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— Sekitar pertempuran Korea 

  

  

SIAPA PENGGANTI NATSIR. 
Siapa pengganti Natsir diparte- 

men karena ia mendjadi PM me- 
nurut keterangan meteri penerang 

(an demisioner Wiwoho mungkin 
djuga besuk dibitjarakan dlm ka- 
langan Masjumi kalau Natsir tiba 

| di Jogja. Atas pertanjaan, apakah 
—.2a (Wiwoho) jg menggantikannja, 

—.. Wiwoho tidak mau memberi kete- 

| rangar, Sebagaimana dikehahui, 
.« Wiwoho adalah djago-lama didja 

| man Pedjambon. Ant 

SENIN KEAMANAN DIBITJA- 
Ten Re RAKAN. 

| Dari pihak jg mengetahui dida- 
2 pat kabar bari Senin jad. wk. PM: 
.. Hamengkubuwono akan mengada- 
| kan pertemuan dengan djaksa 

agung, pihak polisi, wakil kemen- 
| terian dalam negeri bagian kepo- 

termasuk dalam lingkungan tang- 
gung djawab koordinator keama- 
nam». Ant. 

    

    

   
    

      

0.0. misioner R.I. 
0 Pagi ini ditunggu kedatangan- 
— njad . Jogja rombongan Menteri? 

1 dari Kabinet Natsir. Keda- 
yan rombongan P.M. Natsir itu 

t melakukan timbang 

Itik 

      

     

|. menteri dari Kabinet Natsir itu 
4 akan bertolak kembali ke Djakarta 
3. . NE 3 

—. PELARIAN2 PALESTINA HA- 
2... RUS MASUK (AGENDA. 

Kemarin Yemen atas nama Li- 
. Arab minta pada Sekdjen PBB 

Trygve Lie agar massalah pengem 

umum jad. Ant. AFP. 

  

   

    

   
  

Ya 5 2 - 
SEKITAR ,,THE LONG 

Peni Oo MARCH" 
hubung dengan berita ,,An-. 

" berkenaan dengan ,,Mar- 
esar Angkatan Darat” me- 
ukkan keberatan2 terhadap 
The Long March”, dianta- 
na diterangkan bahwa Ko- 

/ijono, kepala bag. Peng- 
g Masjarakat Angkatan 

Perang telah memeriksa film tsb, 
Kolonel Wijono tsb. mendjelas- 
kan bahwa film tsb. belum meli- 

. wati Dewan Pengamat Siaran 
Angkatan Perang sebagai biasa - 

— terdjadi dalam mendjalankan pro 
| cedure pemeriksaan jg berhubu- 

ngan dengan ketenteraan umum- 
—“nja. Ant. , 

    

    

  

   

   
   

  

    
— DIANGAN PAKAI BOM 

EA . ATOOM. P5 
. Sebuah resolusi supaja perse- 

iaan2 bom atoom jg kini terse- 
ihantjurkan dan diadakan 
vasan internasional atas ba- 

2 mentah jg dipergunakan un 
k pembuatan bom? itu, telah 

jukan kemarin oleh Perhim- 
— punan PBB di Inggeris dalam su- 

      

   

   

   
    
   

  

federasi perhimpunan PBB sedu- 
nia. Ant. AFP... : 

——manmananan 

ggota Dewan Partai PNI. 

    

    
    

   

  

hebat 

  

Taegu 
front 100 mil 

dim djarak meriam 
Utara. 

TA TEA 

Pasukan2 Amerika dan Korea Selatan hari Djumaat ini me- 
ngadakan garis2 pertahanan baru, hanja 7 mil dari Taegu, dgn 
menghadapi gerakan madju jang 
Utara selama perang Korea. Taegu kini berada 

terbesar dari pasukan2 Korea 
dalam djarak 

tembakan2 meriam Utara dari sebelah barat dan utara. 

Serangan sepandjang 50 

“mil front utara. 

35 Pasukan Utara mengadakan se 

rangan sepandjang 50 mil front 

utara. 

Utara sebentar sebelum tengah 

malam didaerah 7 hingga 8 mil 

“utara Kyongju mengadakan se- 

'rangan2nja jang hebat. Per- 

tempuran dgn sendjata ringan jg 

sengit terdjadi “pula di sawah2 

dan daerah2 pegunungan diseki- 

tar tepi sungai kering Ik. 8 mil se 

“latan Angang-ni. Ditempat itu- 

lah, jalah disebelah paling  ti- 
mur dari frent utara pasukan2 
Amerika dan Korea Selatan me- 
ngadakan garis2 pertahanan ba- 
ru, dimana mereka menantikan 
gerakan madju tentara Utara la- 

“gi turun ke lembah tsb., segera 
mereka menjusun kekuatan mere 
ka, setelah Utara hasil dalam se 
rangannja pada achir minggu jl. 
jang memaksa pasukan2 ' Korea 

an gundurkan diri dari 

. 2 LG - g sediki kit” ter- 

“antjam djurusan. 

Sebagai diketahui Waegwan, 

          
    

   
   

  

   

12 mil baratilaut Taegu, telah di 
tinggalkan oleh Amerika. 

Sementara itu dikabarkan tem 
bakan2 mortir dan meriam jang 

terdjadi di sepandjang 
front jang 100 mil- pandjangnja. 

— Taegu, bekas ibu kota sementa- 
ra Korea Selatan dan pusat per- 
hubungan jang sangat penting 
kini terantjam paling sedikit da- 
Ti tiga djurusan. 

Kabar dari medan pertempu- 
ran mengatakan bahwa resimen2 
Utara, sedjumlah Ik. 6.000 orang 
telah menjusup di garis2 perta- 
hanan Amerika diantara Yeng: 
chon dan Kyongju. Pasukan2 
tsb. menrobos hingga djauh “di- 
belakang garis2 pertahanan Ame 
rika dan kabarnja mereka kini 
berada dalam kedudukan untuk 
mengepung Taegu dari belakang 
atau mengepung pasukan2 Ame- 
rika dan Korea Selatan di sela- 
tan Phong dipantai timur. Ant. 
UP.) : 
  

Lulus Udjian Univer- 
siteit Negeri 
Faculteit Ilmu Tehnik 
di Jogjakarta. 

| 1. Bag. Civil naik tingkat 4. 
1 Sutomo utk. bag. A dan B. 

2 Sufa'at untuk bag. B. 
2, Bagian civil naik tingkat 2. 
“1. Palguno Ngirjadi. 2 Prag- 

njono Mardjikun. 3 Santoso. 4 
Sunarno, 5 Supono. 6 Sutopo I. 
7 Sudarjono. 8 Sudarjoko. 9 Su 
prijo Setyahartono., 10 Suwarno 
Wirjomartono. It Iman Sukoto 
Hidajat. 12 Irawan. 13 Sajid. 
14 Sumardjo III. 
3. Bag. Mesin naik tingkat III. 

1 Abdul Karim. 2 Margono, 
3 Handojo. 4 Note Suwarso. 
4. Bag. Mesin naik tingkat.II: 

Saldiman. ' 
5. Bag. Kimia naik tingkat III: 

1. Sumantri. 2 Sugijarto. 3. 
Suripto. 4 Sukamto. 
6. Bag. Kimia naik tingkat II: 

1 Padmojo. 2 Juwono. 3 Su- 
darno Martosuwojo. 

aan 1 "Akademi Pendidikan Guru 
. bag. Ilmu Pasti dan Ilmu - 
| Alam. Naik ketingkat II: 

  

2 KOMPI TENTARA BLD. 
KE KOREA. 

Wakil tetap Nederland pada ' 
P.B.B. memberitahukan kepada 
Sekretaris Djenderal Tryve Lie, 
bahwa Nederland telah menjedia 
kan 2 kompi tentara untuk Korea. 
dengan sendjata lengkap. — 

Pasukan tsb. akan bertolak pa £ 
da permulaan Oktober jad. dan 
segala ongkos ditanggung peme- 
rintah Belanda, demikian PCJ. 

  

Demonstrasi2 rot- “Usul madjikan ini dapat diteri- 
tawa masuki 

Parlemen 
200 Orang anggauta ,,Kongres' 

Perdamaian Dunia” di Ottawa 
Kanada tih. berdujun2 memasuki 
gedung parlemen dg. membawa 
pamflet2 dan pandji2 sebagai pro' 
tes terhadap ikut tjampurnja Ka- 
nada dalam peperangan Korea. 
Demonstran2 ini terus memasuki 
djuga kantor2 anggauta parle-' 
men, tapi ditjerai beraikan pen- 
djaga2 parlemen. Mereka dipim- 
pin oleh Dr. Enschott seorang pen se 

“deta Protestan jang tefnama, ka 
rena simpatinja terhadap  peme- 
rintah Sovjet. Ant. AFP. 

Irian Barat ta' 

BH - BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAN" 

1 | 
"UMUM 

  

St Makmur tutup 
mulut 

St. Makmur anggauta pimpinan 
PNI Merdeka atas pertanjaan apa 
kah berhubung dgu pembentukan 
kabinet Natsir itu, fraksinja da- 
lam parlemen akan mendjalankan 

« oposisi atau tidak, belum mau 
memberi djawaban jg pasti, selain 

| wait and see. Atau pertanjaan me- 
ngapa anggauta partynja tidak a- 

. da jg duduk dalam kabinet, pada 
hal kerdja sama antara Masjumi 
dan P N I ternjata tidak dapat 
tertjapai ia djawab mungkin seka 
li karena Natsir berpendapat bhw 
djika ada orang PNI-Merdeka ma 
suk dikabinet oposisi dari PNI a- 
ikan semakin hebat. Ant 

  

BURUH DAN MADJIKAN 
BPM GAGAL LAGI. 

', Tgl. 6-9 telah dilangsungkan 
' perundingan antara BPM dengan 
“Wakil2 ,,Perbum” dan ,,SBM”. 

BPM telah memadjukan kepa- 
da buruh usul baru mengenai ke- 

& 

#naikan upah al.bahwa BPM ber- 
sedia membajar upah minimum 

“Af 3.— sehari, pembelian ransum 
tetap memakai subsidi dan bagi 

jambi ditambah dengan ,,Djam- 
i toelage” f 1.— sehari. 

a. Tetapi perundingan telah me 
: 'nemui kegagalan lagi, karena B 
PM tidak dapat memenuhi sja- 
- untuk bekerdja kembali jang 

“diadjukan oleh buruh: ialah ter- 
“yitama mengenai pembajaran 
“upah selama mogok, sedangkan 
, buruh menuntut supaja upah ini 

'dibajar penuh. 
  

