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— Pemogokan jang diperintahkan 
oleh Sarbupri dan berlangsung 
sudah hampir sebulan lamanja 

'itu achirnja selesai djuga dengan 
- fjara jg memuaskan bagi kedua 

      

   

      

   

   
    

      

   

    

   

  

   

  

   

    

      

   

      

    

  

   

  

   
     

    

    

  

   

          

   

   

  

   

  

   

    

    

tahkan pula oleh Sarbupri, pa- 
“ling lambat hari Senen buruh per 
kebunan sudah harus bekerdja 
kembali. “3 

. 'Tuntutan upah f 3.— sehari 
— sudah disanggur', dan walaupun 

kan tuntutan upah 10090 untuk 
| masa selama mogok, pihak A.L.S. 
— telah bersedia membajar 5046. 
— Ini berarti suatu kemenangan 

| bagi Sarbupri, sedang bagi A.L.S 
|. bukan pertama-tama suatu keka- 
—. lahan, melainkan suatu tanda, 

“ bahwa ALIS. sudah menjadari 
| tuntutan keadaan dan waktu. 

lengan dasar sebenggol- 
ntutan upah f 3.— se- 
ungguh meliwati batas. 

1 benggol-seha- at, upah se 
   an 5 

terdjadi di- 
   

mana peri keadaan di Indo- 
nesia sudah berubah, kesanggup- 

“an A.L.S. mau memenuhi tuntu- 
- tan upah Sarbupri itu dapatlah 
kita hargai benar2 sbg. suatu per 

——. wudjudan daripada pikiran jg 
“22 hat, jg sanggup melihat peruba: 

|... han keadaan, masa dan massa. ' 

       

15 biasa mendapat keuntungan jang 
(&  bertumpuk-tumpuk, kekurangan 
|. keuntungan satu sen sadja terasa 

' berat. 

Tetapi, kalau pihak A.L.S. su- 
.. di membanding upah buruh di In- 
donesia dengan upah di Neder- 

|. land, sungguh tidak keterlaluan 
| apa jang sudah dituntutkan oleh 

-. Sarbupri itu. 
Dan selandjutnja, kesanggupan 

AMS. ini achirnja tidak akan 
| merugikan, bahkan akan meng- 

— untungkannja djuga. Karena, de- 
—.. ngan upah jg lajak, si buruh akan 

dapat bekerdja dengan lebih pro- 

  

  

—. diingat, peri kehidupan buruh jg 
— lajak, akan dapat membantu ter- 

— #japainja ketenteraman serta ke- 
amanan dinegeri ini, suatu hal jg 
“sangat dibutuhkan oleh modal 
“asing djua. | Se 

: Untuk kemenangan jang sudah 
| tertjapai ini, kita uljapkan sela- 

mat kepada Sarbupri pada satu 
pihak dan kepada A.L.S. pada 

. lain pihak. Pun pemerintah jang 
|. baru, dalam haf ini menteri per- 

—. buruhan Suroso, patut pula diberi 

“penghargaan. 
Dan selandjutnja, hendakrnja ter 
tjapai pula persetudjuan -menge- 

| nai pokok2 tuntutan lainnja. WH 
         Aan F 

: “ 

123.800 kaum buruh minjak. 
etahui pemogokan 

| kaum buruh mi- 
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Persetudjuan Sarbupri — ALS 
Te 4 1 tuk Djawa dan “Madura pemogokan selesai 

Be “Sar Sarbupri - AL.S. 

|. belah pihak. Dan “telah diperin- 

—- Sarbupri tidak Japut mengegoal- 

'g kalau upah buruh di- 

perlulah pihak pefigu- 

ah, melainkan: 

ate masinralar yg 
an pengusa- - malam dengan perantarcaan.radio 

| duktief djua, sedang perlu “pula - 

1 

  

Da SAMA NAN E LAN Maa. 

3 

    

HARTAN 

mangoman DITERBITKAN OLLH BADAN PENBIWIT .KEDAL 

  

    

UMUM 

ILA YAN RAKJA3” 
Meng MPN EPAMA 

(ANGGAUTA S. P.S) 

  

    

| Setelah sedjak tg. 12 Sept. jl. berkali2 diadakan perunding- 

an antara Sarbupri - ALS disatu pihak dengan pemerintah dilain 

— pihak, maka achirnja semalam dj. 19.00 telah tertjapai persetudju- 

an datam perselisihan Sarbupri-ALS. Seperti diketahui, pemogo- 

kan jang dilakukan oleh buruh pe rkebunan umumnja, telah ber- 

langsung hampir 1 bulan lamanja. Selama itu berkali dilakukan u- 

saha penjelesaian, tetapi selalu gagal, karena disatu pihak Sar- 

bupri-memegang teguh tuntutannja, sedang ALS tetap pula mem 
pertahankan pendiriannja. 

' Ketegangan ini mulai terasa a-. 
gak berkurang sedjak pemerintah 

| ikut tjampur mentjari djalan pe- 
njelesaian. Semendjak itu maka 

| perundingan2 dilakukan terus-me. 

nerus sampai tengah malam. De. 
| ngan turut tjampurnja pemerin- 

“tah dalam usaha ini, maka nam- 

| pak sekali niat pemerintah untuk 
. mentjapai penjelesaian setjepat 

mungkin. Meskipun dalam usaha 

ini menghadapi berbagai kesuli- 

tan2, namun karena kebidjaksa- 
- naannja maka dapatlah pemerin- 

tah mentjapai sesuatu djalan un- 
tuk nienjelesaikan perselisihan itu. 
jang ternjata memuaskan bagi ke 

label -pihak, Sarbupri dan 

ALS. 
4 
s Perintah bekerdja kem- 

Sg bali. te 

— Berhubung dengan telah tertja- 
paifiyar perseatudiuan itu, maka se 

- sat Sarbupri telah mengeluarkan 
Djakarta, Panitya Pertikaian Pu 
pengumuman, jang maksudnja 
memasrintahkan kepada segenap 
anggota Sarbupri dan buruh per- 
kebuman di Djawa dan Madura 
untuk bekerdja kembali sebagai- 
psim Jasa Ditegaskan selan- 

djutnja, bahwa dalam persetudju 
: “an itu tuntutan Sarbupri menge- 
— 'Memang bagi sesuatu pihak jg nai upah harian sebanjak f. 3,— 

telah dipenuhi oleh pihak madji- 
kan, sedangkan upah selama mo- 

gok oleh persetudjuan itu ditetap 
kan 509 atas dasar upah jang 
baru. Kepada para pemogok se- 

landjutnja diperintahkan, supaja 

Selambat2nja hari Senin tg. 18 
Sept. jad. harus sudah bekerdia 
kembali. Aan 

Pengumuman ini hanja berlaku 

bagi buruh perkebunan di Djawa 
dan Madura, sedangkan untuk Su 

matera hari ini akan diadakas 
perundingan tersendiri. Oleh se- 
bab itu pemogokan di Sumatera 

“belum- ditjabut. R. D. 
Pendapat Pemerintah. 

Berkenaan dengan perselisihan Sarbu 

pri—ALS ini, semalam pemerintah telah 

mengeluarkan pendapatnja jang pada 

pokoknja menjesalkan atas kedjadian 

tsb dan djuga karena sesudah berkali? 

dilakukan usaha penjelesaian hingga 

kini belum lagi terdjadi pokok2 bersa- 

ma. Menurut pendapat pemerintah maka 

pemogokan jang telah berlangsung ham 

pir sebulan itu, telah membawa penga- 

ruh jang tidak baik kepada rakjat dan 

ppentingan egara. “Oleh 

mtah mengandjurkan 

mensrima 

   

  

    

       

      

  

        

    
& . ngga 

harian f 3,— atau f 2.— 

3. Pokok? itu berlaku mulai taregal 
“15 September 1950 sampai. achir th. 50. 

4. Setelah pokok2 ini diterima, Sarbu 
pri segera akan membatalkan pemosok- 

an di Djawa. 5 

Selain itu diandjurkan. pula setelah 
pokok2 tsb diatas diterima, maka supaja 
dengan segera diadakan usaha penjele- 

saian pemogokan di Sumatera dibawah 

pengawasan pemerintah RD. 

Rakjat Kalimantan gembira 
bertemu dgn Presiden 

(Oleh Wartawan R Bandjarmasin). 

Lima tahun rajat Kalimantan hasrat, rindu bertemu dengan 

Presiden Sukarno. Bagaimanakah besarnja hasrat rakjat Kaliman- 
" tan tadi, ternjata pada beberapa hari jl., dimana puluhan ribu 

rakjat lelakilperempuan, tua/muda menjambut kedatangan Presi- 

den di lapangan Ulin Bandjarma Sin. $ : 
Sesudah Presiden beserta rom- 

bongannja turun dari pesawat 
terbang, diperdengarkan lagu Ke 
bangsaan oleh Muziek Corps Mi- 
liter. an : 

Sesudah .penjambutan resmi: 
“oleh Gubernur Kalimantan, Dr. 
Murdjani dan Panglima Tentara 
Kalimantan, lalu meletakkan ka- 
lung bunga pada Presiden. Ke- 
mudian menjusul Penjambutan 
Panitia Kalimantan Selatan dan 
Kotapradja. 

Djam 16 sore tepat, Presiden ' 
bersama2 rombongannjapun di- 
bawa masuk kota, dimana kota 
Bandjarmasin sudah diperhiasi 

SN . ba 3 

Sasa Kemarin siang telah tertjapai persetudjuan antara perutusan 
—.. Buruh Minjak BPM dari Sumatera Selatan dengan pihak Direksi 
“BPM di Djakarta, sehingga deng an demikian akan berachir pemo- 

gokan buruh BPM didaerah Pale mbang, dan Djambi jang meliputi 

mendapat bajar selama mogok 
didapat djalan tengah dengan di- 
mufakati bahwa maskapai mem- 
berikan 34 dari upah seluruhnja 
sebagai ,,suatu premi “berhubung 
dengan kundjungan Presiden Su- 

“karno”. Pokok gadjih baru hari- - 
an jalah pokok lama ditambah 
75 sen dan ditambah lagi 14 dari 
djumlah tersebut.- Pokok gadjih : 
bulanan, pokok lama ditambah 

"f22.50 dan ditambah J4 dari 
djumlah tsb.  - 

   

—.madjikan tid 
tindakan ps 

dengan serba indah, dan segenap 
djalananbesar jg dilalui Presiden 

“banjak terpasang Pintu gerbang 
jg besar lagi indah. . 

