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“ea susunan kabinet tidak dapat 'ditjapai, maka Moh. Nat- 

“3 senrarip malam ngeluarkan sebuah komunike jang berisikan 

| kesulitan2 jang dihadapinja dalam melakukan tugas jang diserah- 

“kan kepadanja. 2 

OS Kominike tsb “berbunji Ad. 
“sbb.: se £ : . 

Setelah 15 hari dilakukan usa- 
. ha untuk membentuk kabinet par 

lementer dengan mentjoba segala 
matjam djalan agar mendapat: 
backing dari parlemen, ternjata 

. usaha itu bertemu dengan berba- 
gai kesulitan. Pertanjaan ialah : 
Bagaimana didapat keseimba- 
ngan antara keinginan2 partai? 

| dan backing jang bisa dipertang- 
'gung djawabkan bagi kabinet itu. 
“Telah ditjoba memenuhi keingi 

| nan2 dan tuntutan2 partai2 itu, 
'tapi segalanja itu demikian ber- 
'djauhan, hingga. tidak mungkin 

| dipenuhi. 
— Sebagai usaha terachir 

    

telah 

      

  

    
   

  

karno belum mau menerimanja 
dan meminta, supaja usaha pen:- 

ntukan kabinet saja teruskan 
engan tidak usah terlalu terikat 

     

    

   
    

    

ika . - 

Isaha itu saja teruskan dan ta 
| “Idi pagi telah ditjoba mengadakan 
 “pembitjaraan dan kewadjiban di 
harapkan bisa diselesaikan — da- 
am waktu jang sesingkat2nja. 
“Demikian komunike jang dike- 

kan oleh pembentuk kabinet 

'Moh. Natsir kemarin malam 

   

  

   
   

      

—-. Penjusunan kabinet jang su- 
5 irentjanakan sebagai hasii 

aha Natsir, jang mestinja su- 
bisa — diumumkan kemarin 

Sa 

    
   

   
   

  

   
   

   

  

   

      

   
    

  

  

m, ternjata gagal sama Pa 
. “Dugaan formateur bah- 

wa sesudah portefolio dalam ne- 

Pil Te et 

er mengatakan, bahwa 
kan mengemukakan soal tsb. 

am sidang lengkap P. B. B. 
ad. Dinjatakan diantara factor 

“jang mengingini adanja perdjan- 
'djian itu ialah hal tsb. akan me- 

| rupakan sendjata jang baik untuk 
menghadapi agitasi dan. propa- 
ganda komunis. 

    

Spender lebih djauh mengata- 
kan ia telah mengadakan perun- 
dingan dengan pembesar2 peme- 
rintah Inggeris mengenai soal In 
donesia, Nederland dan Irian dan 
mempertahankan hak2 penduduk 
Irian jang berbeda dari bangsa 
Indonesia serta kepentingan bagi 
Australia dihari kemudian. Ia me 
ngatakan djuga telah membitja- 

akan soal Korea dan Formosa 
. dengan Bevin. 

Sean 

Tenta 
   

     
       

   

  

   

  

    

    

  

    
   

  

   
   

    

  

“Australia 

selesai. : Menge- 

wealth ha- 

| pada presiden. Tapi presiden Su 

da keinginan? dan tuntutan? 

g Korea di katakannj a, 
ia tidak sadja membitja- 

k Pasifik Spender menga- “jang akan datang. 

25 PE 

geri diberikan kepada fihak ke- 
tiga diluar “Masjumi-PNI porte- 
folio lain2 akan lantjar. Tetapi 
ternjata, kesulitan2 lain masih ha 
rus diatasi, Diduga, kesulitan 
lain itu mengenai orang2nja da- 
ri ,,Gabungan Nasional” jang 
akan diserahi sesuatu portefolio. 

(Halim diminta datang. 
Kalau pada kesulitan 3 hari jg. 

lalu Natsir meminta Mr. Assaat. 
sekali inipun kesulitan2 itu dipan 
dangnja hanja bisa diatasi. kalau 
mendatangkan orang kuat dari 
Jogja lagi. Ternjata kemarin si- 
ang M. Natsir minta, supaja dr. 
A. Halim bekas Perdana Menteri 
R.I. segera datang di Djakarta. 

Halim jang kemarin kebetulan 
pergi Semarang, setelah mende- 
ngar permintaan itu terus ke Dia 
karta dan kemarin sore telah me- 
ngadakan pembitjaraan dengan 
formateur, : 

' Hingga tadi malam "KR be- 
lum mendapat kepastian apakah 
Halim akan menerima atau meno 
lak djuga belum diketahui dgn. 
pasti portefolio mana jang akan 
dipegangnja. : 

- 

Dan PSI. 

Lebih landjut didapat ketera- 
ngan, bahwa Harsono-Tjokro- 
aminoto selaku anggauta Dewan 
Pimpinan PSII masih menunggu 
keputusan dari Ketua Dewan 
Pimpinan PSII Abikusno Tjokro 

sujoso untuk menentukan sikap 
jang tegas mengenai korsi jang 
akan diberikan kpd. PSII. Ke- 
pastian dari PSII ditunggu djam 
10 pagi ini. : 
Mengenai kesibukan usaha 

Natsir jang bisa dianggap lang- 
kah paling achir sekarang ini, ma 
ka Prawoto  Mangkusasmito 
angg. Dewan Pimpinan Masjumi 
jang sekarang berada di Jogja 

2g der : adjak membasmi 
propaganda Komunis. 

1 'erintah Australia sekali lihat adanja perdjagdjian perda 

Djepang selekas mungkin, demikian kata menteri L. N. 

a Perey Spender dalam konperensi pers kemarin, 

  

KONGRES PERDAMAIAN JAD. 

DI LONDON. 

Pengurangan umum dilapangan 

persendjataan dan larangan ter- 

hadap bom atom akan diusulkan 
dalam kongres pedjuang perda- 

maian jang akan datang di Lon- 

don, demikian tulis seorang penu 
lis Sovjet jang terkenal, Ilya Eh- 
renbourg, dalam sehuah karangan 

»Pravda?”. 
Dikatakan, bahwa — tuntutan 

Stockholm supaja bom .atom di- 
enjahkan adalah hanja merupa- 
kan tingkat pertama dari kampa- - 
nje perdamaian dan bahwa da- 
lam tingkatnja jang ke-2 akan di- 
rundingkan soal pembatasan per- 
sendjataan dari semua matjam 

| Sendjata dalam komperensi di Lon 
don nanti. - 

| Ehrenbourg selandjutnja meng 
andjurkan, supaja disusun ' syatu 
»buku hitam” dari pada pendja- 

| hat2 perang untuk keperluan pe- 

ikerdjaan pengadilan internasional 

Menurut Ehrenbourg, buku 
hitam” itu harus memuat nama2 
dari semua kaum politisi dan 
wartawan? jang mengandjurkan 

. dipakainja bom atom ataupun di- 
mulainja suatu peperangan. (Ant. 

Ts 
Mn Ia tag P5 smg 

  ata 

1 ak . : usah terlalu | terikat 

Sesudah mengadakan pembitjaran dengan presiden Sukarno 

"12 partai sampai djam 1 malam kemarin dulu, tapi hasil 

an partai - partai 
an usaha ! 

siang ini akan berangkat ke Dja- 
karta, karena sangat diperlukan 
oleh formateur. 

Diduga, andaikata Natsir ber- 
hasil dalam perundingannja de- 
ngan PSII, Halim dan ,,Gabu- 
ngan Nasional”, kabinet kema- 
rin bisa diumumkan siang ini. 

Djuga Mr. Susanto kemarin 

bertolak ke Djakarta atas unda- 
ngan DP PNI. : 

Gangguen keamanan 

daerah Bandung: 
F. W. Neijhof admnistrateur 

Bank Rakjat Indonesia Bandung 

malam Minggu jang baru lalu te- 

lah ditembak mati oleh seorang 

beruniform jang dengan  paks: 

meminta kuntji brankas bank 

isb. 

Rupanja Neijhot mempertahan 

kan diri dan ditembak mati oleh 

perampok itu jang kemudian me- 

larikan “diri, sesudah merampas 

arlodj' Neijhof. 

Pertjobaan — merampok 
digagalkan. 

Malam Minggu jang baru Ja- 
lu digang Kompasianto  Djalau 

Raya Barat Bandung terdjadi per 

tjebaan perampokan atas per 1 

san seorang perempuan bini O.H. 
H. Atas teriakan O. H. H. pendu 

duk datang memburu tapi peram 

pok2 sudah melarikan diri. Po- 

lisi dan C. P. M. pun datang dan 
dapat menangkap 2 orang jang 

ditjurigai. Ant. 
  

Darmasiswa pela 
djar2 di L.N. 

Mengenai darmasiswa kepada 

mahasiswa2 untuk beladjar di 

luar negeri oleh Kementerian P.P. 

K. (RIS jang lampau) telah dite- 

tapkan suatu peraturan. Antara 

lain untuk menuntut peladjaran di 
negeri Belanda ditetapkan tundja- 

ngan sebanjak f. 200,— nilai 
wang Belanda sebulan untuk pela- 

djaran- pada Perguruan Tinggi 
dan f. 150,— nilai uang Belanda 

sebulan untuk peladjaran pada se 
kolah lain2nja buat seorang pela- 
djar. Sebelum berangkat keluar 
negeri mahasiswa itu menerima se 
djumlah uang untuk pembeli pa- 
kaian, demikian djuga setibanja 

“dinegeri tempat beladjar itu. 
Uang " jang  diterimanja 
lum  belangkat - ditambah  de- 
ngan uang jang diterimanja sete- 
lah sampai tidak boleh melebihi 
f. 200,— nilai uang Belanda, se- 

dang biaja selama dalam perdja- 
lanan disediakan uang sebanjak 
i. 50,— nilai uang Belanda buat 

seorang peladjar. Ant. 

  

Reorganisasi kepolisi- 
“an di Sumatra 

Dari kalangan kepolisian Suma 
tera Timur didapat kabar, bahwa 
reorganisasi kepolisian akan dapat 
diharapkan pada pertengahan 
September ini. Lebih djauh dibe- 
ritakan, bahwa kepala kepolisian 
Sumatera Timur kini berada di 
Bukittinggi untuk melikwidasi 
tjabang kepolisian di Sumatera. 