?— Kemarin dulu digedong Ke- 
menterian Penerangan di Gambir 
Barat 9 telah dilangsungkan upa- 

|tjara timbang-terima pimpinan 
terian Penerangan dari ta- 

ri lama, Arnold Mo- Si nenteri 
Menteri baru, 

   

    

  

   

  

10onutu, kepada 
" MLA. Pelaupessv. 

mungkin djatuh 
ketangan asing 

Dikabarkan, bahw tidak lama 
lagi Menteri Kesehatan Dr. Lei 
mena akan berangkat ke Neder 
land untuk mengikuti .konperen 
si Istimewa Menteri2 Unie me- 
ngenai urusan Irian. Kabrnja 
Mr. Moh. Yamin akan ikut serta 
pula dim konperensi tsb. sbg. 
seorang ahli. 

Dalam pada itu Mr. Yamin 
mengatakan, bahwa Irian Barat 
ta' mungkin akan djatuh pada 
tangan negeri asing, karena ini 
bertentangan dgn fasai I dari 
Piagam Pakt Atlantik, jg me- 
njatakan bahwa Negara Asing: 
tak boleh menjelenggarakan 
pengluasan, baik jg berupa ne- 
gara maupun daerah sesudah 
perang dunia ke-II jl itu. Se- 
mentara itu dikatakan, bahwa 
besar kemungkinannja Dr. Su- 
parmo akan diangkat lagi men- 
djadi Menteri Negara urusan 
Irian. RD. 

PENJELUNDUPAN GETAH 
KE MALAJA. 

Menurut keterangan seorang 
ig boleh dipertjaja, jg baru sadja 
mengundjungi daerah Atjeh, pa- 
da saat ini penjelundupan getah- 
kampung (karet) diantara Pang- 
kalan Brandan dan Idi ke Mala- 
ya sangat menghebat. Kabarnja 
setiap malam oleh pedagang2 
Tionghoa diangkut Ik. 369 ton, 
sedangkan harganja f 1.750.— se 
ton. , 

Sebagai akibat dari penjelun- 
dupan ini, maka menurut kabar 
seorang buruh kasar berpengha- 
silan sehari hingga f 150.—, ong 
kos hidup tinggi, kopi manis se- 
tjangkir f 1.50 dan nasi sebung- 
kus sampai f 4.—. Ant. 

  

“. PENGHAPUSAN INDUCE- 
| MENT BUAT KAPUK. 
Baru2 ini telah dikabarkan ten 

tang penghapusan inducement bu 
: k mulai i Oktober 1950. 

andjut dapat dikabar- 
wa tanggalnja diroba 

September 1950, aryf- 
4 

   

     

          
    

      

  

nja, bahwa kapuk berbidji dan ta' 
berbidji berasal dari ,,panen la- 
ma” jang termasuk perdjandjian- 
pendjualan jang ditutup sampai 
dengan 30 September 1950 masih 
menerima inducement 71496, se- 
dangkan bagi ,,panen baru” mu- 
lai 1 September 1950 tidak dibe- 
rikan inducement. Ant. 

  

PNI-MERDEKA — SURAKARTA 
DILANTIK. 

Tanggal 7 Sept. 1950, PNI-Mer 
deka tjab. Surakarta telah dilan- 

'tik dengan resmi, dengan susunan 
pengurusnja sebagai berikut : ' 

Ketua: Sastrowidjojo. Wakil 
Ketua: Soetedjo. Sekertaris: Sis- 
wadi Hadisiswojo. 

  

Idjin barang - barang 
2e hands! 

Didapat kabar, bahwa dengan 
tjara2 jg sama seperti pemasukan 
barang2 bekas (tweede hands) 
dari Singapura, pun dapat diizin- 
kan pula pemasukan barang?2 ini 
dari Hongkong. 

' Dalam hal ini pemasukan su- 
rat2 harus dikerdjakan oleh Per- 
wakilan Indonesia di Hongkong. 

Ant. 8 

(ANGLAUTA 5. P.S) 

'Mosi anggota2 DPR tentang 
pemogokon 

Tentang usaha ,,Sarbupri” utk 

membawa soal pemogokan keda- 
lam sidang DPR jad., lebih dja- 
uh dapat dikabarkan sebuah mosi 
pihak buruh dikemukakan kepa- 
da DPR sementara dalam sidang- 
nja jad. 2 

Mosi tsb.telah disetudjui dan 
ditandatangani oleh 7 anggauta 
DPR, jaitu Ahem Erningpradja, 
Siauw Giok Tjan, K. Werdojo, 
Asraruddin, Abdulhajat, Mr. A.Z. 

Abidin, Mr. Tambunan, dan isi- 
nja antara lain mendesak peme- 
rintah agar: 

1. Setjepat2nja mengadakan tin- 
dakan2 untuk melenjapkan ke 
gentingan perhubungan antara 
kaum buruh dan modal besar 
asing dengan djalan menentu- 
kan upah paling rendah semen 
tara jg lajak: 
Bersama2 dengan wakil2 go- 
longan buruh menetapkan pe- 
raturan2 kerdja jg dapat men- 
djamin perhubungan kerdja 
dan pembagian keuntungan 
jg lajak atas dasar pengharga- 
an sama antara tenaga dan mo 
dal sehingga dapat terlaksana 
usaha memperbesar produksi 
untuk kemakmuran rakjat. 

5 Ant. 
  

Hasil perkebunan utk 
Sarbupri. 

Menurut keterangan dari Pe- 
ngurus Koperasi Perkebunan Ma 
dutawon Sukabumi, berhubung 
dengan pemogokan Sarbupri, te- 
lah diambil putusan, bahwa selu- 
ruh hasil perkebunan tsb. dise- 
rahkan buat selama « pemogokan 

“dak, Tjitjurug dan Palabuanratu 
untuk dipergunakan buat penghi- 
dupan kaum buruh jg mogok di- 
daerah2 tsb. 

Perkebunan teh itu adalah sa- 
tu-satunja perkebunan jg mempu 
ajai pabrik sendiri didaerah Su- 
kabumi kepunjaan bangsa Indo- 
nesia berupa koperasi dan dipim- 
pin oleh R.S. Suradiradja. Tidak 
disebutkan dalam keterangan itu, 
berapa luasnja kebun dan berapa 
penghasilan sehari atau sebulan- 
nja. Ant. 

30.000 kg ketela utk 
pemogok 

Dikabarkan dari Semarang ke 
marin 30.000 kg ketela, 5 ton pa- 
di dan uang f 500.— telah disum 
bangkan oleh penduduk daerah 
kawedanan Weleri (Kendal-Se- 
marang) kepada 2.500 orang bu- 
ruruh perkebunan Siluwek-Sa- 
wangan jg mogok sebagai per- 
njataan ,,solider” terhadap Sar- 
bupri. Dalam hal memberikar 
bantuan jg ternjata djuga dilaku- 
kan oleh penduduk lainnja dise- 
but2 nama ,,Perwari” jg dengan 
diam2 memperkuat moreel isteri2 
pemogok dengan djalan membe- 
rikan penerangan2 seperlunja. 

' "Ant. 

kepada ranting2 Sarbupri. Tjiba- 

  

  

— Kepada P.B. Sarbupri dibe- 
ritahukan oleh pihaknja dari 
Atjeh bahwa tentang peristiwa 
pemakaian anggota2 tentara ter- 
hadap pemogokan disana telah 
dapat diselesaikan dengan tiada 
menimbulkan sesuatu insiden. 

Presiden di Palembang 
Djam 08.50 kemarin Presiden 

turun dilapangan terbang Talang- 
betutu (Palembang) disambut gu- 
bernur, wakil2 rakjat, buruh, ta- 

ni, partai2, komandan APRI dgn 
stafnja. . 

Waktu turun rombongan Presi- 
den disambut dengan lagu Indo- 
nesia Raya dan sementara itu 

oleh Pandu Rakjat rangkaian bu- 
nga dikalungkan pada Presiden 
ig kemudian memeriksa barisan 
pengawal istimewa. 

Nampak hadlir djuga wakil2 
komisaris Belanda dan bangsa 

“asing lainnja. Setelah Presiden di 
“perkenjn kansdengan wakil2 rakyat 

9 Ph ombongan terus me 

    

nudju taman bahagia dimana Pre- 
siden meletakkan karangan bunga 
dan membatja doa. 
rombongan terus menudju kota 
Palembang dan disepandjang dja 
lan lebih dari 2 km rakjat ber- 
deret2 menjambutnja. 
Rombongan lebih dulu menu- 

dju lapangan masdjid dimana ra- 
tusan ribu rakjat telah menung-. 
gu dengan poster2 dan slogan2 
perdjuangan, Waktu bung Karno 
masuk halaman masdjid massa 
menjambutnja dengan pekik Mer 
deka jg gemuruh. 
Bung Karno mengutjapkan pi- 

Jatonja sesudah Sek. Djenderal 
.Kem. Penerangan Ruslan Abdul- 
gani berpidato. Ant. 

2 Pe T 1 1 
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TUNTUTAN SARBUPRI SE- 
DJADJAR G. B. P. 

Didapat kabar M. T. Ritonga 
dari Gabungan Buruh Pelabuhan 
Semarang telah mengirim surat 
kepada R. P. Schonherr Wakil 
Madjikan dari Perusahaan2 di Pe 
labuhan Semarang jang antara 
lain menegaskan bahwa perdjua- 
ngan buruh Indonesia dewasa ini 
adalah semata2 ditudjukan kepa- 
da perbaikan nasib untuk menda- 
patkan penghidupan jang lajak 
bagi kemanusiaan. Tuntutan bu- : 
ruh Perkebunan dibawah pimpi- 
nan Sarbupri adalah sedjadjar de 
ngan tuntutan GBP jaitu upah 
terendah f. 3,— sehari ditambah 
makan siang seharga 50 sen. 
Djika pada perusahaan2 dimana 
sadja masih-ada madjikan jang 
belum mengerti akan perubahan 
djaman dan tetap memberikan 
upah kepada buruhnja menurut 
ukuran ,,koloniaal” maka dengan 
sendirinja- aksi jang diambil oleh 
mereka untuk tudjuan tertjapai- 
nja deradjat kemanusiaan ini men 
dapat simpati dari kami, demi- 

. 

Patut dikabarkan bahwa GBP 
dalam menuntut perbaikan nasib 
buruh tersebut diatas dilakukan 
pada bulan Maret tahun ini dan 
berhasil sesudah setengah bulan 
diadakan pemogokan serentak. 

PEMBIKINAN2 RUMAH2 PRAFA- 

. “ BRIKASI. 
Tgl. 79 atas undangan panitia Iron 

. and exporting corporation berangkat Ir. 