Djam 17 sore, diadakan ,,Ra- 
pat Raksasa” bertempat di Ta- 
man Merdeka, jang dikundjungi 
oleh puluhan ribu manusia. 

Sesudah mengutarakan kegem- 
biraannja dapat bertemu muka 
dengan rakjat Kalimantan, Presi- 
denpun al. mengandjurkan persa- 
tuan dan bekerdja kearah pem- 
bangunan. 

Sebagaimana biasa, maka pi- 
dato Presiden selalu disambut 
dengan pekik merdeka jg gemu- 
ruh, maka demikian djugalah da- 
lam pidato beliau.sekali ini, be- 
gitu pula pada waktu mula2 be- 
liau turun dari lapangan Ulin. 
Pekik merdeka selalu gemu- 
ruh riuh, pekik jang menandakan 
bahwa hati seluruh rakjat Indo- 
nesia masih belum puas dan ten-: 
teram, kalau Irian masih belum 
berada ditangan kita. 

Pada malamnja, dengan ber- 
tempat di Gubernuran, diadakan 
pula resepsi, jg dihadiri oleh se- 
genap lapisan bangsa, golongan, 
masjarakat, wakil2 Partai/Orga- 
nisasi, Alim-Ulama, pemuka dan 
pemimpin rakjat. 

djangan sewa rumah 1096 dari 
upah pokok dengan minimum 
f 20.— sebulan. Subsidi rantsoen 
tetap sebagai sedia kala. Selain 
itu pihak pimpinan BPM meneri- 
ma baik usul buruh bahwa pihak 

Mr. RUM BERTOLAK KE : 
INDONESIA. 

Dari den Haag didapat kabar, 
bahwa Mr. Moh. Rum hari ini 
bertolak ke Indonesia untuk me- 
mangku djabatannja jang baru 
jaitu Menteri L. N.-dalam Kabi- 
net Natsir. Kabarnja kemarin Du 
ta Besar Indonesia di Londen Dr. 
Subandrio berkenaan dengan ke- 
berangkatan Rum itu telah datang 
di Den Haag untuk memberi se- 
lamat kepadanja. RD. 

  

SIDANG KABINET, 

Kemarin Dewan Menteri telah 
melangsungkan sidangnja jang 
ke 3, dalam sidang mana diada- 

kan pemandangan2 tentang masa 
alah Irian. Diambil keputusan dju 
ga,Nuntuk menetapkan richtda- 
tum untuk konperensi  Menteri2 
Uni jad. jaitu pada pertengahan 
bulan October jad. Susunan Dele 
gasi Indonesia dalam konperensi 
tsb. akan ditetapkan dikemudian 
hari. Sebelum konperensi, perun- 
dingan2 mengenai urusan - Irian 
akan dipimpin oleh Perdana Men 
teri sendiri. RD. 

Mana Ibukota pro 
pinsi Maluku 
Untuk mengatasi kedua pendi 

rian jang sangat berdjauhan an 
tara Maluku Utara dan Selatan 
tentang Ibukota propinsi Malu- 
ku adalah sebaik2nja pemerin- 
tah pusat tidak menetapkan Am 
bon atau Ternate, tapi ditundjuk 

usKota dari Irian jang 
2 dasar sementa 

dinsi Maluku, 
dia, atau So- 

Tai 

gian penera cB3 
Islam Indonesia Maluku (PUM) 
jang berkedudukan di Jogia. 

Selandjutnja diterangkan hah 
. wa memang alasan2 jang diper- 

gunakan dalam mempertahan- 
kan Ambon atau Ternate adalah 
sama? kuat bahkan sering her- 

dak menimbulkan sentimen jang 
tidak diharapkan dalam perdju 
angan nasional sekarang ini. A- 
chirnja A. Halim menjatakan 
dengan memilih salah satu kota 
dari Irian mendjadi ibu kota 
propinsi Maluku lebih memper- 
kuat tuntutan rakjat Indonesia 
dalam perdjuangan masuknja 

“Irian kedalam wilajah Indonesia 
sebelum achir tahun ini. Ant. 

Orang2 Bid bekas anggota Paratroe 
pen turut mengatjau 

Mesiu DJ habis dim 3 bin? 
Kabar2 jg diterima dari Garut menjatakan dikalangan pe 

duduk dari daerah2 sekitarikova Garut berita2 tentang adanj 
orang2 Belanda turut serta dalam gerombolan2 bersendjata jg me- 

  

PENGANGKATAN MAR- 
: SHAL. 

Ditjela Komunis Perantjis. 
Dalam sidang polit biro Par- 

tai Komunis Perantjis jang ketuai 
oleh Maurice Thorez, sekretaris 
djenderal Partai Komunis Peran- 
tjis, partai tersebut telah mentje 
la pengangkatan djenderal Geor- 
ge Marshal mendjadi menteri per 
tahanan A. Serikat. 

Polit biro partai ini memperi- 
ngatkan pula seluruh rakjat Pe- 
rantjis supaja berhati2 terhadap 
sidang menteri2 luar negeri 3 be- 
sar di New York jang sedang ber 
usaha mentjari djalan untuk mem 
pertjepat timbulnja peperangan 
terhadap Soviet Uni dan negara2 
demokrasi lainnja. Ant. AFP. 

ICFTU perkuat di Asia 
Konfederasi Serekat2 sekerdja 

merdeka internasional (ICFTU) 
jang bersifat nonkomunis telah 
mengambil keputusan utk. mendi 
rikan organisasi di Asia” untuk 
membantu berkembangnja trade. 
Unionisme dan memperkuat bari- 
san kemerdekaan”. 

Panitia darurat ICFTU mengu 
mumkan markas besarnja di 
Asia ditempatkan di Singapora. 
Tjabang2nja di India, Djepang, 

  

buruh akan didirikan Colle- 
di Kandy (Ceylon ).. 
Fan 

— mukakan kehadapan 

“ Sar, 

Pilipina. Untuk melatih pemim- 

“Sidang 3 Besar di New York : 

Turki sukar mosuk Paki 
Atlantik. “5 DN 

Menurut dugaan orang disini, bahwa menteri2 luar negeri 

3-besar dalam sidang kemarin dulu telah mengambil keputusan.un 

tuk tidak akan mengandjurkan masuknja Turki dalam Pakt Ne- 

gara2 Atlantik. Akan tetapi, bagaimanapun soal ini akan diadju- 

kan djuga kehadapan Dewan Atlantik jang akan bersidang di 
- New York hari kemarin. : 

Begitu djuga diduga, : bahwa 
menteri2 luar negeri ini berpen- 
dapat, bahwa memasukkan sesu- 
atu negeri dalam Pakt Atlantik 
jang kepentingannja dan kedudu 
kan geografinja sangat berlainan 
dari negara2 Atlantik, adalah sa 
ngat sulit 
nja. t 

Selain dari soal tersebut dia- 
tas, menteri2 luar negeri 3-besar 
ini dengan saksama telah mem- 
peladjari usul untuk mendirikan 
badan pusat kemiliteran Pakt At 
lantik guna menempatkan pasu- 
kan2 militernja pada tempat jang 
tertentu, demikianlah dapat dike- 
tahui disini hari ini. 

Usul tersebut tadi akan dike- 
| sidang 12 

anggota Dewan Pakt Atlantik ig 
akan diadakan pada hari Djumat 
kemarin. : 

Satu sumber - Amerika menes 
rangkan, bahwa untuk sementara 
ini soal untuk mendirikan sebuah 
staf umum tertinggi atau  me- 
nentukan kepala staf tidak akan 
dibitjarakan. Akan tetapi soal 
ini akan dibitjarakan kemudian- 
nja, apabila ketentaraan Atlaatik 
Utara itu sudah njata2 berdiri 
dan mungkin sekali pemimpin ke- 
tentaraan ini nasti akan  diam- 
bil dari orang Amerika. Ant. 

AFP. 

   

      
Besar jg se 

dance bpe ni di New York 

  

kan soal2 Timur Djauh dengan 
mendapat suatu persetudjuan da 

bahwa mereka menjetudjui 
di-,,netralisasikan” Taiwan. Pun 

. Korea akan dibitjarakan. - 
Dari kalangan2 delegasi ketiga 

negara tadi tidak sanggup me- 
ngatakan, bagaimana netralisasi 

citu tadi. 
Dilain pihak orang tahu, bah- 

wa Inggeris dan Perantjis tidak 
setudju dengan tindakan2 Ame- 

“rika jg bersifat unilateral itu, ke- 
tika mengirimkan armada ke-7 ke 
selat Taiwan. Bevin dan Schu- 
man akan mempergunakan ke- 

lakukan kekatjauan disitu, 

Dikatakan, bahwa jg telah di- 

ketahui 4 orang Belanda dianta- 
- ranja seorang kapten B, bekas 

opsir KL jg dulunja anggota pa- 

sukan paratroepen Sekutu. Apa- 

kah mereka itu turut serta dalam 

pasukan2 DI jang sesungguhnja 
atau jang palsu, sampai sekarang 

belum diketahui. 

Dikabarkan, bahwa rakjat jg 
tinggal djauh dari pos2 TNI ti- 

dak merasa aman dan sangat 

mengharapkan supaja soal DI se- 

lekas mungkin diselesaikan: Se- 

orang opsir DI jg telah menjerah- 
kan diri kepada TNI menerang- 

kan, bahwa soal DI dapat disele 

saikan dengan penerangan jg in- 
tensif didesa2 dan bukan dikota2 
“Kabupaten. Dikatakan djuga 
oleh pemimpin2 DI jg menjerah 
itu, bahwa dengan sendjata sadja 
penjelesaian tidak akan tertjapai. 

   

    

untuk membenarkan- E 

pada hari Kemis sore membitjara . 

    

   Langganan 

Langganan 

Etjeran 

.. 

Advertensi,: C 

(1 millimeter 1 kdlom — £ 450 

NOMOR 209 — TAHUN Vi. 

S5 

sempatan ini untuk mengatakan 

kepada Acheson, bahwa netrali- 

sasi Taiwan tadi harus berben- - 

tuk lain tjaranja, agar Inggeris 

Perantjis dapat menjetudjuinja. 
e Ant.-UP- 78 

  

Menurut RD hari Kemis malam. 

jl. pasukan2 Amerika bersama 
antara angk. laut dan udara mes 

ngadakan pendaratan setjara be-. 
sar2an dipelabuhan Inchon dan 
sekitarnja. Inchon adalah pelabi 
han dimuka kota Seoul. 