Menurut kalangan itu kepolisi- 
an di Sumatera akan dipetjah 
hingga terdapat djawatan kepoli- 
sian Jadonesis ditiap2 propinsi, 
sedang sebagai overkopping dari 
segala “jawatan kepolisian di 
tiap2 propinsi akan diadakan ge- 
westelijke inspeksi jang akan ber- 
kedudakan di Medan Ani. 

     

sebe ' 
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| BELASUNGKAWA KE CAIRO. 

Berhubung dgn wafatnja rektor 

Al Azhar, University Cairo, His 

Eminence Prof. Sheikh Maamw: 
Shinnawi pada hari Senen dalam 
usia 74 tahun, maka kemarin rek 

tor University Islam di Jogja. 
Prof. Kahar Muzakkir mengirim- 
kan kawat belasungkawa kepada 
University Al Azhar. 
Prof. Sheikh Maamun almarhum 

diangkat djadi 
University pada th. 1948 sebelum 
itu meridjadi guru besar pada 
faculteit hukum, anggauta ma- 
djelis ulama tinggi dan anggauta 
madjelis istana keradjaan Mesir. 

  

PEMUDA ATJEH TINDJAU 
KAWAN2NJA. 

S. IL Amin anggauta pengurus 
dewan perdjuangan rakjat Atjeh 
jang berkedudukan di Kotaradja, 
hari2 ini berkundjung ke Jogja 
utk. menindjau keadaan. Lk. 80 
pemuda2 Atjeh jang baru2 ini ti- 
ba di Jogja untuk melandjutkan 
pefadjarannja dipelbagai sekolah 
menengah dan tinggi. 
Menurut keterangannja, dari 

djumlah itu 20 telah beladjar pa- 
da Universiteit Islam, 12 di Uni- 
versiteit Gadjah Mada, -10 di: 
SMA Negeri, 2 disekolah guru 
hakim Islam dan lain2nja masih 
menempuh udjian masuk pelbagai 
sekolah menengah. (Ant.). 

rektor Al Azhar ' 

  

Masjumi tidak membatasi 
Natsir ! 

Irian pasti masuk program. 
Natsir menghendaki kabinetnja dim waktu setjepat2nja.” Utk pe- 

njelesaian soal2 dalam negeri, sehingga Natsir tidak ingin memba 
tasi kabinetnja pada orang partai sadja. Demikian  Prawoto 

Mangkusasmito kepada ,,wartawan "KR" tadi malam. 
. 

Natsir menginginkan, agar da- 
lam kabinetnja nanti menteri2nja 
sanggup berdiri dan djatuh ber- 
sama2 dan mengerdjakan, soal? 
sulit bersama2 djuga. 

Oleh Prawoto selandjutnja di- 
kemukakan, bahwa kabinet RIS 
dan RI sudah kelihatan perbeda- 
annja jang djauh. Dalam kabi- 
net R.I. ada ' teamwork, sedang 
dalam kabinet RIS tidaklah demi-” 
kian. Hingga dalam beberapa 
hal usaha2 kabinet RIS tidak se- 
bagaimana jang direntjanakan. 

Kesulitan2. 
Mengenai kesulitan2 

membentuk kabinet, Prawoto me 
njatakan, diantaranja ialah me- 
ngenai tjara memenuhi sesuatu 
tuntutan. Misalnja, kalau satu 
golongan dipenuhi tuntutannja, 
susunan djadi berobah. De- 
ngan demikian lain golongan ku- 
rang puas lagi. ' Djadi kalau pun 
ada backing jang kuat, tetapi 
komposisi kabinet tidak baik. 

Sedang pada dasarnja Natsir 
tidak menginginkan  kabinetnja 

  

Kabinet Irag meletakkan 
djabatan. 

PM 
njerahkan 

Sayid Tawlik Suwaidi dari Irag ketika hari Sapiu me- 
permintaan berhenti kabinetnja kepada pemangku dja 

batan mangkubumi, Emir Z-id Ibn al Hussein. 

Sementara 'itu djurubitjara ke- 
menterian luar negeri tidak mau 
'nenjebut alasan permintaan ber- 

me SAE SRS “Aja sKAR & 
Fenu tadi. 

Djenderal Nouri cs Said Pa- 
sha, pemimpin Partai Uni Kon- 

  

PUTUSAN PSSI. 
Pertandingan ketiga kesebe- 

lasan Surabaja melawan Ban- 
dung berkesudahan 0—2 untuk 
Bandung, Bandung mendapat pia 
la dari kol. Gatotsubroto sebagai 
djuara. 

Keputusan kongres PSSI an- 
taranja kedudukan Djakarta, ko- 
misariat luar Djawa di Medan, 
Makassar, Bandjarmasin. Pani- 
tia anggaran dasar ketua Kesi- 
mun, penulis Hertogh dibantu 3 
anggota. 

Dasar PSSI amateurisme. Se- 
mua perikatan sepakbola sedikit- 
nja 5 anggota disatu kab. dapat 
mendjadi anggota. Ketjuali per- 
tandingan kedjuaraan Nasional 
jaitu pekan olahraga 2 tahun se- 
kali dari POR! dan pertandingan 
resmi internasional jang hanja da 
pat diikuti warganegara Indone- 
sia. Maka semua pertandingan 
PSSI dibuka untuk semua ang- 
gauta pemain dalam lingkungan 
PSSI, 

Berusaha selekasnja : 
Mendjadi anggauta FIFA 

menjiapkan kesebelasan untuk 
Olympiade Asia bertempat New 
Delhi dengan pertandingan pemi- 
lihan, seluruh Indonesia terbagi 
Sumatera 1 distrik, Djawa 3 dis- 
trik, Sulawesi 1 distrik, Kaliman- 
tan 1 distrik. 1 Distrik paling 
banjak mengirimkan dua kesebe- 
lasan, bin. Nopember kesebela- 
san 2 distrik dikirimkan ke Dja- 
wa untuk dipilih. 

PUTUSAN PASI 
PORI -bagian Atletik berna 

ma Pasi mengambil putusan 
membentuk satu organisasi per- 
satuan Atletik seluruh Indonesia 
bernama Persatuan Atletik Se- 
luruh Indonesia disingkat PASI. 
Turut berlomba dlm Asian Olym 
pic Games '50 di New Delhi. Pe- 
milihan pemainnja dilaksanakan 
didalam bln Oktober, pemilihan 
pusat Desember 50 harus sele- 
sai. Pasi -mendjadi anggauta 
PORI dan akan minta : 
Masuk international amateur at- 
letik federation. Menundjuk dr 
Abdul Azis Saleh, Nurbambang, 
Subijono dan Jusmanadi sebagai 
penjusun pengurus besar dengar 
ketentuan dr. Azis selaku ketua, 

2 #- 2 

“ru, dan ia 

stitusionil, menurut pendapat-ka- 
langan diplomasi mungkin akan 
diserahi pembentukan kabinet ba 

apada hari Senin telah 
berangkat ke Londen untuk meng 
hadap mangkubumi Emir Abdul 
Hlah jang sedang mengundjungi 
kakaknja. . 

Menurut kalangan jang menge 
tahui, perobahan kabinet tadi di- 
sebabkan oleh perselisihan  pa- 
ham: satu pihak menghendaki 
adanja pemerintah jang kuat dan 
bersatu, jang bisa mendapat ke- 

» pertjajaan didalam negeri dan da 
ri negara2 Serikat Barat, teruta- 
ma mengenai pertahanan, akan 
tetapi dengan tidak menjerah da- 
lam soal2 mengenai .,tjinta2 na- 
sional. — Ant-Rtr. 

  

17 PESAWAT TERBANG AME- 
RIKA DITEMBAK DJATUH. 
-— Meriam2 penangkis serang- 

an udara Korea Utara telah tem- 
bak djatuh 17 pesawat terbang 
Amerika antara tanggal 25 dan 

29 Augustus diberbagai tempat 
difront dan sebuah pesawat pem- 
boru diatas Wonsan ketika tang- 
gal 2 September, kata komunike 
tentara Korea Utara pada hari 
Minggu pagi. (Ant. NCNA), 

PANITYA AKSI ANTI SWA- 
PRADJA BALIK PAPAN. 
Baru2 ini atas inisiatip Partai 

Murba tjab. Balikpapan telah 
kumpul - perwakilan-perwakilan 
partij2 politik dan serekat2 bu- 
ruh, 

Dalam permufakatan telah di- 
setudjui membentuk satu Panitya 
Aksi Anti Swapradja dengan su- 
sunan pengurusnja : Sastro Sujit- 
no ketua Partai Murba. Husien 
Jusuf wk. ketua Partai Murba. 
Manan Effendie Penulis I S.P.K. 

Pindjaman Nasional 
diperpandjang 

Dalam kawat menteri keuangan 
RI demisioner disebutkan hahwa 
pendaftaran pindjaman nasional 
dan promesse tahun 1948 jang se- 
mula ditentukan ditutup pada 
31 Augustus, diperpandjang lagi 
sampai tg. 30 Sept. 1950. Sebagai- 
mana diketahui pendaftaran di- 

mulai pada 1 Djuni jl. kawat tsb. 
disampaikan kepada semua gu- 
bernur di Djawa dan Sumatera, 
bank tabungan pos Djakarta, 
bank Surakarta di Solo, bank ne- 

gara Indonesia 
Indonesia di Djakarta, Ant. 

  

dalam ' 

dan bank rakjat 

itu terlalu besar. 

' Dikembalikannja mandaat ke- 

pada Presiden jang kemudian di- 

serahkan kepada Natsir lagi, ti- 

dak mengubah usaha selandjut- 
nja untuk membentuk kabinet, te- 

tap mendasarkan pada sjarat: pa-» 

ra menterinja bisa bekerdja ber- 
sama dan mendapat backing dari. 

parlemen. Hanja dengan demi- 

kian penjelesaian dalam negeri se 
tjepat2nja bisa tertjapai, 

Natsir tidak usah undang 
dewan pimpinan. 

Mendjawab pertanjaan Prawo 

to menjatakan, bahwa oleh Der 
wan Pimpinan Masjumi telah di- 

tundjuk beberapa - orang untuk 

membantu sdr M Natsir hingga 

tidak perlu tiap2 waktu mengun- 

dang rapat Dewan Pimpinan, dji 

ka ada perobahan situasi. -2 

Djadi seperti keadaan seka- 

rang, dimana ada perobahan si- 

tuasi, M. Natsir tidak perlu me- 

manggil Dewan Partai bersidang. 