Urip Djojosantoso dan Ir. Dicke” dari 
Kem. Pek. Umum ke Manila untuk sela 

ma seminggu guna peladjari tjara2 mem- 
bangunkan prafabricated houses atau 

rumah2 prapabrikasi demikian didapat 
kabar dari public relation kem. tersebut. 
Seperti diketahui pem. sedjak tahun jl. 
telah peladjari kesulitan? perumahan. 

Salah satu djalan jang paling effectief 
untuk mengurangi kesulitan? perumahan 
ialah membangunkan rumah2 prapabri- 
kasi jg dapat dilaksanakan dlm waktu 
singkat. Tidak berapa lama lagi akan 
mulai membangunkan 15 gedung tingkat 
tiga, dan untuk sekolah di Djakarta dan 
1 didjalan Imambondjol, 1 untuk seko- 
lah di Jogja, 2 di Makasar jg satu untuk 
perguruan tinggi ekonomi dan jang lain 
untuk sekolah menengah, Ongkos ditak- 
sir lima djuta rupiah. 

Pembangunan 3000 rumah diKeba joran 
dan Djakarta belum lagi mengatasi kesu 
litan perumahan, sebab itu di jangkan 
50 gedung asrama prapabrikasi untuk 
tentara di Tg. Periok supaja gedong2 jg 
kini dipakai tentara dikembalikan utk 
keperluan jg lebih tepat. Ongkos ditak- 
sir f 1350000. Demikian keterangan dari 
public relation Kem. P.U. Ant. 

    

     

          
      
     

         

  

    

   
     

      
       

    
   

  

         

      

     

   

  

           

  

- TENTOONSTELLING DJAPEN 
PROPINSI DJAWA-TENGAH. 

« Dari Djawatan Penerangan Pro “ 
pinsi Djawa-Tengah didapat ka- 
bar, bahwa selama Pasar Malam € 
Nasional di Semarang jg'akan di 
adakan mulai tg. 28 Sept. 1950, 
djawatan tersebut akan membuka 
stand tentoonstelling jg akan di- 
atur setjara besar2an. Penjeleng- 
garaan ini akan mendapat bantu- 
an sepenuhnja dari fihak Kem-' 
pen dari Djakarta. 
Dalam tentoonstelling ini rak- 

jat akan dapat pengertian dengan 
tjara gambaran jg mudah tentang “ 
djalan revolusi kemerdekaan se- 
dari 17 Agustus 1945 tingkat-ane- 
ningkat sampai terbentuknja Ne. 
gara Kesatuan Republik Indone- ' 
sia jg sekarang. “Sela da | 
itu djuga akan dip 
perbedaan? dari tj 
penerangan jg sederi 
midern kepada r: 
membawa hasil jg 

    

         

           
         
      

     

        
      

   
             

         

      

  

   

   

  

       

  

   

   

      

  

   

    

       

  

   

        

The Long Marsch bo- 
leh utk 13 th keatas 
Menurut RD semalam badan 

pengawas pillem di Djakarta telah 
mengidinkan pertundjukan pilem, 
The Long March untuk umum de 

        
      

        
         

  

     

  

    

   
   

atasar 
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“3 bulan,” 

  

Me 
TN 

Berhubung dengan” dibentukn 

| langan jang mengetahui mener. 

(um tertjapai kata sepakat 

bentukan Suatu badan jang merupak: 

tir Indonesia jang tergolong newcomer.. 

3 “kini badan baru itu 

juga terbentuk karena ada: 
&. 

ngan pedagang. Sudah diketahui bahwa Ir: J. Car 
ss | (Bersatuan Sarekat Saudagar arik dari Kementerian Perhubungan, Te- 

Gindo disebut co, karena PERSSI di- 

waktu sebelum penjerahan kedaulatan 
tak, mau menerima faciliteiter dari 

| 'Pemerintah Belanda, sebaliknja Gindo, 

au menerima toewijzingen dll., sehing 

Kalangan itu se 

Jandjutnja menerangkan bhw PERSSI 
1 “340 3 : 

terlalu memandang soal ekonomi, 

& dan perdagangan berdasarkan pertim- 

| bangan sentimen nasional, maka PERS 

SI dalam prakteknja tak punja penga- 

| Jaman dalam perdagangan import dan 

- export, djika dibandingkan dengan pe- 
dagang? jang tergabung dalam Gindo. 
Gind kini kab: ja sudah mempi jai 

| Wabang2nja (diluar negeri. 

| Meskipun demikian kalangan itu me- 

-ngatakan bahwa ada harapan badan fu- 

ie antara Persi dan Gindo akan dapat 
— terbentuk. Dalam hubungan ini dapat 

“dikabarkan bahwa menurut keputusan 

Menteri Kemakmuran telah “dibentuk 

panitia jang maksudnja membantu mem 

beri “ ubsidi pembangunan dari Peme- 

orintah guna usaha? partikelir. Panitia 

5 itu diketuai oleh R. Suradibrata, kepa- 

terian emakmuran. Anggauta2nja ter 

LA 

R mbaongan Palang Merah. In- “ 

a dibawah pimpinan Dr. 

der Djiohan kemarin telah ti 

a dengan kapal ,,Karosa” di Ma- 
kasar. Menurut keterangan jang 
didapat, Dr. Bahder Djohan akan 

menjerahkan pimpinan rombong- 

an kepada lain orang, sedang ia 

sendiri akar kembali ke-Djakarta 

srhubung dengan pengangkatan 

nja sebagai Menteri. Pengadjaran 

lam kabinet Natsir. 

Sampai kemarin Panitia Peno- 
long Korban Peristiwa 5 Agustus 

kan uang sedjumlah f 20.000,— 

| disekitar daerah Gorontalo. Diha 
— rapkan dalam seminggu wang tsb 

telah dapat dikirim ke Makassar. 

5 27 Orang diantara 34 jang 

lus udjian "sesudah kursus selama 

emikian dikabarkan 

'oleh Balai Penjelidikan Karet In- 

| donesia di Bogor. 

.— Gerombolan  sedjumlah 10 

orang jang berpakaian tentara 

“ dan berkendaraan truck dan jeep 
“kemarin pagi telah mengangkut 

“kain batik dan tenunan sekira 

4, 35:000.— dari Toko Sebelas 
' Surabaja. Ant. . 
5 Ki Ageng Surjomataram, seo- 

| eyang pangeran dari Jogja, terke-, 

| nal sebagai ahli filsafah',,ilmu be 

. dja", untuk Lk. 2 minggu lama- 

| nja mengadakan perdjalanan di- 
daerah Besuki, tg.-4 jl. membe- 
rikan wedjangan2 kepada bera- 

| tus2 orang di Djember dan kee- 
-sokan harinja meneruskan perdja 

lanan ke Banjuwan gi. 

— Telah lulus dalam. udjian kan- 
'didat pertama dalam elektroteh- 

nik pada fakulteit Tehnik di Ban 

dung: Sjahan Ardisasmita, A. IE 

  

.. sepaham. 
(Oleh coresp. K. R. Djakarta) 

2. 

ia) biasanja disebut non, dan 

pada Kemen kan di 

- mengikuti kursus Leknologi Ting - 
gi Karet di Bogor jang telah-lu- 

Kbutak Importir Neweomer, ka- 

agkan bahwa antara PERSSE dan Gindo kini 

sepenuhnja, sel 

panitya tsb. Seperti diketahui antara kedua ga ungan tsb. dimaksudkan pem- 

& meriipakan fusie. 

membantu memadjukan usaha dan kewadjiban serta kepentingan para impor: 

dibentuk sehingga terpaksa 

Badan jang baru itu bermaksud 

belum . diri dari Moh Sediono, kepala Djawatan. 

salah pas “Perkebunan, Sunu Sumosusastro, pegu- 

makna non dam co dikala- "w tinggi (Djawatan Pertambangan dan 

arriere, kepala pada bagian Lis 

naga dan Pekerdjaan Umum. 

| Selandjutnja dapat dikabarkan bahwa 

pada hari Minggu jg lalu Drs. Hermen 

Kartosusastro, direktur djenderal Dja- 

watan Pertanian dan Perikanan. dan 

—L, van Stelle, pemimpin jajasan Bahan 

Makanan (Voedingsmiddelenfonds) be 

rangkat ke Singapura untuk menghadiri 

konperensi beras di Singapura. Konpe- 

rensi itu dilangsungkan mulai tg. 4 Sep 

tember jang makyudnja membirjarakan 

posisi beras didunia dan pengaruhnja 

atas persediaan beras di Asia. 

: Perlu “diterangkan bahwa konperensi 

itu dipimpin oleh Dr. W.M. Clyde di- 
rektur djenderal Departemen Ekonomi 

Pemerintah Inggeris di Singapura. Kou- 

perensi itu dihadiri oleh wakil2 Malaya. 

“Indonesia, Kalimantan Inggeris, Birma, 

Hongkong. India, Ceylon dan Pakistan. 

dan co tak 

  

MENGHADAPI LANGKAH2 

BARU. 

. Kemarin dulu siang digedung 

Kempen di Gambir Barat 9 telah 

dilangsungkan upatjara. timbang- 

terima pimpinan Kempen dari 

menteri lama A. Mononutu kepa- 

da menteri baru M.A. Pellaupessy. 

Upatjara dihadiri Sekdjen Ruslan 

Abdulgani dan semua kepala 

djawatan dan bagian dari Kem- 

pen pusat. 

Dalam beberapa waktu dapat 

diharapkan susunan pegawai pim 

pinan jang pasti, baik susunan 

| pusat maupun susunan pimpinan 

diberbagai propinsi dan tidak la- 

ma lagi akan diadakan komperen- 

si penerangan antara pimpinan 

Kempen pusat serta dengan pim 

pinan djawatan2 penerangan Pro 

pinsi untuk menentukan langkah- 

langkah pekerdjaan dan usaha 

dimasa datang dalam  mengha- 

“ dapi penglaksanaan bentuk keta- 

tanegaraan Kesatuan. Konpereusi 

akan diadakan di Djakarta dan 
tanggal jang pasti tunggu kemba 
linja sekdjen Kempen jang mengi 

kuti perdjalanan Presiden ke Su- 
matera dan Kalimantan. Ant. 

