institut Devisen untuk me- 
ngirimkan nota2 premi, jang ha- 
rus mereka bajar dalam  djenis 
uang luar negeri, jang menjebut- 
kan nama bank, dengan mana utk 
keperluan export tsb. telah dibu- 
at kontrak-valuta, nomor kontrak 
ini dan djenis uang jang diambil 
dengan perantaraan bank”, 

Ant. 

  

TOKO TIGA 
5 Pasar Besar 3 — Surabaia 

Sedia: : 

Koenen Ned. Woordenboek / 15,— 

De Stenen Spreken 1 25.— 

Goochelboek v. iedereen ...... f 9— 

Madura en zijn Vorstenhuis f 3.-— 

Bergenweelde. Mr. C.W. 

Monas ea un bela f0 — 

Zickten van Plezier (Pop. 

geneesk. verh, o. Ven. 

Bela en CR BN ha fa Gak 
Uitbuiters der Natuur ......... P4 — 

Figuren wit de Bijbel ......... pe 

Mijnheer Oberon en Mevrouw f 2,50 

Tomans door Zola 2,50 

Korting: untuk Toko2 Buku dapat 

  

    dibitjarakan lebih landjut, 42-9 

bus. :. | 
Offensief Korea Utara jg terbesar. 

Pasukan2 Korea Utara jang dibantu dengan tank2 ketika 

melakukan serangannja jang terbesar 
Korea dan berhasil menembus 
sungai Naktong : divisi ke-2 Amerika 
delapan setengah mil. 

Pasukan2 Amerika jang meng- 
adakan serangan pembalasan, 
berhasil menahan sajap' kanan 
tentara Korea Utara ditanah da- 
tar pesisir 35 mil sebelah barat 
Pusan, setelah pihak Amerika, 
dipukul mundur 3 mil. : 

Serangan Utara jang terhebat 
terdjadi disebelah selatan perte- 
muan sungai Nam dan sungai 
Naktong: disana sajap kiri di- 
visi ke-2 Amerika dipukul mun- 
dur-sampai Yongsan, demikian 
Ant. UP dari Tokio. 

Tembus di 17 tempat. 
2 Divisi infantri Utara dengan 

bantuan satu divisi bermesin me- 
nembus garis pertahanan sungai 
Naktong pada 17 tempat. 

Beberapa kesatuan Amerika 
disekitar. tengah terdjepit oleh 
pasukan2 Utara, kata djurubitja-. 
ra divisi ke-2 Amereka, akan te- 
tapi mereka masih terus bertem- 
pur. 

Dua diantara kesatuan2 jang 
terdjepit tadi berada disebelah 
selatan dan tenggara danao Upc: 
mereka diperlengkapi dari udara. 

Pesawat2 terbang Seri- 
kat giat. 

Sementara itu markas besar 

Mac Arthur mengumumkan bah- 
wa pesawat2 pembom dan pem- 
buru Serikat ,,melemparkan sega 
la2nja jang mereka muat” “atas 
tentara Korea Utara jang meng- 
adakan serangan besar2an itu. 

Serangan2 udara Serikat  df- 
pindahkan dari -daerah Pohang 
kegaris pertahanan sungai Nak- 
tong. 

Panglima besar angkatan laut 
- Amerika di Timur Djauh telah 
memerintahkan ' pesawat2 ter- 
bang jang merupakan bagian dari 
armada ke-7 supaja membantu 
pasukan? darat Serikat diudjung 
selatan Korea sekuat tenaga. 

Komunike Tentara ke-8 Ame- 
rika jang dikeluarkan pada djam 
10.45 GMT mengatakan bahwa 
kesatuan2 dari 2 divisi Utara 
meneruskan serangan mereka ter- 
hadap divisi ke-25 Amerika da- 
Iam usaha untuk merebut Ha- 
man. 

Walaupun sedjumlah pasukan 
Utara berhasil menerobos sam- 
pai “belakang garis pertahanan 
Amerika, serangan tadi. pada 
umumnja dapat ditahan. (UP). 

selama 
Saris pertahanan 

dipukul mundur “sampai 

20 Kim. sebelah barat 
djalan Pusan — Taegu. 

Wartawan AFP jang ada di- 
front mengatakan bahwa serang- 
an2 tadi dilakukan mulai Hyon- 
pung sampai tikungan sungai 
Naktong diselatan. 