Irian pasti masuk program 

Natsir. x 

Mengenai soal Irian, Prawoto 

mengatakan: ,,Saja rasa didalam 

konstellasi keadaan seperti se- 

karang ini tidak ada kabinet jg. 

tidak memasukkan soal Irian ke- 

dalam programnja”. e 

Halim mungkin duduk. 

Berhubung dipanggilnja dr. A. 

Halim oleh formateur  Prawoto 

menduga, sebagai orang bekas 

Perdana Menteri dia tentu diang- 

gap berharga sekali adpis2nja. 

“Kemungkinan dia diadjak duduk 

dalam kabinet, djuga mungkin. 

Karena semua keadaan meng- 

hendaki penjelesaian dengan se- 

gera, diharapkan setjepat mung- 

kin kabinet segera bisa dibentuk. 

Demikian Prawoto. 

it PERUSAHAAN BIS BUKA 
LAGI. 

Sebeias perusahaan. Bis “telah 

mengadakan hubungan untuk u- - 

mum antara berbagai tempat di 

daerah dan keluar Kedu. Perusa- 

haan bis tersebut ialah : Adam 

dengan route Magelang — Wono 

sobo — Magelang — Semarang. 

Trimurti Magelang — Tempel. 

Permadi : Magelang — Bando- 
ngan — Klegen. Emto : Tjilatjap 

— Wangon — Gombong. Amri : 
Magelang — Jogja — Kutoardjo 
— Jogja — Magelang — Kuto- 
ardjo. Pendowo Lima, dalam 
pertjobaan djurusan belum diten 
tukan. 
-— Magelang — Parakan. Hwa 
Yoe : Magelang — Kutoardjo — 
Gombong. Nasional : Jogja — Se 
marang. Madju : Magelang 
Salaman — Borobudur — Mun- 
tilan, Petram: Jogja —  Sema- 
rang — Jogja — Kutoardjo. - 

Tarip rata2 1 km. f. 0.10 un- 
tukrdjalan jang kurang baik dan 
naik turun, sedangkan untuk dja 

lan jang baik seperti djurusan 
Semarang kl. 1 km. f. 0.05. 

    

    
— Pemogokan kaum buruh pe 

labuhan di Antwerpen,Geni dan 

Brussel, jang meliputi hampir“ 
20.000 orang, ketika hari Senin “ 
telah berhenti dan mereka beker- 
dja kembali. : 
Pemogokan2 jang dimulai ba 

(gerakan anti-Leopold ketika tang 
gad 28 Djuli itu, kemudian dite- 
ruskan sebagai pemogokan untuk 
menuntut upah jang lebih tinggi. 
setelah Radja Leopold turun dari: 
tachta. 

— Hari Buruh Amerika, jan 
djatuh pada tanggal 4 September, 
oleh A.F.L. (Federasi Buruh A- 
merika) dan €.1.O. Kongres Or- 
ganisasi2 Industri) dipergunakan 
untuk mengadakan pidato2 jang 
bersifat anti-Komunis, 

£ NOMOR 200 — TAHUN VI...“ 

Garuda Seto : Semarang ' 

  

   

  

      
   

      

   

    

   

 



    

   
   

   

          

   

    

   

    
   

  

   

          

   

    

   

   

  

    

   

  

   

   

  

   

      

   

          

   
   

          

   

  

   

    

   

          

   

    

    

  

   

   

  

    

   

      

   
   

      

    

    
   

          

   

  

   

Kadir dalam , lukisan dengan ru- 

2 melukiskan bahwa siswa keturu- 

| man India ini, menjintai jang serba sen- 
limana manusia ta” terpisah lagi da 

a bumi dan langit, dimana manu- 
dapat berdiam dan hidup jg damai, 

Mukarsono dengan rumah di 
ag” melukiskan wplastik” jang 

perspektif dan coloriet (war 
seimbang, sama kuatnja mau- 

un indahnja untuk melahirkan alam 

S tentt- seni rupa jang dewasa, meskipun seba- 

. pa 'siaw rig. muda jang baru iber- 

   

peminat seni rupa di disebabkan 
Fan 

    

  

Sdr. Walujo Djati melukiskan alam 

kis idone. a. sebagai tirai, dua dimensional. 

ngkan, bahwa seba- Pohonnja - ta” usah membulat, rumah 

jang diharapkan rumahnja ta” usah dimasuki, gunung. 

xgannja, 'berhalangan datang .... —nja ta usah kita daki, karena semua itu 

mi jang tak dilupakan diandang, njatasnjata pohon, rumah dan gunung 

(dinding jang pertama, penuh “jang indah karena 'kesungguhannja, 
jang -mula- hendaknjalah djangan kebanjakan dira- 

guragukan bahwa jang dilihat oleh dji- 

".. wanja itu, mungkin hanja . pohon”, 

“rumah” dan gunung” dari sebuah de- 

tihan or, “dalam toneel sadja. He 

e 53 Sriharto melukiskan ,,halaman 

“sekeliling rumah” dengan kesadaran dji 

« 1ng- wa jan sempat menjaksikan tiap nuan- 

interesant.- 3 Aa ce warna, disebabkan bentuk-bentuk 

: 'orang” oleh Mr. X, »Sirene” coleh — daun, rumput dan mega jg masih tju- 

5  »Bakjak” oleh Santosa, ,,mo- kup menerima penerangan, dari sinar- 

duduk” oleh Rulia Bh wAty” | sinar matahari. 

“3 , Bertentangan dengan beberapa luki- 

  

    

  

    

“dari sudut ini ade” 
usah diterangkan, ka- 
kesenian adalah tu 

  

Didapat kabar 

an dibagikan dengan pertjuma 

dalam gabungan tersebut. 

is. Selandjutnja dapat dikabarkan 

kese' “bahwa keataa Gabungih Koperasi 

ir 1 ndonesia, Eddywan te 

lah merundingkan dengan pembe- 

sar2 Kementerian Kemakmuran 

kemungkinan2 untuk memoderni- 

| sir usaha penangkapan ikan Jaut. 

—. Eddywan dim pertjakapan dgn 

wartawan kita itu mengatakan 

bahwa ia merasa penuh harapan 
akan kemadjuan perikanan di In- 
donesia. Dikatakannja salah satu 
djalan fang segera mesti didjalan 

“kan untuk menambah hasil pe- 

nangkapan ikan ialah mengada- 
kan motrisasi pada perahu2 nela- 

” atau jang 
bermain sandiwara,- 

Jak 'ber-dasi, dalam alam se- 

bahwa dalam organisasi itu terga- 
bung 200.000 melajan dan organi- 

Ata getar & sasi tsb. mengawasi 100 tempat 

tentu kurang memuaskan, sebab ku- “pelelangan ikan. 
ta, igak abstrakt, negatif. Ku- : 

etel, positif dalam satu arti: na- Anggauta nelajan jang sudah 
tergabung kini adalah nelajan2 di 
Djawa dan diharap tidak lama 

| lagi djuga nelajan2 diseluruh ke- 
pulauan Indonesia akan tergabung. 

| didalamnja. . 

“Ditanja tentang hasil ikan laut 
setiap tahun jang sekarang telah 
tertjapai ada 60 djuta kg., dan 
menurut renijana agar kebutuhan 

- penuh kejakinan 
| kekuasaan sipil, maka segala 

berhenti dan apa jang djadi idam 

- ketertiban, kemakmuran dsb. 
2  sajang sekali sebab apa jang 

idaman belaka, seb 
rang, bahkan sebaliknja. 

Dalam tempo 2 atau 3 bulan 
- sebelum peperintahan diserahkan 

pada pemerintah sipil keadaan 
diseluruh Priangan sedikit telah 

“reda, bukan ratus atau ribu ang- 

ta gerombolan jang telah dapat 

“ditangkap dan tidak sedikit pula 

seorang anggo- 
nama Adeng di 

a ada beberapa ratus 
ja ng mengikuti 

jan. Selandjutnja diterangkannja : 

Ketika daerah Priangan masih dalam 

umumnja orang mengharap dengan segera dihapuskannja  peme- 

— rintah militer dan diganti dengan pemerintah sipil 

'bahwa setelah daerah Priangan 

dengan sukarela, 

menggabung- pada 

nd protes 
uslan. 

setelah membatja dan mendengar 
| kan uraian2 tentang pemetjatan 
“atas dirinja saudara2 S. Wardjo, 
Sumarto (Mandur Hotel Merde- 
ka) dan Djazuli (Kep. Bag. Re- 
sepsi Hotel Merdeka). 

Memutuskan : 

Memprotes tindakan Direktur 
Honet Pimpinan Hotel Merdeka 
(Sdr. H. Tjipto Ruslan) tersebut 
dalam suratnja No. 3/3 Dir./da- 
rurat dan No. 4/4 Dir./ 50 daru- 

rat. : 
  

san Sdr. Widajat jang setengahnja 

agak kurang mendalam, dalam lukisan 

Kaliurang Sdr. tsb. mendapatkan suatu 

realiteit jang dapat tertangkap oleh dji- 

wanja. dengan perspektif maupun warn 

jang unik, tersendiri. 

Sdr. Eddy melahirkan Tukisan 

meskipun manis raempunjai keindahan 

dan kematangan jang istimewa. 

Kemudian : 

»Parangtritis” dari Sdr. Firdaus melu- 

kiskan keluwesan dan dhanme, keindah- 

an jang aristokratis. 

Pula Sdr. Sidarto mempunjai keme- 

nangannja ,Dipanttai”, jang dapat me- 

lukiskan orang-orang berkerumun  di- 

pantai laut dengan terangnja dari dja- 

rak jang agak djauh. 
Tentang dinding ke-empat : 

Sdr. Ruli menghasilkan lukisan jang 

modern, Aty mentjoba melukiskan se- 

luruh kedjiwaannja, Widajat — menun- 

djukkan hobbynja melukis dekoratif, 

dan Sdr. Sidarto menang dengan tenang. 