PEMUDA AUSTRIA AKSI. 
Tiga orang telah ditangkap ke- 

tika Ik. 50 anggauta dari organi 
si komunis ,,Pemuda Austria Mer 
deka" mengadakan demonstra 
dimuka hotel Bristol di Wina Ke 
mis malam. Para demonstrantra 

bertereak2 Korea utk. bangsa 
Korea, dan menuntut supaja djen 
deral Mark Clerk panglima besar 
pasukan2 USA jang sedang me- 
ngadakan resepsi penghormatan 
di hotel tsb, disuruh pergi. Ant. 
AFP... in 

3 kapal Amerika lang 
sak diteng ir | 
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'sedik't, se 
1 dilakukan 
hatlap pantai Korea     

Radio Pyongyang sebelumnja 
menjatakan, bahwa  pasukan2 
pendjaga pantai Korea Utara tes 
lah menenggelamkan 3 kapal pe- 
rusak dan 3 kapal pendarat Ame- 
rika dibagian Inchon. Ant. AFP. 

Mr, SARTONO KE DJOKJA. 
Ketua Parlemen RI Mr. Sarto- 

na kemarin dengan pesawat ter- 
bang telah tiba di Jogja, berhu- 
bung penjerahan inventaris BP 
KNP kepada pemerintahan dae- 
rah Jogja dan Perguruan Tinggi 
Gadjah Mada. Lipatjara penje- 
rahan akan dilakukan hari ini 
djam 11.00. — Ant. 2 

dimana mereka dapat perawatan 
dan pendjagaan  mengemukaka 
pendapatnja, bahwa persediaan 
mesiu DI itu dalam waktu 3 bl. 
akan habis. Pasukan2 DI-itu jg 
minta makanan dari rakjat telah 
memerintahkan rakjat membuat 
sematjam sendjata golok. Dikata- 
kan selandjutnja bahwa orar 
Di jg sekarang sudah ada dik 
dan pemeriksaan atas diri mereka 
telah selesai sekarang belum mau 
pulang kedesanja masing2, Ant, 

      
   

     

     
     

         
     

  

    

        
     
    
    
       

    

BEKAS PRESIDENAN UTK. 
GADJAH MADHA, 3 

Kemarin dulu pihak mahasiswa 
Gadjah Madha di Jogjakarta te- 
lah kirim kawat kepada menteri 
pekerdjaan umum : Prof, GA Jo. 
hannes jang maksudnja minta 
agar gedung bekas presidenan di. ” 
sediakan untuk universiteit Ga- 
djah Madha. Pa 

— Rupanja ada kemungkinan pi- , 
hak menteri pekerdjaan umu 

  

     
     
      
     

  

   

  

   
         

  

     

             
   

  

    

   



  

  
  

    

    

wan ata itu Ba Siliah dapat 

naa Kn tedamaia siang bur 

  

2 ba Ha HK. 100. 000 
' Kari, terhitung para 2 kas ge- 

. EA Bealorbekard ia 

3 . 100. 000 perdjurit . | Sekarang adah didirikan mn 

tsb. dalam keterang- tempat werkikampen jang melatih, 

maa 'bahwa s0- didik dan mengadakan seleksi Ten 

| para bekas gerilja, supaja mereka serasi 

18 kembali kemasjarakat. Selamdjutnja dite 

3 gaskan leh kolonel Wijono 'bahwa ki- 

ja ni diberbagai tempat diadakan werk- 

: batalion (batalion bekerdja) jang me- 

“urut renijana didirikan disemua tem- 

“pat jang ada . ngtacabemh Batalion-beker- 

dja itu diwadjibkan “membantu Peme- 

1 i-rintah2 “daerah untuk memperbaiki ke- 

nG 'rusakan2 jang terdapat pada bangunan: 

ne . bangunan, “atau gedung dan djerbatan- 

H: : djembatan. (Lagi pula para perdjurit 

dekaan kita. “Diatakannis “dalam werk-batalion itu membantu pe- 

: | | kerdjaan pak tani: Sistem membantu 

. petani ini jang dipraktekkan tedjak per 

lempuran? gerilja, mempunjai keuntu- 

“ngan2 psychologis, sosial jang tidak ke- 

tjil artinja. 

  

      

      
    

   
   
    
    
   

  

   

  

      

   
    

   
   

    

    
    
   

  

   

    

   

    
   

  

    

    
    

        

   

    

  

   
    

   
    
      

    

    

    

   

      
    

       
    

    

     
    

    

    

   

    

   

  

   

   
   
    

2 aa Hang mau en kak 
di “oat pangkat, kedudukan, ru 

H mobil adalah mendjadi 

Dengan demikian rasio- 

gerilja akan berdjelan. de- jono memperteguh volksweerbaarheid. 

j : Diakuinja bahwa usaha batalion2-beker- 
$ . Djaminan Pa | dja itu kini belum begitu baik nasilnja, 

: Bean jang selai SU- karena masih dalam permulaan. 

j Ditanja apakah transmigrasi salah sa- 
tu djalan jang baik djuga untuk meme- 
tjahkan soal demobilisasi, kolonel Wi- 

jono mengatakan bahwa memang benar 

transmigrasi besar faedahnja, tapi sa- 

jang transmigrasi oleh sementara orang 

ap: S0g L dianggap sebagai hukuman mikat 

jutnja perlu diada- ui. 
5 ' Meskipun demikian kotomel Wijono 

merasa optimistis bahwa djiwa pionier 

masih ada dalam kalangan perdjurit ki- 

   
selir "mefigindjafi bahwa mereka be- 

. kerdja diluar Djawa adalah selaras de- 

- ngan perdjuangan kemerdekaan, demi- 

“kian kol. Wijono mengachiri keterangan 

nja. 

-Ai - Pers putih mengaijau. 

Ta Selandjutnja kalangan politik jang 

“berdekatan dengan Kementerian Perta- 

hanan dalam pertjakapan dengan kita 
. mengatakan bahwa peda waktu achir 

| ini tampak diberbagai pers putih di In- 
si- donesia, seperti Java Bode, dl.L ada 

aka pasal 
. pembentukan ka- 
ga tidak sjah. Ber 
itu, PKI berpen- 

“dalam sidang parle 
2 tentang penjumpahan 

untuk memburukkan keadaan keamanan 

di Indonesia. 

hari-hari terachir ini dipers putih di- 
muat berkolom2 kabar dan tulisan ten- 

tang pentjurian tebu, kopi, dll. dion- 

derneming2 milik asing. Boleh djadi, 

demikian kalangan politik itu, soal itu 

- 'salng mengerti 
4 BI dapat beres. 
ah “ketua Panitia saian D.I. ini menurut Wali Alfa- 

ntaal penjelesaian tah harus ada saling mengerti 

menerangkan bah- dari kedua belah pihak. Ia mem- 

ira2 awal bulan Oktober punjai harapan besar 'bahwa de- 

kan datang panitia “tsb. ngan usul2 jang akan disampai- 

2 il kan kepada pemerintah tsb., soal 

al2 Darul Islam akan dapat segera 

pemerintah mengenai per diselesaikan. F 

Darul Islam. Dalam ga 
Tn Aksara oleh pemerintah, maka 

n2 selandjutnja “pemerintah harus 
- membentuk suatu badan execu- 

tel jang akan mengerdjakan usa 
“ha penjelesaian tsb. berdasarkan 
garis2 besar dari pada usul2 itu. 

1 Dan dalam usaha penjelesaian 
“ini sangat diperlukan bantuan se- 
ba dari, pi» asagia Islam. 

— dengan perkataan: 

“ada, mereka menerbitkan kekatjauan”, 

- djika ada pasukan Harimau liar 

Kesemuanja itu, menurut Kolonel Wi : 

, menu- : ma. |Dan bekerdja didaerah seberang," 

“hetzey dan campagne jang maksudnja 

Seperti diketahui pada 

Djika usul2 panitia tsb. dapat 

     

  

      
       

    
   
   
   
    

       

   

  

   
   
   

  

    
    

   
   
    
   
   

  

    

   

    
    

   

dudasba guna aa uljadun pa- 
da dania bahwa Kawan Kowunts baker- 

dja di Intlonesia jang mereka simpulkan 

» Dimana Komunis 

. Pembesar-pembesar Kementerian Per 
tahanan jang barwabru ini kembali dari 

perdjalanan di Sumatera menerangkan 

bahwa berita-berita bahwa ada pertjuri- 
|.an, perampokan, dsb., baik di Djawa 

. Timur, maupun di Sumatera sebenarnja 

dilebih-lebihkan oleh pers putih. Pem- 

besar2 itu mengatakan bahwa di Suma- 

tera praktis sudah tak ada perampokan, 

jang 
kabarnja mengadakan perampokan itu 

tidak benar, karena markas mereka su 

dah diobrak-abrik angkatan perang kita. 

  

P. P. P. P, DIHAPUSKAN ? 

Dipendopo Kawedanan Purwo- 
kerto baru2 ini dilangsungkan 
rapat pembentukan SSKDN (Sa-' 
rekat Sekerdja Kementerian Da- 
lam Negeri), jg berachir dengan 
pilihan Pengurus sbb : 

. Ketua I: Sdr. Slamet (Patih), 
Ketua II: Sdr. Isma'il (Patih dp.), 
Penulis I: Sdr. Soejadi. 

Lebih landjut diterangkan, bah 
wa dengan terbentuknja SSKDN 
itu, maka PPPP (Persatuan Pe- 

gawai Pamong Pradja) akan di- 
hapuskan. 

  

  

Dos: Allah “... ber- : 

sumpah, bhw saja...”| 
Upatjara pelantikan Mahkamah 

. Jentara Jogjakarta 
Demi Allah saja bersumpah, bahwa saja... .. etc. etc.” Demikian ber- 

turut2 sumpah jang diutjapkan oleh 6 orang anggauta mahkamah tentara dari 

Jogjakarta dihadapan Ketua Mahkamah Tentera Agung Mr. Dr. Kusumahatmua: 

dja, den disaksikan oleh kepala daerah istimewa Jogjakarta S.P. Paku Alam, 

wakil2 militer, polisi dan sipil digedung Pengadilan Mahkamah Tentera kema: 

rin. Mereka ialah leinan kolonel R.S.T. Ganda Subrata 

mah tentara dan anggauta?nja majoor Mudiman, 

Hardjokusumo, djaksa majoor Soedjono dan 

Subekti. 