  

Menjjari 'methode : menger- 

djakan 
“Dalam pertemuan jang diada- 

Singapura “tanggal 29-8 

dan 30-8 jl. antara direktur2 Ba- 

“lai? Penjelidikan Karet Indo-Tji- 

na, Malaka dan Indonesia tentang 

klasifikasi karet Havea, Indonesia 

5 (telah diwakili oleh Drs. G- Ver- 
haar dari Balai Penjelidikan 

CPV, A. Ringeling dari Balai Pe- 

njelidikan AVROS, Suparman 

dan Dr. Ir. G. J. van der Bie dari, 

INIRO jang dalam pertemuan itu 

telah dipilih sebagai Ketua dan 

Suparman dan J.A. Souman dari 

Kantor urusan Karet Rakjat. 

Pertemuan — ini — bermaksud 

mengadakan pertukaran penga- 

laman sedjak pertemuan jang di- 

lakukan di Kualalumpur dalam 

bulan September 1949. Telah di- 

tjapai persesuaian pendapat ten- 

tang penjelenggaraan methode 

mengudji dan tjara mengambil 

tjonto. Ditunggu reaksi dari idus- 

tri jang mengerdjakan karet teru- 

tama Amerika Serikat, agar da- 

pat ditetapkan apakah methode 

mengerdjakan sekarang ini tju- 

kup ataukah harus disesuaikan 

dengan kehendak industri jang 

mengerdjakan karet. 

Djuga telah dibitjarakan ten- 

tang methode untuk  mentjapai 

'karet jang seragam. Hasil-hasil 

jang praktis dari pertemuan imi 

akan disusun sebagai andjuran 

jang akan disampaikan kepada 

rapat IRB (Balai2 Penjelidikan 

karet Internasional jg akan diada 

kan nanti di London jg kemudian 

akan meneruskannja kpd Rubher: 
Study Group. Demikian pers ko- 
monike dari INRO murt Antara. 

“- 

KARYA — KISHMA' 

Pengurus Pusat Karya-Kishma 
pada tanggal 6 September 1950 
telah mengadakan timbang-teri- 
ma antara Pengurus-Pusat jang 

“Tama dari Karya-Kishma dengan 
Pengurus-Pusat jang baru jang 
susunannja diketuai oleh: Sdr. 
'Mocharam  Mochammad  Tajib 
(S.P.M.A.). dan Secretaris I Sdr. 
LM. Wartono (S.P.M.A.) 

karet 
  

LULUS UDJIAN KURSUS 

TEKNOLOGI TINGGI KARET. 

27 Diantara 34 orang jang 

mengikuti kursus teknologi ting- 

gi karet di Bogor telah luius 

udjian sesudah kursus selama 3 . 

bulan. Mereka jang " lulus jalah 

“Bustaman B, Hairun. R.J. Hasan, 

AK. Hardjawinangun, O: La- 

dang, R. Muslihun, Sugeng Ma- 

ngunhudojo,. Th. Siahan, R. 

Sudijato, LL Sumadi, “R. Suprijo 

T.  Sumiratma, R. Suworo, 

laiman, L. Tobing Daulat, dan 

“risno. Dari golongan “Tionghoa 

Ang Ing Lie, Lim Kien Soey, Oey 

Jan San, Sie Gian Po, Thung : 

Hoan Nie, Teng Gwan Tjin, Tjong 

Thian Hoy, Tan Hong Biauw, 

Tan Tik Hien dan Thung Beng 

Sie. Seorang Belanda O.J. B. 

Goldschmidt. : 

  

Nj. Salawati “Daud: 

Su" 
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Ta 

T 

Djembatan Bogowonto ( Purworedjol jg rusak dalam serilja. 

clacs H baru2 'ini- selesai dibikin baik. 

bungan didaerah tsb. makin baik. 

Dengan demikian perhu- 

  

Hampir seluruh Indonesia 
| ketularon tjotjor ! 
Berhubung dengan makin ramainja perhubungan lalu 

"dan pulau2 

nesia sekarang dapat dikatakan ketularan penjakit tjatjar, demikian antara 

keterangan jang diperoleh Antara” 

“ Barat. 

O Dalam pada itu dinjatakan pula, bah 

wa angka2 resmi dan pernjataan telah 

ketularan penjakit tiatjar.” untuk bulan 

September belum sampai kepada Dijawa 

tan tsb. Pengiraan diatas itu berdasarkan 

'atas surat pernjataan dari Menteri Kese- 

hatan RJ. pada permulaan bulan Agus 

3 us jang telah diberitahukan kepada dja- 

« watan2 kesehatan seluruh: Indonesia. 

1 Didalarn surat, pernjataan Menteri itu 

MA nian bahwa pelabuhan2 dan kota- 

» kota di Indonesia . jang pada tanggal 1 

| Agustus 1950 oleh Menteri Kesehatan 

1 JI. ditetapkan adanja penjakit tjatjar 

ialah: Djakarta, Bandung, Tjirebon, Pe 

#kalongan, Semarang, 

bang, Medan, Sibolga, Pontianak dan 

Surabaja, Palem- 

sa Bandjarmasin. 

“Sesudah tanggal tsb maka dalam bin. 

| Agustus itu pula masuk laporan2 dari 

tempat? jang djuga ketularan penjakit 

tjatjar, jaitu selain. dari Djawa Barat 

ljaga dari Magelang, Kulonprogo, Sido- 

djo, Djombang, Pasuruan, Bangil, Ma 

$ Kota, Kabupaten Malang? di Sun 

tera kabarnja, didaerah Sumatera Timur 

(mulai ' mendjalar, lalu di Kalimantan 

ialah di Sampit (Dajak Besar) dan Kan 

dangan. . : 

Menurut surat. pernjataan Menteri Ke 

sehatan itu djuga, kota2 besar di Asia 

jang oleh pemerintahnja masing2 telah 

ditetapkan ketularan penjakit  tjatjar 

antara Jain — ialah: Djeddah, Bassein, 

Bombay, Calcustu, Chittagong, Delhi, 

. 

Ketegangan APRI : Gerilja 
segera dapat beres 

Dalam pertjakapan dengan njo- 

njah Salawati Daud ketua delegasi 

komisi djasa2 baik Apri-Gerilja 

ke Djakarta jang kemarin tiba 

kembali di Makasar, diterangkan 

bahwa kesannja ialah bahwa pe- 

njelesaian masa'alah gerilja- Apri 

besar kemungkinan dapat didja- 

“lankan dengan bidjaksana.  Sala- 

wati mengatakan bahwa selain da 

ri keterangan dari Panglima “Ter- 

tinggi tentang akan dikirimkan 

menteri pertahanan ke Makasar 

untuk mempeladjari masalah itu, 

dari sekretaris djendral Alibudi- 

ardjo diperoleh keterangan bahwa 

sebenarnja telah dikirim ke Maka 

sar sebuah komisi untuk mempe- 

ladjari masaalah gerilja-Apri itu 

akan tetapi maksud ini terhalang 

oleh peristiwa 5/8 di Makasar itu. 

Salawati menambahkan bahwa 

sesudah ia memberi laporan per 

'djalanannja kepada komisi djasa2 

baik, ia akan bertemu dengan Ko 

lonel Kawilarang, selandjutnja ke 
pedalaman Sulawesi untuk menga 

pinan gerilja.. Ani 

KURSUS INSTRUCTEUR DI 
.. SURABAJA. 

Oleh bagian Latihan Kerdja pa 
da Djawatan Penempatan Tenaga 
Surabaja pada tanggal 6 Septem- 
ber 1950 telah diadakan udjian 
dgn. peperiksaan setjara psycho 

technich. (psyehotechnich onder 
zoek) untuk mereka jang hendak 
mengikuti cursus insiructeur Pu- 
saa Latihan Kerdja jang diadakan 
di Surabajaxdengan hasil sbb.: 

Dari 11 candidaat adalah 9 jang 

lulus dan 2 tidak lulus. Nama2 jg 
lulus jalah: 1. R.Kusihardi 2. Su- 
prapto 3. Harsono Sundjojo 4. Su- 
bandi 5. Warsito 6. S.H. Sudjiman 
Hadiwinarso 7. Cugijono 8. Supar- 
to 9, Prajitno 

td 

dari Djawatan 

dakan perundingan dengan pim- 
| terdapat 

lintas antara tempat? 

diseluruh Indonesia, maka sangat boleh djadi hampir seluruh Indo- 

lain 

Kesehatan Propinsi Djawa 

Kanpur, Madras, Masulipatam, Rangoon. 

Tananarive, Pondicherry dan Shanghai. 

Dalam surat pernjataan itu belum d- 

sebut kota2 dan daerah2, seperti Ampe- 

dan Lombok dsbnja 

bulan Agustus djuga ketularan penjakit 

itu. Ant. j 

nan jang selama 

F. 546.500 BUAT ASRAMA2 
BEKAS TAHANAN. 

Kantor Inspeksi Sosial Djawa 
Barat telah menjediakan sedjum- 

lah f. 546.500,— buat perongko- 
san asrama2 bekas tahanan jg. 
didirikan. diberbagai tempat di 
Djawa Barat. 

Menurut keterangan jang kita 
peroleh, bekas2 tahanan jang te- 
lah diasramakan adalah sebanjak 
98 orang di Tjirebon, 300 orang 
di Madjalengka, 400 orang di In 
dramaju, sedangkan di Priangan 
Timur orang2 jang . dibebaskan 
dari tahanan kebanjakan terus.pu 
lang — kekampungnjassrt 1g2. 
Ant. 

STAKINGBREKER PURWOREDJO '" 

TA? ADA JANG TAHU-MENAHU 

Menjambung berita disekitar staking- 

breker dari Purworedjo sebanjak 287 

dari pihak Djawatan Penempatan Tena: : 

ga didapat kabar, bahwa hal itu Djawa- 

tan Penempatan Tenaga tidak tahu-me 

nahu tentang Stakingbreker. Hal itu 

telah diusut, tetapi hingga saat ini be- 

lum ada tanda-tanda jang memberi buk- 

t-bukti djelas. 

Di Purworedjo, demikian — diterang- 

kan, terdapat beberapa instansi 

mempunjai 

jang 

berhubungan dengan itu, 

jani diantaranja Dijawatan — 'Penempa- 

tar Penaga sendiri, Pamong Prodjo, Ve- 

da dan organisasi buruh GSBP (Gabu- 

ngan Serikat Buruh Purworedjo).  Te- 

tapi pada 'instansi2 tsb: ternjata tidak 

bukti2 menundjukkan 

bahwa ada hubungannja dengan staking- 

breker. hanja 

menduga bahwa mungkin ada korupsi 

mamrasia jang dilakukan oleh 

jang ta” bertanggung 

jang 

Pihak Pamongprodjo 

anasir2 

djawab. Hanya 

sepandjang penjelidikan jang — dilaku- 

kan oleh “Djawatan Penempatan Tena- 

ga dapat diketahui, bahwa didaerah, Ke- 

du dan djuga di 'Purworedjo sedjak be- 

berapa bulan jl. terdapat werver kebun 

Sukabumi jang organisasinja 

oleh kebun Sukabumi, 

Penarikan tenaga2 itu rupanja 

dibeajai 

kukan sedjak sebelum pemogokan Sar- 

bupri dan kemudian dikirimkan setjara 

tidak terang sesudah Saribupri mogok. 