Achirnja, ASRI sudah berusia 6 bl. ! 

jang 

Gabungan koperasi perika- 
F3. non Indonesia 

(Oleh koresp. 
bahwa baru? ini Pemerintah telah memberi- 

| kan kredit berdjumlah f 1.000.000 pada Gabungan Koperasi Peri- 

kanan Indonesia dengan maksud untuk memadjukan usaha Gabung 

| an tersebut guna kepentingan kaum nelajan. Ketjuali itu dengan 

bantuan dari Palang Merah Indonesia, Gabungan Koperasi itu mem- 

“beli 80 units verbandtrommel berharga f. 6000.— jang kemudi 

K. R. Djakarta). 

pada para nelajan jang tergabung 

ikan untuk penduduk diseluruh 

Indonesid dapat dipenuhi mesii 

tertjapai hasil penangkapan ikan 

tota) berdjumlah 1.400 djuta kg. 

ikan. 

  

HAPUSKAN SWAPRADJA 
KUTAI. 

Dewan Tjabang Partai Nasional 

Indonesia Samarinda menentukan 

sikap: 5 

“1. Tidak menjetudjui adanja Da 

cerah Swapradja Kutai menurut 

putusan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia tersebui 

— diatas. 
Berhubung dengan itu tidak 

akan turut duduk dalam Papi 
tra Penjelenggaraan Penjusun 
Dewan Perwakilan Rakjat Da- 
erah Swapradja Kutai dan se- 
bagai akibat dari keputusan 

“itu tidak akan turut pula dim 
Dewan Perwakilan Rakjat Da 
erah tersebut. La 

Pendirian ini berdasarkan alas 
an, bahwa kedudukan Swapradja 
adalah menjalahi revolusi Nasio 

nal Indonesia jang tegas2 bertjo- 
rak anti imperialisme, dan keda- 
lam bersifat anti sisa2 kolonialis- 

me dan feodalisme. 

"2
 

ba Priangan setelah ditangan sipil 
ja Kekatjauan tetap meradjalela 

kekuasaan militer 

: dan orang 
berada dalam 

kekatjauan dengan segera akan. : 

idamannja  jaitu keamanan, 
akan segera berwudjud. Tetapi 

djadi idaman penduduk, apa jang 

djadi tjita2 pemerintah, hanja tinggal dalam tjita2 dan idam- 

sebab segala kekatjauan bukan semangkin ku- 

Selama bulan Agustus, atau 

setelah daerah Priangan kembali 

berada ditangan pemerintah sipil, 

keadaannja kembali panas. Pe. 

'rampokan, pentjulikan, serbuan, 

bakar rumah, bunuh orang dll. 
kembali mendjadi djadi.. Hal 
ini kita dengan mudah dapat me- 

ngerti, karena setelah segala ke- 
“kuasaan berada ditangan peme- 
rintah sipil, maka tidak heran 
kalau pendjagaan dari fihak TNI 

sedikitnja telah - dikurangi dan 

'diantaranja tidak sedikit pula 

kat Buruh Grand Ho . #5 

tel Jogjakarta pada tgl. 3-9-1950 ' 
Seperti diketahui, — beberapa 

opsir tinggi dari kalangan FDR 

tempo hari, sewaktu peristiwa Ma, 

diun, telah dikenakan hukuman 

- militer oleh “pemerintah. 
Dari kalangan jang mengetahui 

kita dapat kabar, bahwa : 1. Su- 

kono Djojopraktikno, dulu Sekre 

taris Djenderal Kementerian Per- 

tahanan sewaktu Mr. Amir djadi 

menterinja, kuburannja ada di 

Wonogiri: 2.Jusuf Bakri, Letnan 

kol. TNI bag. Masjarakat, dikubur 

di Patjitan: 3. Sjamsudin Musanif, 

Letnan Kolonel Pepolit, dikubur 

di Baturetnos dan 4. Suwitojo, 
Majof, kuburnja berada di Batu- 

retno djuga. 1 

| Sugeng cs. di T jalamadu. 
Selain itu dikabarkan pula, th 

diketahui, bahwa djinazah2 dari 

Sugeng es. telah dikubur di Tja- 

lamadu. Para keluarga dari Su- 

geng cs telah mentjoba membong 
kar kuburan tsb. dengan maksud 
untuk diputar djinazah2nja. Tapi 
ternjata, bahwa kuburan itu telah 
kosong. Didalamnja kedapatan se- 
potong tulang, jang menurut kete- 
rangan dokter adalah tulang ker- 
bau. 

Selandjutnja diterangkan oleh 
' kalangan tersebut bahwa beberapa 

banjak djinazah2 korban2 peristi- 

Wa itu, dari kedua belah pihak, 

jaitu pihak pemerintah dan pihak 
FDR di Pati dan Bodjonegoro, 

oleh jang berwadjib disana telah 
dipindahkan tempatnja ke Taman 
Pahlawan. (B.S.) 

KESEMPATAN NAIK HADJI 

DG. KAPAL TERBANG. 

Tentang kesempatan naik hadji 

dengan pesawat terbang, lebih 

djauh Panitya Hadji Indonesia 

mengumumkan sbb: , 

Berangkatnja kapal udara jang 

akan membawa djemaah ketanah 

sutji (ke Mekkah — Red.) dari 

Djakarta paling awal pada tg. 11 

Sep. jad. dan paling achir pada 

.tg.15 Sept. 1950, dengan 2 a 5 ka- 

“pal terbang. Waktu jang dibutuh- 

“kan kira2 I4& a 17 hari pulang per 

“gi tergantung dari hari berangkat 

nja. Perongkosannja kira-kira 

£ 8500.— (minimum) belum ter- 

hitung ongkos2 di Indonesia (ki- 

  

ra2 f 2000.—) djumlah ini harus 

segera dikirim dengan wisel dgn 

alamat Panitia Hadji Indonesia 

Pusat di Djakarta (Djalan Merde 

ka Utara No. 7). Ant. 

  

WAKIL KETUA DPR SURA- 

“5 KARTA. 

Didapat kabar, bahwa dewan 

perwakilan rakjat Kotapradja Su 

rakarta pada pertengahan bulan 

ini akan melangsungkan sidang- 

nja. Diantara atjara jang terpen- 

ting ialah mengisi lowongan kur- 

si Wk: ketua badan executief. Se- 

perti diketahui kursi wk. Ketua" 

jang dulu diduduki oleh Mr. Su- 

djak telah lama lowong. Ant. 
  

KOTA SOLO DIPERLUAS. 
Pada tg. 9-9 jad. di Balai Kota 

Surakarta akan dilangsungkan pe 

njerahan resmi dari pemerintah 

demisioner keresidenan kepada 

pemerintah Balai Kota Surakarta. 

7 Buah kelurahan akan dimasuk- 
kan pula dalam daerah kota So- 
lo untuk memperluasnja. Kelura- 
han2 tsb, dulu masuk dalam ka- 
tjamatan Tjolomadu dan Gon- 
dangredjo. Ant. 

Hari Raya Islam th 1951 
Panitya Hisab untuk menetap 

kan hari2 besar Islam untuk ta- 
hun 1370 H. atau 1951 M. jang 
ditundjuk oleh Kementerian Aga 
ma telah selesai dan melaporkan 
hasil pekerdjaannja sebagai be- 
rikut : 
HARI RAYA ISLAM UNTUK. 

TH. 1951 DJATUH SBB.: 

Mi'radj Nabi s. a. w. 27 Radjab 

1370 4 Mei 1951 

1..Ramadhan 1370 6 Juni ,, 

Nuzulul @ur'an 17 Rama- 

  

— dhan 1370 22 Juni ,, 
"Aidil Fitri 1 Sjawal 

1370 5/6 Juli » 
'Aidil Adha 10 Zulhid- 

djah 12 Sept. 1951 

1 Mucharrom 
1371 H pe OKE 33 

Asjura (10 Muchar- 
rom 1371 H tl—bDee-s, 

Penetapan resmi dari Menteri 

Agama selandjutnja akan menju- 

sul. 

Pelaporan ttg Export Mendaki. 
Menurut: keterangan “sementara dari Kafitor Urusan Export 

dari Kementerian Kemakmuran, nilai pelaporan export dalam bulan 

Agustus telah melampaui angka tertinggi jang telah tertjapai da- 

lam bulan Mei. 

Berpangkal pada pelaporan ex- 

port rata2 sebulan dalam bagian 

kedua tahun 1949 - 100, maka 

perkembangannja dalam tahun 

1950 adalah sbb. : 
Djanuari 14396. Pebruari 68740. 

Maret 13796. April 18740. Mei 

2439e. Djuni 1959c. Djuli 18576. 

Agustus 31896. , 
Angka rata2 buat masa Djan./ 

Agustus 1950 berdjumlah 1857o 

dari angka rata2 sebulan dalam 
bagian ke 2 dari tahun 1949. 

Pelaporan export dari K. U. E. 

ini tidak termasuk sertifikat - de- 

viezen dan selandjutnja tidak ter- 
masuk export minjak tanah dan ti 
mah. : 

pos2 TNI jang dikosongkan. Dan 

dengan begitu maka tidak heran 

pula, kalau dari fihak “gerom- 

bolan dengan seketika pula kem- 

bali mendjalankan aksinja, kare- 

na jang ditakuti“ oleh mereka, 

kini telah kurang. 
Rakjat di daerah2 jang. ka- 

tjau, bukan karena tidak insjaf, 

bukan karena tidak berani berha 

dapan dengan gerombolan, tapi 

kalau mereka hanja mempunjai 

sendjata bambu runtjing sadja 

atau paling istimewa golok, se- 

dang fihak gerombolan mempu- 

njai sendjata lengkap. 
Selama bulan Agustus teruta- 

ma pada hari ulang tahun ke V 

proklamasi kemerdekaan di ber- 

bagai tempat didaerah Priangan 

terutama di utara Garut sampai 

sekarang terus terdjadi segala 
peristiwa jang menjedihkan. Di 

daerah Leles pernah terdjadi pa 
da satu malam pertempuran di- 
beberapa tempat, pernah pula 
terdjadi pembunuhan terhadap 
penduduk setjara besar-besaran: 
didaerah ketjamatan Limbangan 
(Sambung lihat hal. 4) 

“ 

Angka2 ini adalah suatu baja- 

ngan tentang export jang akan di 

lakukan dalam bulan2 jg. akan 

datang, dan tidak mengenai ex- 

port jang telah terdjadi seperti jg. 

terlihat pada keterangan dari kan 

tor Pusat Statistik. Ant. 

