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DITERBITKAN. OLEH BADAN PENERBIT »KEDAULATAN RAKJA1" 

  

an pergunakan Ma 
“Pnjleian harus setjara damai 

Dari Washington dikabarkan, bahwa pemerintah Amerika 
Serikat terhadap masaalah Irian akan mempunjai bikap jg meng- 
harapkan, supaja perundingan jg akan dilakukan antara Indone- 
sia dan Belanda dalam konperen si Menteri2 Uni nanti mentjapai 
penjelesaian setjara damai. 

Walaupun sikap ini hingga ki- 
ni belum dinjatakan dengan res- 

“mi, namun kalangan pemerintah 
di W shington mengatakan, bah 

Amerika Serikat pasti akan 
mempergunakan : pengaruhnja da- 
lam tjara penjelesaian jg harus 
ditjapai dengan djalan damai. 
Dalam pembitjaraan dengan 

1. kalangan itu selandjutnja didapat 
kesan, bahwa bila tiba waktunja, 

. maka sikap Amerika Serikat ter- 
hadap masaalah Irian itu akan 
ditentukan dengan membanding- 
'kan tuntutan2 dari kedua pihak. 
Sikap ini akan didasarkan atas 
4 faktor jaitu ketjakapan kedua 
pihak dalam melaksanakan penje 
lesaian, stabilisasi politik dan 
ekonomi, sumber2 tehnik dan ke- 
uangan jg sesuai dengan politik 
umum Amerika Serikat di Asia 
Tenggara dan hak dari rakjat 
Irian untuk menentukan nasibnja 

  

sendiri. 
Dalam soal menentukan nasib- 

aja sendiri ini. kalangan di 
ii Washington itu mengemukakan 

beberapa sjarat, jaitu supaja rak- 
jat Irian mendapat didikan terle- 
bih dulu, sampai mereka masak 
untuk dapat melaksanakan hak2 
menentukan nasibnja sendiri itu 

RD. 

  

SUATU MANUVRE BARU Bt 
DARI AGEN2 WALL —- 

STREET, 
Kata Voice of Vietnam. 

Radio "Voice of Vietnam” 
memberi komentar tentang sera- 
ngan atas pesawat udara Sovjet 
oleh pemburu Amerika di daerah 
Port Arthur, kemarin malam ka- 
takan, sesudah mengadakan in- 
vasi terhadap territorial udara 
Sovjet pada permulaan tahun 
ini (di daerah Baltik) dan belum 
lama berselang melepaskan tem- 
bakan2 terhadap penduduk 
Tionghoa di Manchuria, insiden 
jang diprovoseer tg. 4 September 
jl. (penembakan | atas pesawat 
udara Sovjet) oleh angkatan uda 
ra Amerika adalah suatu provo- 
kasi baru terhadap negeri2 blok 
demokrasi jang tjinta damai oleh 
penghasut2 perang Amerika. 

Djauhnja djarak antara tem- 
pat insiden itu terdjadi dan dae- 
rah republik demokrasi rakiat Ko 
rea, dimana bandit2 udara Ame- 
rika melakukan serangan2 uda- 
ranja setiap hari atas nama PBB 
dengan njata melihatkan akan 
sifat jang telah direntjanakan se 
mula dari manuvre baru jang 
dilakukan oleh agen2 “Wall 
Street. (Ant. VNA). 

  

Pasukan2 PBB dapat batuan 
Utk mentjoba pertahankan Jae gu 

' Pasukan2 Korea Utara telah berhasil merebut an dari 
tangan pasukan? dipisi kavaleri ke-I 10 mil utara Taegu, ketika 
mereka mengadakan serangan he bat dibantu 
dan mortier pada malam Kemis. 
Sementara itu djurubitjara di- 

pisi kavaleri ke-l mengatakan 

muntjulnja lagi kesatuan jg ke-IV 

dasi ( tara ga 
     

  

   
     
   
   

  

    

    

   
     

   
   
    

  

   

     

      

   

   
   

    

   
    

      
   
     
   
     

    

  

   
   

    

   
    
   
   

      

   
   

“dari Paris Ai Mbiaan kiamat 
nike Korea Utara jg disiarkan 
radio Moskow jg mengabarkan 
pasukan2 PBB dan Korea Sela- 
tan jg telah dapat bantuan kini 
mentjoba mempertahankan Tae- 
.gu dengan sekuat tenaganja. — 
Ant.-UP. 

  

MINTA ORANG INDONESIA 
DISAMPING BELANDA. 

Dari kalangan Serekat Buruh 
Kehutanan wartawan kita di Se- 
marang mendapat kabar bhw ba 
ru2 ini Pengurus Ranting S.B.K. 
Boschplanologi di Bogor telah di 
adjukan sebuah resolusi jg ditan 
datangani oleh 108 orang. 

Resolusi itu jang diadjukan ke 
| pada Kepala Djawatan menuntut, 
supaja disamping Kepala bangsa 
Belanda ditaruh djuga kepala2 
bangsa Indonesia. Alasan itu dida 
sarkan atas adanja penempatan 
tenaga seorang wanita Belanda, 
pada hal kaum B.A (Bosch Archi- 
tect) bangsa Indonesia tidak sedi 
kit djumlahnja jang dapat diang- 
kat. 

Lebih djauh iimpat keterangan, 
bahwa resolusi tsb telah menda- 

pat djawaban dari pihak pimpi- 
nan Djawatan jg bersangkutan, 
IN Tuan Ir. La angan bagi- 
  

ditan kkewutad satu partai ko- 
munis itu, baiklah kita lihat. 

Tetapi perlu pula diingat, bah- 
wa suatu partai kaum nasiona- 
lis seperti PNI, achir2 ini sudah 
menegaskan pula program Marx 
snja, sehingga adalah satu per 
injaan besar pula, apakah PNI 

akan bergandengan tangan dgn 
komunis, ataukah akan 

pengaruh dikalangan 

na 

tembakan2 artilleri 

  

Ia? 
an Planologie jang berbunji: ..a- 
pabila pihak ,,SBK” kini belum 
bisa menjetudjui beleid 'Djawa 
tan dim hal penempatan pegawai, 
maka mereka jang kurang setudju 
boleh kluar dari pekerdjaannja”. 
Dalam pada itu - diterangkan 

djuga oleh Ir. Meyer, bahwa dim 
. penempatan pegawai ia memakai 
pedoman ,,the right man in the 
right place”. 

PESINDO SOLIDER 
SARBUPRI. 

Pesindo membenarkan dan me- 
njatakan solider terhadap tuntut- 
an SARBUPRI sebagai konse- 
kwensi dari perdjoangan Nasio- 
nal melepaskan diri dari tekanan 
Modal Asing. 

  

20 PT. PENTJALONAN 
/k. PRESIDEN DLM. 

PARLEMEN. 
Menjambung berita 

atjara sik 
djut sekretariat Parlemen membe 
ri tahukan, bahwa dalam 2 

tutup g 20 Sept. jad. 
an memkn 

'pentjalonan Wakil Presiden. 
Tg. 21 Sept. akan diadakan si- 
dang ” terbuka mengenai soal 
Irian. RD. 

tentang 

   

  

“ehpi TJB. BOGOR GIAT. 
u2 ini Sobsi tjab. Bogor se- 

| direorganisasi dan seka- 
diketuai oleh Sumarsono 

te fat mengadakan rapatnja jang 
pertama pada rapat tsb. diputus: 
kan adanja secretariaat Organi- 
sasieMPenerangan diketuai oleh 
Samsuri, Secretariaat pendidikan 
diketuai oleh Sutikna dibantu 
oleh, Abulhajat, Sukandar dan Su 
wardi Karta. Secretariaat sosial/ 
economie Sumarno Gardjito, Ar- 
pani,"Emar Suradimadja dan Ha- 
mim. Secretariaat pembelaan dan 
Actie : Sumarsono, Suwardi Kar- 
ta dap S Sujono, M. S 

Sekitar perundingan 3 besar: 

  

sidang Parlemen, lebih lan . 
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Kab. Negara Kesatuan ba- 
gian dari politik KMB! 
Semalam dilangsungkan pertemuan antara dewan pimpinan 

PNI jang diwakili oleh Sidik Djojosukarto dan Mangunsarkoro ke 
dua2nja dari dewan pimpinan partai dan wakil2 dari PPMI di Jog 
jakarta. 

Pertemuan ini atas inistiatip 

PNI, jang terdorong oleh sepu- 

tjuk surat dari Pimpinan PPMI 

' Djakarta jang mempunjai mak- 

sud supaja PNI dan Masjumi da- 

pat kerdja sama dalam mengemu 

dikan pemerintahan negara. Su- 

rat itu tertanggal 28 Agustus, 
djadi sebelum kabinet terbentuk 
dan ditudjukan pada pormatur 
Natsir dan Sidik - Djojosukarto. 

Dengan adanja pertemuan ini 
para mahasiswa di Jogjakarta 
akan dapat mengetahui djalannja 
pembentukan kabinet jl. dan me- 
ngapa sampai PNI tidak turut da 
lam kabinet. 

Anggauta pimpinan  Mangun- 
sarkoro memaparkan dengan pan 

in an 

Sekitar Komando Militer Eropa 
j Barat akan dibentuk 
Menteri2 LN 3 Besar hari Rebo telah menjetudjui dalam 

prinsipnja perlunja dibentuk per satuan komando militer Eropa 
Barat untuk tjegah adanja agressinja jg disokong Sovjet lagi. 

38 esar selandjutnja menjetu- 
djui dalam prinsipnja. 1. perlunja 
adanja reorganisasi dan palaksa- 
hanan Atlantik Utara untuk me- 
laksanakan alat2 perdjandjian 
p ahanan Atlantik Utara untuk 

ka n diadakannja suatu” 
Kn tie Es guna memperkuat 

  

per adap 
dukan sa Peratta 1 Dasa ter- 
masuk perumusan keputusan un- 
tuk achiri keadaan dalam perang 
dilapangan tehnik antara negeri2 
Serikat dan Djerman Barat. 

Persetudjuan2 ini akan mem- 
beri kesempatan pada rakjat 
Djerman untuk memperdengar- 
lebih banjak suara dalam urusan2 
LN. 

Berhubung dengan ta' lantjar- 
nja perundingan maka kemung- 
kinan besar diteruskan hari Senin 
jang akan datang. — Ant.-UP. 

  

Pertukaran barang an 
tara Indonesia dan 

India 
Mendjelang tertjapainja sesuatu dalam 

perundingan-dagang jang sedang dilaku 

kan antara Indonesia dan India - maka 

perlu diketahui, bahwa dalam tahun 

1949, menurut angka2 statistik, barang2 

penting jang diexport ke India dari In- 

donesia, misalnja kenine, kopal dan ro- 

  

tan, berdjumlah 219.7 ton seharga f 11 

dyuta. 