Sehabis upatjara pelantikan Mr. Dr, 

Kusumahatmadja memberi wedjangan 

pertumbuhan sedjarah hukum dinegeri 

kita. ini mulai Proklamasi Kemerdekaan 

1945. Kata Kusumahatmadja antara lain, 

bahwa djiwa Indonesia adalah tjukup 

keinsjafan untuk mendirikan suatu ne 

gara hukum jang kita miliki ini, dan 
pula mengisi dan menjempurnakan apa 

jang kita telah proklamirkan: Negara 

Republik Indonesia jang berdaulat dan 

'mendeka pada tg. 17 Agustus 1945. 3 

Kepada para pendjabat2 Mahkamah, 

Kusumahatmadja mengandjurkan dja- 

nganlah ”coute gue coute” memasukkan 

orang2 kedalam hukuman, tapi urusilah 

dengan seteliti2nja. Djanganlah mempu- 

njai perasaan, bahwa saudara2lah jang 

hal itu adalah kewadijihan ikita bersama. 

  

Bataljon transmigrasi utk 
Kalimantan. 

(Oleh wartawan K.R. sendiri) 

Tidak lama lagi beberapa orang Perwira dari Dipisi III akan 
bertolak ke Kalimantan untuk mengadakan tindjauan disana gu- 

na kepentingan transmigrasi demobilisasi Tentara. Untuk kepen- 

tingan penindjauan itu disediakan djuga perwakilan seorang dari 

kesatuan2 demobilisasi Tentara 
rombongan transmigran 1 kompi. 

Demikian keterangan jang kita 

. dapat dari pihak jang bersangkut- 

an. Lebih djauh diberitakan, bah 

wa rombongan pertama transmi- 

grasi demobilisasi Tentara jang 

terdiri dari 1070 orang di Kaka 

mantan dari isi Ur, -gaksin ter 

Abrpat beberapa kesulitan, dianta- 

ranja tentang keluarga mereka 

jang ditinggalkannja. Menurut pe- 

njelidikan, ternjata bahwa keluar 

ga mereka jang ditinggalkan itu 

belum. terurus sebagaimana mus- 

tinja. Karena itu maka pimpinan 

Tentara dari Dipisi III telah me- 

madjukan permintaan kepada 

Residen Salamun (demisioner) 

agar supaja nasib mereka diurus 

.sebaik2nja. Hal ini telah disang- 

gupinja oleh Residen. 

Tentang rentjana transmigrasi 

demobilisasi Tentara jang akan 

datang, dan jang segera berang- 

kat apabila Perwira Tentara telah 

kembali dari tindjauannja ke Ka- 

Timantan tsb. diterangkan oleh jg 

bersangkutan bahwa setelah mere- 

ka tiba ditempat jang telah diten 

tukan, segera akan diberi tugas 

membuka hutan, mengusahakan 

tertjiptanja ladang2, mentjari ha 

sil hutan. 

dirikan rumah2 rana untuk 

mereka dan keluarganjaffAdapun - 

biaja dapat diperoleh dari peme 

rintah hasil pendapatan dari ha- 

sil hutan. Direntjanakan dalam 

tempo 2 tahun, masing2 keluarga - 

telah dapat mendirikan rumah 

sebagai  miliknja sendiri. Tiap2 

segerombolan 

untuk 1 bataljon disediakan 1 

S.M. Ini berarti bahwa mereka 

jang tinggal disana adalah sema- 
djuga djaminan untuk tasmata 

keturunan mereka sendiri. 

Rombongan transmigrasi 

— karta. 

jang 

Dimasa kemarau men- 

jang merupakan 

dramlehi 1 kompi akan disedia- 

kan Sekolah Rakjat sebuah, dan 

jang 

segera akan berangkat tsb terdiri 
dari Ik. 1000 orang dan dibawah 
pimpinan Major Niti jang seka- 
rang telah ditempatkan di Sura- 

akan dapat mengirimkan 

  

60.000 Buku Isiam utk 
Indonesia. 

36 Peti pereanta “dari - perpustakaan 

Ades terdiri daripada 60.000 buah buku 

sabah beberapa -djuta rupiah telah di- 

kirimkan ke Indonesia dari Leiden kema 

rin . F3 

ustakaan tersebut akan meliputi 

buk dari pelbagai negeri mengenai 

sedjarah, agama, bahasa dan literatur 

falsafah seni, ilmu-bumi, hukum, geolo- 

gie, ekonomi, ethnologie, ethnographie, 

sosiologie dan hubungan2 politik dan 

kebudajaan Islam. Ant. RTR. 

sebagai ketua mahka- 

majoor Selo Ali 

anggauta — panitera 

majoor 

Bambang 

osjafilah saudara2 hanjalah alat dari pe- 

Demkian Kusumahatmadja 

kepada para anggauta mahkamah tentera 

merintah. 

“baru di Jogjakarta. Kepada para hadirin 

Kusumahatmadja menjerukan supaja' tu- 

rut membantu pekerdjaan pemerintah 

dalam urusan pengadilan, karena — de 

mikian Kusumahatmadja — pengadilan 
bukanlah monopoli daripada hakim, tapi 

hal itu adalah kewadjiban kita bersama. 

  

Sekitar pemutaran dje- 
nazah2 Amir Sjari- 

fudin cs. . 
Tentang permintaan — untuk 

memindahkan djenazah2 Amir- 

sjarifuddin cs, jang seperti telah 

kita kabarkan kimi ditanam di 

Ngalihan, lebih landjut dapat di 

kabarkan, bahwa pemerintah te- 

lah mengabulkan permintaan tsb. 

Pembongkaran itu harus dila- 

kukan dengan mengindahkan se- 

gala petundjuk2 dari instansi2 pe 

merintah jang berwadjib. 

Sementara itu di Solo telah di 

dirikan suatu Panitia jang ber- 

maksud “buat mengadakan per- 

siapan2 segala sesuatu jang ber- 

hubungan dengan pelaksanaan 

pembongkaran serta penanaman 

kembali djinazakfs versebut. 

— Welsiu untuk pembongkaran 

dan penanaman kembali itu, ma- 

sih akan ditentukan - oleh. para 

keluarga2 dari 11 pemimpin al- 

marhum itu dengan Panitia, sete- 

lah berembug dengan pihak pe- 

merintah di Solo. (BS). 

  

— Hari ini di Solo akan dita 

sungkan pelantikan resmi TA 

mahkamah dan kedjaksaan tenta 

ra Surakarta, jang diketuai oleh 
Let. Kol. Suprapto. 

Uang kanan bisa ditukarkan 
Dengan obligasi pemerintah 1950 

Kementerian Keuangan mengadakan pengumuman mengenai 

penukaran uang-kanan jg singkatnja adalah sbb.: 

Ada dua matjam penukaran, jaitu mula2 dengan recu, jg ke- 

mudian ditukar lagi dgn obligasi, dan ada jg sekaligus dengan obli 

gasi. 

Penukaran dengan recu diharap 

kan dapat dilakukan mulai te- 

ngah-bulan kedua bulan Septem- 

ber ini dikota2 dimana tidak ada 

bank, jaitu dengan menukarkan- 

nja dikantor pos, kantor-tjabang 
(agentschap) Bank Negara Indo- 

nesia atau Bank Rakjat Indone- 

sia. Dikantor2 itu djuga mulai 
achir bulan Oktober recu2 itu da 
pat ditukarkan dengan obligasi, 
dengait pengertian, bahwa barang 
siapa telah mendapat recu dari 
sesuatu kantor pos atau agent- 
schap sesuatu bank, dikantor itu 

pula ia kelak harus menukarkan 
recu-nja dengan obligasi. 

Bila sudah. tjukup ditjetak 
obligasi, bank2 besar 'akan lang- 
sung melakukan penukaran uang- 
kanan dengan obligasi (tidak usah 
dengan recu lebih dulu). 

Masa penukaran ini 5 bulan la- 
manja, sehingga orang tidak per- 
lu tergesa-gesa atau berdjedjalz 
dimuka kantor2 itu untuk dapat 
segera menukarnja. Jang tsb. ter- 
achir ini akan memperlambat dan 
mempersukar pekerdjaan. 

Penukaran uang dibank jg te- 

lah diblokkir akan dilakukan se- 

sudah ada pengumuman mengenai 

ini: permulaannja tergantung pa- 

da adanja obligasi untuk itu. 
Sebagai keketjualian, di Dja- 

karta akan dilakukan pula penu- 

karan dengan recu pada Centraal 

Remisekantoor dan agentschap 

Bank Rakjat Indonesia/Algemene 

Volkscredietbank, dan disitu pu- 

la kelak penukaran setjara Iang- 

sung (dengan obligasi) akan di- 

lakukan. 
Sebagai diketahui, obligasi2 itu 

akan ditjetak dalam coupures da- 
ri £ 100, £ 500, £ 1000 dan £ 10.000 

dengan bunga 376. 
Peraturan penukaran dengan 

recu lebih dulu ini dilakukan de- 
ngan pertimbangan, bahwa orang2 
jg mempunjai uang-kanan itu ha- 
rus selekasnja mendapat kesem- 
patan menukarkan uang-kanan- 
nja, selain itu karena coupures 
itu harus ditjetak disini dan be- 
lam diketahui lebih dulu berapa 
buah dari masing2 jg dibutuhkan. 

Ant, 

  

  
  

  

  

                  
    

ASSAAT PERKEN ALKAN DT. 

. menterian dalam negeri: 
diadakan pertemuan antara pe- 

gawai2 kementerian tsb. dengan: 
menteri dalam negeri Mr. Assaat, 
dan selandjutnja diadakan perte- 
muan chusus antara menteri 
ngan kepala? bagian dari kemen 
terian tsb. Dalam pertemuan tsb. 
antara lain dibitjarakan soal2 se- 
kitar penggabungan kedua kemen 
terian mendjadi kementerian da- 
lam negeri negara kesatuan. Dju- 
ga soal kedudukan kementerian 
dkilim negeri jang akan datang 
kabarnja mendjadi pembitjaraan 

    

   
Kemarin pagi ini digedung ke- 

Jogja 

de- 

djuga. Menurut suara2 dari para 
pegawai kementerian dalam nege 
ri Jogja, sebaiknja kementerian 
dalam negeri berkedudukan di 
Jogja, mengingat bahwa soal peru 
mahan di Djakarta sangat sulit, 
sedang di Jogja perumahan un- 
tuk pegawai2 dari angan dapat 
disediakan. 

  

17 DJENAZAH PAHLAWAN 
DARI MAKASSAR. 

Besuk akan tiba dikota ini 17 
djenazah anggota2 Be. 10/M.D.J. 
jg gugur di Maka, 
Diona itu akan dimalam- 

kan di Markas Be 10. Pemakaman 
akan dilangsungkan hari Sentai 
tg 18/9 Sept. jad dimakam Kusu- 
ma Negara Semaki dan berangkat “ 

     

  

dari Markas Be. 10. djam 10 pagi. 3 an 

  

MENUDJU KESEDJAHTE- 
RAAN SOSIAIs ———.. 