  

Perk. Theosofi Tib. 

Indonesia dibentuk 

Tanggal 2 dan 3 bulan 9, di Se- 

marang tlh. berlangsung buat per- 

tama kali sedjak petjah perang 

dunia ke II, Rapat Umum Perhim 

punan Theosofi Tjabang Indone- 

sia, dengan mendapat perhatian 

bersemangat sekali dari Lodji2 

dan Sentrum2. : 

Dalam Rapat Umum itu al. di 

putuskan nama Perhimpunan 

Theosofi Tjabang Indonesia” se- 

bagai penggantian nama .Neder- 

landsch - Indische — Theosofische 

Vereeniging” dulu, dan dibentuk 

Pengurus Besar baru jang tersu- 

sun atas : Sdr. Sumardjo, sbg. 

Kusumodihard jo,” Sudarga. Ma- 

ngunkawatja, Ong Soe An, Su: 

kedua dengan anggauta2 PB: sdr2 

broto, Tan Bing Ocn. A.J.H. Van 

Leecuwen, Van Brakel, Seryadarma 

dan Kumarasamy. 
  

BADAN PENAMPUNGAN DI 
5 SOLO. 

| Didapat kabar, bahwa Kemen: 
terian Pembangunan Masjarakat 
Djawa Tengah pada tg. 8-9 jad. 
akan mengadakan konperensi di 
Semarang untuk merundingkan ' 
tentang usaha? penampungan ba- 
gi para geratienaliseerden dan 
para  gedemobiliseerden.. Bagai 
mana akan wWudjudnja penampu- 
ngan itu nanti, masih belum di- 
(lapat suatu gambaran jang pasti. 

Ant, 

HASIL UDJIAN PENGHABI- 
SAN S.M.P. : 

Lulus pertama S.M.P. Pendidi- 

kan Tjahja Muda bagian B (Il- 
mu Pasti) tahun 1950 : 

IL: Udjian Sekolah 
examen): Djumlah jang 
udjian 12 jang lulus 8. . : 

Extranae 15 diantaranja lulus 11. 

HI. Ujian Negeri: jang turut 
udjian 9 orang. Djumlah — jang 

lulus 6. | ae 3 

(school- 
turut 

  

.- - & 

MELIHAT2 PERTANIAN . . 
RAKJAT. 

Baru2 ini rombongan Djawatan 
Kemakmuran mengadakan penin- 
djauan ke Kap. Samigaluh. Kulon. 
Progo. : 

Rombongan tadi terdiri dari : 

I. Bg. Madjallah Ekonomi. 2. 
Djawatan Pertanian Daerah dari 
Kabupaten. 3.- Bag. Perkebunan. 

4. Bg. Perikanan. . 
Adapun maksud tindjauan tsb.. 

ja'ni meliha#?. usaha “pertanian, -. 
perkebunan, perikanan Rakjat di 
Samigaluh. 

E
L
 

Aa 
Ke
na
. 

  

SIDANG PLENO P. P. D.I. 
Tgl. 3-9.1950 Cd. P.P.D.I. (Per 

satuan Pamong Desa Indonesia) 
di Jogjakarta mengadakan sidang 
pleno bertempat di Gowongan- 
kidul Jogjakarta, didatangi oleh 

semua Tjabang2 seluruh Daerah 
Jogjakarta dan pula dapat kun- 
djungan dari utusan Pengurus- 
Besar jang berkedudukan di Ma- 
lang. Sg 
  

Siaran RRI Jogja 
REBO 6 SEPTEMBER 1950. 
13.45 Hiburan siang ORJ. Po- 

17.05 Taman Kepanduan 

  

  

niman. 

“oleh: Pandu Rakjat Indonesia 
Tjb. Mataram. 18.20 Peladjaran 
Sastra oleh ,,Raksi Seni”. 20.15 
Sekitar Kesenian Kita. 20.30 Ma- 
lam Maraju oleh Keluarga ORJ. ata 

21.20 Ketoprak Mataram. 
Tutup. 

2000 DEMOBILISIR DI KEDU! 

Antara” mendapat kabar daa er 
kalangan resmi bahwa kini telah 
diadakan demobilisasi tentara 
peladjar didaerah Kedu sebanjak 
2000 orang. Mereka tsb. akan di 
serahkan kepada djawatan pem- 
bangunan masjarakat. Mereka 

24.00 | : 

  

   

jang termasuk afgekeurden akan Et £ 

mendapat tundjangan selama ti- “ 
ga bulan sebesar pokok. gadjih.. 
Mereka jang termasuk golongan 
overtollig goedgekeurden akan - 
diberi tundjangan selama lima ta 
hun berturut2 delapan puluh per 
sen hingga empatpuluh persen 
dari gadji pokok. 

4 

  

Pembunuh P.M. Kediri 
tertangkap. '” 

Berkat kerdjasama antara in- 
stansi2 jg berwadjib baru2 ini 
dapat ditangkap oleh Mobrig di- “ 
luar kota Kediri 2 orang pendja- 
hat dan dirampas 2 bah sepeda 
serta beberapa putjuk senapan, 
setelah terdjadi tembak-menem- 
bak 15 djam lamanja. 

  

Mereka itu merupakan suatu Aa 
komplotan jg ta' lama berselang 
diluar kota mengadang dokar di 
kendarai 4 orang diantaranja 
orang Polisi Militer jang sed. 
kembali dari bertugas. 33 

Sekonjang-konjong — seorang 
anggota PM. tertembak kepala- 
nja dan pelurunja menembus lalu 
mengenai anggota P.M. lainnja, 
sehingga kedua-duanja mening- 
gal dunia. TR 

Pengusutan lebih landjut masih 
dikerdjakan jang berwadjib. (O) 

   

    

G.S. B.I. dan Peraturan ' 
. Gadjih! ta NE 

| Dalam sidang Perwakilannja — 
ig. ke-II, jang dikundjungi oleh 
16 Pengurus2 Besar dan Tja- 
bang2 GSBI (Badan Koordnasi) 
jang diadakan di Jogjakarta pada 

tgl. 2 dan 3 Sept. 1950 memutus- 
kari Ha MEN amaa pan 

I.. Dalam menghadapi rentja- 
na penetapan Peraturan Gadji jg. 
tetap, maka GSBI tetap berpega- - Sh 
ngan teguh kepada statementnja 
tanggal 20 Djuni 1950. 

- 2. Memandang Peraturan Se- 3 

mentara R.I. S. tentang peneta- 
pan djabatan dan gadji Pegawai, 
Negeri sipil (Peraturan Pemerin-' 
tah RIS No. 16 tahun 1950), sc-” 
bagai suatu kenjataan jang se-/ 
dang berlalkg: «gak Peang 
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Ha 1 bin ikut sa 
dalam segala - 

Bae Ba 
ngga segala usa 

menempa 
1 a langsung dibawah ke- 

. harus ditjegah ! : 
Pa Manga 

Mason jg laga dia 
adi dua sama sekali 

rika tidak berani 
seperti mereka kini 

lakukan dg Formosa! 

| Barat makin auasi ! 

V san aa Mes Ka. 
tidak nas militer tidak kalah repot 
1 nja | dengan kalangan diploma- 

- tik. Di Inggeris, di Luxemburg, 

5 dan negeri2 Barat lainnja dinas 

pi di Amerika tentara diperpandjang. Perdana 
hebat. ' menteri Inggris Attlee berseru 

nbangan2 3 Tas kepada para pemuda untuk me 

enudju kearah nginsjati perkembangan interna 
dunia diwak sional dan melakukan kewadjib 

annja untuk mempertahankan 

tambah negerinja terhadap kemungkin- 
an jang anagressie dari pihaknja So- 

ntja vjet. Di Amerika kalangan pe 
merintah terus sibuk memper- 

| kuat kekuatan tentara dengan 
tindakan2 lebih 

Hiaah “Presiden Truman kini 
sedang berusaha untuk menge- 

— rahkan tenaga dihari kemudian 

L supaja kekuatan militer dapat 

ai Repu- ditambah sampai tiga djuta 
sih di rang. Semua tanda2 di Eropa 

dan tidak maupun . di Asia menundjuk 
kan dengan. tegas bahwa mereka 

sedang menghadapi perkembang 

Aa. ana dimasa Peang jang sangat 

  

Tai Tokio Ant. UP wartakan 

aa Markas Besar Djenderal 

— Mac Arthur mengumumkan bah- 

wa suatu pasukan Korea Utara 

jang belum diketahui djumlahnja 

berada disuatu tempat 16 mil di- 

— baratdaja Taegu dan bergerak ke 

arah kota tersebut. 

Details tentang gerakan tadi ti- 

dak disebutkan, tapi rupa2nja jg 

-dimaksudkan ialah gerakan ten- 

tera Utara dari Hyonpung ditepi 

timur sungai Naktong. 

Wartawan UP kabarkan ketika 

e Amerika kearah “hari Senen jl. djauh malam lam- 

| rika didekat sungai Naktong te- 

lah mengalami  serangan2 hebat 

| dari pihak Utara dari arah batu- 

| Iontjatan Korea Utara. 

Sementara itu kominike tentera 

ke-8 Amerika di Korea jang di- 

keluarkan djam 10.45 gmt hari 

Offensiet diplomatik 

djadinja pertempuran hebat jg 

: MERE TAA 

“Kata Afp dari Tokio lebih 
landjut katakan bahwa pertempu 

'ran sengit sedang berkobar dise- 

- mua sektor di Nan pertempu- 

ran Korem 3 25 

Di dekal persimpangan sungai 

Stan dan sungai Nam pasu- 

'kan2 Amerika terus bergerak ma 

— dju ke sebelah barat dan dapat 

Kigye. 
: Divisi: Agar 'ke 1 Amerika 

alam serangan pembalasannja 

berhasil membersihkan Ane ra 

- Djika kita memperhatikan e-. 

rita? tentang penjerobotan dan 

penggedoran “di Solo, jang makin 

hari makin menghebat sehingga 

kaum wanitapun diserbu dengan 

sangat brutaal ditempat2 jang ra- 
“mai (dalam Pasar Gede dll) kita 

menarik kesimpulan seakan2 alat- 

alat Negara tidak (belum) sang: 
gup membasmi bandit2 ini, se- 

hingga mereka dapat melakukan 

rolnja dengan merdeka saka ha 

Linja. 
Jang sangat menarik perhatian 

dan kita rasa sangat aneh, jaitu 
banjak orang jang melihat Kedja 
dian tsb. tidak berani memberi- 
kan pertolongannja, karena kata- 
nja takut pembalasannja si-ban- 

dit. Dengan lain perkataan kita 

“dapat mengatakan bahwa dasar 
sifat ketimuran -GOTONG RO- 
JONG jang sangat murni itupun 
hendak - dihantjurkan oleh ban- 

dit2 di Solo. 
Apakah penduduk di Solo teru 

tama pemudanja jang sudah ter- 
njata dapat mematahkan aksi ten 
tara Belanda jang bersendjata 
lengkap itu, tidak dapat berbuat 
apa? dan hanja menonton sadja? 