Dari India telah diimport ke Indone- 

sia dalam tahun 1949 barang sedjumlah 

38821 tom seharga f 215 djuta. 
" Dalam tahun 1950 import barang dari 
India ke Indonesia hingga bulan April 
berdjumlah 7.344 ton seharga f 45.— 
djuta: dalam bulan Mei djumlah itu 
mendjadi 8.694 ton seharga f 53,8 djuta 
“(tormetuk harga “Gertificatdevisen). Ex 
port hingga April 1950 berdjumlah Ik 
23.325 ton. Ant. 

SBM DJAMBI DGN. MADJI: 
KANNJA BELUM TJOTJOK. 

Dari pengurus besar Serikat 
Buruh Minjak ,, Antara” menda- 
pat kabar, bahwa dalam perun- 
dingan terachir antara pemogok 
dan madjikan perusahaan minjak 
di Djambi telah menghadapi dar 
lan buntu. : 
Dalam perundingan bwah 

tsb. pihak madjikan telah mema- 
djukan usul jaitu dasar ' upah 
f 3.— sehari, ransum harga pe- 
merintah seperti sediakala, sewa 
rumah minimum f 20.— sebulan 
dan tundjangan f 1.— sehari. 

Usul tsb. belum dapat diterima 
oleh pihak pemogok, djikalau ga- 
dji selama pemogokan tidak 2 
bajar penuh. 

Berhubung dengan. pihak ma- 
djikan tidak dapat memenuhi tun 
tutan tsb., maka buruh Tn 
Djambi terus mogok. 

Sarbupri ALS masih sulit 
Pealu kebidjaksanaan pemerintah 

Kira2 3 djam lamanja kemarin siang wakil2 ALS mengadakan 
pembitjaraan dengan PM Natsir dan Menteri Perburuhan Su- 
roso dikantor PM di Pedjambon. Pembitjaraan dihadiri pula oleh 
Menteri Perdagangan dan Perin dustrian 

Mr. 

kepala perusahaan Perkebunan 
hadikusumo, Menteri Keuangan 
dan Drs. Herman Kartowisastro, 
Negara. 

Sebelum itu PM Natsir dan 
Menteri Perhubungan mengada- 
kan pembitjaraan dengan wakil2 
Sarbupri. Ini adalah usaha penje- 
lesaian ditingkat tinggi didalam 
pertikaian 'buruh antara ALS 
dan Sarbupri. Selesai pertemuan 
itu pihak ALS tidak mau mem- 
beri keterangan apa2. Djuga 
Menteri2 tidak sedia memberi 
keterangan tentang pembitjaraan 
jg telah diadakan dengan wakil2 . 
ALS. Menteri Suroso hanja me- 
ngatakan, bahwa penjelesaian 
pertikaian buruh antara ALS dan 
Sarbupri sedang diusahakan. 
PM Natsir menundjukkan mu- 

ka jg penuh kesungguhan dan 
memberi kesan bhw penjelesaian 

“ pertikaian tsb. adalah sangat su- 
lit dan mendjadi salah satu soal    

Dr. Sumitro Djojo- 
Sjafrudin Prawiranegara 

jg memusingkan kepala. Seperti 
diketahui pokok pertikaian dian- 
tara. Sarbupri dan ALS jalah 
mengenai tuntutan Sarbupri an- 
tara lain supaja upah terrendah 
ditetapkan f 3.— sehari selaras 
dengan penetapan jg berlaku ba- 
gi buruh perusahaan perkebunan 
Negara jg ada dibawah kemen- 
terian kemakmuran dulu dan su- 
paja ALS membajar upah penuh 
selama waktu pemogokan berda- 
sarkan peraturan upah baru se- 
perti jang dituntut oleh Sarbupri. 
ALS sampai siang kemarin tetap 
menolak tuntutan Sarbupri tsb. 

Sarbupri antjam. 
Pimpinan Sarbupri mengumum 

kan: (1) Sarbupri menghendaki : 
kebidjaksanaan pemerintah un- 
tuk membuat satu peraturan pe- 

merintah sebelum tg. 16 Sept '50 
mengenai upah buruh perkebu- 
nan jg sama dengan upah buruh 
perkebunan pada PPN sehingga 
pihak Sarbupri dapat menerima- 
nja dan menghentikan pemogok- 
an. (2) kalau hingga 16 Sept. be- 
lum djuga peraturan itu dikelu- 
arkan, maka komando akan di- 
operkan kepada Sentral Biro 
SOBSI dan pemogokan akan di- 
teruskan berapa lamapun djuga 
sehingga ALS berkapitulasi (me- 
njerah). (3) dengan bantuan se- 
mua buruh dan tani jg setudju 
aksi Sarbupri, Sarbupri akan 
berhak untuk selama mogok sela- 
ma lebih 6 bulan (4) sangat bo- 
leh djadi adanja pemogokan u- 
mum sebagai pernjataan solida- 
riteit kepada aksi Sarbupri (5) 
semuanja itu djadi tanggungdja- 
wab ALS jg didalam djawabnja 
jg terachir tg. 13 Sept. jl. sangat 
menentang dan menghina buruh 
perkebunan dan Sarbupri chusus- 
nja serta klas Buruh Indonesia 
umumnja. — Ant. 

    

djang lebar adanja pengaruh po- 
litik dari luar maupun dari dalam 
negerj disekeliling terbentuknja 
kabinet Natsir. Dikatakan 
antara lain bahwa proses pem- 
bentukan kabinet negara kesatu- 
an ini masih dipengaruhi olek 
perdjandjian2 KMB, maka dari 
itu kabinet ini masih dianggap 
bahagian daripada politik KMB. 

Kemudian berhitjara anggauta 
pimpinan Sidik jang mengutara- 
kan den gan surat2 bukti pertja- 
kapan2 antara dia dengan por- 
matur Natsir pada waktu itu. 
Diantaranja disesalkan mengapa 
sewaktu pormatur Natsir me- 
ngembalikan mandaatnja pada ' 
Presiden kemudian tidak diserah- 
kan pormaturschap itu kepada 
PNI, meskipun Presiden sebelum- 
nja menjanggupkan bahwa for 
teurschap akan diserahkan pada 
PNI kalau itu dikembalikan oleh 
Natsir. “ 

DISUMPAH DALAM TA- 
HANAN ! : 

Sedikit hari lagi Ketua Parle- 
men Mr. Sartono akan ke Sibolga 
untuk melakukan penjumpahan 

  

atas Saleh Umar sebagai anggauta 
Parlemen. Penjumpahan itu-ha- 
nja dpt. dilakukan olehnja sbg Ke 
tua Parlemen atas nama Presiden. 
Sebagai diketahui Saleh Umar Ik. 
1 tahun dalam tahanan dengan ti 
ada kabar jang djelas tuduhan 
apa jang didjatuhkan atas dirinja 
dan sampai kemana pemeriksaan 
akan dilakukan. Ia adalah anggota 

» Parlemen RIS dancotoriatis men-- 
djadi anggauta Parlemen Negara 
esatuan sekarang. & 
Sesudah disumpah, penangkap- 

an dan penahanan harus dilaku- 
kan dgn terlebih dahulu melalui 
pokrol djenderal. Selain itu ia 
akan berhak mendapat pelajaran 
jang lebih baik. Ant. 

KAMPANJE PENERANGAN 
KE BANTEN. 

Kampanje penerangan jg diss 
lenggarakan oleh panitia interde- 
partementaal dan dibantu oleh 
organisasi2 dari pelbagai matjam 
aliran, hari Senen jg akan datang 
akan bertolak ke Banten untuk 
mengadakan kampanje penerang 
an Ta tsb. Rombongan 
akan berangkat pada" hari itu 
menudju ke Bandung dan kemu- 
dian keesokan harinja akan me- 

  

ten, 

Kampanje penerangan tsb. 
KK satu akan memakan waktu 

bulan lamanja. 

— Duta2 Besar Amerika dan Inggris di 
Kairo telah memberitahukan kepada se 
kiretaris djenderal Lembaga Arab, bahwa 
pemerintah2 mereka dalam Sidang Leng 
kap PBB akan menjerudjui pengakuan 
terhadap Lembaga tadi sebagai organisa 
si sedaerah PBB. Ant. AFP, 
— Dr. Gordon Seagrave, seorang 
paderi Amerika jang ditahan ka- 
rena di tuduh membantti kaum 
pemberontak Karen di 
hari Selasa jl. dibebaskan, tetapi 
kemudian ditangkap lagi dengan 
tuduhan2 baru. 
— Markasbesar tentara Amerika 
Serikat di Heidelberg, Djerman, 
mengumumkan, bahwa hanja 
48.000 tentara akan turut serta ' 
dalam manouvre jang dinama- 
kan :,Operation Rainbow", 
— Doktor Hjalmar Schacht, be- 
kas menteri ekonomi Hitler - Dier. 
man, ketika hari Rebo telah dibe. k 

: baskan dari tuduhan2 bahwa ia w 
mendjadi seorang Nazi untuk ke. 
empat kalinja oleh Pengadilan 
Denazifikasi Djerman di Lune- 
burg, didaerah sa lukan 
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Pe- 

. marin 

es Pemuda di Surabaja itu. 
2 diperkuat olah adanja 
k ge kalangan luas 

ja rasilnja Ibnu 
kasa Wikana pada per 

bulan Agustus . 1950. 

dapat 2 
ita Pa bahwa ba 

yu Parna maupun Wikana 
perseorangan menjetudjui 

et Uni sebagai 
inti imperi- 

sai berita ini 
sampai di- 
Partai Mur . 

ar Ken AN ai bermalam. dirumah — Kolonel 
organisa dilangsungkan pertemuan dengan Staf Divisi III dan kemudian 
w PKI. pertemuan dengan Bataljon2 dan Brigadecommandant Rebo pagi 

'6 TON GULA PASIR DAN. 
5,584 KOREK API UTK. 

—— PEMOGOK.         

  

        
        

    
   

.. 

tb: Bogor telah Maa 
6 ton gula pasir dan 5.581 

pri-jang sekarang Setan: 
lakukan Peer MS. 