Djawatan Sosial 'bg. Masjrakat 
Daerah Istimewa Jogjakarta Urus- 
an Penjuluh. Pembimbing dan 
Perbaikan Masjarakat bersama-sa 
ma Kabupaten dan Kota Pradja 
selama 223 hari telah selesai me- 
ngadakan Kursus Sosiai “Kepada 
"para Lurah Desa, Kamitua, Sosial 
dari R.K. dan Peminat Sosial se. 

djumlah 1170 orang, dalam Kur- : 
sus2 mana mereka diberi dengan 
pertjuma masing2 sebuah buku 
petundjuk Bimbingan Sosial dan 
buku tulis. 

Adapun azas dan tudjuan pela 
ng ang.” Gjaran tersebut,al. menudju ke- 

Kesedjahteraan Sosial dengan dja 
lan membangun djiwa dan gotong 
rojong. 

  

DJAPENDI BELUM DJUGA 
PINDAH!- 

Sebagaimana telah direntjana- 
kan tgl 1 Sept jl Djapendi akar 
beralih tempat dari Kepatihan 
Danuredjan ke gedung Kempen 
(Ngabean Jogjakarta.) Tapi ber- 
hubung dgn kesukaran2 pegawai 
Kempen jg sampai kini blm dapat 
rumah di Djakarta, terpaksa pin- 
dahan diundur. Menurut keterang 

“an kep. Djapendi mungkin2 pa- 
ling tjepat dapat pindah dim 3 
bulan lagi.— 

  

SMI SLEMAN DIBUKA - 

Hari ini di Sleman dilakukan 
pembukaan Sekolah Menengah 
Islam, atas usaha Peladjar Islam 
Indonesia Tjab. Sleman. Sedang- 
kan guru-gurunja pada umumnja 
terdiri dari gnggauta2 peladjax 
Islam Indonesia. 

  

APO T HE EB K. 
Buka hari Minggu tg. 17-9-50 

Apotheek J. yan Gorkom & Co. 

Siaran RRI Tega 
SAPTU, 16 SEPTEMBER 1950. 

06.35 Pagi meriah. 07.15 Kron 
tijong aneka warna. 07.45 Musik 
ringan. 12.05 Pengumuman. 12.15 
Rayuan Sunda..12.30 Warna-war 
ni lagu2 Barat. 13.15 Hidangan 
siang. 13.45 Vocal Cema. 17.05 
Dendang Kelana” dg. Rayuan so 
re. 17.45 Seni suara. Djawa oleh: 
Putra - Putri. 
18.20 Dunia Olah raga oleh Pori. 
19.30 Varia bag. I. 20.15. Sekitar 

  

  

negari tetangga kita: Malaya. 
20.30 Varia bg. II. 21.20 Bunga 
rampai hidangan ORJ, lengkap 
bag. 1. 22.15 Ta Rampai bg. 
Il. 

MINGGU 119:1950. 
12.15 Siang Riang hidangan sEnipat 
la 13.15 Krontjong/ Langgam 

enghibur hati, 2 
ba kanak2 GSRM difringi keluarga 
ORJ, 21.20 Obrolan Pak Bisut, 21.30 
La Djati 3 Saat tieritera: ha 

bi 

  

. Mangunnegaran. 

17. 1, Hari Gembira 

  

 



   
   
    
  

  Komisi tsb. katakan agressi Ko- 
fea Utara tg. 25 Djuni jl. dila- 
kukan dengan tiada Peta, 
   

  

   

   

  

a2 ja untuk Tantan atai 
rea dengan djalan lain. 

ga menolak semua 
orea - Utara, bahwa 

latan jang mengadakan 
serangan terlebih dahulu meliwa- 

ti garis lintang 38. 

  

' Dalam laporan tahunannja ke- 
pada Sidang Lengkap PBB jad. 

. komisi tadi katakan, bahwa ser- 
buan terhadap. daerah republik 
Korea Selatan oleh pasukan2 jg. 

 bersendjata dari pembesar2 Korea 
Utara adalah tindakan agressi jg 
diadakan memberi tahukan terle- 

N saga KPI “bih dahulu dan dengan tiada 
dibe Kank daan — provokasi dalam melakukan ren- 

Na itu belum dapat dika- Yjang jang telah dikerdjakan. 
Nanti, tunggu bukti - Sebagai diketahui komisi itu 

en sekar sak, Kalau perbuatannja terdiri dari 7 anggota PBB, jalah, 
Tae entingan orang ke- “India, Australia, Tiongkok nd- 

Ta kalau perbuatannja ' Sionalis, Elsavador, Perantjis, 
a Ba Dn memperhatikan kepentingan Philipina dan Turki. Ant. UP: 

a pemimpin sadja, ja djelek! Kini 
binet Natsir baru mulai bekerdja. 

atakan djelek-baiknja. 

nja Sodrono, sebe- 
c ambil posing sama partai? 

duduk dalam Kabinet. . 

tidak dikenal. Paling 
ingin Jihat gambarnja! 

     

   

  

      
    

    

  

   

   
   

          

     
   

  

    

       
   

     
    

    

    
   

   

    

   
    

    

   
   
   
     

  

   

   
   
     

   
   
   
    
   
   
   

       
    

       

    
      

          

    
    

     

  

   

  

   

   

  

Pelabuhan Inchon di- 
hudjani Bom. 

Pemboman? jg hebat sekali da- 
ri udara dan laut telah menghan- 
tjurkan pelabuhan Korea Ichon, 
djalan masuk ke Seoul. 

Kapal2 pendjeladjah dan peru- 
— sak Amerika dan Inggeris telah 

. memuntahkan peluru sendjata- 
nja dari 5 dan 8 inch terhadap 
“Inchon dan daerah sekelilingnja. 

Dalam pada itu pesawat2 ,,Cor- 
sair” dari angkatan laut menga- 

w-ekan serangan seru selama 2 hari 
ri, dengan mendjatulikan —bem2 
Kn serta pembakar atas Tapang: 
an2 terbang musuh dan lain2 ha- 
ngunan dalam djumlah jg- besar. 
Beratus2 kebakaran timbul, baik 
di Inchon, maupun di Seoul, jang 
letaknja 18 mil dari Inchonm. 

2 Jang dikenal oleh nmanja Sodrono 
G a Menterinja. Tetapi para 3 

Sidrogas. Apa mereka ja tetap sadja 
s “dahulu? Atau ada perobahan. 

: jakni para kepala dari Republik En 

aeka .Tjukup je dari RIS? 

  

Penduduk Tsitsihar telah mem 
“berikan kepada para delegasi 
WFDY sebuah pandji2 dengan 
sembojan ,,Pemuda seluruh AR 
bersatulah dan berdjoanglah utk 

| perdamain jang abadi dan demo- 
krasi rakjat!” 

Dalam pidatonja, Li Chien Po, 
sekretaris Komite Lembaga Demo 
krasi Baru tjabang Heilukiang, 
katakan, bahwa rakjat Tiongkok 

| dengan gembira menjambut kun- 
djungan delegasi WFDY. 

Pemuda seluruh dunia 

RRT untuk memelihara 
perdamaian. 

E. Boccara, jang memimpin de 

| tegasi tsb. V. Chimitchastny, de- 
legasi pemuda Sovjet, dan dele- 

gasi2 dari Irian, Poland dan Afri 

ka, djuga berbitjara. 
.. Mereka katakan, bahwa demo- 

“ krasi seluruh dunia akan selalu 
beserta dengan pemuda Tiongkok 

dalam perdjoangan utk memper- 

tahankan perdamaian dan untuk 

| melawan komplotan jang meng- 

“ hendaki perang dunia ke 3. Ant. 

Mat NA. 

PENGHASUT2 PERANG JANG DINA. 
MAKAN PRAVDA. 

"Kb. Sovjet TASS mengutip suatu ka- 

rangan harian Sovjet. Peweda jang -me- 

'huffle, dindinja 

ditutup Leah | 
   

  

  

“Sebab, djika akam dal in Not 

' binet” sadja, fikir Sodrono: bung Harta 

aa selandjutnja mendjadi PMnja pula.. En- 

| tah, kalau jang dimaksud kalimat jang 

n kedua. Tapi, kalau jang dimaksud kali- 

mat ini: kasihan. Kasihan bung Natsir! 

“Entahlah! Sodrono tidak ambil posing! 
| Singkatnja, jg penting bagi Sodrono, 
'bukan bentuk dan susunan Kabinet. Ta 

rogramnja, dan kesanggupannja mem 

erikan pimpinan jang tegas. Disamping 

u: pergantian. orang? jang bertanggung 

an LKBDAULATAN R 

a ( 2 Ab 
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   — MANORY RE UDARA SOVJET 
Di BERLIN. 

Angkatan udara Sovjet hari ini. 
mengadakan mancevre pesawat 
pemburu setjara 'besar2an dikori- 
dor udara Berlin. Demikian me- 
nurut pengumuman kantor keamu 
nan pusat di Berlin, 
oleh kantor berita DPA. 

Pengumuman tsb. mengatakan, 

bahwa manoevre itu akan momu- 

tuskan pada 4 tempat koridor 
udara jg menghubungkan Berlin 

dengan Djerman Barat, dan akan 
memakan waktu sepandjang hari. 
Pesawat2 Sovjet akan terbang an- 
tara 1.500 dan 3.000 meter tinggi-. 

nja. — Ant.-AFP. 
  

Kedudukan Tibet di- 
kemudian hari. 

Menjambung berita tentang ke- 
datangan duta besar RRT di In- 
dia, lebih landjuat UP mewarta- 
kan, bahwa dapat diharapkan, du 
Ik tab. oikami menerima kedatangan 
3 orang delegasi dari Tibet, jang 
telah menunggu di India selama 
5 bulan, untuk mendapatkan ke- 
sempatan, menetapkan hubungan 
negara mereka dengan pemerintah 
RRT. 