Tentara Amerika mundur 12 
km, difront divisi ke-2 mereka de 

kat tikungan sungai tadi, dan ke- 
mudian menjusun garis pertahan 
an baru pada djarak kira2 20 km 
sebelah barat dari djalan raja 

dan djalan kereta api antara Pu- 

san: dan Taegu. 
  

PEKAN PALANG MERAH 

KEDU. 

Untuk memperingati berdiri- 

nja Palang Merah Indonesia di 

Magelang besok tg: 17 September 

jad. akan diadakan pekan Palang 

Merah. 
Didapat kabar pula, PMI Ma- 

gelang kini sedang mengusahakan 

bertambahnja anggauta2 Palang 

Merah untuk mentjukupi kebutu 

hannja. Perlu dikabarkan, bahwa 

PMI Magelang dalam pemberan- 

tasan gerakan AUI telah mengi- 

rimkan anggauta2nja berupa Mo 

bile Transport Colonne ke daerah 

pertempuran AUI. (T). 

  

UANG RUMAH GADAI KEDU. 
Pada bulan jl. rumah Gadai 

Magelang mengeluarkan uang pin 
djaman sebanjak f. 501.266,90 se 
dang barang2 jang tergadai seba- 
njak 29032 potong. Sebaliknja 
uang masuk telah diterima seba- 
njak f. 307.812.30 terhadap ba- 
rang2 jang ditebus sebanjak 
22.675 potong. (T.) 

  

Isteri : Mas, sekali ini saja dibeli 
kan kain bomber C ja?! 

Suami : Sabar dulu djeng. Seben 
tar lagi datang kain Dakota, 
tentu lebih hebat ! 

(Dinoto.) 

. 
Pendjaga : Lho ini kartjis kema- 

rin. Tidak boleh dipakai non 
ton ! 

Penonton : Saja kemarin tidak 
djadi nonton sebab 17 tahun 

“masih kurang satu hari ! 
( Chamin 94 

  

Soendoro/Poerwadarminta 

Takdir Alisjahbana 

Motik 

Pamuntjak cs. 
| Sabaruddin Ahmad 

Lubis 
Sukartini Djojodikusumo 

' Abdoelrahman 

Munters 

Pohan 

Abidin 

Wijdenes/ Harahap 

Roosseno 

Sukonto 
Nasution 
Notohamidjojo 

Selandjutnja kami ada djuga 

Inggeris, Perantjis, Djerman 

Kramat Bunder (Krama   
   

Buku-2 jang terpenting bagi 
Sekolah Menengah: 5 

Pesenan2 dengan segera dapat dikirimkan, seterimanja poswes- 
sel dengan iditambah dengan 109c ongkos pengiriman 
sen): untuk f 50— keatas 546 sadja. 

Toko Buku "Thay San Kongsie”" 

Tilp GBR. 4678 DIAKARTA. 
Dibuka pada djam 8—1 dan 5—9: hari Minggu tutup. 

Bahasa Kita I f 6,30 
Tata Bahasa Baru I f.- 8,30 
Ilmu Saraf Ind. | O,— 
Peri bhs (kulit istim.)Lf 16,50 

S5 

Seluk Beluk bhs Ind. /”f 6,50 
Keindahan Bhs Indon. f: 6,— 
Bahasa Ingg. f 6,50 

English Grammar f 6,50 
Learn English Eff. f 7,50 
Kurs. tjp. bhs Ingg. If 5,50 
Kurs. tjep. bhs. Ingg. II f 7,— 
Aldjabar SMP III af 4,50 
Aldjabar SMP III sd. ditjitak 
Ilmu ukur SMP LILITI, a f 4,50 
Aldjabar SMA I NP Da 
Aldjabar SMA II Opal 
Umu ukur sudut (Gono- 

matra) dan Ilmu ukur 
segitiga ('Trigono- 
matra) 5,50 

Hitung differenstal dan 
integral : Ly mus 

Ilmu ukur untuk Sek. 
Menengah I . f£ 5,90 

Ilmu Aldjabar untuk Sek.” | 
Menengah I f£ 5,90 

Ilmu berhitung untuk . 
Sek. Menengah I f 6,90 

Ilmu gaja praktis (kulit 
istimewa) f 18,50 

Ilmu Kimia : £ 5— 
Tata-Negara praktis Pi beda 
Teras Tata-Negara f..350 

sedia lain2 buku2 dalam bahasa 
dan Belanda utk Sek. Menengah. 