"SUARA BURUH 
“Di Semarang. | 

Didapat kabar bahwa harian 
: Pacific” jang sudah terbit kem- 

bali sedjak tg. 17/8 di : 
karena kesukaran tehnis W 

  

. mentara terbit 2 halaman dan ki 
“ni sudah didapat kepastian akan 

ditjetak di Semarang. Kn 
|. Selandjutnja diwartakan, ,,Sua 
“ra Buruh”, jaitu mingguan jang 
: diusahakan oleh Dewan Pusat Ga 
bungan Sarekat Buruh Revolusio 
ner ,,Gasbri” pada tg. 19/9 jad. 

djadi terbit dan ditjetak di Se- 
marang dengan Sumarno' sebagai — 

edangkan : pemimpin redaksinja se 
pimpinan umum berada dita: 
Sjamsyu Harya dan Sudyo 

joprajitno. 

gan    

  

  

“mengadakan pemeriksaan pada 
dalam kota dihantar oleh Kolonel 

. Suhardi, "Rebo sore menemui 
' Kemudian mereka bersama-sama 

an at naa ola 

Arsa artillerie dan ge 
nie digiatkan 

Kolonel Nasution wakil KSAD Djakarta telah mengundjungi 

  

Gatotsubroto. — Telah 

djawatan dan bagian2 Divisi III 
Gatot, Overste Suprapto, Majoor 
Gubernur Budiono . dirumahnja 
menjaksikan bioskop penerang- 

an dihotel Du Pavillon dlm. ruangan dimana nampak wakil Belan- 

pagi Kolonel 

“Pada persconperensi Rebo sore 
atas pertanjaan kita Nasution 
mendjawab bahwa Jullie Effendie 
bukan pegawai kementerian per- 
tahanan atau ketentaraan seperti 
tulisan dalam ,,Merdeka” itu, tju 
ma. benar demikian Nasution, 
bahwa ketika djaman  gerilja 
saudara tersebut dibantu oleh 
tentara dalam mengusahakan 
kertas sebab tentara membutuh- 
kan 'batjaan koran. Mengenai 
tjampur tangan tentara dalam 
penjusunan kabinet atas perta- 
njaan kita ia mendjawab bahwa 
mulai dari liar sampai kebawahan 
nja semua sama sekali tidak ta- 
hu menahu soal pertjampuran itu. 
djadi dari Angkatan Darat te- 
rang tidak ada pertjampuran itu 
dan 'pendiriannja seluruh tentara 
ialah bahwa tentara adalah ten- 
tara. Apabila soal itu akan dibi- 
tjarakan dalam parlemen, itu uru 
san anggauta parlemen sendiri. 
Seterusnja diterangkan bahwa 
kini sedang dipersiapkan pusat2 
pendidikan ketentaraan dari pel- 
bagai bagian misalnja  artillerie, 
genie phb. cavalerie dll. 'Menge- 
nai gurunja dipakai pertama te- 
naga sendiri jang sudah terlatih 
dan kedua tenaga missie dari Be- 
landa. 

Kini sudah ada dimulai pendi- 
. dikan altilerie dan genie di Ban- 

    

  

   
   

   

   

        

   

  

   

   
    

    
    
   

  

   

   
    

   

    

   

      

    
    

    

   

  

    
   

  

     

     
            

    

emuan dudean para kaum 
8 pegawai aa ap, wakil2 

  

    

   

  

     

a otg. 12-9 Dr Napak telah datang di Solo dalam melakukan kewadji- 

tj Naba kepala kantor urusan perdagangan "perempuan dan anak2 dan 

. 5 “dari kementerian sosial di Djakarta. 

derita karenanja. Salah satu djalan utk. 

menjehatkan rakjat kembali jalah mem- 

perbaiki kedudukan dan kehormatan per 

Ikawinan dalam masjarakat kita, jg dalam 

tahun2 jang achir2 ini telah demikian 

| merosotnja, hal mana dapat dilihat dari 

. L @banjaknja djumlah pertjeraian dam ba- 

injaknja 'anak jang dilahirkan dgn tidak 

diketahui siapa bapaknja. 

. Hanja perkawinan jang sehat, demikian 

' Dr. Wamers. Lebih landjut dikatakan, 

| bahwa selain diadakan censuur terhadap 

— film2 jg akan diputar di Indonesia, perlu ' 

pula diadakan censuur jg keras terhadap 

| reklame? dim bioscoop, jg tidak kurang 

| bahajanja daripada filmnja sendiri. Sa- 

| ingat disesalkan bahwa centrale filmkeur 

AS 2 omah di Djakarta sama sekali tidak 

memperhatikan reclame jang sering me 

lampaui 'batas2 kesusilaan. 

Perlu diterangkan bahwa menurut ka- 

langan resmi Dr. Wamers tsb pada per- 

— tengahan bulan Nopember jang akan 
| datang kembali ke Nederland dan akan 

u an oleh Dr. Harahap. Ant, 

  

ENTUKAN SIKAP 
| PARTAI NASI- 

  

5 Maa "3 hana .mentjapai 

| da Semarang, Overste van Santen dll. ondernemers Belanda. Ke- ” 
Nasution kembali ke Djakarta. 

dung malahan sudah .mengeluar- 
kan buah didikannja jang perta- 
ma dan seterusnja dikatakan pu- 
sat pendidikan itu berada di Tji- 

.mahi Bandung dan Bogor jang 
sudah ada. Pendidikan. genie diba 
wah pimpinan major Suratin ar- 
tillerie pimpinan kapten Satari 
keduanja sudah terlatih lebih da- 
hole: si. sal 

Mengenai pemulangan tentara 
Belanda dikatakan mungkin da- 
lam satu tahun baru selesai se- 
mua, sebab meskipun tentaranja 
misalnja sudah habis, bulan de- 
pan ini toh disini masih ada tena- 

pelbagai soalnja. Mengenai A 
tase baru ada di Negeri Belanda 
hal mana sebenarnja' hanja soa! 
tenaga, apabila ada sudah P3 
segera. dikirim kelain negeri ' 
hal ini adalah termasuk Ayah 
tensi kementerian. Mengenai  de- 
mobilisasi diterangkan, bahwa 
soalnja “bukan hanja akan mem- 
bubarkan sekian orang sadja te- 
tapi sebenarnja dengan pilihan 
mengenai kesehatan pendidikan 
dan lain - lain. Dalam hal ini Ko- 
loner Gatotsubroto menambah de 
ngan terus terang bahwa orang 
jg. berpenjakit menular misalnja 
toh tidak bisa terus tinggal dias- 
rama ketentaraan dan mereka jg. 
dikira masih dapat dididik djuga 
tidak dirasionalisir begitu sadja 
sehingga soal demobilisasi dan 

“rasionalisasi ini tidak perlu . me- 
ngetjilkan hati. 

KSAD dan kementerian sedang ' 
sibuk membangun tentara kita 
supaja mendjadi kuat sehat, ha- 

nja supaja diketahui banjak ke- 
sukaran jang dihadapinja hal ma 

“na perlu pengertian dan 'ban- 
tuan dari rakjat sebab toh itu ten 
taranja sendiri, demikian. Kolo- 
nel Gatot kepada ,,K. R.” 

Mart. suara merdeka dimarkas 
M. P. Djatingaleh Semarang ada 
disimpan beberapa serdadu. 

Ambon status K-L. jang me- 
njembunjikan anggauta TNI da- 
lam peti dikapal jg. terkenal itu 
hingga rada 8 jang mati. Tempat 
tahanan itu kabarnja sudah di- 
serbu oleh lain tentara Ambon ka 
wannja tetapi serbuan itu diga- 
galkan « oleh pendjaga. MP: disitu. 

“adalah kuat menjerupai 

ga administratief jang mengurus. 

  

    

  

| Natsir harap dpt tjukup 
sokongan dari parlemen 

Ma ut rentjana Kabinet pada tg 15/9 akan mengadakan 

| sidangnja jang kadua. Antara lain akan dibitjarakan soal ketera 

ngan Pemerintah jang akan dibe rikan oleh P.M. Natsir pada 

tg 21/9 j.a.d. kepada Parlemen. 

Atas pertanjaan ,,Antara”, P.M 

Natsir menerangkan tentang kete 

rangan Pemerintah tsb, bahwa ia 

“hendak menunggu dulu kedatang 

an Menteri Luar Negeri Mr. Moh. 

Rum, sebelum menjiapkan kete- 

rangan “Pemerintah itu seluruh- 

: nja 

Tm. Natsir belum sedia untuk 

' memberi keterangan tentang ga- 

ris2 besar keterangan Pemerintah 

itu. ' 
Menurut P.M. Natsir Pemerin- 

tah bermaksud untuk  memadju 

kan mosi kepertjajaan, setelah 
Parlemen mengadaknn peman- 

| dangan Pem. itu, jang menurut 
rentjana akan diadakan pada tg 
21/9 dan 28/9 j.a.d., jaitu kira-ki 
ra seminggu setelah keterangan 
Pemerintah diberikan. 

Tentang oposisi jang akan di- 
hadapi oleh Pemerintah didalam 
Parlemen, dikatakan oleh P. M. 

Natsir, bahwa oposisi jang sewa- 
djarnja didalam negara demokra 
si adalah baik. Menurut P. M 
Natsir Parlemen Indonesia seka- 
rang ini, dimana pihak oposisi 

Parle- 
men Inggeris, dimana Partai Bu 
ruh mempunjai kelebihan suara 
jang sedikit sekali ! . 

P. M. Natsir berharap 
mendapat tjukup sokongan 
Parlemen, sehingga akan dapat- 
lah mengerdjakan rentjana poli- 
tik Pemerintah sekarang, antara 
lain jang utama ialah memper- 
lekas diadakannja pemilihan u- 
mum. Sebaliknja ia pun bersedia 
menghadapi konsekwensi penola- 
kam Parlemen, sehingga kabinet- 

nja harus meletakkan djabatan- 
nja. 

akan 
dari 

  

APA KATA HALIM? 

| Setibanja dilapangan terbang 

Morokrembangan Surabaja dim 

perdjalanannja ke Makassar Men 

teri Pertahanan a.i. Dr. A. Halim 7 

menjatakan, bahwa pembentukan 
kabinet jl. ini sekali2 tidak ada 

tekanan dari pihak tentara. Sete- 

rusnja Halim mengatakan bahwa 

maksud perdjalanannja ke Makas: 

sar itu untuk menemui Kol. Kawi 

larang dan membitjarakan soal2 

mengenai pasukan? Gerilja disa- 

na. Ia bermaksud djuga menemui 

segala komandan pasukan diselu- 
ruh Indonesia untuk mendapat 

kan bahan? bagi tindakannja s2 
land jutnja. Bila jang demikian ita 

akan dilakukan tidak diterangksz. 

Mengenai pevarikan tentara Be- 

landa dari Indorsesia Halim men2- 
gaskan, bahwa soal tsb. akan te- 
tap dilakukan menurut rentjana 
semula dan tidak ada niatan utk. 
merobahnja. 

Hari ini Halim akan bertolak 
kembali ke Djakarta. Perdjalanan 
ini diikuti oleh Menteri Sosial 
Harjadi dan Mr. Suwahno, wakil 
Kementerian dalam negeri. Ant. 