Hal itu dapat diketahui misalnja, rom- 

bongan stakingbreker itu berangkatnja 

dari Purworedjo tidak sebagas romibo- 

ngan tetapi sebagai perseorangan jang 

hendak mentjari pekerdjaan. FE 

    

  

  
  

  

  

            Aib 
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: Ona Ant. 

dila- 

VIRGINIA NGEMPLAK. 

“Di kalurahan Wedamartani Kap. 

Ngemplak (Jogjakarta) telah berdiri pe- 

rusahaan tembau virginia, jang dipelo 

pori oleh Tjokrowardaja, Djawatan Ke 

makmuran dikalurahan tsb. 

Adapun uang modal dapat 

dari . Bank 

pindja- 

man Negara  sebanjak 

/ 4.60,000.— (enam puluh ribu rupiah). 

Tanah jang disewa untuk keperluan 

itu telah ada 75 Ha, dari daerah Kap. 

Ngemplak, Kalasan dan Ngaglik. 

“Ulang sewa tiap2 1-Ha: — f 400.— 

dalam setahun. 

Dalam Agustus 

1950 jang telah lalu, sudah dapat me- 

ngambil hatsilnja. Sebagian dari  hatsil 

itu diradjang, dan sebagian di oven. 

Tiap 1 Ha. dapat menghatsilkan Lk. 

4 kwintal tembakau kering . 

Perusahaan tsb. dapat: memperguna- 

kan tenaga 700. orang, jang tiap2 hari- 

nja dapat upah paling rendah f 1,20 dan 

paling tingi f 3.50. 

pertengahan bulan 

GOTONG ROJONG DAN LUM- 

BUNG DUKUH. 

Dari adanja penerangan dari Djapen 

Kapn. Ngemplak tentang gotong rojong 

dan lumbung desa, maka rakjat di pe-. 

dukuhan? dalam daerah kl. Umbulmar- 

tani telah mendirikan perkumpulan go- 

tong rojong dan lumbung desa. F 

MASSA” BULAN INI TERBIT? 

Didapat kabar, bhw sk ,,Massa” 

jang dulunja terbit di Jogja dan 

sedjak .aksi militer II tak terbit, 

dalam waktu jangssingkat akar: 

terbit kembali. Mungkin dalam bu 

lan ini sudah dapat mengundjungi 

para pembatjanja. : 

Pemimpin redaksinja sdr. Su- 

mantoro, jang kini sedang memim 

pin sk ,,Pacitic” di Solo, akan me 

ngundurkan diri dari sana, dan 

madju ke ,,Massa”. f 

27 PENGURUS BESAR BURUH 

AKAN BERAPAT. 5 

Rapat dari 27 pengurus2 besar. Seri- 

kat Buruh jang: tergabung dalam Sobsi 

akan diadakan di Jogja diantara tg. 16 

dan 20 bulan ini, antara lain membitja- 

rakan soal massa ontslag, keadaan bu- 

ruh dalam hubungaonja. dengan perda- 

maian dunia, dan usaha. memperkuat 

. PERINGATAN HARI RADIO. 

Tel 11 Sept. '50, Radio Jogja akan 

mengadakan peringatan hari ulang tahun .. 

nja jang ke-V, didepan gedung siaran 

Setjodiningratan. 3 
Dalam pertundjukan mana akan dihi : 

dangkan: ,,Dharma Dhiirgahaju” (rang- 

kaian lagu2 jang menggambarkan perdjo 

angan bangsa Indonesia sedjak 17-8:1945 

— Jogja kembali) oleh ORJ Suwandi & 

Musik tiup. - : 

2 

Siaran RRI Jogja 
SAPTU, 9 SEPTEMBER 1950. 

12.30 Aneka warna lagu2  In- 

donesia oleh Musik Tiup. 17.05 
Genderan sore hid. G. S. Dojo- 2 

mardowo. 18.20 Dunia Olah Ra- 
ga oleh PORI. 19:15 Soal Pem- 
bangunan (Djakarta). 19.30 Re- 
nungan oleh Keluarga ,RATMA”. 
20.15 Taman Batjaan. 20.30 Ge- 
ma Malam oleh ,,Enam  Seka- 
wan,” 

$ 
28 

aa” 

1 Oktober di Semarang 1 
Tanggal 6-9 oleh masjarakat 

Tionghoa di Semarang telah «di- | 
bentuk Panitya jang akan menga 
dakan perajaan pada 1 Oktober 
jja.d. Selain pawai akan diada- 
kan rapat semodera jang semua- 
nja itu ditaksir akan makan bia- 
ja sebanjak f 10.000,— 

Sebagaimana diketahui 1 Ok- 
tober adalah berdirinja Negara 
»Rakjat Republik Tiongkok”. 

“F 13 DJUTA UNTUK 
—— PERTANIAN. 

Dari kalangan dinas Pertanian 
Antara Semarang” mendapat ka 
bar bahwa untuk pertanian di 
Djawa dan Madura telah disedia 
kan biaja sebesar f 13 djuta. Dja 
wa Tengah mendapat f 5 djuta. 

Dengan uang sebesar f 5 djuta 
ini akan diongkosi perbaikan pe- 
ngairan jang dapat mengairi sa- 
wah seluas 70.000 ha, membeli 
pupuk sebanjak 200 ton, membi- 
kin kebun2 bibit di 12 tempat 
(a10 ha lebarnja). Balai pendi- 
dikari masjarakat desa di 35 tem 

pat, pertjobaan perusahaan-tega- 
lan di 12 tempat dll. Maka 

Tidak lama lagi akan didda ta 
konperensi Pertanian di Surakar 
ta jang akan dikundjungi oleh”90. 
pemimpin2 Dinas Pertanian di 
Djawa Tengah, dima | 
akan dibitjarakan 

Odi dk 5 

Z 
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   3 5 duka tanggat dat 

ananda na   tamat 1914: lalu masuk Rechts- 
eK . sehook tamat 1917 kemudian ma- 

$ 'sekolah guru suk Pegat 

Ber Keterdinan" Wing - Pengetakan: 1920--1932 Ketua 

     

   
   

  

   

    

    

    
: pemimpin madjalah Per- Perkumpulan Mn ae 

n Sekerdja Peg.. Irrigasi : do Watjono' Lk. Bu- 
Waterstaat pati” Anom : Djaksa Persida-    

  

hingga 1942: 
—1924 pem. redaksi sk. "Ke 
juan Hindia” Surabaja: 1922 

she) ketua. Vaksentrale Persa 

   ngan Pradoto Besar dan me- 
- rangkap Adj. Kontrolir Kepa- 
tihan Bag. C. Solo: 1924 masuk 

rbond Peg. Negeri dan OR. H, Djakarta: 1930 Bupati Na- 
rale Persatuan Serikat 19KO Kantor -Kepatihan Solo ba- 

rdja. particulir: 1924—1942 ii ..gian: Pangreh Pradja dan Kehaki- 

'Dewan  Rakjat (Volks- man merangkap hakim untuk ke- 
' kemudian Gedelegeer- Tuarga Sunan: sedjak 1939 Bu- 

an tsb: 1929—1942 pati Sr: en. 1 
.. angg. aon Kal Djawa- Timur Pernah bekerdja sebagai pega 
Adat Dewan Haminta Proboling- 

...9g0 (dong toro) dan  Modjo- 
— kerto Sae djabatan loco 

    

   

    

    
    

    

          
   
    
    
    

   ketua ,,Budi Utomo” tjab. Solo: 
   
    

Kai Kasunanan Solo: Ketua 
TE an : 1913-1919 ke- Jong Java” dan turut mendiri- 
Pa tua Serikat Islam Probolinggo: “kan “Indonesia Muda” (1925), 

1918—1922 pemb. pusat pimpi-  1930—1939 ketua ,,Habiprojo” 
nan Serikat. Islam: 1919-1924 Solo: 1936 komisaris pengurus 

          

3 tjuuokan Kedu. » 
.. Dalam zaman Republik men- 
“ Gjadi Komisaris buat daerah2 is- . 

Djaman Republik: Gupernur 

Semarang. Lalu ke Magelang. 
En Hawa dan fopjase Waktu clash II turut aktip dalam 

6 Hn ag . gerilja dan mendjadi mentri. da- 
lam negeri sesudah pemerintah 
kembali ke Jogja. Sesudah penje- 
rahan kedaulatan mendjadi Sek- 
djen kem. D.N. RIS. 

  Pu Atm da" "Lahir 10-7-1911 
£ Hr | part ”1924 tammat E. 

1 LS.5 1929 tammat H.B.S.: 1933 
Aa - dpione Civiel Ingenieur Tech- 

. nische Hoogeschool Bandung. 

Pengalaman pekerdjaan: 1933 D' 3 JAKARTA. 
“2 .—1937 direktur Sekolah Mene- Tertjatat tg. 7-9 - harga2 karet 

| ngah Mohammadijah di Djakar- Ha alta - 

tap 1937—1942 bekerdja ,pada: “atap mo. 1 8.20 b. sheet no. 2 
& Pe Waterstaat Dja- “$ 49 5. crepe no. 1 8.10 b. 
wa Barat dengan tempat di Dja- Keadaan pasar amat tentram. 

| karta: 9-3-1942 Bekerdja pada 3s Asi 
. Kantor Perairan dan Perdjalanan — « ME 

wa Barat di Djakarta. Pa 
rakan: 1933—1942 angg. 

Fus besar an Pa- 

   
   

HARGA2 KARET DI 

  

    

      

sekedar selamatan. 

  

“Yadaate FALS Mamat" 1011: Mulo'” 

luasan jang sesu Djakarta. 