(Min.50 

tplein) Postbox 135 — 

40-9 

peperangan di 
Amerika ditepi 
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'Assa'at memang orang istime- 

.— karena. Bung Karno dipindjam sama 
RS. tempo hari Bung Assa'at dituduh- 
kan supaja djadi presiden. — : 

. Sekarang pembentukan " kabinet man- 

“deg, karena Masjumi — PNI ruwet, 
Bung Assa'at dipanggil ke Djakarta. 

: Mudah-mudahan sadja dia djadi men- 

teri, tetapi Berabe tuntutannja begini : 

nggak usah pindah lagi. Sebab Berabe 

dengar kabar, Bung Assa'at tjuma da- 

pat 2 (zegge : dua) kamar di Djakarta. 

| Itu lho, tuntutan Berabe. Selamat dja- 

lan Bung Assa'at!!! 
BERABE. 

  

“ — Di Klaten atas usaha Sobsi tg.| 
31-8-50 telah didirikan sebuah 
Panitya Perdamaian Dunia jg. 
mendapat persetudjuan dari 16 
utusan dari Organisasi2 buruh, 
tani dan pemuda. 2 
Me MAKAM ALA 

3 

36-9 , 

: — Diwaktu "RJ. nggak punja presiden 

5 kasih dia rumah, dong, tapi-rumah par- ' 

000 tikelir. Djadi kalau bukan menteri lagi, 

Ikat ,,Honet”, 

Ka MERDEKA! 

Pengisap' rokok tjap POMPA sekalian ! 

kita jang dipalsu, tersebab oleh sebagian 

“rap dengan hormat pada para pengisap Su 

|, Belilah melulu rokok tjap , 

Pusat, Dan tjuma terdapat. dengan 

tjukai resmi djangan dibeli, 

: II. Pada siap 

H» bisa serahkan k 

Firma ,,BIAN HWA" 
Dj. Pasar Besar Wetan No. 14 

SURAKARTA 

  

  

  

sambung dari hal 2 

Loebis beserta 9 orang lagi, dari 

“kalangan polisi ,,K.R”” mendapat 

keterangan, bahwa tindakan itu 

hanja untuk melaksanakan pepe- 

riksaan, berhubung dengan ada- 

nja pengaduan jang diterima po- 

lisi. in 5 

| Sesudah peperiksaan jang di- 

— perlukan itu selesai, mereka itu 

dibebaskan, sekalipun pengusut- 

'an lebih landjut masih didjalan- 

- kan. 

.Nama .,negara” disulap 

untuk perseroan. 

Sementara itu dikabarkan bah 

wa “dengan hapusnja ,,Honet” 

'rupanja ada fihak jang akan 

mengambil keuntungan dari na- 

« ma itu, ternjata dengan berdiri- 

Inja ,,Persatuan Sero Hotel Ne- 

'Ngara dan tourisme” jang dising- 
berkedudukan di 

Jogja. La 
Persatuan sero itu berdiri de- 

ngan akte notaris Wiranto, un- 

tuk Mr. R. Sukasno Solo atas 

nama Mr. Djody Gondokusumo, 

ea na Aa S— pEMBERIAN TAU 
V 

' SKEDAULATAN RAKJAT” SENEN 4 

R. Tjipto Ruslan atas nama R.A 

Rachim, : 

Dengan demikian, kalau »Hos- 

net” dari pemerintah dulu hanja 

“bertugas mengawasi hotel2 peme 

rintah, maka ',,Honet” partikelir 

jang sekarang ini mungkin lain 

sifatnja lagi. 

Sementara itu didapat kabar, 

bahwa ,,Honet” jang berdiri de 
ngan akte notaris sekarang ini, 

belum mendapat pengesjahan da 

ri Kem. Kehakiman. Dan, apa- 

kah suatu perseroan dengan na- 
ma ,,negara” itu akan mendapat . 

pengesjahan djuga, masih meru- 

pakan teka-teki. 

2 Buruh hotel ,,Merde 

ka” dipetjat. Sobsi ber- 
tindak? 

2 Orang pegawai hotel, ,,Mer- 

deka” belakangan ini telah diber 

hentikan oleh pengusaha hotel 

Merdeka”. 