  

— Setelah pada tg. 15 April '50, 
diadakan peresmian. berdirinja 
Kepanduan Hizbul Wathan kem- 
bali di Gresik, maka pada malam 
Minggu tanggal 9 September 50 
bertempat di Sekolah Menengah 
Muhammadijah Blandongan telah 
dilangsungkan upatjara lantikan 
jang ke II untuk mentjapai tan- 
da2 resmi bagi jang lulus dalam 
udjian. 

  

Kesulitan2 sekitar pengga- 
. bungan kedua Kempen 
Ear kalangan jang Aa 

pegawai keme peneranga 

» Antara” mendapat kabar bahwa pegawai 

jang non di Djakarta telah menjampaikan 

resolusi kepada Kama sr penerangan Jogja menuntut agar supaja »Sleutel 

posities” dari kementerian penerangan negara kesatuan Maag" oleh tenaga 

tenaga dari kempen Jogja. 

Lebih landjut dapat dikabarkan bah- 

wa hingga kini belum ada suatu penje- 

Jesaian mengenai penggabungan kedua 

kementerian penerangan. Kedatangan 

rombongan kempen Jogja beberapa hari 

i. LL. di Djakarta jang terdiri dari pe- 

mimpin2 bagian merasa tidak puas kun- 

djungan mereka tsb., karena selama me- 

reka di Djakarta itu tidak dapat merun- 

dingkan segala sesuatu mengenai soal 

penempatan tenaga dalam kementerian 

penerangah jang akan datang. 

Berhubung dengan itu maka acting 

sekretaris djendral Harjoto hari Rebo 

jang lalu pergi ke Djakarta guna me 

rundingkan lebih landjui soal penem: 

patan tenaga dalam kempen negara ke- 

satuan 

Dari kalangan tsb. didapat kabar bah- 

wa mungkin sekali perundingan? lebih 

djauh antara kepala-kepala bagian ke- 

dua kempen tsb. akan dilangsungkan di 

Jogja, jaitu sesudah dilakukan perundi- 

ngan antara sekdjen Ruslan Abi eabi, 

dengan acting sekdjen Harjoto. 

Diduga kempen jang akan — datang 

akan terdiri dari 1. k. tudjuh atau de- 

lapan ratus orang pegawai. 

Dapat dikabarkan 'bahwa pada umumi- 

di 

Jogjakarta ke Djakarta masih mengala- 

tidak 

sulitan - kesulitan tekmis, tetapi djuga ke- 

dja kesulitan2 teknis, tetapi djuga ke- 

sulitan2 | mengenai penempatan tenaga 

nja soal pemindahan kementerian2 

mi kesulitan jang sadja ke- 

dalam kementerian2 jang akan datang. 

Guna pemindahan kementerian2 ke 

Djakarta itu kini telah dibentuk sebuah 

panitia 'interdepartementaal, jang meng- 

koordineer 'pemindahan ke Djakarta, 

agar supaja segala sesuatu dapat diurus 

Panitia tsb. diketuai 

oleh wakil dari kementerian keuangan. 

ONDERNEMING HARUS 
DIBOIKOT 

Komando Aksi Solider di Ban- 
dung telah berseru kepada selu- 
ruh organisasi2 Buruh, Tani, Pe- 
muda dan terutama kepada or- 
ganisasi2 jang telah menjetudjui 
Statement” dalam rapat di Lu- 
xor Park baru2 ini dan kepada 
organisasi2 jang telah menjata- 

bersama-sama. 

- kan solider dalam rapat umum di 
gedung Pusat Kebudajaan pada 
tanggal 1D September djam 5 so- 
re, supaja pada mulai tanggal 16 
September jad sudah tiba saat- 
nja untuk mendjalankan pem- 
boikotan terhadap onderneming2 
jang tergabung dalam A.L.S. 
Pemboikotan tsb. hendaklah di- 
djalankan mulai tanggal 16 Sep- 
tember djam 8 pagi, dan menurut 
petundjuk2 jang dapat diperoleh, 
oleh masing2 organisasi pada Se 
kretariat Komando Aksi Solider 
di Kebonkawung No. 22 Ban- 
dung tiap hari kerdja dari mula: 
djam 8 sampai djam 14 siang. 

  

Perdjandjian perburuh- 

| an ASSI — SBG. 
Tuntutan2 Serikat 'Buruh Gula goal!! 

Baru2 ini selama 14 hari di Surabaja telah dilangsungkan pe- 

Serikat Buruh. Gula, m 

| Tjugito, anggauta BP KNIP 
tempo hari (wakil PBI) dan se- 

karang Sekretaris Sentral Biro 
SOBSI, jg djuga turut pada pe- 
rundingan tsb., sekembalinja dari 
Surabaja dalam “pertjakapannja 
dengan Wartawan ,,KR” mene- 
rangkan antara lain, bahwa pe- 

rundingan2 antara ASSI (Algemene Syndicaat yan Suikerfabrika- 

ten in Indonesia) jg delegasinja diketuai oleh 
mengenai tuntutan2 SBG. 

Van Lier, dengan 

suatu persetudjuan jg pada ma- 

lam tg. 10 Sept. jbl. telah di- 

udjudkan mendjadi perdjandjian 

perburuhan antara ASSI dan 

SBG. Dapat dikatakan bahwa per 

setudjuan itu tertjapai buat ke- 

menangannja pihak kaum buruh 

. gula. Hanja satu hal jg masih be- 

tam dapat persesuaian antara ke: 

dua pihak, jaitu mengenai:  Be- 
kerdja atau tidak bekerdja pada 
hari Minggu. 

Mengenai upah, telan ditentu- 
kan, bahwa upah terrendah bagi 
buruh jg belum kawin ialah f 2.80 
sehari, sedang buat jg sudah ka- 
win ialah f 3.78 sehari. Selain itu, 
pun telah ditentukan bagi buruh: 
1. waktu istirahat 44 hari tiap ta- 
hun, dan istirahat? kalau buruh 
itu kematian, kawin, mendapat 
anak dil. sb. Pula, telah disetu- 

djui diadakannja pemberantasan 
buta huruf atas perongkosan ma- 
djikan, diadakannja ruangan ba- 
tjaan dalam peberik, sport, kli- 
nik2, semuanja'/ atas pena 
madjikan. 

      

« Pontjodiredjo 

gu) “djam 7.30 malam dirumah 

  

   BADAN PERMUSJAWARATAN 
“DISTRIBUSI. 

Menurut keputusan pihak jang her- 

wadjib kini telah disjahkan herdirinja 

»Badan Permusjawaratan Distribusi” der" 
ngan susunan sebagai dibawah ini : 

Prodjopramudjo sekagai Ketua dan 

(Wk. Djw. Pradja), dengan 

     
   

  

anggauta 

anggauta2 : 

Prodjosewojo (Wk Djw. Kemakmuran) 

(Wk. Dijw. Keuangan). 

Wirosoedirdjo (Wk. Djw, Sosial). 

Koeswodiprodjo (Wk. Djw. Pek. 
Ph 

    

   

Umum). 

Hertog (Wk. Selor. Pem. Daerah). 

Soerjaningrat (Wk. Djw. Kemakmuran ia 

bs. PKR), dan penulisnja. ' - 

Sujadi (Wk. Diw. Kemakmuran bg. 

PKR). 

                  

    

  

   

    

    
   
   
   

  

   

  

   

    

    

  

   

      

   

    

   

  

   

  

   

   

  

   
     

  

   
   

      

   

      

   

    

  

Tjeramah Dr. Sim Kie 
Ay. $$ 

Tgl. 17 Sept. 1950 (hari Ming 2 

Dr. Tjoa diadakan tjeramah Olah: 
Dr. Sim Ki Ay dengan atjara : 

Selandjang pandang di Ba 
rika Serikat. ee 

Seperti diketahui, Dr. “Sim Ki 
Ay dalam perundingan K. M. B. 
djadi wakil minoriteit dan st 
lah selesai Konperensi berkeli 
ling ke Eropa dan Amerika utk. 
memperdalam Pamen : 

  

P3 TAHUN. 
Untuk mempan agan tahun ke: 

V berdirinja P. M. I. maka nanti 
pada tanggal Lan 50 digedung 
P. M. I. Gondokusuman 14 
karta,.akan diadakan perlo 
PP, Png 

Kepada segenap ranting2 Ps 
I. dan Kepanduan, Polisi Ne 
C. H. T. H., IPPI, jang m 
njai dinas P. P.P.K. diminta a 
mengirimkan rombongannja seba 
njak 5 orang. 

Pendaftaran di tutup pada hari 
Saptu tanggal 16/9-50. 

    

PUTUSAN P. N. IL. TJAB.. 
JOGJA. ag 

Rapat Anggauta Umum Partai 
Nasional Indonesia (P. N. L.) tja 
bang Jogjakarta di langsungkan —. 
pada Rebo malem Kemis tgl. 13/ 
14 Sept. 1950 di Jogjakarta, 2 
tara Tain memutuskan : 

Mengandjurkan kepada Petai 
rintah supaja gedung bekas Pre- 
siden di Margomuljo digunakan 
buat keperluan Balai Perguruan 
Tinggi Gadjah Mada. & 

Mennolak kenaikan tarip listrik 
dengan 5846, jang dimulai tang- 
gal 1 Aug. jl. 
  

PASAR MALAM AMAL. 
“ Pada tanggal 9 telah dilaku- 
kan pembukaan  Pasar-Malam . 
Amal Temanggung bertempat di 
Djl. Aloon2 dengan mendapat 
kundjungan jang tjukup memuas' 
kan dari para hadirin. Pasar- : 
Malam tsb. berlangsung sampai 
tanggal 2/10 dan pendapatan 
bersih dibagikan kepada BPKKFE 
409o, PBH/CPU 2596, pembi 
kinan lontjeng kota 159e dan 
Lembaga Masjarakat 2046. Se 
bahagian besar dari stand dipe 
gunakan untuk  matjam2 
mainan dan stand tentoonstelli 
kelihatan “belum ada. 

Bi Tjugito mengata 
kan, bahwa hak. mogok bagi | bu 
ruh diakui oleh ASSI, aa 
sendjata perdjoangan buruh m 
tjapai ' perbaikan nasib. Disam- 
ping itu, SBG (jg mendjadi ang- ag, 21 
gauta SOBSI) diakui sebagai sa- | 
tu2nja serikat buruh paberik gu- 
la. Dan perdjandjian tsb. Tan A8 
jang mulai berlaku pada tg. 
Sept. 1950, adalah untuk Pa 
Djawa. 2 

Diterangkan oleh: “Tjugito, bat 
wa diselurah Djawa sekarang ad 
81 paberik jg bekerdja. Ka 
burah dari 76 paberik dari 81 itu, 
tergabung dalam SBG  anggauta 
SOBSI. Jg sisanja, jaitu dari 5 p 
berik, tergabung dalam SBG- j 
dipimpin oleh Tn Harya Uu 
daya. 