“wai Kantor Landraad Solo: 1918" 

1924 ketua Perkumpulan Pega- 

ket. S.I. Modjokerto: 1942 ang- ,,Parindra”: 1942 ketua Perkum: 
—. gauta p.b. Parindra.  pulan Kebudajaan ,,Mardi Buda- 
£ Didjaman Djepang djadi ape ia” Sragen: : 5 

Djawa Tengah dgn kedudukan di 

- Pembukaan djembatan Bo 
- gowonto dirajakan dengan 

  

kin 38.tahun jang lalu.  Sedjak 
itu belum pernah diadakan per- 

kembangan keadaan 
tan djaman. Sementara itu 
adaan masjarakat sudah banjak 
lebih madju. Kebutuhan 
menjuratpun sudah djadi tambah 
besar hingga meluap2. Maka mu 
dah dimengerti. kalau ruangan 
kantor pos itu sesungguhnja su- 
dah tidak dapat mentjukupi kebu 
tuhan chalajak ramai lagi. Ini 
ternjata dari banjaknja orang jg. 
selalu berdesak-desakan didepan 
loket2 pos dan kawat. 
orang jang minta dilajani keper- 
luannja oleh pegawai pos terka- 
dang djadi berbelok-belok se- 
perti ular pandjang sekali hingga 
memenuhi seluruh ruangan pos jg 
sudah terlalu sempit itu! Orang? 
djadi terpaksa tunggu terlalu la- 
ma utk. bisa beli satu atau dua 

kartupos sadja. 
Kapankah ruangan pos dibe- 

sarkan? Atau diadakan kantor2 
pos pertulungan lagi dibagian2 
kota lain jang ramai? 

Mudah2an pihak jang berwa- 
djib memperhatikan seruan chala 2 
jak ramai! DUA 

Suwarno, Saidan. 

. Jogja.     
  idja uan Rep.: Berkali? men- 

  

Nedbag Kau pos Jogja dibi- 3 

“dengan per- 
dan tuntu- 

ske- 

surat- 

Deretan2 

| na alat2 radio serta 
politik dirampas oleh polisi. 

asing. 

an aan —snbntomon 

— Tangkapan bag "beoarala di Paris 
1 

Polisi Perantjis kemarin dulu mengadakan penggerebegan2 

dan penangkapan2 setjara“besar 2an terhadap orang2 asing jang 
ditjurigai didaerah Paris dan kota2 penting lainnja. Suatu sum- 
ber tidak resmi menjatakan tentang hal ini, bahwa menteri da- 

lam negeri Perantjis telah menan datangani. 100 Aas perintah pe- 
ngusiran bagi seluruh Perantjis. 

Sebagai hasil penangkapan2 
ini kira2 50 orang dibawa kemar- 
'kas besar polisi di Paris, sebagi- 
“an besar terdiri dari orang2 Spa- 
-njol, meskipun diantaranja terda- 

orang2 Yugoslavia, pat djuga 
Tjeko, Polandia dan Rumania. 

Meskipun gerakan ini sangat 
dirahasiakan oleh pihak polisi, 
namun dapat diketahui djuga, 
bahwa penggerebegan2 itu dila- 
kukan dirumah2 partikelir, dima- 

dokumen2 

Sementara. iti Reuter kabarkan 
| dari Paris, bahwa menurut peng- 

dalam ne-: umuman kementerian 
geri Perantjis, gerakan polisi ini 
dilakukan untuk mengusut orga- 
nisasi2 kolone ke-5 jg didirikan 
di Perantjis oleh partai2 komunis 

Ant.-AFP. 

Penangkapan2 di Pe- 
rantjis tambah. 

sKementerian dalam negeri Pe- 
rantjis mengumumkan, bahwa 

  

    

  

   

  

   

  

eri Perhubungan dan 
al RIS berdiri djadi m 
Pa, Dalam bulan 

    

  

Se   

. jawatan 
   

: He mas er eng Datuk Mudo. 
| Lahir 18-9-1904 di Banuhampu. rimba. 

merintah Pusat. 
5 1 1925 tamimat MULO: lalu 'spkos 
“lah STOVIA, tapi tidak terus. 
| Kemudian masuk A.M.S. Djakar 

| ta, tammat th. 1929. Setelah ini - 
'kembali masuk sekolah dokter 

— tinggi (G.H.). untuk kemudian 
masuk Sekolah Kahakiman Ting- 

gi (R.H.) diDjakarta dan selan- 
djutnja meneruskan di Universi- 

| teit Leiden dengan dapat diploma 
“bagian Hukum ditahun 1939. - 
Pengalaman pekerdjaan: 1940 - 

bekerdja sebagai atvokat di Dja- 
— karta: 1941 Pengurus N.V. Cen- 

2. trale Hulp-Spaar-dan Hypotheek 
Bank di Djakarta. 

— Pergerakan: 1929 Besdaha pe. 

| ngurus besar .,Pemuda Indone- 

sia”: 1930 Bendahari Komisi Be- 

' sar Indonesia Muda: 1931—1932 
pembantu , '(Partindo” di Djakar- 

5 ta. 

  

djutaan rupiah jang didapat dari , 

Semarang. 

    
   

            

Djumlah penanaman djati dan 
hutan-pelindung seluas itu ada- 
lah merupakan tindakan perta- 

- ma, dan dalam tahun2 jang akan 
datang akan dilandjutkan, se- 
hingga dengan tjara tingkat de- 
mi setingkat dalam 10 tahun djum 

'lah.tanah kosong seluas 400.000 
ha akan sudah | Teen kagan 
kembali. 

Dikabarkan pula, bahwa 
lama $ tahun belakangan 

S4 

ini 

mendjadi gundul sebagai akibat 

    pertama dari revolusi. 

Didjaman Rep. Terus ambil ' 

ant dalam BP KNIP, sedjak 

th. 1946 mendjadi ketua badan 

tsb. Sedjak 27 Des. 1949  men- 

djadi acting presiden Ye angga 
- Indonesia. £ 

Jang sangat menderita keru- 
sakan adalah Djawa Barat dan 

ha atau 20pCt. Hutan2 jang ba 
njak dirusak di Djawa Tengah 

2 ini terdapat didaerah2 Purwore- 
“. djo, Bagelen, 'Banjumas dan. Pe 

'kalongan. Hutan jang akan di- 
tanami kembali di Djawa Tengah 
itu, Tn ha. Ta terdiri 

Te 
To Wongsonegoro. 

Lane 20-4 1897 di Solo. 
2 Sekolah, Standaardschool: | 

23 000. .000. 000 dollar 

lalu 

terian jang bersangkutan, demikian . 

hutan jang telah dirusak di Dja- 
wa berdjumlah Ik. 400:000' ha, jg 

pendudukan Djepang dan masa 

Timur. Djawa Tengah Ik. 15.000 

dari y nundaan untuk sementara 

ES Dalam pertengahan tahun 1950 head Kehutanan telah 

“mulai membangun kembali tanah2 hutan seluas 25.000 ha dise- 

luruh Djawa dengan djalan menanaminja dengan “kaju-djati dar 
Reboisasi ini telah mendapat 

Sungguhpun belum diketahui berapa besar bia- 

| janja, akan tetapi sudah dapat diduga, bahwa ia akan menelan 
,Welvaartsfonds” 

pengesahan dari Pe- 

fihak Kemen 
tulis wartawan! ,,Antara” 

hutan djati dan 3000 ha minus jg 
menghasilkan terpentin, hars dan 
bahan-kertas jang sangat penting 
bagi perindustrian - dimasa da- 
tang. Di Djawa hanja daerah Sa 
rangan dan Pekalongan jang 
menghasilkan kaju pinus. (Ant.) 

  

  

Pemimpin Sikh di- 
tangkap! 

Master Tara Singh, pemimpin 
golongan ketjil Sikh di India, te- 
lah ditangkap oleh pemerintah In 
dia di Amritsar, kota sutji bagi 
ummat Sikh jang letaknja dinega 
ra bagian Punjab Timur. 

Pemerintah India menuduh dia 
bahwa ia baru2 ini mengadakan 
pidato rss bersifat ,,mengha- 
sut”. 
“Serjal berdirinja negara2 In- 

dia dan Pakistan, Tara Singh me 
ngadakan kampanje agar supaja 
didirikan negara Sikh. Ant. AFP. 

  

Taiwan diselesaikan dgn 
“ damai oleh RRT? 
RRT memperlihatkan keinginan untuk menjelesaikan soal 

Taiwan setjara damai, kata kalangan jang lajak dipertjaja keix. 
hari Kemis. 

“Seterusnja : Sabina katakan, 
bahwa berita jang menimbulkan 
harapan ini telah mengurangi ke 
tegangan dikalangan . resmi di 
Washington, tentang kemungki- 
nan adanja serangan RRT dalam 
waktu jang tak lama lagi terha- 
dap Taiwan. 

Dikatakan pula belu hal ini 
dianggap sekurang2nja sbu. pe- 

dari 

keuntungan 
'perusahaan2 USA”. 

63 o andjurkan undang2 menentang keuntungan 
Tn serekat buruh buruh Amerika, C.LO. menaksir keuntu- 

Gabungan n2 industri Amerika. mentjapai rekordnja hampir 

19 Kamar 23.000 djuta dollar dalam pertengah kedua tahun, 1950. 

2 " berlebih2an itu dan pula untuk 

| sasi perang « dewasa ini akan de membantu menutup pengeluaran 

ngan Yara me enambah La 2 'usaha2 baru militer Amerika. Da 
 untungan — lam padaitu diandjurkannja sua- 

| tw padjak thd keuntungan ber- 
'. lebih2an jang effektif, karena de 
| ngan hanja meninggikan 'padjak 

#n- umum terhadap perindustrian2 
k itu, beban tsb. akan dengan mif- 

a | 2 Nan Gr pihak 

  

' Diramalkannja bahwa -mobili- 

         

        

         
  

konsumen dalam bentuk mening- 
gikan harga2 barang dagangan- 
nja, 

Menurut taksiran madjalah ta 
“di keuntungan kaum. industrialis 

dalam tahun 1950 boleh djadi 
akan 41» lebih tinggi dari pada 
djumlah keuntungan th. 1939 jl. 
dan lebih dua kali lipat lebih ting 
gi dari pada keuntungan jang pa 
ling tinggi diwaktu perang jang 
lalu, JA th. 1944. an Gr, Shek. 

"gerak-gerik Moskow untuk me- 
luaskan peperangan Korea ke 
Taiwan: 

Akan tetapi, kalangan resmi 
mengatakan bahwa kemungkinan 
akan berhasilnja Sovjet Uni, ma- 
sih.merupakan tanda tanja jang 
berbahaja: 

Sikap Amerika Serikat. 
Amerika Serikat tetap berpen- 

dirian bahwa soal pertuanan Tai 
tapkan oleh PBB dan perdjandji- 
wan dimasa depan, harus dite- 
an perdamaian dengan Djepang. 