Nehru telah mendjelaskan, bah 
wa India ta” akan memihak salah 
satu“partai dalam perundingan? 
mengenai kedudukan Tibet dike 
mudian hari, tetapi umum telah 

mengetahui, bahwa - India akan 
membantu Tibet dalam tuntutan- 
nja untuk memperoleh otonomi 
sebagai negara tersendiri, diba- 
wah ,,suvereiniteit” Tiongkok. — 

Ant.-UP. : 
  

Atlee mau bertemu 
Truman tentang 

Taiwan 
PM Artlee minggu depan akan diminta 

dalam parlemen Inggeris supaja ia me- 

ngundjungi Presiden Truman di Was 

hington jguna membitjarakan soal Tai- 

“warni dimaksudkan supaja pendirian 

Inggeris mengenai Taiwan dimengerti 

jg dikutib « 
sehari 

»Javahout” terantjam pemogokan umum 
Perundingan masuk djalan buntu 

(Oleh korr. K. R. Semarang) 
Sitdouwnstaking selama 3 djam 

jang sudah dimulai oleh 
»Sarekat Buruh Perusahaan Ka- 

ju” (SBPK) pada ,,Javahout” Se- 

marang sedjak hari Selasa tang- 
gal 12-9-50 diduga akan berubah 
mendjadi aksi pemogokan umum 
dalam kalangan buruh2 ,,Java- 
hout” di Semarang, Djakarta dan 
Surabaja. Perundingan antara fi- 
hak Pimpinan SBPK Semarang . 
jang dilakukan hari ini digedung 
»sJavahout” dengan fihak Directie 
dibawah pimpinan fihak Kemen- 
terian Perburuhan Semarang mu- 
lai djam 9.00 hingga djam 11.00 
buat sementara ini ternjata ma- 
suk djalan buntu. Fihak SBPK 
dipimpin oleh t. Slamet, sedang 
fihak Directie dipimpin oleh t. 
Jacobs. Fihak Kementerian Per- 
buruhan diwakili oleh t. Sugiarto. 

Perundingan antara kedua 
fihak dibawah pimpinan t. Sugi- 

arto masing2 walaupun. nampak 
suka mengubah pikirannja, tetapi 
dalam princiepe ternjata sama2 
tetap diatas pendiriannja sendiri2. 
Perundingan lebih landjut dan 
jang sekiranja akan memberikan 
keputusan pasti atas mufakat ke- 
dua belah fihak, jalah untuk 
memberi kesempatan kepada fi- 
hak Directie guna mempeladjari 
sedalam2nja dua punten terpen- 
ting dari antara 4 punten tuntut- 
an SBPK, akan dimulai lagi pada 
nanti hari Semen tanggal 18-9-50 
djam 15.00. 

Sifat kowpromis dari fihak 
SBPK, jaitu apabila fihak Direc- 
  

— Menurut kalangan jang mengetahui 

PBB menerima tawaran dari Belgia dan 

Nederland untuk mengirimkan pasukan2 

ke Korea. Nederland menawarkan 1 

kompi tentera laut, 1 kompi infanteri. 

Ant. UP, 
sepenuhnja oleh pemerintah USA dan 5 Birma akan menerima bantuan dari 
untuk melenjapkan tiap kesalah fahaman 

mengenai politik di Timur Djauh. Ant. 

RTR. 

Kemuda sedunia bersatu 
- Iah dan berdjoang utk | 

perdamaian ! 
“Pabih dari 50.000 pendudukkemarin disini telah 

antuk menjambut delegasi. Fede-rasi Pemuda Demokrasi Seluruh 
Dunia, WFDY jang kini mengun-djungi daerah RRT. 

berkumpul 

  

“Johnson menteri pertahanan USA 

akan selalu dg pemuda 

tepat djadi pembentuknja dan 

ngatakan, bahwa 6 orang penghasut pe 

rang jang terpenting — ialah Winston 

Caurehill, djenderal Me Arthur, Omar 

Bradley ketua staf gabungan USA, Louis 

jang 

berhenti, djenderal Dweight Eisenhou- 

wer bekas “panglima tertinggi Serekat 

di Eropa dan Francis Matthews menteri 

angkatan laut USA Menurut hatian tadi - 

kewadjiban ,partisan2 perdamaian di- 

hari depan” jang dekat ialah mentjapai 

dikuranginja segala persendjataan dima 

na2, dilarangnja agressi dan dilarangnja 

segala matjam propaganda jang mungkin 

akan ikut menimbulkan perang. Ant. 

AFP, : 

  

150.000 Ton beras un- 
tuk Indonesia 

Dari Rangoon dikabarkan, bahwa di- 

sana telah ditanda tangani kontrak pem 

belian beras oleh Indonesia dari 

sebanjak 150.000 ton dengan harga 40 

poundsterling satu ton. Ant. RTR. . 

Birma 

. dollar dalam EPS 

  

PA NU 

      

   
        

        

SESALA PAKASA. SD, 
MARJALLAN? Dan BLKUB | 
EROSURA KOLITIK 

  

    

  

     

  

13-9-1950 djam 11.00. 

diperbanjak terima “kasih. 
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INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RODJIUN! 

Telah pulang ke Rachmat'ullah dengan tenteram. 

R. NGT. SOEMOPRADONO 

pada hari Selasa Pon tg. 12-9-1950 djam 10.45. 
Dimakamkan di Danutjengkraman pada hari Rebo tanggal 

Atas bantuan lahir dan batin dari 
Njonja2 semua, kami atas nama keluarga menghaturkan 

Amin, Amin da robil alamin! 

Eg 3 Ia R. 

Amerikr-seharga antara 8 dan 10 djuta 

nye padjak ini menurut 

persetudjuan jang telah ditjapei di Ra 

ngoon, 

— Berita dari Shanghai menerangkan, 

bahwa maskapai American Pacific Far 

Eastern Lines telah membajar kepada 

komunis Tiongkok sedjumlah 400 ribu 

dollar sebagai pembajaran kerugian dari 

sebuah kapal Tiongkok dan 70 orang 

anak buahnja jang disebabkan tubrukan 

dengan kapal »,California Bear,” 

  

  

PRANTJIS perm. dimulai tg. 18 j.a.d. 
Masih menr, segala tingkatan: 

DJERMAN, INGGERIS, 

PEG. BUKU A 

sedia privaat: 

DERN 

PEGANG BUKU A DAN B, 

WISKUNDE SM DAN SMA. 

Accountancy & Instituut 

»MERCURIUS NASIONAL” 

SEMUA BS. MO- 

    
  

  

  

Tlp. 266, Wetan Gorkom: Dk. 183-9 

Daan) 
ea aa 

  4 Pa dala sa 

DITJARI 
1 Rumah tinggal 
jang terletak diping- 
gir djalan besar, 

  

sanggup memberi I.srugian 
ongkos pindah, boleh da- 
tang berunding 
di Rumah Djl. Surjatma- 
djan No. 20, Jogjakarta. 

161-9 

   
   
    

    
     

  

       
   
    

  

saudara2, Tuan2 dan 

Kami jang berduka tjita 

SOEMOPRADONO 

ten 1/328, Kai 3 
      

  

lie selama periode sidouwnsta- 
king itu digadjih penuh dan un- 
tuk ini selandjutnja selama hari2 
kerdja sampai tanggal 18-9-50 fi- 
hak buruh akan kembali kerdja 

“normaal, oleh fihak Direetie ti- 
dak bisa diterima baik. Dengan 

begini maka fihak SBPK sehabis 
sidang perundingan hari ini ma- 
sih akan memberikan tahu 'kepa- 
da fihak Directie lewat fihak Ke- 
menterian perburuhan mengenai 
pemogokan pada hari tanggal 
15 sampai tgl. 18-9-50 apakah ha- 
nja bersifat sitdouwn ataukah 
mogok penuh dalara seantero 
djam2 bekerdja. Sore ini atau be- 
suk pagi keputusan fihak SBPK 
ini akan diberikan tahu kepada 
fihak Directie 
Pertahanan. 

Untuk djelasnja, maka duduk 
perkara pemogokan jang beriaku 
sedjak tanggal 12-9-50 itu sing- 
katnja seperti berikut. » 

Pada tg. 9-9-50 Pimpinan SBP 
K Semarang, dengan surat jg di- 
tanda-tangani oleh tt. Slamet dan 
Kunarso masing2 sebagai ketua 
dan penulis, telah memadjukan 
surat kepada fihak direksi. Da- 
lam surat mana dikemukakan tun 
tutan 4 maijam : 

Minta digantinja agent Java- 
hout t. Reyneveld. 
Minta ditariknja bekerdja 
kembali 3 orang (Belanda In- 
do) jg telah dilepas. 

3. Minta pergantian pembajaran 
satu kali atas maksud dgpe- 
tjahkannja -arbeidsvoorwaar- 
den (hak verlof ke Nederland 

dshnja) atas pegawai2 Bel. 
Indo jg telah dilepas itu. 

4. Minta digantinja t. Mardjuki 

via Kementerian 

“3 

sebagai Wk. kepala bag. Peng- 
gergadjian. Bug 

Dalam perundingan fihak Di- 
reksi (T. Jasobs) menerangkan, 

bahwa pertama: ia tidak bersedia 
berunding dengan 
dalam hal beleid direksi jg me- 
ngenai pengangkatan dan pengle- 
pasan pegawai, karena ini adalah 
hak dari fihak direksi. Kedua" 
Direksi bersedia berunding atas 
dasar kerdja-sama jg 
arbeids-dan  ontslagvoorwaarden, 
dengan ketegasan bahwa sikap di- 
reksi terhadap SBPK selalu hen- 
dak kerdja-sama dengan suka me- 
ngakui adanja sarekat sekerdja 
dalam ,Javahout”. Dupliek dan 

repliek dalam perundingan ter- 
djadi, dalam mama  selandjutnja 
fihak SBPK jg lebih dahulu me- 
nitikberatkan atjaras perundingan 
pada punt ke 2 dau ke 3. Menge- 
nai punt ke 3 fihak SBPK menja- 
takan pendiriannja, bahwa peri- 
hal maksud direksi untuk meme- 
tjah arbeidsovereenkomst tadi bi- 
sa menjetudjui asal sadja fihak 
direksi suka membajar gantian 
uang satu kali atas dasar putusan 
pengadilan cipiel. 

T. Sugiarto dari fihak Kem. 
Perburuhan selandjutnja menga- 
dakan perundingan2 terpisah lang 
sung dengan keduabelah fihaknja. 

MEN PN KE Sapa A0 Tg AA LAN A Srok Un 

  

fihak SBPK | 

mengenai. 

      

t
e
 

  

Achirnja fihak direksi minta di- 25 
tunda sampai hari Senen tg. 189 
-50 djam 15.00, jalah untuk da- 
pat mempeladjari lebih djauh 
tentang tuntutan2 punt 2 dan ke 
3. 'T. Slamet jg mewakili SBPK 
kemudiannja memadjukan contra 
usul sebagai jg tsb. diatas, jg ter- 
njata diterima dingin oleh finak 
direksi. 