Perlu diketahui, juta dalam 
perundingan? diatas, faktor p: 
rintah tidak ada. Djadi pe 
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ohnson berhenti, permintaan Truman? 

SMEDAYLATAN RAKJAT” DJUM'AT 15 SBPT,:1960. 

3 Politik Marshall terhadap Timur Djauh ! 

  

    
   

  

“Dari susunan kata2 jang termuat dim 

g5 persetudjuan | 

taan berhenti Johnson tadi, ditarik ke- 

simpulan pula bahwa Truman 

Teuman terhadap permin- 

minta 

supaja Johnson benhenti. 

B3 Baru sadja 2 hari sebelum itu Acheson 

D3 menelak 'iidee untuk mengadakan ,,pepe- 

| tangan preventif”, diandjurkannja supaja 

“(soal Taiwan deselesaikan setjara damai 

dan dikatakannja bahwa dibentuknja 

suatu angkatan perang jang kuat. di 

Europa akan memungkinkan diadakan- 
nja penjelesaian setjara damai dari soal2 

| antara Timur dan Barat. 

3 Politik. baru 

Timur Djauh? 

2 Menteri pertahanan baru, George Mar- 

(0 shall, dengan sangat menfjela pemerin- 

| tahan Chiang Kai Shek, dan mungkin 
Acheson dan Marshall akan 

“politik baru Amerika Serikat 

— Timur Djauh. 

  

terhadap 

  

menjusun 

terhadap 

    

Pre Komentar kalangan militer. 

“3 Penindjan2 militer benpendapat bahwa 

Johnson terlalu, mementingkan arti angk. 

udara dimedan pertempuran, dan mereka 

mengatakan bahwa ini terbukti salah 

ketika permulaan peperangan Korea. 

Ketjuali itu, Johnson tidak berbuat 

apa2 untuk menentang seruan menteri 

angkatan Jaut Matthews, agar supaja di 

adakan perang preventief, walaupun se 

  

| (jara nominal ,Matthews adalah orang 

—. hawahan Johnson. 

| Diduga pula bahwa Johnson tidak 
5  setudju dengan ikut sertanja  Djerman 

| dalam pertahanan Eropa. 

200 Sementara 'itu kalangan militer Ameri 

- “ka di Tokyo setjara resmi tidak mau 

—. memberi komentar, akan tetapi setjara 

| prive pengumuman bahwa Johnson me- 

3 letakkan djabatannja, dengan gembira di 

sambut oleh kalangan tadi. 

Bukannja suatu rahasia lagi, bahwa 

banjak djumlah opsir Amerika jg merasa 

| bahwa tentara Amerika di Korea akan 

lebih berhasil, apabila mereka dilatih 

sungguh2, dan untuk sebagian kekura- 

ngan latihan tadi disebabkan oleh rentja 

na dkonomi Johnson. 

| Keadaan 

  

1 z “Dalam suatu pertjakapan de- 
- “ngan Pak Sumarno, Kepala Dja- 
| batan Penerangan RI Kaliman- 

1 tan, jang baru2 ini datang dari 
£ Hulu Sungai pada perdjalanan jg. 

“kedua kalinja dengan Dr. Mur- 

' djani, Gubernur Kalimantan, an 

| tara lain oleh Sumarno diterang- 

kt Se kak »Bahwa kekeruhan jang ter 

| djadi di Hulu Sungai, sudah mu 
lai berkurang. 

Hal ini, adalah berkat kerdja 

sama antara Pemerintah dengan 
rakjat, dibantu pula oleh partai2 

| dan organisasi2, antara lain ialah 

- bantdan partai Politik MASJUMI 

“ Wilajan Kalimantan jang menge- 

“Juarkan Pernjataannja berhu- 

| bung suasana gelap di Hulu Su- 

|ngai sekarang”, pernjataan mana 

“selalu berdasarkan Islam, hingga 

| sangat lekas diterima oleh rasjat 

| Hulu Sungai, utamanja pada pa- 

2. ra pengganggu keamanan jang se 

| dang dan akan mendjalankan rol- 

ja 
Selandjutnja diterangkan, ,,Bi- 

arpun demikian, tetapi Pemerin 
tah selalu terus membrikan pene- 
rangan2, agar perbuatan jang te 
lah terdjadi itu tidak” terulang 

| Jagi, dan pada penerangan2 jang 
(akan diberikan kelak, maka ma- 
| ka seluruh djawatan, partai2 jg 
| terbesar akan ikut serta, agar da- 
| patlah penerangan2 tadi diberi- 

kan dari segenap djurusan dan 
| segi. 

(Mengenai berita2 kedjadian di 
' Hulu Sungai, jang kerap kali ter 
| muat dalam beberap harian di 
“di Kalimantan dan jang disiar- 
: 'kan oleh berita ,,Antara” oleh, Su 

. marno diterangkan, bahwa beri- 
| ta2 itu sangatlah berlebih2han. 

| “padahal kedjadian jg sebenarnja, 
|. tidaklah seperti apa jang disiar- 

    
     

      

| kan demikian antara lain kete 
| rangan Sumarno, Kepala Djawat- 

   

| Jam suatu. pertjakapan . dengan 
Wartawan KRs di. Bandjarmasin. 

  

Berhentinja Louis Johnson sebagai. menteri pertahanan 

umumnja diartikan di Washington, bahwa Presiden Truman 

kong penuh politik jang didjalankan menteri luar negeri Dean Acheson, jang 

sudah beberapa waktu ini berselisihan jaham dengan Johnson. 

| kali menjatakan kepada panitya hubung 

| .ax Penerangan RI Kalimantan da 

Serikat 

achirnja menjo- 

Amerika 

Pendaput2: tentang Marshali. 

Para penindjau di Washington mene- 

gaskan bahwa 1. Marshall adalah seorang 
realist dan sama sekali tak setudju din 

tjita2 peperangan preventief”: 2. Pera 

saan realisme inilah jang menjebabkan 

” Marshall, ketika ia telah mengundurkan 

diri dari soal2 pemerintahan, beberapa 

an luar negeri dari Kongres, bahwa ia 
setudju djika Pakt Atlantik dan pengiri- 
man alat? sendjata ke Eropa diratifikasi : 
3. Dengan djabatannja jang baru sebagai 
menteri pertahanan, Marshall djuga men 
djadi kepala dewan militer Pakt Atlan- 
tik: 4. Marshall adalah orang jang ada 
»dibelakang lajar” dimerdekakannja Ero 
pa oleh tentara2 Serikat dalam th. 1944: 
5.Kewadjiban baru ini bukannja asing 
lagi bagi Marshall. 

Seripps-Howards: Johnson 

£ korban keadaan. 

Berita UP dari New Yerk mengatakan 

bahwa menurut pendapat harian-harian 

Seripps-Howard, Johnson adalah ,.korban 

keadaan jang ia sendiri tidak “dapat me- 

ngendalikan,” 

Seterusnja induk karangan harian2 ta- 

di mengatakan bahwa lama sebelum 

mendjadi menteri pertahanan, dlm poli 

tik luar negeri Amerika sudah terdapat 

kesalahan2 “besar, jang pada dasarnja 

mendjadi tanggung djawab Truman.” 

Jang dimaksudkan dengan ,/kesalohan? 

besar” tadi ialah ditinggalkannja Tiorg 

kok Kuomintang dan keadaan jang me- 

mungkinkan Korea Utara menjerbu Ko- 

rea Selatan, 

Harian ,,/New York Times” mengatakan 
bahwa diangkatnja Marshall 
menteri pertahanan tadi oleh pemerin- 
tahan Truman, akan memperbesar keper 
tjajaan rakjat Amerika bahwa pemerin- 

tahnja pandai menjusun pertahanan na- 
sional jang tjukup. Ant. AFP. 

sebagai 

Sekitar konperensi 3 Besar : 

Pengawasan USA Inggeris 
dan Perantjis atas Djerman 

i Barat? 
Menteri2 LN 3 - Besar hari R ebo djam 14.40 GMT mulai si: 

dangnja jang ke-2 dalam konperensi mereka di New York. Run- dingan2 rahasia tadi men 
Amerika — Inggeris — Perant 

genai soal diperingatkannja pengawasan 
Jis atas Djerman. Barat dan rentja- na2 persendjataan kembali di Eropa. Menteri2 3-Besar dalam si- 

dangnja itu diantarkan penase 
man dan ahli2 keuangan. 

Sidang dimulai dengan mosi ke 
pertjajaan bahwa  diangkatnja 
djenderal G. Marshall sebagai 
menteri pertahanan USA “akan 
mempertjepat rentjana pertahan- 

an Amerika di Eropa. Dalam pd. 
itu dikabarkan, bahwa pemerin- 
tah Perantjis telah mengadjukan 

kepada 3-Besar suatu permintaan 
agar segera dipertimbangkan di- 
bentuknja suatu badan permusja 
waratan harga2 bahan mentah. 

Sehabis sidang tidak adakan ko 
muhike. Ani. UP. 

Hulu Sungai mu- 
Ea lai baik 

TUDUHAN KAUM FEODAL 
ATJEH PADA PUSA AKAN 

DIBITJARAKAN. 

Dari kalangan jang berdeka- 

tan diperoleh kabar bahwa ,,PU 

SA” (Persatuan Ulama Seluruh 
Atjeh) dan Pemudanja akan me 
lakukan Kongresnja di Kutara- 
dja. 

Diduga Kongres ini adalah 
jang sebesar2-nja dalam riwa- 
jat Kongres PUSA jang akan 
dihadiri lebih kurang 2000 utu- 
san. 

Diantara Jain jang akan dibi- 
tjarakan ialah tuduhan-2 dari 

Provinsi Atjsh akan ditem- 

patkan didalam atjara djuga, se 
bagai masaalah jg terpeniing. 
beberapa feodal Atjeh jang di- 
pelopori oleh T. T, Hanafiah de- 

ngan mengatakan PUSA bheker- 
dja dengan Belanda, malahan 

bersiap2 menanti tentara Be- 
janda. 

  

Panitya pembantu pe- 
mogokan perkebunan 

Berhubung dengan adanja pe- 
mogokan Sarbupri, maka di Ban 
djar telah dapat didirikan sebuah 
Organisasi jang diberi nama Pa- 
nitya Pembantu Pemogokan Per- 
kebunan (P. 4) jang dipimpin 
oleh Padmosumadio sebagai ke- 
tua, Gondo dan Sudjana penulis, 
bendahara Endang dan beberapa 
anggota pembantu lainnja. 