Pada masa ini sedang ditjari 
suatu djalan jang mungkin  da- 
pat diterima oleh sebagian besar 
pemerintah2 jang diduga akan 
ikut serta dalam konperensi per . 
damaian Djepang jang Pan 

Sudah dapat dipastikan'bahwa 
Amerika akan '— menentang tiap 
rentjana jang akan berakibat bah 
wa pulau jang penting artinja ba 
gi strategi tadi, djatuh kedalam 
kekuasaan RRT. 

Siata djalan jang sedang dibi 
tjarakan ialah supaja kirim pani- 
tya PBB ke Taiwan, dengan mak 
sud supaja rakjat Taiwan me- 

nentukan nasib pulau tadi. 
Akan tetapi, djalan ini akan 

ditentang keras oleh Chiang Kai 
(Ant, UP). 

djumlah orang jg ditangkap ada 
208 orang. Mereka ini dituduh 
mendjalankan gerakan2 
sif jg ditudjukan untuk menga- 
tjaukan keamanan dan tata-tertip 
dalam negeri. Diantara orang2 jg 
ditangkap itu terdapat: 150 
orang MERE dan djuga orang2 
Rusia. 

Menurut pengumuman itu 
penggerebegan2 polisi itu dilaku- 
kan terutama didaerah2 Paris, 

Mulhouso, Strasbourg, Lilte, Ly- 

on, Marseille dan Toulouse dan 
ditudjukan, kepada orang2. 

Dikatakan, bahwa dalam gera 
kan pembersihan ini tiada sebu- 

ah organisasi politik pun mendja- 

di sasaran. Semua orang jg di- 

» tangkap kemudian akan dihantar 

subver- : 

Organisasi spion Sovjet diketemukan ? 
kan keperbatasan jg mereka su- 
kai ataupun ditentukan tempat ke 2 
diamannja.  Ant-AFP. 

Karet Molaya terus 
(. ke Rusia. 

Djumlah karet Malaya jg di-. 
angkut ke Rusia dalam bulan Dju 
li dan Agustus tahun ini adalah 
12.990 ton, sedangkan djumlah 

. dalam bulan2 tersebut tahun jg 
lalu adalah 1.888 ton, demikian 
menurut angka2 resmi Lg diumum 
kan hari ini. 

Dalam waktu 8 bulan jg perta- 

na dalam tahun ini Rusia telah 

membeli karet sebanjak 58.787 

ton dari Malaya, sedangkan 

djumlah pembelian seluruhnja da- 

lam tahun 1949 adalah 63.414 

ton. 

Djumlah karet seluruhnja jg di 

angkut dari Malaya dalam bulan” 

Agustus ini adalah 110.627 ton 

dan dari djumlah itu 35.738 ton 

pergi ke Amerika Serikat dan 

16.012 ke Inggeris. Ant. 

Mesir akan pertahankan 

,. Sudan. : 
Pemerintah Mesir: telah menjatakan 

pendiriannja jang terachir dalam perun 

dingan2 jang dilakukan antara duta 

Inggeris di Cairo, Ralp Stavenson dan 

menteri. luar negeri keradjaan Mesir, 

Said: el Dim, jaitu bahwa Mesir dalam, 

« pendiriannja akan terus mempertahan- 

kan kehendak Mesir untuk memasuk- 

Mesir 

dari te 

Kedua tuntutan Mesir itu 

kan Sudan kedalam 'keradjaan 

dan penarikan tentara Inggeris 

rusan Suez. 

merupakan sjarat mutlak jang dimadju 

kan oleh Mesir buat meneruskan perun 

dingan selandjutnja antara Mesir dan 

Inggeris. 

Kalangan jang dekat degnan kemen- 

terian Juar negeri Mesir menegaskan, 

bahwa Mesir besar kemungkinan akan . 

menutup segala perundingannja dengan 
Inggeris, djika Inggeris tidak mau me- 
menuhi pendirian Mesir jang terachir 

mengenai Sudan dan penirikan tentara 
Inggeris dar? Mesir seluruhnja. APB. 

  

TAUFAN FLORIDA MERU- 
GIKAN $ 2.500.000.— 

Pantai barat semenandjung Flori 
da (Amerika Serikat) telah  di- 
amuk oleh taufan dan baru  te- 
nang kembali sesudah mentjapai 
Florida utara. 

Kerugian sebagai akibat dari 
taufan tadi ditaksir $ 2.500.000, 
kota nelajan Cedar Key hantjur, 
bungalow2 di St. Petersburg dan 
Tampa hanjut kelaut, sedangkan 
kawat listrik jang rebah telah 
membawa korban 3 orang tewas. 

Ant. UP. 
  

SOAL KASHMIR HARUS DLM 
P. B. B. 

Menteri LN Pakistan Mohd. 

    

    

    

  

Zafrullah Khan. mengatakan, 

bhw ia telah minta pada peme- 

rintah Inggeris untuk mendesak - 

PBB agar soal Kashmir disele- 

saikan. Ant. UP. -: 
  

Moskow tjela politik 
Amerika — Inggris. 

Thd negara2 Arab 
Radio Moskow baru ini telah mentje 

la politik Inggeris dan Amerika Serikat 

terhadap negeri2 Arah, terutama terha- 

dap Mesir jang sampai sekarang masih 

tetap bersikap metral didalam soal Ko- 

rea. Oleh Radio Moskow ditegaskan, 

bahwa sebenarnja Sovjev Unie tidak 

mempunjai hubungan jang lain dengan 

Mesir dan negeri2 Arab lainnja ketju- 

ali hanja mengenai soal2 kupas dan per- a 

dagangan sadja. Oleh karena itu orang 

di Moskow dak mengerti dengan si 

kap Inggeris dan Amerika Serikat 'jang 

- menekan Mesir. APB. 

  

—. Kapal raksasa Inggris - 
,@ueen Mary” ketika meninggal 
kan pelabuhan Southampton da- 
lam perdjalanannja ke Amerika. 
telah kandas selama 15 menit. 

— Tjekoslowakta telah ber- 
djandji untuk memberi bantuan 
sedapatnja kepada India, untuk 
mendirikan atau memperbaiki in- 
dustri di India. 

se tu) tt) IOMI 

SN LN Sd 
AS PSG "“TANDJUNG (Pn 

    

OJUAL-BELI suxu2 Ld 
| LesarA CAMASe ba 
MARJAL LAH? DAN Benkjk 

BROSURI KOIL fk 

    
  

min. 

Ini anggur 

dan lema, 

gel, dan 

Sehari sebelum. 

  

nja. 

ukuran. 

MENERIMA   93-9 

Anggur obat KOLESOM 
(Tjap portret dan 5 Kolesom) 

Ini anggur terbikin dari sarinja buah anggur jg. 
terpili, dengan Kitjampur 
obat jang sudah sedari dulu terkenal mustadjab- | 
nja) dan laen2 obat Tionghwa jang berfaedah 
dan mahal, dikerdjakan dengan pengetahuan baru. 
Telah dipreksaoleh Balai Kesehatan, Ini anggur 
mengandung dzat2 besi, fosfor, dan matjam vita- 

.. 

sanget mandjur bagi 
sumanget kurang, muka putjet kurang 

darah, tidak nafsu makan, gegindjel: kosong, kaki 
tangan dingin, mata berkonang - konang, ping- 
gang dan tulang sakit, kluwar aer manik, hati pe 

sesek, Baik untuk tua dan muda. 
makan 

dalam tempo beberapa hari sadja terlihat Na 

Terbikin oleh: 

PABRIK ANGGUR OBAT REN AY. PN 

RUSTENBURGERPAD 4 SURABAIA, 

Harga satu botol besar f. 12.50, ketjil f. 7.50 
Bisa dapat beli dirumah Obat dan Toko P. & D. 

KERADJINAN. 

Sekali berhubungan, tentu Laga mendjadi lengganan. 

sama Kolesom (satu 

laki2 berba- 

minum Ll atau 2 sioki, 

3 1 3-8. 

g 

Alamat jang selalu memuaskan. 2 Ng 
Perusahaan dagang ',ZAINAL" ua & 

Lodjiketjil Wetan 14 Telp. 406 Jogjakarta. 23 
SELAMANJA SEDIA: Alat alat kantor dan sekolah, 
Stencil sheets, carbon, rolspecie dll. “3 

Kertas kraft, doorslag, pastoor, omslag, bermatjamanataan   PENGURUS, 

        

   

   
    
    

  

     
         
        
    



  

    

.Terbis Ahli mendjahit Unt. JOGJAKARTA hanja : 
. Bekas Ce SAVERKUY | | Kebun Bibit Kembang 

emarang. LT TAMAN “SARI 
: Na "aa menjaga MODE | Pakuningratan (28 a) 

“Presiden tidak pergi ke Muntok dan | em Kampung Karsanah 183 | | Alamat suntuk keperluan Ta- 
Menumbing (Bangka). Jang dikundjung IBN U Bodjong — Semarang. | nam-fanaman Kembang. 97-9. hunja Pangkalpinang. Oleh karena |. 101-9 

kepada kepala daerah Bangka telah '" : ata . an , GALE STORM MENGATAKAN: 

| diradiogtamkan, supaja RAJAT BER. | Cprsus mEmOTONG PAKatAn | TP Br : : Saja selalu memakai sabun wangi Lux, 3 KUMPUL di Pangkalpinang. : | theorie -k practijk. Bg. lelaki dibuka 6 sesuatu perawatan muka jang djitu, ter- 
| Berabe nih. #Kalat? tukang tjopetnja romb. baru tgl. 3 Oct. 1950 djam k kuli lambat "Mi dan tukang srobotnja, jang djuga rakiat, | an | utama untuk kulit jang lembe e- 
gak mega Perbampul dk Pansbalamana TN Aitiuai pom. penali “| 52:50. » 5 6 na djubkan sekali betapa halus dan litjin SEE Tervak dan Menata UR NU Wanita (urkon) dibuka vomb. Bh an) a kulitmu, berkat busah jang melimpah' an " $ Tn | baru tgl. 2 Oct. djam 4 — 6 sore, Ja 4 | : 2 d ba h KK 

1 | tamat dim 5 bln. Tanggung berhasil! 5 7 f in an Dela asia - Dalam perdjalanannja. itu pengurus | Pendaft. » 5 
$ Bah tangga presiden djendral major | 20— 

Suhardjo ikut serta apa enggak, tidak 
dikabarkan. . 

| Berabe kurang akur, kalau dia turut. 