  

"PIM" 

  

tjok jaitu: 

gi, isit 

laut dll, 

bengkak (honghwe), 

Hoofdagent :   | 119 

INFLUENZA TABLETTEN. 

“Penjakit meriang sedari 100 tahun jang 

lalu sudah “diketahui disebabkan oleh: 

“sakit kutu2 jang keluar, bisa menular- 

rus diderita sampai berminggu2 lamanja sungguh mendjengkelkan. Buat berantas 
dan menjembuhkan ini penjakit tidak lain adalah memakan obat jg. paling tjo- 

”PIM” INFLUENZA TABLETTEN 
Dalam beberapa hari sadja tentu berasa enakan dan tidak lama - -pula lantas 
bisa sembuh. Kemandjurannja ini obat sungguh mengherankan. Buat keseha- 
tan badan dan djaga penjakit baik selalu sedia. 

”PIM” INFLUENZA TABLETTEN 
selalu tidak beleh tidak ada dan selamenja harus sedia dalam rumah maupun 
waktu ada didalam perdjalanan. Ini ada guna kebaikan diri sendiri dan djuga 
buat bisa menolong lain orang jang perlu dengan itu, 

”PIM” INFLUENZA TABLETTEN 
TERUTAMA MENJEMBUHKAN : 

sakit kepala, sakit urat, meriang, pilek, badan sebentar? panasdingin, sakit gi 
badan panas dan batuk, nok arak, mabok 

Orang dewasa tus-muda dan anak-anak semur batak makan ini obat. 

”PIM” INFLUENZA TABLETTEN “ 
pembikinannja selalu terdjaga tidak mengandung bahan2 jang membahajakan, 
hingga tiap-tiap pemakai tidak usah berkewatir, 
Keluaran fabriek selalu dikerdjakan dibawah pengawasan dan penilikannja s& 
orang apotheker G. BOSS (achli obat) bangsa Djerman. 
Pembeli harus awas dan perhatikan pada merk dagang kita, jalah ”PIM”, 

Merk "PIM” ada tertjitak di bungkusan dan 
Merk "PIM” ada terukir pada tiap-tiap tablet. 

  

HELMIG'S CHEMISCHE Ce 
N. V. PHARMACEUTISCHE IMPORT MAATSCHAPPIJ 

Bongkaran No. 42-44-46 Telp. N. 926 
Sura baja.- 

KIAN GWAN (Indonesia) Limited N. V. 
TJIE MIN Songojoedan 1 Surabaja | 

Bisa dapat beli di : h 
| Toko PIET, Toko NAM, Toko OBAT2 LH Hwa. dan di se ala 

pang P. SB “5 

kutu2 dari hidung dan tenggorokan si 

kan 10 sampai ratusan ribu orang. Ini 

penjakit menularnja sangat tjepat dan 

mengagetkan, Tanda? dari-ini penjakit! 

jalah : 

badan berasa panas dingin ngrekes-ngre- 

kes banjak berbangkes, banjak lenderan 

(ingus) dan ada lenderan (ingus) dan 

ada batuk2, tenggorokan kering, kepala 

pusing, buku2 tulang berasa sakit, kaki | 

tangan lemes, dan tjapai, badan rasa ku: 

rang senang, timbangin panas badan tu- 

run-naik. Inilah semua ada tanda-tanda, 

jang kutu-kutu penjakit sudah ngerem 

lama dalam tubuh. Penjakit ini bisa te- 

  

     

    

  

         



  

"3 sanga 54806 54820 54923 54925 

    

    

   

aa Tan Dja 

   
kembali” terdesak munfiasin ox 

(dapat diterima oleh umur, jaitu 

Kalau keaduannja terus ramai begini, 

isa nanti kita mendjumpai lagi keada 
rti di kawedanan Adjibarang, 

nas, tempo hari, Disitu ada 3 

   

  

    
    
    

   

   

         
     
     
     

     

    

      

  

    

menga en schrijve tiga) orang 'sehoolop: 

er, 2 (dua) diantaranja sebetu! 
       
      
      
      
      

  

     
     

     

   
   

   

    
    
    

   
    
   

    

   
   

  

   

   
   

        

   

   

   
   

  

   

      
   

    

   
     

    

   

  

    

    

  

    
     
   
   
    
    

   

   
- sebab mesti bisa masak nasi gudeg met 

of zonder minjak samin. Dan pula harus 

1 tabel (boleh diterima oleh masja- 

-rakat), sebab kalau mata biru didjedjer- 

. kan kulit hitam kan bisa silo mata me- 

. mandang. 
|. Akur nggak Haw menda jang 

Ne see maa RAN AT 

Ni : 'BERABE. 

Siapa beruntung 2 
(Sambung. kemarin). 

48330: 48349 48412 48539 48573 

  

  

48590 48597 48647 48678 48685 
| 48694 48711 48763 48766 48780 
48802 48925 48817 48864 49045 
49131 49198 49371 49485 49538 
"49563 49755 49768 49772 49785 

- 49786 49805 49843 49850 49897 
:50013 50122 50184 50300. 50319 

- 50446 50464 50538 50557 50573 
- 50584 50616 50651 50672 50706 . 
”50728 50730 50788 50803 50808 
50944 50964 51096 51113 51278 

. 51316 51368 51370 51399 51407 
51415 51431 51436 51471 51485 
51530 51558 51567 51571 51578 
51582 51595 51599 51630 51693 
51694 51700 51755 51779 51839 
51873 51902 51911 51913 51959 

52052 5212652163 52197 52239 
2 5925 52264 52335 52549 52613 
152648 52675 52693 52709 52773 
”52790 52831 52837 52914 52946 
52995 53039 53044 53057 53091 
53094 53111 53173 53174 53186 
53297 53307 5333653787 53442 

5355253567 53583 53611 
3617 53642 53701 53732 53757 

53786 53809 53982 53999 54043 
54072 54087 54119 54238 54246 
54304 54345 54354 54442 54462 
54498 54614 54649 na La 

  

   
   

   

  

  

  

djam 5 tgl. 17 

lagi soul non dan co. 

2 UNDANGAN 
: SIK Party: PERSATUAN INDONESIA RAJA (PIR) tjabang 

“I- Jogjakarta akan mengadakan sidang anggauta bertempat 

: BG Pendopo Poerbajan (Ngasem) pada hari Minggu sore 

: “Para anggauta intelectueelen laki2/wanita, Ie mowa dari 

.I- lingkungan Tegalredjo, Djetis, Kota Baru kami tunggu de- 
2 Tirai Ton sundjangannja. 

54949 54990 55048 55096 55129 
55142 55287 55335 55346 55361 
55522 55563 55567 35588 55665 

55682 55760 55808 55841 55857 
155884 55912 55947 55984 55992 
55993 56025 56129 56201 56251 
56257 56270 56280 56296 56341 
56412 56461 56500 56518 56562 
56571 56580 56589 56616 56666 
56679 56739 56801 56825 

1 56860 56941 56953 56960 
57045 57090 57092 57182 
57241 57295 57388 57390 
57513 57523 57607 57793 
57860 57884 57927 57942 
58015 58120 58130 58149 
58325 58344 58353 58376 
58482 58500 58507 58546 
58564 58615 58643 58668 
58921 58943 58965 59018 

. 59080 59084 59090 59151 
59172 59179 59206 59380 
59490 59610 59694 59719 
59768 59895 59930 60060 
60094 60110 60134 60205 
60314 60339 60550 60592 
60672 60696 60699 61131 
“61191 61207 61264 61377 
61521 61618 61622 61794 
61744 61724 61780 61850 
61935 61982 62000 62057 
62118 62089 62129 62143 
"62177 62246 62273 62277 
62293 62344 62363 62487 
62636 62673 62722 62732 62779 
62788 62807 62816 62820 62825 
62827 62895 62916 62976 63051 
63138 63205 63223 63308 63331 
63354 63362 63389 63424 63437 

163447 63465 63503 63520 63523 
63577 63616 63621 63640 63648 
63731 63754 63769 63818 63844 
63888 63893 63929 63943 
63998 64040 64150 64191 
64252 64271 64293 64329 
"64410 64443 64513 64555 
64591 64613 64837 64831 
64941 65024 65070 65114 
65220 65223 65234 65319 
65391 65393 65379 65431 
65668 65752 63754 65794 
65878 65895 65936 65954 
66030 66085 65117 66121 66123 
66270 66287 66392 66403 66418 
66420 66431 66435 66492 66505 
66518 66565 66600 66636 66545 
66651 66673-66747 66797 66814 
66831 66835 66872 66885 66902 
66950 66989 67033 67085 67153 
67157 67260 67275 67AYG 67482 

5 67498 67501 67505 67591 
67522 67608 67611 67612 67655 
67739 67852 67768 67887 67899 
67902 67905-67959 67961 68083 
68177 68179 68241 68253 68266 
68448 68529 64548 63660 63696 
68670 68719 68739 68742: 68750 
takan disambung) 

57013 
57225 

57453 
57845 
57951 
58245 
58436 

58563 
58803 

59075 
59169 
59464 

59750 
60075 

60278 
60949 

61444 
61691 
61933 

62152 
62281 
62562 

64251 

64589 
64892 
65202 
65334 
65602 
65835 
65002 

September 1950. 

: SOEKARTONO 

Ketua PIR ranting Djetis 

56838 

61134 

62086 . 

63963 

64373 

  

Kaca 2 ana Ka Wk. Ketua PIR tjabang Jogja. 

  

pn “HUA MIN" 
“ Lodji ketjil lor No. 9. — JOGJAKARTA. 
  em 

' Agent: 

1 —. HASIL-BUMI.   
. bungan. 

- # 

Berdagang: Batik, rupa2 barang klontong, buku2, Puan 
“kertas, sabun d.|.1. 

— Rupa2 rokok, thee d.LI. 
. Sept: 1950: Membuka tiabang jual-beli segala maen: 

— Diharap pada jang berkepentingan suka membikin. perhu- 

  

   
   
   

    

Ini malam dan berikutnja. 

Djam: 4.30—7—9,30. 17 th. 

Minggu pagi djam: 10.30. 

Film berwarna. 1 

Oleh: Cecil B. De Milles. 

THE STORY of Dr. YWASSELL 

Dengar . 

GARY COOPER — LARAINE DAY. | 

| Mulai ini malam dan berikutnja. 

Djam SAI. 

TARZAN'S TRIUMPHS 

Dg. JOHNNY WEISSMULLER — 
FRANCIS GIFFORD. 1809 

keatas. 

  

10.36. 

  

  

  

LUNTA MEMBAWA MAUT. 