Panitya, tsb. sampai berita 
ini ditulis telah dapat mengum- 
pulkan beberapa kwintal  atji, 
ketela dan. beras. dan uang 
f. 5.000.— Ta 

Usaha jang telah dan akan 
didjalankan jaitu : ' Mengumpul- 
kan sokongan dam bahan makan: 
mendjaga dan mengamat-amati 
supaja pemogokan dapat hasil 
sebagaimana jang dimaksud dan 
mendjaga kesehatan dan moreel 
para buruh jang sedang mogok. 
Segala matjam obat2 dan keper- 
luan lain dapat  sokongan dari 
'PMI tjabang Bandjar 
pimpin oleh Dr. Kartobi, 

“bur 

jang di-s 

hat2nja tertinggi tentang soal2 Djer- 

  

Spender - Truman. 
Mengenai kerdja sama di 

Pas 5 

Menteri LN Australia 
Spender hari Rebo mengadakan 
pembitjaraan dengan Presiden 
Truman digedung putih Washing 
ton. Sesudah. pertemuan Spender 
menerangkan, bahwa pembitjara- 
annja dengan Truman mengenai 

soal aias kerdja sama istimewa 
antara Australia USA di Pasific 

lan mengenai masalah daerah ter 
sebut. Pun tentang tidak adanja 
sesuatu badan politik jang diorga 
nisir guna menentukan suatu sia- 
sat dunia dalam mana ' Australia 
merupakan salah satu anggauta- 

nja. Ani. UP. 

SOVJET KIRIM MINJAK UTK 
RR 

Kabar jang belum dapat dipas- 
tikan mengatakan, bahwa Sovjet 

Rusia setudju memperbanjak pe 
ngiriman minjak tanah untuk 
RRT setelah Inggeris Amerika 
memutuskan untuk melarang pe- 
ngiriman minjak tanah ke RRT. 

Selandjutnja didapat kahar, 

bahwa baru2 ini Sovjet telah men 
datangkan minjak tanah jang per 
tama untuk Kanton. Ant. UP. 

Perey 

0 Tebar. 

      

Djalan sekitar alun-alun Jog- 
ja sudah djadi, menambah kein- 
dahan pemandangan, terutama 
semendjak penerangan listrik se- 
lesai. Tiap malam digenangi air, 
dengan perhitungan agar supaja 
rumputnja dapat tumbuh subur. 

Tetapi sajang, perawatan (on- 
derhoud) tidak ada, terutama se- 
telah orang2 berdjalan menjebe- 
rangi .tengah2 alun-alun. Kein- 
dahan berobah. Lebih menjedih- 
kan lagi, semendjak beberapa 
Waktu ini orang naik sepeda me- 
njeberangi alun2. Jang naik sepe- 
da tidak sembarangan orang sa- 
dja, tetapi djuga saudara2 kita 
jg berpengetahuan-intelek — dan 
beruniform, 

Keadaan jang demikian rasa- 
nja tidak dapat diabaikan. 
“Bagaimana tjaranja 

jang berwadjib. Sajang djika se- 
mua rentjana tinggal rentjana be 

Mudah2an tidak hanja 
mengenai alun2 sadja, tetapi...... 
terutama jang merasa dirinja ter- 
peladjar serta pegawai pemerin- 
tah memberi tjontoh jang baik 
untuk masjarakat. 

S. A. Noto. 
Rotowidjajan, Jogja. 

SAMPINGKAN PERSELISIHAN. 
9 Kabinet koalisi Junani jang ba 
ru2 ini dibentuk dan dikepalai 
oleh Sophooles Venizelos (Libe- 
ral) hari Rebo telah dilantik. Ka 
binet ini adalah hasil kompromi 

antara 3 partai terpenting jaitu 

Liberal, Populist sajap kanan da- 
ri Constantin Tsaldaris dan Sosial 
Demokrat Moderat dibawah Geor 
ge Papandreou. 

Dalam pidato PM Venizelos jg. 
djaga mendjadi menteri LN me- 
ngatakan, bahwa ,/keadaan kritis 
dan situasi internasional jang te- 

gang ini, pula karena adanja an- 
tjaman, bahwa pemberontakan 

akan berdjangkit kembali meng- 
haruskan kita menjampingkan se 
gala perselisihan partai”. Ant. 
AFP 

  

terserah: 

Mac Arthur : 

1.890 Pasukan 

    

Korea Utara 
tewas 

Dim 24 djam jang terachir 
Markas besar Mac Arthur ketika hari Rebo mengumumkan bahwa” Korea : 

Utara dalam 24 djam jang terachir ini telah kehilangan 

. jang tewas dan 62 orang ditawan. 

Dengan demikian maka djumlah pa 

sukan Ukara jang tewas ada 13.032 orang 

das jang ditawan 162 orang sedjak tgl. 

6 September. 

Disebelah utara Waegwan. 

Kesatuan2 divisi kavaleri ke-1 Amerika 

jang mempertahankan Taegu telah aa- 

dju kearah utara dan berhasil merebut 

tanah tinggi disebelah utara Waegwan, 

setelah menghadapi ..perlawanan hebat” 

ketika hari Rebo. 

Mereka serang bukit nomer 570, 8 mil 

utara Taegu, dimana kira2 6.000 orang 

pasukan Utara mempertahankan diri. 

Ant. UP. 

Front Selatan. 

Di sepandjang pantai selatan satuan? 

tentara rakjat telah memukul mundur 

serangan "balasan tentara Amerika. 

Dengan dikoordinasi dengan pasukan2 

rakjat jang menjerang Masan, pasukan2 

gerilja giat di daerah sekitar Masan jg. 

merupakan antjaman Mesar bagi tentara 

Amerika. 

Di daerah pantai timur tentara rakjat 

telah menembak djatuh sebuah pemburu 

Amerika. Menurut kantor berita Korea 

Utara pasukan2 gerilja di daerah Yong 

chon dan Kyungsan terus mengadakan 

serangannja terhadap pasukan2 Amerika, 

djalan2 kereta api, djalan2 besar dan 

kawat2 tilpon Amerika. Ant. UP. 

  

Swedia adakan test 
sistim mobilisasinja. 
12.000 Orang Swedia telah me 

njatatkan diri untuk pekerdjaan 
militer setelah menerima perin- 
tah seruan untuk ditest. 

Perlengkapan untuk mereka di 
bawa ketempat jang strategis da 
lam suatu latihan, untuk memper 

lihatkan, betapa tjepatnja Swe- 
dia dapat mengadakan mobilisa- 
si dalam waktu jang mendesak. 

  

BPM dan buruh selesai 
“dim soal pokok 
Perkembangan pertikaian an- 

tara buruh “dan maskapai B. P. 
M. telah sampai pada “penjele- 
saian soal2 pokok. 

Ketegangan jang terdapat se- 
belum Presiden datang, jaitu me- 
ngenai sekitar pembajaran “upah 
selama mogok pada dasarnja su- 
dah dapat diselesaikan. Dalam 
pengendoran suasana itu pemerin 
tah sedikit banjaknja telah turut 
membantu. 

Dalam hal ini B. P. M. berse- 
dia memberinja dengan ketentuan 
a.l. bahwa ini djangan dikatakan 
sebagai pembajaran upah selama 
mogok, tetapi adalah suatu »per 
bantuan” jang ditimbulkan oleh 
kedatangan Presiden. 

Ketentuan itu dapat diterima 

Daja -upaja mempertinggi 
masjarakot tani 

Ketjuali perbaikan saluran dan dam-dam pengairan did&sa-desa serta 

perlombaan tanaman “padi, dalam rantjangan kesedjahteraannja, Djawatan Per 
tanian Rakjat mentjantumkan pula usaha-usaha Kebun Bibit, memperluas pe- 
makaian pupuk phosphaat, pertjobaan menguasahakan tanah ladang (kering) 

dan Balai Pendidikan Masjarakat Desa 

resmi. 

Diutarakan bahwa diseluruh: Djawa 

#jalra ini diadakan 34 buah Kebun Bi- 

bit, jaitu:  Djawa Timur 12, Djawa- 

Tengah 12 dan Djawa Barat 10 buah. 

masing-masing luasnja 10 ha. Dengan 

menjediakan bibit jang baik, diharap: 

kan dapat menambah produksinja. Due 

rah-daerah Banten, Tjiandjur, Bodjone- 

goro, Ngawi, Grobogan, Demak dan bc- 

berapa tempat di Sumatera akan diusi- 

hakan bertambaknja pemakaiin pupuk 
phosphaat. 

Mengingati suatu kenjataan bahwa da- 

ri hasil sawah sadia, tentu tidak akan 

mentjukupi kebutuhan bahan makanan 

Rakjat, maka didjalankan ichtiar 1em- 

perbaiki tjara mengusahakan tanah-ta- 

nah ladang (kering), supaja lebih her” 

manfaat bagi penghidupan Rakjat. Di- 

tjarinja pedoman bagaimana tjara me- 

ngusahakan tanah kering jang sebaik. 

baiknja menurut keadaan. setempat2, 

tanaman apa jang produktif diusahakan, 

serta selandjutnja berapa luas tanah jg. 

perlu digarap oleh seorang petani un: 

tuk dapat memberi penghidupan jang 

begitulah diterangkan oleh Sumber 

lajak “dengan sekeluarganja, Pertjob.i- 

an itu dirantjangkan akan memakan 

waktu kirackira 5 tahan. 

mengadakan pertjobaan pada 34 tem- 

pat, jaitu: Djawa Barat 10, Djawa-Te- 

ngah 12, dan Djawa-Timur 12 buah. Se- 

telah dapat diketemukan pedoman-pe- 

doman jang, dimaksudkan, penerangan 

kepada Rakjat didjalankan, supaja ha- 

sil-hasil pertjobaan itu dapat mendjadi 

penarik untuk  ditirunja.  Berangkaian 

dengan usaha ini, ichtiar memadjukan 

Dirantjangkan 

peternakan didaerah-daerah tanah ke- 

ring, diperluas, supaja dapat memper- 

banjak hasil pupuk untuk memperbaiki 

kesuburan tanahmnja, Achirnja didjelas- 
kan bahwa tugas Dijawatan Pertanian 
Rakjat adalah memperbaiki, mermnadju- 
kan dan mempertinggi Pertanian “dan 

. Perekonomian Rakjat Tani. Untuk me- 
laksanakan kewadjiban itu,  kesedaran 
seluruh Masjarakat Tani perlu dipupuk 
sebaik-baikinja. Penerangan dan Pen. 
didikan “mendjadi salah satu asahanja 
jang terpenting. Bagi keperluan ini di- 
rantjangkan kelak supaja ditiap-tiap ke 

| Hamatan didirikan Balai Pendidikan 

oleh buruh, tetapi ada salah satu 
sjarat lagi jang diadjukan oleh 
maskapai tidak dapat diterima 
oleh buruh, terketjuali dengan 
percbahan2 redaksionil. Apa sja 
rat tersebut kalangan 'buruh be- 
lum mau mendjelaskannja. ' 

Walaupun begitu mengenai sja 
rat2 imi tidaklah mendjadi hala- 
ngan lagi, karena kedua belah fi- 
hak sudah mendapat persesuai- 
an fikiran. 1 

Jang mendjadi pembitjaraan ke 
tika ini adalah mengenai soal2 
pokok, jaitu tjara kenaikan upah. 