Al-Hidjrowy Solo. 

  

   

Tashkent ion di Na At: 
ghanistan. Pangkalan tersebut ter 
diri dari beberapa lapangan uda- 
ra, kamp2 militer dan banjak gu 
dang2. 

300.000 Korban angin 
taufan. 

Dari Tokio Ant UP wartakan 
bahwa Ik. 3000.(00 orang pendu- 
duk dari kota2 Osaka dan Kobe 
di Djepang hari Selasa jang lalu 
telah diberi tempat bernaung dan 
obat2an setelah rumah2 mereka 

- hantjur atau digenangi bandjir se 
bagai akibat angin taufan ketika 
hari Minggu jl. jang mengamuk 
dengan ketjepatan 110 mil dalam 
satu djamnja. Menurut laporan2 
polisi 199 orang telah tewas dan 
5648 orang luka2 dan 236 orang 
hilang. Harian Manichi” dapat 

kabar dari Nagasaki sebelah uta 
ra Osaka bahwa bangunan2 pela 
buhan2 dan pabrik2 badja disa- 
na hampir hantjur sama sekali 
sedang Ik 1000 kapal besar dan 
ketjil tlh tenggelam atau hilang. 

Pemberontakan di Iran 
Markasbesar tentara Iran mengumumkan bahwa pertempuran 

sedang berkobar antara tentara pemerintah dan pemberontak2 da 

“ti suku Javanrudi, dekat perbatasan Iran - Irag. 

Pesawat2 terbang angkatan udara Iran mendjatuhkan bom2 

atas kota Mazandi dan ag aran rumah2 dan tenda2 disa- 

| bung utara dari divisi ke-2 Ame- 

ne Sesaika endah. Senen jl. mengatakan tentang ter- 2 

: teras beragama disegala front. 

upesndaid sea Aek Konga 

na. Pemboman2 tadi ee 6 kali dilakukannja. 

Asal mulanja pemberon- 
takan. 

Pertempuran tadi mulai berko- 

bar ketika sukubangsa Javanrudi, 

jang terdiri dari 4.000 keluarga 

dan tinggal di propinsi Kermans- 
hah, tidak mengatjuhkan ultima- 

tum pemerintah, supaja suku 

bangsa tadi menjerahkan alat2” 

sendjata dan mesiunja, sesuai de- 

ngan politik pemerintah untuk me 

lutjuti sendjata suku2 bangsa di 

Iran semuanja. 
Menurut komunike pemerintah, 

pada pihak tentara tak terdapat 
kekalahan, sedangkan suku bang- 
sa tadi menderita kekalahan be- 
Sar. 
“Tentara mendatangkan bala- 

bantuan dari Tehran. (Ant U.P.) 
Ekor pemberontakan Kurdi. 

Tentang pemberontakan suku- 

1 | pertempuran hebot disegala 
front 

Sebelah timur dari djalan raja 

itu pasukan2 Amerika lainnja me 

ngadakan serangan thd. kota ber- 
temok Namdong di pegunungan 

Ka i diduduki oleh Utara. - 

  

— Perdana menteri India, Pan- 
dit Nehru, ketika hari Senen sam 
pai di Gauhati untuk melihat ke- 

“adaan didaerah2 jang menderita 
. bentjana gempabumi dan bandjir 

di Assam, India timurlaut. 
— Sheikh Mohamed Maamoun 

el Hinnawi, rector university Al 

Azhar, telah meninggal ketika 
hari Senen di Ismpilia dalam usia 
70 tahun, karena sakit pneumo- 

nia. : 

— Ketika tg. 15 Mei 1948 Sheikh 
Mohamed menjatakan perang dji 
had kepada Israel. 

“sebut disebabkan 

bangsa abon di Iran, kalang- 
an pemerintah mengatakan bah- 
wa kaum pemberontakan tadi ada 
lah ,,ekor” daripada pemberon- 
takan bangsa Kurdi jang meran- 
tjangkan untuk memisahkan diri 
dari Iran, untuk mendirikan nega 
ra Kurdistan. 

Timur » Tengah 
bergolak j 

Dari Bagdad Ant. Reuter war- 

takan bahwa perdana menteri Sa 

yid Tawfik Suwaidi dari Irag pa 

da hari Saptu jang lalu telah se- 

rahkan permintaan berhenti kabi 

netnja kepada pemangku djabat- 

an mangkubumi Emir Zaid Ibnu 

:Al Hussein. 

Sementara itu djurubitjara ke- 

menterian luar negeri tidak mau 

sebut alasan permintaan berhenti 

tadi. Djenderal Mouri cs Said Pa 

sha pemimpin Partai Uni Konsti- 

tusionil mnrt kalangan diploma 

si mungkin akan diserahi pemben 

tukan kabinet 

Senen jang lalu telah berangkat 

'ke London untuk menghadap 
Mangkubumi Emir Abdul Illah 
jang sedang mengundjungi kakak 
nja. Menurut kalangan jang me- 
.ngetahui perobahan kabinet ter- 

oleh perselisi- 
an paham, Satu pihak menghen- 
“daki adanja pemerintah jang ku- 
(at dan bersatu jang bisa menda- 
pat kepertjajaan didalam negeri 
dan dari negara2 Serikat Barat, 
terutama mengenai pertahanan, 
tapi dengan tidak menjerah da- 
lam soal2 mengenai ,,tjita2 nasi- 
onal”. 

baru dan ia hari 

Dari Washington Ant. UP war- 

takan bahwa senator Richard B 

Russell (Demokrat) mengusulkan . 

supaja Amerika mengirimkan 6 

(divisi tenteranja ke Eropa bila 
Djerman dibolehkan membentuk 

tenteranja sendiri 4 atau 5 divisi. . 

Russell seorang anggauti terke- 
muka dari panitya perbelandjaan 
militer Senat mengatakan dalam 
interviewnja bahwa harapan bagi 
keamanan Eropa Barat merupa- 
kan chajal belaka dengan tidak 
dipersendjatainja kembali Djer- 
man. Barat jang terbatas. Untuk 
menghilangkan ketakutan Peran- 
tjis ,Djerman Timbul kembali”, 

Russell menjetudjui terus diada- 
kannja larangan terhadap 
bentukan kembali angkatan uda- 
ra Djerman dan batasi tentera da- 
ratnja hingga 4 atau 5 divisi. 
Russell beri keterangan demikian 
berkenaan dengan rundingan jang 
diadakan antara John MeCtoy ko- 
misaris tinggi Amerika di Djer- 
man jang kini di Washington dgn 
pembesar2 tinggi Amerika lain- 
nja berhubung dengan peranan 
Djerman dalam pertahanan Ero- 
pa Barat. Rundingan tersebut ada 
lah permulaan akan adanja per- 

temuan2 di New York jad. dalam 
bulan ini diantara menteri2 luar 
negeri Inggeris, Perantjis dan A- 
merika serta Dewan Pakt Atlan- 
tik. 

AWAS VETO SOVJET! 

Dari Lake Success Ant. UP war 

takan bahwa Sovjet Uni diduga 

akan memveto resolusi Amerika 

dalam Dewan Keamanan pada 

hari Selasa jang menghendaki 

supaja anggauta2. PBB djangan 

membantu atau membesarkan 

hati Korea Utara”. 
Resolusi tadi telah diadjukan 

oleh wakil Amerika Warren Aus- 
tin pada tg. 31 Djuli jl. sebelum 
Jacob Malik djadi ketua dari De- 
wan Keamanan selama bulan Au- 
gustus baru ini. Selama bulan jg 
lala Malik djadi ketua, Dewan 
Keamanan tidak sampai membi- 
tjarakan usul Amerika tadi jang 
termuat sebagai nomor satu da- 
lam agenda. 

RINGANKANLA PENDERITAAN 
RAKJAT Maa MN 

  

SOKONGAN UNTUK MERI- 
NGANKAN KESANGSARAAN 

RAKJAT VIET MINH. 
Dapat dikirimkan kepada: 

TR: Roedjito - Dagen 72, Jogja, 
2. Dr. Yap - Terban Taman Jogja, 
3. Sk. Nasional - Jogja, Sk. Ke- 

daulatan Rakjat - Jogja. 

  

— Pada tg. 6 jad. Bupati Suraba 
ja Bambang Sugiarto akan menin 
djau pulau Bawean untuk 3 hari 
lamanja diikuti oleh para warta- 
wan dari Surabaja: djuga Guber- 
nur Militer Djawa Timur Kol. 
Bambang Sugeng pada tg. 8 Sept. 
jad. akan-adakan tindjauan kepu 
lau Kangean dan pulau2 disebe- 
lah timur Madura: lama perdjala- 
nan diduga- tiga hari. 

  

Ukuran 

Beli : 

  

  

: Peladjoran dan 'batjaon Sek. Menengoh 
"TATA NEGARA INDONESIA" 

Oleh: Mr. Iman SUPOMO 
“ 
  

: Diterbitkan oleh N. V. Badan Penerbit »sSKEDAULATAN RAKJAT”, 

Tugu 42 Jogjakarta, dengan persetudjuan KEM. P. P. & K. RI. 
131 X 171 cm. — tebal 58 katja. 

HARGA per ex. f. 4, — ongkos kirim f. 0,40 

10 ex. — 25 ex. korting 204 (ongkos kirim 575) 

26 ex. — 

51 ex, keatas 
50 ex. korting 257, idem 

5 korting 307 bebas ongkos kirim. 