Sebab djenderal major Suhardjo pada 

masa sekarang, satudnja jang pegang 

Penebar dndrl ain Dai. pak $ ng yu: Xx Ini malam penghabisan 
hemat lebih baik djangan terl: Lp 3" Pn PE 

4japik. Biar sadja tinggal dirumah. (Kat De ee NN en TN “ Iklek AI INTERNATIONAL SOUADRON“. 
Kabinet Natsir sekarang bukan kabi- Cet 3» 

net parlementer. Tapi suatu zakenkabi- dan berikutnja main 3 X sebagai biasa. 
net, djadi kabinet jang didasarkan atas 
BAN Lia Setnborlijan ERROL FLYNN danENN SHERIDAN dalam film 

x .Rupanja p.m. Natsir sudah tahu, bah » SUNGAI PERAK" ' (SILVER RIVER) 6-7 
“wa menteri2 baru seperti Bahder Djo- Aksi dgn. Mangan jang menghebat. 106-7 

“han, Pellaupessy, dan Suroso itu semua ( Melajani dgn. Conditie nja ahli dalam aan pekerdjaan ke ru XOR” Tepat! Murah! Rapih! -mendertaraja masing. 
HE 2 2 2 

- Kalau Berabe sih hah tahu. Minta , 5D 8 2 Meubels Am saja, KURSI, di Ini malam dan berikutnja. 13 th. keatas. Ini malam dan berikutnja. . maaf adja, Bung Natsir!! Sesudah penjelesaian gedung akan buka kembali dengan: . pan dil) Balungan2 rumah | gai 2 X aj 630-0. Main 3 Kali di. 5—7—9: 15 dh. keatas) 3 Na aa ta Lena” (tjagak, usuk dll.).-— Mai- MINGGU PAGI dj. 10.30. Minggu pagi dj. 10.30. 5 nan anak2 ' (kuda2, entok2 bil ana. A GIRL A GUY and A GOB. NA Ega TU SEN dsb.) Hubungan pada : - Aan e Milles | i 
Kamus tama — S Oleh: Cecil B. De Milles Dgn. George MURPHY-Lucille BALE-I- Le tertudannah ni. | ABBOTT dan COSTELLO : R. Moh. SJAFIIE | “REAP THE WILD WIND” | Edmond O'BRIEN- 8 Sa | 3, dat Pers. Kaju ,,SAMPOERNO” Dgn. Ray Mailland—Johm Wayne- 'Film jang menggambarkan perbedaan 

2 an HOEI LAN (ANNY) | : £ Kemetiran kd. 45 — Jogja. PAULETTE GODARD. ibesar hidup seorang hartawan dan se- 
dengan » . AFRICA SCREAMS 119: Film historis penuh avontuur.: orang kelasi. Saksikanlah ! 

SAKSIKANLAH !! 199.9 
| POES JOE HOK . Untuk segala umur. 

a. 

  

  

Bintang film Monogram) mulai sekarang disertai 

(entree dan pemb. 1 bln). 

| Tempat terbatas!! 

Ketr. Cursus- ,JUNIOR" 

“| Djl. Bausasran 32 Jogja.   
  

  

At   ' Matine dj. 10 pagi   
  

  

  

  

  

    
      
  

    -Wedi-Klaten 

naa Ann UU te | N. ska : : 1 8 NI | N KAWIN 
5 32 9.| Di Demak dan Pemalang akan dibuka S.G.B. Negeri pada 

na 3 Sa 3 

  

tanggal 1-10-1950. 1 

Pendaftaran murid baru untuk kelas I dilakukan dibekas | TUAN2 dan NONA2 SUDAH DAPAT DJODO ?? 

DINARI: . OVVO Demak dan Pemalang sampai tg. 20-9-1950. || Bikinlah sepasang TJINTJIN KAWIN pada adres jang boleh DIPERTJAJA. an E pakaian laki2) Sjarat2: 2 al : . : Na 
3 Lewat Upon a. lulus udjian masuk S.G.B. negeri 1950. Pekerdjaan ditanggung MEMUASKAN dan harga PANTES. : Ta Ppaaa b. lulus udjian masuk S.M.P. negeri 1950. Bisa djuga membikin segala matjam PERHIASAN PERMATA model jang PALING BARU. 
Lamaran dengan surat disertai riwa- - . Inspeksi Pendidikan Guru 2 T 

jat hidup atau datang sendiri pada 102-9 R2 Daerah Djawa Tengah Semarang. : Juwelier 
— djam 16 — 20 pada” : 
Perusahaan —Djehit ,, MATARAM” : ta : i Sp A5 5 K. Li e Si 5 
“859 Kobe Teo Yg Kateton 24: St H hepi : P: N. L - MERDEKA ae 2-3 BAN ep : h ST BelaNaN No. Na 

33 | Tjabang - Surakarta | 5 JOGJAKARTA. 
5 : PN Tjah. Surakarta mengumumkan: 

$$ Untuk kebahagiaan rumah tangga mulai membuka kantornja pada tanggal 10 Sept. '50 di: 
Minamlan, Djamu fjap 13 DJ. MANGUNDJAJAN 16 SURAKARTA 
Pn J AG Diharap anak tjabang, ranting, klompok, para anggota, p 

0 .instansi2 Pemerintah dan umum berhubungan dgn alamat engumuman 

K tersebut. , Tjabang firma ,,MATAHARI” 
Mean ja sudah ber- Ketua, : Sekretaris Tjab. Surakarta Gondomanan 9 Dk. : 
Dadini. Hiks selat badun dan SASTROWIDJOJO. SISWADI HADISISWOJO. : Mulai tg. 10/9-'50 telah di- 
“djalankan darah. - | pindahkan ke 
No AHLI NUDJUM H.B. AZAD Kotakpos no. 132 Bandung. Menerangkan segala "Pusat Firm. ,,MATAHARP”. 

TE ARD PEMUDA: hal hidi Kiri jaan berikut k d Djalan Raya 144A Purwo- Ne untuk kaum lelaki 32 pengnidupan. Kirim ampat pertanjaan berikut keterangan nama dan umur, £ 

” 5 dalam satu envelop dengan poswessel f 10,— Tuan/Njonja akan dapat djawa- kerto Tilp.: 190. 

ban-djawaban jang tjotjok dan berbukti: rahasia tanggung dipegang teguh. 1 86-9. Eig. MOH HARI 
96-9 4 , 

  

  

        

  

  

  

  

    
  

dapat mengembalikan tenaga muda. 

| No. 120 DIAMU SARI PUTIH 
Baik untuk menjembuhkan sakit 

keputihan (Piktay) bikin segar 

“badan dan tidak malas. 

“No. 129 DJAMU TUDJU a | | POKOKNJA 3 BU HE g 
— Sembuhkan segala penjakit jang Tahukah Teanga dimana alamat jang lengkap persediaannja, komplit onderdelennja, model paling baru, bagi: 
disebabkan masuk angin, kepala 
Panin: Dik HORLOGE, VULPEN, dan barang2 KRAMERIJEN. 
No. 141 DJAMU SEGAR FARAS REPARATIE segala matjam horloge, lontjeng, dll. dapat ' GARANTIE 1 TAHUN, 

— Penting bagi. orang jang sering sa- So'al harga2, murah apa- tidak, tjukup saksikan sadja datang ke 
“kitan. Menjegah masuk angin, , # 

ea Toko XM SUN” 
“Toko Djamu tjap DIAGO . PETJINAN 112, telp. 784. 

| 879. Lg : 

LELANG — UMUM Nat 7 
CREDIT... Menghaturkan: banjak trima kasih 

Eu Hari REBO 139250 djam 10 pagi, di Balai kepada Tuan2: Dr. Tjoa Sik Ien, Dr. Sim Ki Ay, para Ibu 
"0 Lelang ,KEMADJUAN” Ngabean 36 Jogjakarta. Zusters dan para saudari Djururawat dari R.S. Panti Ra- 
Matjam2 perabot rumah tangga, perabot kantor. Sepeda, Radio, Batik3, pih, atas pertolongan, usaha dan perawatannja sehingga : 

? Pakamni: tatimetoa Jkursi timu VERNEKKEL baru. : anak2 kami: Sengadja didjual mahal karena isinja sangat penting. — Hari periksa Selasa sore. Pojuru “lelang Raden MUGO HARDJONO dan - Boleh pesan kepada penerbitnja: 
819 aa Hen 1 : Radenroro SUHARTATI | : —— AN Sana Ann Neu terhindar dari bahaja maut dan baik kembali seperti | JAJAS AN BERAS : Il sedia kala. | 

67-9 $ Djalan Setasion Kosliridja, RBUJ KARN DD 
2 100.9 Keluarga 'HADIPRAWIRO. 

LA TJATET PASAR MAS INTEN EN BARLIAN. PENGUMUMAN (0000 ISTERI DAN IBU JANG UTAMA. IDIIALAMAT JANG TERBAIK “Balai Pengetahuan” 
. aa di-apa-siapakan 2. Tjiptoning dalam ' ,,Minggu TJONG & Co. Tjeramah pada hari Ahad tg. 10 Sept. 2 djam 5 sore, dige- Men Te RN Ph Malioboro 37, Jogja. Cang Co Hok « 

@ Suka duka: Mertua dan menantu. Djual beli Io Sudah ada sedia. Tr “ra 
spion Rusia tertangkap. 1 : Tn Pen aan Rena Lag | LAS Dea “Mengurangi Kesengsaraan Rakjot Indonesia" 1" el perhiasan, m , menu- yua , bros, ting, 
ai Waktu saja Tn tormateur. karkan Model Baru. Tjepat. y Anting2 Subeng, mas 22 K. Dus esa 2 “aa Pa dan Pendi idikan R, 1 

Radjin, ongkos pantes, dan jang bermata model baru. 2 
mas 22 K. | Kam batik obral harga f 17, , Kementerian Penerangan RL 
Djual horloge tangan nee f 25,— alusan f 45.— baik2. 13 Bg. Pendidikan Masjarakat. 
merk. 103-9 | 

P3 Iyp RA, TA, Ta 

  
  

  

  

  

    
Menunggu pesanan partij besar-ketjil dari dalam dan luar Diawa, 
  

Pasti terbit sebelum 15 September ! 
s . k .. Mimpi Kaum Feodal Atjeh 

Oleh: Aria Hadiningsun dan A. Miala. 
Diantara isinja jaitu: 
1. Kaum feodal bermimpi api, ' 
2. Siapa jang menjabotir berita Proklamasi Kemerdekaan? 
3. .Siapa pembentuk C.V.O. penjambut Belanda? 
4. Kereta api berbendera putih menudju Langsa, 
5. Rahasianja Banteng Hitam, 
6. Dan banjak lagi. 
Bukunja tidak berapa tebal, dan harganja terlalu mahal, 

jaitu: f 15,— 
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