Menurut maskapai kenaikan ra 
ta2 (en - blok) f. 1.35, sedangkan 

buruh menghendaki kenaikan 
pertama (en - blok, f. 0.85 dan 

kenaikan kedua ditentukan de- 
ngan procentase. Perlu  didjelas- 
kan, bahwa dengan sistim kenai- 
kan jang diadjukan oleh maska- 
pai itu buruh jang mendapat 
upah tinggi sedikit sangat 'kenaik 
annja. Ant. 

  

(B.P.M.D.)” Untuk 

tahun ini dirantjangkan' didirikan 120 

Djawa Timur 35, Djawa 

Tengah 35, Djawa Barat30, Sumatera Se- 

latan 10, dan Sumatera Tengah 10 buah. 

Masjarakat - Desa 

buah, jaitu: 

Balai ini akan dipergunakan sebagai 

tempat membangkitkan kesedaran dan 

kegiatan Rakjat, terutama para Petani- 

Petaninja, kearah tingkatan tehnis, ELo- 

nomis dan sosial jang lebih tinggi.  Dju- 

ga akan merupakan tempat pertemuan 

antara ' berdjenisdjenis Instansi “jang 

mempunjai lapang pekerdjaan pt mba- 

ngunan desa, dengan rakjat didesa-desa, 

Tiap-tiap Balai disediakan tanah seluas 

2 ha jang dipergunakan untuk memberi 

petundjuk kepada  Rakjat tentang tjaru 

bagaimana mempergunakan tanah jang 
sebaik-baiknja menurut keadaan setem: 
pat-setempat. 

Tiap-tiap Balai disediakan pula tem: 
pat untuk 'berapat, exposisi, mendjual 
benih, bibit, alat-alat Pertanian, pupuk. 
buku-buku Pertanian d, LI, Diadakan 
pula tjontoh membuat kandang 'bina- 
tang” jang sehat dan tjontoh lumbung 
padi. Disamping itu semua Balai-balai 
itu dipergunakan djuga sebagai tempat 

melatih kader-kader dari pelbagai lapa- 

ngan “ntuk dididik mendjadi pelopor 

desa. : 

1.890 orang pasukan 

Ini adalah merupakan test perta- 
ma sistim mobilisasi negara, se- 

djak perang. (Ant. Rtr.) 

Tjotjokanlah ! 
(Sambungan kemarin). 

  

25502 28707 31976 
25548 28846 32002 
25549. 29150 32004 
25595 29264 32045 
25632 29274 32191 
25867 29387 32149 
25874 29408 32300 
25887 29411 32327 
25889 29429. 32499 
25902 29431 32420 
25946 29456 32514 
35956 29457 32527 
25962 29464 32568 
26002” 29527 32602 
26006 20552 32638 
26102 29557 32640 
26181 29566 32709 
26202 29591 32752 
26223 29709 32843 

1 26236 29711 32879 
23308 26319 . 29718 32886 
23337 26362 29813 32949 
23351 26469 29872 32983 
23355 26506 29947. 32997 
23380 26520 29963 33047 
23385 26656 33097 
23403 26662 33185 
23450 26663 30005 33203 
23608 26745 30022 33215 
23665 26791 30035 33217 
23674 26816 30121 33329 
23696 26843 30135 33404 
23737 26867 30176 33416 
23774, 26955 30177 ' 33409: 
23875 27057 30222” 33448 
23944 27080 30228 . 33531 
23975 27192 30449 33588 
23979 27305 --30489 33710 
24056 27372 30617 33712 
24120 27465 30645 33743 
24124 27468 30648 33833 
24168 27578 30669 33935 
24337 27596 30700 - 33948 
24339 27625 30734 - 33973 
24372” 27677. -30771.----33999 
24603 “27742 30801 34175 
24624 27779 30835 34202 
24666 27803 30882 34218 
24671 27881 30948 34255 
24687 27919 31065 34278 | 

34328 
24755 28071 31167 34378 
24761 28151 31176 34095 
24828 28241 “31241 34468 
24834 28244 31267 34507 
24847 28272 31335 . 31387 
125029 28414 31415 
25095 28420 31419 
25221 28453 31432 
25420 28636 31769 
25472 28677 
34529 36761 38566 . 
34543 36765 38571 
34596 36791 38581 
34637. 36794 38590 
34664 36811 38667 

34806 36867 38677 
34827 36903 38678 
34826 36908 38752 
34955 “36953 38769 
34962 37020 38809 
34998 38828 
35001 37159 38861 
35027 37249 38883 
35088 37287 38912 
35155 37304 38880 

5380. 37319 38949 - 
35378 37373 - 38973 
35438 37439 39110 
35517. 37535. 39213 
35613 37585 39266 
35672 - 37623 39274 
35685 37663 30322 
35734. 37692 . 39386 
35835 37726 - 39417 

(Sambung lihat hal. 4.) 

  

Pendjaga rumah: Tuan, kalau 
mau nempati rumah ini ha- 
rus pakai uang kuntji ! 

Penjewa baru: Tidak perlu! Ini 
saja sudah bawa kuntji sen- 
diri ! 

(M. S.) 
1 sk 

Tardjo: Kau menebak apa ? Las. 
ki2 atau perempuan ?! 

Didi: Saja tidak mau mendahului 
'.. Putusan Tuhan ! Saja sabar 

menunggu sampai sang dja- 
hang baji lahir ! 

(Diman). 

     



      
         

            

      

        

    

    

    
      
     

  

   

      

  

    

    
     

   

    

   
   
   

  

    
   

    

  

   

          

   
   
   

  

   
   
   

   
   

  

     

      

    

  

     
  

   

    

    

   
    
   
    
     

   
   

  

    
   
     

  

1 40215 42691 45244 48330 
140223 42810 45257 - 48349 
40256 42837 “45390 48412 
40288 42900 45428 48539 

1 kalau beli rokok jg banderol " 40304 42933 45472 48573 

50, bajarnja f 0,60. Djebul kema- 40323 42944 45502 48590 

3 f 0,50 banderolnja kok 40674 42952 45546 48597 

Bea : 40779 42954 45602 486417 
PU ne EA "a MIOT te 15007: ... IA6IS 

Pa ia urusan kamgi! 40811 43120 45664 48694 
PN Bacem Karan 40823 43286 45666 48711 

Na. , Pa 40849 43305 45684 48763 
140865 43351 45697 48780 
40900 43426 45699 48802 
41000. 43442 45710 48848 

| 41031 43459 45770 48925 
41123 43549 45772 48817 
41175 - 43571 45782 48864 
41202 43634 45789 49045 
41228 43666 45815 49131 
41302 43720 45944 49198 
41321 43875 45956 49371 
41371 43890 45987 49485 
41477 43933 46006 49538 
41512 43939 46020 49563 

"41519 43958 46038 49755 
41581 43969 46052 49768 
41618 43977 46077 49772 
41648 44004 46155 49785 
41667 44005 46199 49786 
41697 44109 46104 49805 
41705 44110, 46218 49843 
41801 44131 46289 49850 

|. 41842 “44212 146294 49897 
BERABE. 42037 44349 46300 46386 

sman eno . 42068 44409 46352 47472 

. Sambungan dari hal. 3) 42069 44503 46625 47474 

35987 37880 39512  - 42108 44514 46895 47523 

37885 39529 | 32113 44548 46919 47582 

37987 39650 42193 44549 46934 47627 

37988 - 39690 42200 44632 46961 47650 

9) 38003 39699 42221 44730 46950 47832 

84 38019 39922 42318 44576 47027 47982 

38071 39973 42336 44804 47132 48766 
38121 39988 42378 44809 47134 48002 

38182 39992 42394 44917 47140 48007 

38199 42404 45010 47186 48105 

. 38231 42412 45035 47246 48258 
1 38252 40000 - 42483 45052 47249 48242 
138325 40017 42512 45082 47449 
38441 40061 42532 45098 47456 

510 38457 40066 45116 46303 
23 - 38499 40148 45145 46639 

5 38546 40158 45160 46855.“ 
   
  ” 

  

nan Kantor Besar Pos 

elegrap Jogjakarta senan- 

sa berusaha'memperbaiki dan 
enjempurnakan kantornja, supa 

ajak ramai dapat dilajani 

gan memuaskan. 

'i Kantor Besar Pos dan Tele- 

      

  

    

      

   

  

Penju 
Baru2 ini di Kawedanan Banj 

'mas telah dilangsungkan rapat p 
"njuluh perburuhan jang d 

garakan oleh Djawatan Per 
"han dengan dikundjungi.0 

Rentjana kantor PTT Jogj 
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--   
   
   

   

    

  

    

ruhan 

     
tpe. 

   
   
    

  

   

    

   
   

   
   
   
   
   
   

  

   

  

   

  

   

   
   
     

  

   

    

    
    

  

   
   
   

  

    
   
   

  

       

   

  

    

  

“tor telegrap. 

gi 

      

  

   
Lltk. pelbagai keterangan disedia 

loket penerangan. Apabila 

| loket penerangan tidak memuas- 

| kan dalam pene 

    
         

    

    

    
   

   
   

— Telegr 
i 

p Jogjakarta sadja sedjak tg. 
-7-50 surat2 jg diterima dari 

kantor pada waktu diterima 
lagi, agar supaja pembes- 

n pada waktunja dengan mu 
| dapat diperiksa. Surat2 ex- 

jg diterima pada hari besar/ 
u, dibestel pada “hari itu 
egera sesudah pos berta- 

elandjutnja dibuka dua loket 
djualan benda pos/meterai 

an dua loket pembajaran pos- 
Bagian pospaket sedjak 

apa lama telah dipindah ke- 
gan bekas bagian administra 

eberapa hari lagi mungkin 
telegrap akan dipindahkan 

lakang kantor, jalah “dikan- 

—. Meluaskan ruangan buat cha- 

lajak ramai sudah direntjanakan: 

tetapi berhubung dengan ong- 

“kos2 jg besar dan keadaan jang 

serba sulit mengerdjakannja, ki- 

Fanja tidak dapat dinantikan da” 

lam waktu jg singkat. 