Kabarnja, karena pemetjahan 

itu dengan mendadak, maka ti- 

hak buruh telah mengambil tin- 

dakan. i 

POMPA" jang memakai pita tj 

No. 1035. Rokok 

DJOKJAKARTA 

SEPTEMBER 1950. 
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—— Pemerintah Korea Utara telah 

memberikan hampir 400.000 acre 

tanah kepada kaum petani di Ko 

rea Selatan, jang kini mengerdja 

kan tanah tsb. dengan penuh se- 

mangat, agar lebih banjak dapat 

menghasilkan bagi tentara dan 

Yaris belakang. 

x 

Oleh kerna sebagian ketjil masih ada rokok” 

orang jang tidak bertanggung djawab, maka diha- 

kalah memperhatikan soal ini: 

ukai resmi dari Pemerintah 

POMPA jang tidak memakai pita 

sebab itulah rokok jang PALSU. 

a sadja jang bisa memberi taukan 

epada fihak Polisie, akan kita kasi Had, 

Rokok ,POMPA" jang tulen, Pusat Pendjualnja jaitu : 

Toko ,,LIEM HOO GIE: 
Dj. Ketandan No. 23 : 

RADJA HORLOGE 
Akan beli horloge harus pilih, harga murah, barang jang 

banjak dan toko jang boleh dipertjaja. Lekas datang 

Juwelier 

  

pemalsunja sehingga kita 

iah jang setimpal. 

Toko ,KHOE GIOE HIE" 
Dj. Petjinan No. 62 $ 

MAGELANG 

dan buktikah sendiri djangan sampai keabisan pula. 

Semua pembeli horloge dapat tanggungan 10 tahun (sepuluh). 

AK SIMG #oroser 
Petjinan 30 Djokjakarta. . 

kcatiaea 

  

INI MALAM DAN BERIKUTNJA. 

Diam: 5—7-. 17 th. keatas. 

PAUL MUNI 
.. sebagai 

EMILE ZOLA 

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

Perlu diterangkan: hanja untuk 4 hari di Jogjakarta). 

    - KA 

| CL. NGay Kona 

Memudjikan dengan hormat, 

Pabrik Rokok tjap ,,POMPA" 
SEMARANG : 

  

  

SAJEMBARA 
ea 
ana anna 

: Lelaki atau Perempuan 
  

   
   

   

   

   

Tidak lama lagi Ibu Karno akan 

adik. 

HITUNGAN-PERHITUNGAN 
! 

berhargam 

- MADISLAH MINGGU PAGI" 

M
a
n
a
 

LAHIRNJA ANAK ITU. 

MINGGU PAGI”. 

. HADIAH. 8 

PAGI”, - 

9. HADIAH-HADIAH : 

a. Madjallah ,,MINGGU PAGI” 

| d. TOKO ,PANTJASILA” 
| e Perusahaan Tenun 

JOGJA 202). 

DALAM MINGGU PAGI”. 
| Dan ema 

REDAKSI ,,MINGGU PAGI” Tugu 42, Jogja. 

“dan sampulnja tidak direkat, tjukup dengan perangko 10 sen). “3 

TEBAKAN BISA DIKIRIM MULAI SEKARANG. : 

PENUTUPAN WAKTU SAJEMBARA INI SAMPAI — DIUMUMKAN 

(Djadi tebakan-tebakan jang dikirim 

pos, jang dipergunakan sebagai pedoman adalah TANGGAL TJAP POt 

PENGIRIMAN. Jang dikirim dengan dimasukkan dalam bus surat dikan 

tor, ditutup pada sa'at diumumkannja berita kelahiran. 

5, SAJEMBARA INI TIDAK DIADAKAN SURAT - MENJURAT, 

— 6 SELAMBAT-LAMBATNJA 48 (DJAM SESUDAH BERITA KELAHIRAN 

TTU DIUMUMKAN, TEBAKAN2 JANG BETUL DIUNDI OLEH PA- 

“NITYA UNDIAN JANG TERDIRI DARI STAF REDAKSI 

DISAKSIKAN OLEH PANITYA 

WAKIL- WAKIL PERUSAHAAN 

bertunas: Megawati akan mempunjai 

Kepada pembatja' dipersilahkan menebak: . LELAKI atam PEREMPUAN. 

TEBAKLAH DENGAN BETUL-BETUL, BERDASARKAN ILMU DAN PER- 

Tebakan jang tepat setelah diundi, jang menang akan diberi hadiah jang 

Untuk sajembara ini, peraturannja sebagai berikut : 

1. SEMUA ORANG BOLEH TURUT MENEBAK. 

2. ISILAH PERTANJAAN2 DALAM FORMULIER JG. DIMUAT DALAM 

KIRIMKAN KEPADA 

(Djika dikirim liwat pos 
KEMUDIAN 

denga 

1, R.” 