Ini malam dan Tn 

Djam: 5-19. 

"CONSTA NT. NYMEHP” 
Dgn. "pemain2: CHARLES BOYSR, JOAN FONTAIN, 

ALEXIS SMITH dan PETER LORRE. 

£ 

7 th. keatas. 

181-9 
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  KETOPRAK 
KRIDO - RAHARDJO 

di 

TJERITA 

4 KEonG 
MAS” 

PAKUNINGRATAN /N GASEM Babai 

diselenggarakan Djenggolo 

oleh : dgn. 

R.K. Ngasem bg. Sosial. | Tj. Djio cs. 

Mulai - main 

tgl. 

15 Sept. '50 

IL DJUWAT 

| MALAM 

: | SAPTU 3g 

  

    

  

  

  

  

- PENGANGKUTAN & PENGEPAKAN. 

N. V. MEPRAIPE. 
Tugu 56 — Telp 302, Jogjakarta. 
PEMINDAHAN. beserta 

PENGEPAKAN (embaileren) dan 

PENGANGKUTAN. 

dengan menggunakan Truck, Kereta Api djuga keluar 

DIAMA. 

Pekerdjaan dilakukan oleh tenaga ahli jg. berpengalaman. 

Melajani:   
  

. INDRA - 
  

THE 

Untuk 

Ini malam dan berikutnja. 

17 th. keatas. 

“Pap hat 3 KEL Bh 

Minggu matine dj. 10 pagi. 

DESPERADOES. 
Film Columbia jang penuh dengan pertempuran dan per- 
kelaian. Siapa jang benar tentu dan pasti menang. 

i Fi EXTRA: Peperangan di KOREA. Tank2 Raksasa 
Amerika, Kesatuan2 angkatan Darat Ame- 
rika menjerdbu di Korea. 
  

WETAN - BETENG 

The PLAINSMAN 

Gerry Cooper.   

MURBA - PATHOOK 
Dare Devil o/t Red Circle II 

Penuh perkelaian. 179-9 
2 

  

  168-9. “0. 
  

Suka Duka : 

Batjalah : 
Dapat beli : 

Tahukah Tuan ! 
Apa & Siapa: pemimpin buruh 

K. WERDOJ 

& di Teko? Buku. 

Oo ?. 
ISTERI TUKANG BETJA ? 

.Minggu Pagi” tg. 17 September 1950.) 
Di Adm. Minggu Pagi Tugu 42. jogja   

  

2 : dh 13 

ag" yi 13 

  

    
     

Ba
m 

ka 
MN

 
Lai

 

PENJAUN 

"Extra" 
D3. manpJung-O1 
JCGJAKARTA 

Pinga mencama 2 Kenakan 
  

Berhubung kurang tempat, se- 
“bagian adpertensi ditunda sam 

pai tg. 18-29. Harap Jeaum 
adanja. TP 

1142-9: 

— POTRET PORCELEIN. 
Tanda mata buat selamanja. 

Bikinlah TJINT'JIN dengan POTRET diatas BATU PORCELEIN,. 

bisa djuga dibikin untuk LIONTIN (hanger) dan lain” PERHIASAN : 

. | jang ISTIMEWA. 2 

Pembikinan ditanggung bagus, harga panyaA dan servic MEN JENENGK N. 

1 Lekaslah saksikan. di : 

apa 07 

Petiinan No 

7 

  

30. JOGJAKARTA 

  

  

— 

Pengumuman 
Undian Barang2 Negara ke- Dua 
1. Hadiah Undian Barang2 Negara jang kedua dapat 

diambil di B.T.C. Patjinan 19 Jogjakarta, mulai 

tanggal 18 September 1950. 
2. “Barang siapa jang mendapat SEPEDA MOTOR diha- 

rap datang sendiri untuk mempermudahkan soal idzin. 

Pentjotjokan jang RESMI dapat dilihat di Bank 

Rakjat Indonesia, Bank Negara, Bank2 lainnja dan 

semua pendjual lotery Barang2 Negara. 

4, Untuk daerah seberang segera dikirim trekkingliist 

3. 

jang resmi. 
(Irak). BANKING and TRADING CORP. Ltd. 

173-9 Phone 555 : “Jogjakarta. 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
SEKSI ANGKATAN LAUT 

PENGUMUMAN 
No. 2067/Ta. /KKAL/'50 

Berdasarkan Instructie Kepala Staf Angkatan Laut No.: 

A 1/1/29 tertanggal 20 Juli 1950, maka dengan ini diumumkan 

kepada sekalian djanda/piatu dari anggauta Angkatan Laut jang 

gugur/mati, untuk memperhatikan tjara-tjara mengadjukan per- 

mohonan guna mendapat persekot tundjangan djanda/piatu sbb.: 

I. Mengambil dan mengisi formulier permohonan menurut 

sjarat-sjarat jang sudah ditentukan. Bagi djanda/piatu 

jang bertempat tinggaldiiuwar daerah Jogjakarta ialah de- 

ngan memberitahukan tempat tinggalnja untuk dapat di-   170-9 

  — 

    
... Kursus 

   

Agam 
    1 makan 

        

   

    

   
   

10 

      

5 maja 

   
   

  

TAK ARDIBUKA KEMBALI 
Pada pertengahan bulan Nopember 1950 5 G 

»SKLEERMAKER NEGARA” N 
dgn akte Notaris P.H. 1948. . 

| Memberikan peladjaran theorie dan praktek potong me- 
“motong dan mendjait pakaian laki2. 

| Pendaftaran mulai sekarang: 
Dari djam 9 — 11 siang dan djam 3 — 5 50re pada 

Bagian Pendidikan Djl. Purwosari 32 Solo. 

”SEDIJ O - TENTREM” Delanggu 
: Pimpinan Umam. 
.$. JOSOSUDARMO $ 

TT DERSONA- “Horloge-4-1-15-17- 18-21 bata semuanja ada. 
2 PENDEKNJA segala: Merk bentuk, warna, model, waterproof, 

: automatic, tanggal & bulanan. 

— LENGKAP, SEMUA ADA TERSEDIA — TINGGAL PIL 

- 12 Lu ny — - Tiakup buktikan sendiri. 

beri formulier permohonan. 

2.. Pengumuman ini hanja berlaku bagi Siar piara dari 

anggauta Angkatan Laut jang bertempat tinggal dalam 

dacrah Djawa- Tengah, 

Pase Han lebih landjut dapat diperoleh/diminta dari Per- 

wira /.n'nistratie Kedinasan Kota Angkatan Laut Jogjakarta. 

Pengumuman, selesai, 
Diumumkan di: Jogjakarta. 
Pada tanggal : 14 September 1950. 

: 09.00 Dam 

1 Perwira Administratie 
Mengetahui K.K. A.L. Jogjakarta : 

» Perwira TI: ttd. KASIL. 

“ttd. Letn. HANDOKO Letn. Md. 

Me 9 : 
    

  

PERTJITAKAN STENSIL 

Menerima Pertjitakan 
Stensil : 

at "aa antimagnetic, Mesin2 serba Baru 
Heri Alat2 semua dari Gestetner 

IH SADJA!!! PP Tt Pekerdjaan tjepat dan rapi 
“4 Ongkos melawan 

- Buat Partij dan Rukun 

”HARAPAN”     
  

Kampung dpt potongan 1096” 

PENGUMUMAN 
|. Dalam kerdja sama dengan Kementerian P.P.K. dan V.LG.L, | 

O.V.E.LP, serta Dewan “Ekonomi Pusat Indonesia maka oleh 

Kementerian Perniagaan dan Perindustrian telah dibentuk di- 

Djakarta : INDONESIA”. 

1. Maksudnja, ialah untuk mendidik pemuda2 jang mempunjat 
minat dalam lapangan perniagaan, untuk mendjadi candidaat | 

"AKADEMI PERNIAGAAN 

Staf-empioye dari Perusahaan2, organisasi d.L.I. 

Hi. 

1) 

2) 
3) 

4) 

ka
n 

sa
n 

6) 

IV. 

1) 
2) 

4) 

D0
 
n
y
 

Or
 

01
 

Sjarat-sjarat pelamaran : 

serendah2nja Usa SMA, HBS, AMS, Pendidikan : 

MHS, VHO atau pendidikan sederadjat itu. 
Badan sehat : 

lier tertentu jang sudah. disediakan. 

Pos Utara No. 23). 

ada keterangan dokter. : 
Pelamaran harus dilakukan dengan surat menurut formu 

-Para pelamar harus mengambil formulier jang telah di- 
sediakan tsb. di V.LG.I. (Kebon Sirih No. 28), O.V.E.L.P. 
(Kebon Sirih No. 28 pav.) dan Dewan Ekonomi (Djl. 

Sesudah formulier tsb. diisi harus dimasukkan langsung 
kepada Kementerian Perniagaan dan Perindustrian R.I. 
Pusat Djawatan Perniagaan, Djl. Samudera Barat No. 8 
(Molenvliet W.) kamar No. 21, Drs, Cumalta Noor. . 

mulaj tgl. 15 September 1950. - Pelamaran : 

ditutup tgl. 15 Octaber 

KETERANGAN -: 

Tempat pengadjaran : Djakarta. 
Perawatan : 

1950. 

vesting) tida diadakan dam tida didjamin. 
Djangka waktu pendidikan : 
Peladjaran2 (leervakken) : 

a. Nilai dan harga (waarde-en priisleer).” 
b. Bentuk organisasi (organisatie-vorm). 
& Menghitung harga pokok Pa bere. 

1. Ekonomi 

kening). 
: Organisasi dan 
(Economische geographie). 

. Kredit - Uang dan Urusan Bank. 
. Memegang buku (boekhouden) 

ha 

. Hukum dagang (handelsrecht) 

Indonesia 

Inggris 
Belanda. 

Waktu peladjaran : 
. “ Djum'at. 

Rebo sore 

technik perniagaan : 

2 tahun. 

. Hitung dagang (handelsrekenen) « 

. Pengetahuan barang2 (warenkennis). 
. Membuat surat dagang (handeiscorrespondentie) : 

Senin malam. 

Ashrama dan perumahan (internaat & huis- 

V. Pelamar jang diterima mendapat kesentpatan ' untuk ditempat- 

kan pada suatu perusahaan, atas-sjarat2 jang st An Oleh 2 
tusahaan2 jang bersangkutan. '   |. ippress/1543. 

Djakarta, H September 1950. 
Kepala DJAWATAN PERNIAGAAN, 

: “Ad, Dr. Saroso. 25 

      

  

pu kun 36 - Telp. S3. Sa 

  

“Typ RI. ar 
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