Membuka lain2 kantorpos tam 

bahan pun sedang direntjanakan. 

' Pada waktunja Djawatan Ge- 

' dung2 sudah tentu akan membe- 

rikan rumah seperlunja. 

Pun kiranja baik djuga pada 

hari kerdja, ketjuali hari Djum'at, 

tidak mengosongkan . vestibule 

Kantor Besar dan Telegrap Jo- 

akarta mulai dari djam 14 sam- 

djam 18: dari djam 14 sampai 

18 djuga didjual benda pos : 

veterai, diterima/diserahkan. kuasa dalam propinsi, tetapi ka 

Ir tertjatat/terdaftar dan di- 

ima surat2 kawat. 

rangannja, Kepa- 
kil Kepala Kantor, 

ap,Kepala 
ala Ek- 

Kepala        

  

kil2 Djawatan, perusahaan2. dan 
buruh. 

Pada dasarnja diterangkan ten 

tang keadaan dan kedudukan bu 

ruh dewasa ini dan disekitar pe- 

raturan2 perburuhan jang berla- 

ku di Republik Indonesia seka- 

rang jang menundjukkan telah 

adanja perbedaan antara masa jg. 

lalu dan sekarang: mengenai 

maximum waktu bekerdja bagi 

buruh laki2 dan perempuan, mi- 

nimum upah dsb. Banjak perta- 

njaan2 dimasjukan, antaranja me 

ngenai pemberhentian buruh ig. 

masih belum dibajar, tentang per 

bedaan upah jang berlaku di ke- 

bun karet pemerintah Kroempoet 

dm. 
Dalam pada itu dapat ditam- 

bahkan bahwa di Karesidenan 

Banjumas sekarang masih terda- 

pat pegawai2 Kepenghuluan jg. 

pada waktu pendudukan Belan- 

meneruskan pekerdjaannja seba- 

gai badan otonoom jang keuang- 

gannja terlepas sama sekali dari 

keuangan pemerintah sekarang 

tidak dipekerdjakan lagi pada Ke 

penghuluan, sedangkan mereka 

itu adalah pegawai2 R.I. sebelum 

agressie I. Menurut keterangan 

dari fihak R. I. Dulu mereka ti- 

dak pernah mendapat surat pe- 

metjatan. Bagaimana masih mere 

ka musti belum dapat diketahui. 

“ Soal itu kabarnja telah diadju 

|'kan kepada instansi2 jang ber- 

bar jang memuaskan belum lagi 

didapat ! 

  

POTRET di atas 

LIONTIN (hanger) dan 

Pembikinan di tanggung 

Harga murah servic memuaskan. 

  
  

  
Sumber tenaga bagi 

kanak-kanak njonj 

Dan lezat rasanja. 

PEMUDA SEHAT 

RAKJAT KUAT 

    

   

        

   

    

    
    

      

    

  

Tjatatan harga di Djakarta 
Tjatatan harga 

mengalami banjak perobahan djika diban 

hari ini: 

f 135. Beras gosokan Tjiandjur 

Beras BiB. 90,— 

Beras B.C. 11,50 

Beras Tjikampek T.A. 8750 

Beras T.C. : 76.— 

Minjak sereh (Ag./Sepu 

(kw A) 35,— pendjual. 

Minjak kelapa mesin Djakarte 285, 
tangan ke-2. 

300,— 

MO— lembek. 

48,— 

285,— 

Teh BOP baru 650 sampai 15f,— 

  

  

(Teh Duste. —— 425,— sampai, 525,— 

Lada hitam Lampung 2800, — 
Lada PF tih Kotabaru 4250.— penidjuai. 

Tjengkeh Zanzibar tikar 950,— 
TP jengkeh Zanzibar karung 919,— 

Tjengkeh Padang 2Yc 825,— 

Tjengkeh Lampung 157c 725,— 

Tjengkeh Lampung 5 Yo 800.— 

Kopi Arabica 775.— sampai 1000,— 

Kopi WIB Surabaja 725,— 

Kopi Punte I0— 

Kopi Rob. Lampung baru 49 5— 

Kopi Palembang baru 470,— 

Kopi G.B. Rob. Bali 67Y- "415,— 

Kedele PMI Bima, haru 90,— 

Kedele PMI Djember, baru 95,— 

Kedele PMI Lumadjang 92,50 

Kedele PMI Panarukan. lama 100,— 

pendjual. 

hasil2 bumi dipasar perdagangan-besar di Djakarta tidak 

dingkan dengan minggu jl. jakni pada 

Kedele gendjah 92,50 

Karet pada tg. 13-49 tertjatat : 

Sheet no. 1 840 b.d. 

Sheet no. 2 825 hd. 

Crepe no. 1 8,15 b.d. 

Keadaan dipasarnja sangat tentram 

Ant. 

  

  

— Kurang lebih 65 buruh PT ! 

Bogor pada tg. 25 jad. akan me- 

ngadakan Sitdown - Staking, apa 

bilaituntutan mereka “dua bulan 

jang telah lalu tentang pembaja- 

ran uang lembur, jakni jang se- 

djak penjerahan kedaulatan sam- 

pai bulan April belum dibajar ti- 

dak dipenuhi. 

— Atas usaha PPDI dengan men 

dapat bantuan dari Djapen dan 

Djaw. Pendidikan Masjarakat di 

desa Djampiroso telah dibuka Ta 

man Pembatjaan Rakjat Tmg. IV 

jang mendapat perhatian baik da- 

ri penduduk. 

— Di Temanggung telah berdir! 

Pan. Perdamaian Dunia jang di- 

ketuai oleh sdr. Tjundokomul- 

jo. Usaha2 dari Panitya tsb. be- 

lum didjalankan, hanja baru sam 

pai pada persiapan2nja sadja. 

     

Juwelier 

Untuk pembukaan resmi dari 

DJAWATAN PENJELIDIKAN DAN PEMBANTE- 

RASAN PENJAKIT RAKJAT 

di Djalan Kintelan No. 23 pada tanggal 12 September 1950, te- 

lah dikirimkan undangan2 kepada para Pembesar dan Pemimpin 

dari berbagai-bagai Djawatan'”" 

— Berhubung dengan sesuatu hal beberapa undangan tidak 

sampai kepada jang dialamatkan. 

— Untuk kedjadian tsb., kami mohon dimaafkan hendaknja. 

? Jogjakarta, 14 September 1950. 

Kepala Djawatan Penj. dan Pemb. Penj. Rakjat,     :1159-9 “L-Dr. R. KODIJAT. 

MINTA DIRI 

Berangkat ke Nederland 

  

    

  

R. N. SOENARTO TJEPAT : — 
ATMO JOEDO SOEDJONO PUAS! 

Staf. Mobilisasi Peladjar Ra 

Div. III/Mahasiswa “ PENDJAIT & PENATU 
Sets Scheepsbouw. 155-914 

& 
  

Typ R.I. 787/III/A/102 
  

BELUM PERNAH ADA::: 
BATU PORCELEIN, bisa aga TJINTJIN, 

lain-lain PERHIASAN jang MODERN. 
tida bisa LUNTUR. 

  

# 
    

  

               
, , Horloger 

PI ICsA 
JUDONEGARAN 78 DK 

  

       

    
      

  

   

PENGHABISAN. 

    
INI MALAM DAN 

4,30 — 7 — 9.30. 
MULAI 

| Main 3 X. Diam: 
FILM BERWARNA. 

2 

— THREE WOMEN ADO 
fought the unkaown scourgg of the Orient! 

fury that was Java! 

Djawa dan Tjilatjap. SAKSIKANLAH! 

MALAM 

Djam: 5 — 7 — 9. $ 

Film Indonesia 

ANEKA WARNA 
Dengan MUCHSIN — R. BUSONO — HAMID. 

Menjusul: TARZAN'S TRIUMPHS 
Dengan JOHNNY WEISSMULLER — FRANCIS GIFFORD. 

BERIKUTNJA. 

17 

ea was Madeline to whom he pledged his love ig China as they 

There was Bentirs, lovely Dutch nurse always ar hic side through che 

There was Three Martini ... enthaotiog Javanese, willing to give her 

blood to save lives for him sand giving her hearc to one she loved besri 

“GARY COOPER 
@:CECIL B. DA 

an 2 Nita ASI PN Mnjai EA 
Neha Talak Rei   

Film jang menggambarkan mundurnja lentera Sekutu pada tahun 1942 dasi 

Singapura — Djawa — Australia. Bombardement “hebat dipantai Utara 

  

» s 
SEGALA UMUR. 

tahun kemtas. 

» 

RED HIM! 

160-9 
IL.   

  

  

Kementerian Pertahanan R. 1. 

Staf Angkatan Udara 

DJAKARTA. 

pesawat Udara. 

1. Tempat pendidikan: 

Lamanja pendidikan: 

Andir (Bendung). 

15 bulan. 

SJARAT2 PENERIMAAN: 

a. Warga Negara Indonesia. 

bi Umur 18 tahun sampai 25 tahun. 

Berbadan sehat. . 

Belum beristeri. 5 

Ia 
T
e
a
 

Sa
 

9 

Bersedia untuk ditempatkan dimana 

beladjar. & 

5. Pelamar2 harus mengadjukan 

' dung) dengan disertai: 
a. Riwajat Hidup jang ditulis sendiri. 

ce. Surat keterangan berkelakuan baik 

6. Lamaran ditutup pada tgl. 30 

«     
PENGUMUMAN 6 

No. 0010/IKL/KOT/50. : 

Staf Angkatan Udara R.I. memanggil pemuda2 untuk dididik sebegai mentir 

2. 

3. Banjaknje murid jang akan diterima: 56 erang. 

4 

Bersedia untuk masuk dinas Tentara sekurang-kurangnja selama 5 th. 

surat lamaran 

MANDO TEKNIK A.U.R.I. di Komando Pangkalan Udara Andir (Ban 

b. Salinan surat? idjazah dan surut2 keterangan lainnja jg disjahkan 

c. Salinan Daftar nilai (rapport) dari 2 kwartaal jang penghabisan. 

d. Surat keterangan berbadan sehti dari salah satu dokter. 

Pelamar? jang dipilih akan dipangsil dengan surat atau perantaraan ra 
Sepicmber 1950. 

Djakarta, 6 September 1950. 

dm. Kepala Staf Angkatan Udara R.I. 

  
Tammat dari Sekolah Teknik 3 atau 4 tehun, bagian mesin. 2 

sadja di Indonesia, setelah tammat | 

kepada   KOMANDAN KO: 

    

ari Pamong Pradja/Polisi. 

Kepala Staf Administrasi 

Ld 

R. SOEJOSO KARSONO 
. Kemm. Muda Udara. 

&