PESANLAH KONTAN PADA: 

N.V. USAHA PENERBITAN INDONESIA, 

Patjinan 9 Jogja. 

TOKO BUKU .K.R.” TUGU 42, Jogja. 
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UNTUK PERTAMA “Kau 
ADA RAMPOK. : 

Untuk pertama kali kota Djam 
bi mengalami perampokan setfa- 
ra gangster Chicago, jang menje- &' 
babkan polisi dan PM kini sibuk 
bekerdja. : 

Tgl. 30-8 malam djam 2 rumah 
seorang Tionghoa berrama Kim 
“Soey didatangi oleh 4 orang ber- 
kendaraan oto. Satu diantaranja 
jang memakai kedok dan bersen- 
djata mengantjam orang Tiong- 
hoa tsb., supaja ia menjerahkan 
wang kontan f 1.000,—. Karena 
wang dikatakan tidak ada, ma- 
ka perampok2 itu membongkar 
isi rumah itu dan menggondol ba- 
rang2 ditaksir hanja seharga 

t 700.— Ant. aU 

»Varia" RI s- -.. 

Dikalangan menteri 'RIS Te 
RI ada 7 HA. 

Jaitu: Moh. HA tta. HA meng- 
kubuwono dr. Abu HA nifah. 
Wachid HA sjim. dr. Abdul HA 
lim. Abdul HA kim. Lukman HA 
kim. 
HA jang lenjap ialah HA — 

mid II, menteri negara RIS. 

  

    2 

Hakimnja ada tiga,jaitu Abdul 
HAKIM, Lukman HAKIM, dan 
Abu HANIFAH. 
Lho?-— Betul, betul, sebab 

nama samaran menteri Abu Hani : 
fah ialah El HAKIM. Djadi mes- 
ki samar2, Abu Hanifah pun HA 
KIM djuga (pula?). : 

Kalau dikalangan menteri ada 
7 HA, dirumah menteri Abu Ha- 
nifah ada 3 HA. Jaitu Abu HA 
nifah, El HA kim dan njonja HA” 
fni (nj. Abu Hanifah). Dus: HA 
— HA — HA! 

Menteri agama RIS, kalau na- 
manja dibalik, djadi seperti ra- 
dja. Jaitu Hasjim WACHID 
atau Hasjim I. 

ag 

Nama jang paling romantis ia- 
lah nama menteri penerangan RI, 
jaitu: WIWOHO. ,,Wiwoho” 
artinja ,,kawin” (Ingat: Ardjuna 
wiwaha). 2 

What's in a name? 

Menteri perhubungan, tenaga 
5 pekerdjaan umum “seperti o- 
rang Perantjis namanja, jaitu 
LA—oh. Tetapi dlm bhs Peran- 
tjis ,,la” adalah tanda djenis Fs 
rempuan. . 

x 

Jang namanja berirama ialah 
menteri kema'muran ir. DJUAN- 
DA, asal saudara letterzetter dja 
ngan lupa huruf »U ja, 

Menteri perburuhan namanja 
tjotjok betul. Seakan-akan selalu 
dia” bertanja kepada buruh: 
MAU APA? Wil — mai. Opo 

apa. Namanja: WILOPO. 

Menteri sosial Pasundan asli, 
meskipun namanja Mr. KO —' 
SA — SIH. 

Menteri penerangan. RIS se- 
ring di-edjek: MANA UNTU,: 
atau MONO UNTU! (Mono : 

satu). Namanja: MONONU- 
TU (Dia ompong 1. 

“ 

Menteri perburuhan RI se- 
ring2 disangka orang Eropa. 
Orang tidak tahu, namanja harus 
diutjapkan dr, MA—AS, dan bu- 
kan MAAS. 

“ 

Kh 
an 

Jang namanja paling hebat ia- 
lah menteri perdagangan/perin- 
dustrian RI, jaitu Mr. -MANU. 
Manu ialah manusia jang per- 
tama. (Menurut kepertjajaan 
Hindu). 

k 

Menteri.) negara jan er ik ke 
Nederland Pn Nk ghe 

' ROEM, jang tidak suka minu- 
man keras. 
(RUM adalah : nama minuman ke 

iras). : 

Satu-satunja n nama ababkik ia- 04 
lah nama menteri San RI: H. 
Fakih USMAN.   

Diantara TT (hanja) ada 
satu ,,anak” tapi sudah besar: 

jaitu ANAK agung Gde A- 
Aga 

  
  

  

     



        

          

Suami 

Te
n 

  

  

| Ada pembatja tanja begini: Kenapa 

pada gambar karikatur Bung Natsir, nam 

pak dia pakai sepatu satu dan sandal 

“- Ta 
Pembatja jth,, Bung Natsir itu pelupa. 

| 

$ “Kalau repot bekerdja, kadang? lupa ma 

"kan. Pada suatu ketika — waktu itu dia 

djadi menteri penerangan — dia harus 

- 'kesidang kabinet,edjebul dia pakai sar- 

» dal satu dan sepatu satu! - 

Nah, gambar jang dimuat dalam ,,KR” 

dan kemudian dipindjam oleh ,,Tanah 

| Ai” itu, karikatur. Dan gambar karika- 

tur its biasanja menundjukkan atau me 

nondjolkan sifat seseorang jang luar 

biasa, jang istimewa. T 

Djadi garabar karikatur Bung Natsir 

itu menundjukkan salah satu sifatnja jg 

luar biasa, jaitu sifat PELUPA. 

tk -$ 

Nah sekarang ini Bung Natsir lagi 

sibuk kembali susun kabinet. 

Dia nggak LUPA adjak PNI adjak 
blok nasional dll. Tapi dia LUPA, par- 

» tai2 dan orang2 partai pada nomer satu 

kan kepentingan partai dan keenakan 

kursi menteri. 2 

Oleh 'karena itu, perembukannja ber- 

tumbuk kepada matjam2 tuntutan! 

Maka itu presiden sudah mewadjibkan 

Bung Natsir usaha lagi susun kabinet 

zonder terlalu perhatikan tuntutan par- 

tai-partai. 

Mudah-mudahan Bung Natsir jang PF 

LUPA itu tidak LUP4 pesannja Bung 

Karno! 

Amin, amin!! 

br 

Memang ja susah orang PELUPA Ta 

“pi Berabe sih malah untung, djustru 

karena pelupa. 

Betul! Masa nggak pertjaja. 

Kalaw- Berabe habis keliling? 

kota kekota, dari negeri kenegeri, sampai 

dirumah terus LUPA segala kenalan. 

Djadi dirumah ja tenteram dan damai, 

Tjuman kalau kebetulan LUPA, lantas 

sebut nama jang orang rumah belum 

ja bisa djadi perang- 

dari 

pernah dengar, 

Korea. 

Aduuuuh! 

" BERABE. 

  

Banjak zender akan 
dibuat ! 

Pemerintah akan menambah 
zender lagi untuk keperluan ta- 
hun '51 sampai 52, sedang dalam 
masa 3 tahun kedepan ini tamira- 
han itu -akan berdjumlah 175 
buah zender dari 250 Watt. De- 
mikian pengumuman public rela- 
tion kementerian PTPU. 

Diterangkan, bahwa utk meng- 
hemat deviezen negara dan untuk 
memutar roda perindustrian da- 
la mnegeri, maka zender2 tersebut 
akan dibuat didalam negeri di In 
doxnesia. Ant. 

HARGA2 KARET DI 
DJAKARTA. 

Pada tg. 4-9 harga2 karet jang 
tertjatat di Djakarta : sheet no. I 
aga be “sheet ino. 2 4.85 b. 
crepe no. 1 7.70 b.d. 

Keadaan pasar tetap. (Ant.). 

  

BAHASA INGGERIS 
Romborzfan baru dimulai 8 Sept. 

Buku2 gratis. Pendaftaran pada 

»EMERGO” Bintaran Lor 2 Jogja 

sore djam 4—5.30. 379   
  

DITIJARI: Beberapa orang tenaga: 

1. Djururawat perempuan 

2. Coupeur (potong pakaian) 

3. Pendjahit. 

Lamaran dengan surat atau datang Yen 

diri disertai riwajat hidup kepada 

? R.S. TRIHUSODO PUSAT 

Danunegagan 56, Tel. 498 Dk. 

Jogja 6 Sept. 1950. 

Tid. R,M.S. Moch. Nurtjahjopramono 
59.9 | Directeur: 
  

  

  

(Sambung dari hal. 2. 

ratusan rumah jang hanja ting- 
gal bekasnja karena dibakar 
oleh gerombolan, puluhan djiwa 
penduduk melajang, karena di- 
sembelih, dan harta bendanja 
habis digarong, sedang bebe- 
rapa “djembatan jang menghu- 
bungkan Limbangan dan Tjibu- 
gel dibakar, dihantjurkan atau 
dirusakkan, dam terpaksa untuk 
lalu lintas segala kendaraan ter- 
tahan karenanja. 

Didaerah Malangbong sampai 
kini masih terdjadi tembak me- 
nembak antara gerombolan de- 
ngan T.N.I. atau dengan Polisi, 
didaerah Lowo terdjadi pula pem 
bakaran setjara besar-besaran 
dan ratusan” rumah jang didja- 
dikan asap, dan tidak sedikit 

pula djiwa jang melajang, dian- 
taranja Lurah desa Nandjung- 
djaja telah ditembak dan kemu- 
dian dilemparkan kedalam api 
jang sedang menjala-njala. Dan 
untuk daerah Kawedanan Tji- 
batu, hanja kota Tjibatu sendiri 

“ 

jang dikatakan aman, dan hal 

inipun bukan karena dari fihak 
gerombolan - tidak — mempunjai 
niatan untuk mengadakan keka- 
tjauan di Tjibatu, tapi tiap kali 
mereka hendak mengadakan ser- 
buan selalu dapat dihantjurkan 
sebelum mereka sampai. 