UNDIAN DAN 

ATAU TOKO JANG MENJEDIAKAN 

PEMENANG2-NJA DIUMUMKAN DALAM ,»K. R” DAN MINGGU 

Jang telah menjediakan hadiah-hadiah adalah : 

b. Perusahaan Perak ,TJOKROSUHARTO” 
'« TOKO ARLODJI ,HOK SING” JOGJAKARTA. 

» TIMBUL BUSONO”. 

(Kepada lain-lain perusahaan atau 

nja diharap segera berhubungan dngan Redaksi MINGGU PAGI”: Tel. 
toko jang akan menjediakan hadiah- 

9. TEBAKAN JANG DIANGGAP SJAH, JANG DENGAN FORMULIER 

  
v PA ik: 

  359 5 2 
    

SURAT, PUDJIAN, Saja Kwik Jun Tjiong, Purworedjo sakit ambei 1 

tahun, kalau berak susah sekali, dapat sembuh diobati sinse Mim Kho dalam 

60 hari, sedang isteri caja jang saban buang kotoran tidak tetap dan keluar 

darah putih (pyktay) diobati dalam waktu pendek dapatlah sembuh dan 

kini mengandung 3 bulan. Sinse Min Kho tinggal dipenginapan Harta” ka. 

mar 5, Gandekan 20, Dk. dan terima panggilan. 3 

a lang berobat Kwik Jun Tjiong. 

  

  

  

Hanja sedikit: 

Logeman, Staatsrecht, 

Pharmacology Therapeuties, B 

Tindjauan Sedjarah |... f 450 

Masak-masakan ........ esa f 325 

Pertentangan ....... Peni ERIna fp 4— 

Arek Surobojo .-i.o f 4,80 

Perkawinan & Masjarakat .....: f 5,— 

Djiwa Pemuda “oo f. 320 

Politik & Hukum Negara ...... f 450 

Pengertian Umum ttg. Tata 

Negara (Njonoprawoto) .... f9 

Tata Negara Indonesia ......... f' 4— 

Kursus Tjep. bhs. Ingg. dj. 1 f 6— 

Peladj. bhs Ingg. Nn. Sukartimi f 6,50 

Bright Morning (dialogue) ... f3— 

Pocket Favorite ......iiessse ina 30 

Simpl. English Grammar ...... pi 

New Course vol. 2... f 10,— 

Inimer Weiter (Wortschatz) ... f 2,75 

Sunday 'CoUrier oo f1— 

NAN NO Ten NA f 1,25 

ARP Ke Na Pe Kung ak f1l— 

Ipphos .........! Ken Bong tek aa bokagn f 2— 

Mimbar Indonesia |... f 2.40 

peka Wes. 2 000k tata attnaan f2 — 

Star weekly Lita f 150 

Pedoman, Keng Po,   (Amusante, De Lach, Piccolo, Refflex, Saturday Evening Post, Film & Toneel, 

Uitkijk, Filmwereld, Fantasie, Wild West). 5 

Maru Typ. R./A. 

@ " Bookstore — Library 
MERCUUR aa ag 

57 Tugu Kidul Jogja. 

Poerwadarminta, Logat Ketjil bhs. Indonesia ........... #3750 

Kramers, Kamus IndoneSia L....&.o aan aa f 28,50 

Kramers, Apakah Indonesianja .. ian f 21,50 

E. St. Harahap, Kamus Indonesia Ketjik .................- f 15,— 

Coelho,. Verkl. Zakwoordenb. Geneeskunde ................ f 20,70 

Fockema, Rechtsgeleerd Handwoordenboek ................ f 45,— 

Abdullah, Tjonto2 Surat Peni ea na EN ea Waru f 22,50 

Kranenburz, Studien over Staat en Rookie 23an Mita: f 30,60 

Holleman, Leerb. der Anorganische Chemie -.............. f 58,50 

Wibaut, Practicum der Organische Ohene kas J f 21,60 

Schuster, De Viscultuur i.d kustvijvers op SERANG Sa sa f 20,— 

Hidding, Geestesstructuur en Oa na f 20,— 

Bierens de Haan, GrondSlagen der samenleving, Langeveld, Op 

weg naar wijsgerig denken, Teynbee, Een studie der geschie- 

denis, v. d. Valk, Grondbegrippen en beginselen der Economie, 

Moller, 

nual of Pharmacology, Schreve, 

Pharmakologie, Solmann, A ma- 

Chemical process Industries, 

acteriology. 

Ongkos kirim tambah 546. 
HO Re IOGO apk serena f 6,50 

Tindakan dari Polisi ..........- 325 

K. U. H. P. tanja djawab ........ f 4,50 

K. U. H. P. Tentara ........... f 125 

ORDONANSI oo f 4,50 

Reglemen Dinas mo A23 

Pamong Pradja iss daa 

Pemakai Tjap Djari ............ f 1— 

Untuk PANDU2. 

Pedoman. Pemimpin Pandu ...... f 250 

Riwajat BIP. hahah 300 

Kartupos B.P. ss f 0,35 

BUKU TULIS BERGARIS 

(Kertas halus) oi f 015 

ONGKOS KIRIM tambah 10Y5, sedikitnja f 0,50, 

Tiap2 terbit bisa dapat beli etjeran/langganan: 

Minggu Pagi... f 1,25 

Penjebar Semangat ................ f1—1I 

MN Tina eh Ona aja #30 
Pantja Wana rae PN Ia aa 1 2,50 

Nuria Wanita Ek Mba abaya 1115 

IS EE DAR aa ena f 2,50 

Mustika & AMOT Liow f 2.13 

TEMBAGA Wi bani Mamon atm LIS 

Sin Po, Locomotief. 

34-9 

Pe (102. 

bp Hak 

5. M.AJA I. Negeri 
I. Penerimaan pendaftaran murid untuk kelas I ditutup pada 

tanggal 8-9-1950. : 

II. Sjarat2 pendaftaran: 

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

tief, hendaklah disebutkan: ? 

1. Nama. 

2. Umur. 

3. Angka-angka hasil udjian. 

b. datang sendiri (hagi mereka jang tidak mungkin me- 

lalui Kepala Sekolahnja). 

III. Tempat: S.M.A./A.I. (Djalan Terban No. 2). 

IV. Waktu: djam 9 — 12. 

V. Pengumuman bagi mereka jang diterima akan ditempel- 

kan pada papan pengumuman S.M.A./A.L. tersebut. 

Jogjakarta, 2 Sept. 1950. 

Act. Direktur S.M.A./A.I. 

31-9 D.S. HADIWIDJANA. 
  
  

. BOEKHOUDEN A, BAHASA INGGERIS. 

Rombongan baru dimulai 9 September| Rombongan baru dimulai 8 September 
Dictaat gratis. ” Pendaftaran pada ,,MT- Bukubuk , 

TRA" Bintaran wetan IT Jogja. | Ban ag aa Nu Pi 
Duga memberi kursus dengan surat. SEMERGO” Bintaran Lor 2 Jogja 

389 sore djam 4 — 5,30, 37 — 9 

KURSUS PEGANG BUKU B. 

Di SEKOLAH EKONOMI ,,EXCELSIOR”, Lor Taman Kusumowardani Solo 

Dibawah pimpinan Saudara ONG KHEEK KIONG (ass. accountant dan guru 

sekolah tersebut) , 

Pendaftaran tiap2 hari antara djam, 17 — 20, 4-9 

  
  

  
BRATAYUDA" 

Peperangan antara Pandawa dengan Korawa jang heibatnja 

tidak ada bandingannja, selama 18 hari telah gugur 4.000.000 
djiwa, bertempur tjipruk darah diatas lumpur daging manusia. 

Dalam hudjan sendjata, Sri Kresna membuka tabir peladjaran 

dari Bagawadgita jang termashur didunia. Mereka berperang 

lantaran satu sebab, dan ,,SEBAB” itulah jang masih terus 
dipeladjari oleh“orang-orang pandai, karena itu ada ilmu batin 
terbesar mustikanja “Mahabarata. Siapa jang batja buku ini 
akan bebas' dari sengsara, jang terbit oleh karena rasa takut 
akan miskin dan mati. : 

Pesan sekarang dengan poswessel harga 
50 sen. 

TOKO ,ASTAGINA”, Kawatan 146 . Surabaja. i 
Buku tjeritera »RAMADEWA” 6 djilid tamat f 15.— 

f I— ongkos kirim 

A
A
 
N
a
 

N
N
     porto 50 sen. 39-9 
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