Didaerah Kawelanan Tare- 
gong paling achir terdjadi pem- 

|bakaran kampung di desa Suka- 
djadi dan ratusan rumah jang 
djadi abu, ratusan penduduk ter- 
paksa - mengungsi daerah lain, 
diantaranja terdapat beberapa 
orang jang dibunuh: dan di Tji- 
kadjang sebelah selatan Garut, 
jang selama terdjadi revolusi da- 
pat dikata tempat jang paling 
aman, tapi selama bulan Agustus 
ibl pernah 3 kali mendapat ser- 
buan. Didaerah Sukaratu atau bo 
leh dikata djadi gudangnja be- 
ras dan padi, karena disana ter- 
dapat sawah jang luas, dan se- 
telah mengalami keamanan be- 
berapa waktu, kini kembali ka- 
tjau balau. Tiap hari atau ma- 
lam terdjadi perienrpuran, ter- 
djadi pula pembunuhan atau pem 
bakaran, dan ada kalanja fihak 
gerembolan akan mentjoba ma- 
suk kota Tasikmalaja, hanja 

  

ditiap kali mereka hendak men- 
tifoba mendjalankan aksinja sela 
lu dapat dihalaukan'oleh #tihak 
TNI. Didaerah- Tjiamis, terutama 
di daerah Tjiamis selatan di Ban 
djarsari, Pangandaran sampai 
Tjidjulang, pernah pula menda- 
pat keamanan tapi keamanan ma 
na  ternjata seakan-akan hanja 
ungunan api didalam dedek, dan 
sewaktu-waktu dapat  menjala 
dengan hebatnja. 

Didaerah  Bandjarsari setelah 
terdjadi pembakaran dan pembu- 
nuhan setjara besar-besaran sam 
pai kini blm. terdjadi lagi, tapi di 
daerah Tjidjulang baru2 ini de- 
ngan tidak diduga lebih dulu, ter 
djadf. serbuan ke sebuah .kam- 
pung didesa Bugel dan menurut 
keterangan 'fihak gerombolan 
terdiri kl. 30 orang bersendjata 
karabijn jang datang dari djurus 
an Tjimandi ketjamatan  Tjigu- 
gur, dan disana 3.orang pendu- 
duk diantaranja seorang perem- 
puan : telah diadi  mangsanja 
lan. mati karena disembelih. 

Kabar2 lebih landjut menerang 
kan, bahwa kini pasukan Bambu 
Runtfjing jang setelah sekian Ia- 
manja “tak disebut-sebut, kini 
telah dapat masuk didaerah Ka- 
wedanan Tjiparaj Kabupaten Ban 
dung, dan menurut dokumen jang 
dapat disita dari 4 orang jang 
telah dapat ditangkap, mereka 
akan mengatjaukan keadaan di- 
sana dengan djalan merampok, 
membakar-bakar rumah dan men 
tjulik rakjat atau pegawai. 

Daerah Tjililin sebelah barat 
daja Bandung jang tempo hari 
djadi gudangnja kekatjauan, kini 
telah 3 bulan ta' terdengar lagi, 
dan begitupun keadaan daerah 
Kabupaten Sumedang setelah ter 
djadi pembakaran hebat sampai 
kini keadaannja telah tenang 
kembali. 
  

Baru terima. 
Ilmu Alam untuk S. M. P. 
kar. B. S: Anwir dan Prof. 

S.M. Abidin. Tebal 124 fia- 
laman, harga f. 10,— Ong- 

kos kirim FT. 0,50.— 

- Menara Pengetahuan 
Lodji Ketjit Kulon 14 Jogja. 

| 61-09. 
  

  

    

E $ HERBERT MUNDIN . 

K Mevagottnyn Mer mesum 

Berontak dikapal Bounty, 

bertempur 

dengan bidadari2 

“ INDRA » 
CLARK GABLE, bintang film jang selalu dinanti - nantikan 

kini muntju! dalam film jang sangat tersohor : 

    EDDIE GJILLAN 

DunLiT BICGES . BORALD CRISP (UI 

melawan keganasan 

bertjinta dipulau surga 

serta 

(Dengan Teks Bahasa Indonesia. 

Ini malam dan berikutnja, 

3 X djam 5, 7,9. 

  

berontak 2 Na Rea Se AE SEE KANG iatpaa mbak AED 

dan kebengisan 

BAE Pee oa 

Kanan hula-hula dance-nja. 

  

MURBA-PATHOOK 
CANT — HELP SINGING 

Dianna Durbin Bing Crosby — Doroty Lamour. 
Ka 

WETAN-BETENG 
ROAD TO SANSIBAR 

51-9| 

  

Ippress/1497 

549   
Le 

50-90,   
Typ. R.I ZA. . 

KESEMPATAN UDJIAN 
untuk 

PENGIKUT KURSUS ECONOMIE SOLO 
Pada para pengikut Kursus Ekonomie di Solo, dipermaklumkan bahwa utk 

mereka akan ada kesempatan menempuh udjian pada "School for Business 
Administration”, jang segera akan dibuka di Djakarta. 

| Udjian akan diadakan pada PERMULAAN BULAN OCTOBER 1959. 
Permohonan untuk menempuh udjian harus disampaikan . dengan tertulis, 

disertai keterangan2, pada Sekretariat kami: : 
DJALAN RAYA INPONEGORO 

(Muhaguru ilmu economie dan “sociologie). 

PENGUMUMAN GAPEBI 
1. Berkenaan terbatasnja tempat, maka untuk kartu tanda ma- 

suk GAPEBI diharapkan dipakai pada pertundjukan dj. 17.00, 

Jaitu untuk menghindarkan keketjewaan habisnja tempat pa- 

da pertundjukan2 berikutnja. — Jang terpaksa ditolak, 

58, DIAKARTA. 
Prof. Mr. SUNARIA' KALAPAKING 

Sekretariaat GAPEBI 

Saidan 8 -— Jogjakarta, 

  

  
  

| 
| 

| Dg MARIA MONTEZ—JON HALI— | 

SOBOHARSONO 
Malam penghabisan, 

Djam - 5—7-4. 

Film 

SUDAN 

17 tahun keatas. 

berwarna. 

« TURHAN BEY. 

Menjusul: Film berwarna. 

"REAP THE WILD' WIND” 

SENI SONO 
Ini malam dan berikutnja. 

S7 

  

Diam: 13 tahun keatas. 

KEL AR Teen 
AA ExeLosion OF) 

Ak LUSTY LAUGHS «& 

1, praduced by Ihat famaus 
man of comedy— 

    

      

        

    

  

   

   

P- wap 
, 

"George M
URPHY

 

5 lucite BALL” 

(@ tmond O'BRIEN £5 
» Nanry Travers » Franklin Panghern 

Lesi isritvurad by RKO RADIO BA 
NN 0 . £ 

: 4 3 

Airected by RICHARD WALLACE 

Beraen play by Frank Ryan and Beri Grane 

   

     

      

»   
      

| Sebuah film dalam mana digambarkan | 

perbedaan besar tentang tjara hidup se-| 

|orang Hartawan dan Kelasi. 

SAKSIKANLAH! Procesnja 

60-9 
-     

  
693/111/A/102. 

  

BOEKHOUDEN A. | 
Rombongan baru dimulai 9 Sept. 

Dictaat gratis. Pendaftaran pada 

sMITRA” Bintaran wetan II Jogja. 

Djuga memberi kursus dengan su- 

  

    
obat adjaib untuk memberantas selaput gigi 

dan membikin gigi putih berkilau-kilauan. 

    Atas permintaan Umum diperpandjang 

    
    

  

1 malam. 

Djam 5-7-9. 13 Th, keatas' 

Aa PAUL MUNI 
Fi sebagai 

EMILEH LOLA 
lejar putih. 

IRIEX 

  

  

  

     

Penulis jg termashur dan tidak asing lagi bagi para penggemar 
rat, 28.9 | 

: Tjintjin KAWIN 
Pekerdjaan jang halus dan boleh dipertjajaibuat 

membikin Tjintjin Kawin model jang paling baru. 

Dipakai menjenangkan membawakjiberkah dan kebruntungan. 

Bisa djuga membikin segala matjem perhiasan permata 

model jang istimewa dan paling baru. 

Juwelier Ok $ IG Horloger 

Petjinan : 30 

52-9 DJOKJAKARTA. 

  

  

10900 TIONTOH SARONG BATIK. 

Kirimlah wissel f 25.— 

Tuan pasti terima ditempat tuan 

2 lembar sarong Batik jang kuat. 

Pesan 1 kodi terima hadiah 2 lembar 

Tambah ongkos kirim 10/45. 

Dikirim keseluruh Indonesia. 

Hormatnja 

»KAMIEL - TRAD. COY”. 

Singaparna Djawa Barat. 169     
  

Didjual: 
2 Rumah batu 

Djalan Pasar Minggu 

dan 36. Djakarta. 
Dapat segera didiami. 
Harga-satu rumah f. 65.000,- 
Surat2 kpd. Adp. No. 55-9. J 

34     
  

  

Sedia Sepatu 
untuk Tentara dan Polisi 

TANGGUNG KUAT ! 

Toko ,,JUNIOR" 

  

KEHILANGAN 
Kehilangan foto-dukumentasi dalam amplop tentang ketje- 

lakaan mobil, antara Hotel Merdeka — Pasar Beringhardjo. 
jang menemukan harap dissrahkan kepada Panitya Urusan 

Keluarga Seni. 
49-9 Dj. Pabringan, Kidul pasar G. 38 — Jogja. 

  

  

  

   

       
      

   

    

o
o
 

57-9. Malioboro 93. Ehh 

Rumah Obat BINTANG TUDJU, Krekot 16 Djakarta, P 
sma Ba ea Oa GAME NAMA   

  

A.KASOEM 
62 — 64 TUGU — JOGJA 

a. Industri Katjamata jg. terbesar 
di Djawa Tengah. 

b. Mempunjai bagian “fabricage, 
toko dan Import. 

c. Bankier : Bank Negara Indo- 
nesia.   / 44-9 

  

PENGUMUMAN 
Diumumkan kepada semua bekas Mahasiswa Akademi Polisi 

madjukan permohonan tertulis (tidak bermaterai) kepada Ketua 
Dewan Guru Besar Akademi Polis: djalan Diponegoro 58 Djakarta 

, Administrateur Akademi Polisi, 
ttd, 

Ippress / 1493,   (R. PRATISTO), 

jang ingin hendak masuk lagi kepada Akademi Polisi supaja me- |   53-9 
  

& 
tp PAN Ng NAN angan Te Tega Rp an YA 

KS ini TAG 4 Kanya ak 

       


