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OUIRINO

awarkan ban

lipina Ouirino baru? ini mendesak supaja rakjat bersatu untuk

memberantas terror jg. ditimbulkan kaum Huk. jg. dinjatakannja
sebagai bagian dari. kaum Komu
nis untuk menguasai seluruh du-

(tk hadapi

nia.

Dikatakan, bahwa pasukan2 pe
merintah tidak akan mampu meng

ee Tea

Ka

Ta

Siarkan baru2 ini oleh anggota2 Belanda “dalam komisi Irian, terdi Den
demikian dikabarkan
istimewa jang mengenai agama,
ragukan
Indonesia
jang
dir
bahwa:
kan,
menjata
itu
£
Laporan
: Haag.

ar

nan

Belanda

menjata-

Ran prinsip kemerdekaan agama
- dan mengadjarkannja jang tertjan
pihak jang

| Lebih landjut Reuter - mengabarkan, “bahwa ketika. Spender
“hendak berangkat ke London ke-

berkuasa Belanda—Indonesia. So
| al agama menurut pendapat pe-

ia hendak menjampaikan kepada

fum dalam:

“

senantiasa

konstitusi

- dihormati oleh kedua

T3

. merintah Belanda seharusnja ti“ dak disangkut-pautkan dengan s0
|
aI2 politik atau hak2 sesuatu pi| hak jaag berkuasa orang. Ant.
Den Haag sambut Spender.
“Lebih landjut menurut Reuter,
| kalangan politik di Den Haag menjambut dengan hangat bantuan

jang diutjapkan oleh Percy Spender terhadap

usaha

Belanda-utk.

mempertahankan Irian Barat. Katangan2 diplomatik “dan politik
.menduga, bhw kundjungan Spender mermaksud mengadjak

Belan

| da supaja teguh dalam sikapnja
menolak

tiap. tuntutan

Indonesia

"atas Irian Barat.

20

Indonesia akan tolak tun| dutan Spender.

ban

:

| “Pihak Indonesia jang diberita-

marin dulu mengatakan,

diri kepada Kongres dan Presiden.
Ouirino kemudian membajangGo Gio Djin di Sungailulut sedjak 3 ha-.
kan kembali peristiwa jg. sangat
ri jL mogok serempak.
'Sebabnja a.l. sebagai protes terhadap
menjedihkan hati, jakni 11 buah
pelepasan beberapa pegawai oleh pihak
| kota diserang kaum Huk dimana
| terdjadi pembumuhan2 dan pemmadjikan.dan terutama berkenaan .. dengan tuntutan kenaikan gadji jang telah | bakaran rumah2. Achirnja ia men
lama dimadjukan tetapi tidak mendapat
desak supaja rakjat bekerdja berperindahan
dari madjikan.
Selandjutsama dalam mengumpulkan kete
nja Perbuppi menuntut hadiah lebaran, #rangan?2 dan “bertindak sebagai
jang Jalu jang sampai sekarang belum
tentara rakjat. untuk melindungi

“bahwa

diberikan.

“nai

Irian.

Spender

mengatakan

diduga telah

kepada

Moh

Rum

vin tentang sikap Australia ter.
hadap soat Irian Barat. - Dalam
statementnja jang dikeluarkan di
Den Haag Sperider menolak tun.
tutan2 Indonesia atas Irian Ba-

rat dengan

memakai

'

perasaa Indonesia
apa jang. telah mendjadi
atas

Pn dalam

“Suatu soal rasa sanubari dan ke
hormatan”,

tapi

bahwa

sentimen

0 itu tidak dapat menggantikan usa
— hanja dan/ tuntutan2 jang sehat.
Tawaran

2

S pender.

Kalangan2 politik Belanda- me-

rasa Spender tih dpt" mengemuka
kan tjara lebih baik utk.

|. hadapi

tuntutan

Indonesia

'mengdari

pada apa jang pernah diberikan
Belanda. Kalangan jang biasanja
mengetahui mengatakan,
bahwa
Spender pertama2 memperingat-

—.

kan pemerintah Belanda akar bara “haja besar dengan membolehkan
| “Andonesia dapat “bagian seketjil
“apapun djuga

dim

pemerintahan

atas Irian Barat. Australia kata. nja sekuatnja menentang tiap ikut

“sertanja Indonesia bagaimanapun

tempatnja”.

tuntutan

Indonesia

itu di-

“turuti seberapa

djauhpun

tentu

-

akan tinggal soai
waktu sadja,
bahwa tuntutan itu akan diterus

kan untuk meliputi daerah: Australia. Betapapun djuga indahnja

-

djaminan2 jang diberikan. Selama

kundjungannja

Spender.

telah

di. Den

Haag

mengemukakan

-sangsikan
kar,

dakan pembitjaraan dengan duta2
“besar Inggeris, Canada dan
In.
dia. Anf. Rtr.

diseluruh

serempak

Muarakuin dan

Amuntai

Mr.

2

seluruhnja

dari tuntutan

Presiden Sukarno baru2 ini, akan

dapat timbulkan konflik besar2an”, Ketiga kalinja ia menawar. kan kerdjasama terutama dalam.

. mempertahankan ' dan memadjukan ekonomi djika Belanda mem
pertahankan daerah itu. —Ant.

kar
ga.

Ta

rintahan

semalam 'anfara penduduk

rintah-

dan lain2nja serta wakil? dari pendudu

di Kota Jogjakarta.4
- Selandjutnja dikatakan - Assaat, bahwa Jogjakarta akan tetap mendjadi motor gerakan pembangunan. dan perdju-

puler

dari

itu kita masih

harus

“nah mentjapuri

urusan

mereka

Pe MA,

“nesia tidak akan mengingini me-

“Kalau kita dapar bersahabai de
pemerintah Inggeris dan

.' Indonesia “akan - mengusahakan ngan

rulio sebaga duta: Pakmeria
(j5 duat
Fdisana.
#

PA
AG
7
NE

5

un
3
Ma

TAP
-

Portugis

"dalam hubungan “kita

“Kalimantan "Utara dan " Timur,
“mengapa kita tidak dapat berhu-

“bungan “baik dengan

pemerin-

“tah “Australio dalam soal Irian. De

ko —mikian duta Indonesia
lia,

di Austra- '

Dengan berangkatnja Mangim:
sarkaro, maka pada hari Sabtu be
suk itu-akan berkumpul di Djakar

pengalamannja

dari mr, Assaat dan Halim maka

nanti,

kalangan

,,kiri”

di-

akan

ANGGOTA

kat Buruh Kendaraan
Tjabang Jogjakarta.

diada-

Sare-

Bermotor

tampi!

rundingan “itupun belum: memberi hasil.

pada achir minggu kedua bulan
Sept. 1950.

Hingga tadi malam, tidak ada

sembentukan

akan

datang sendiri

Blm ada kepastiannja.
Kalangan All Indonesia - Pa-

kistan
bahwa

“dari

dah

ke

bahwa

selama

pemerinta-

hubungan. erat "terasa antara
dan pemerintah pusat.

penduduk

Sehabis S: P. Paku Alam kemudian
diteruskan dengan pertundjukan? tari?

an, ajanjiZan dari SGA jang
radio

diiringi de:

Jogjakarta.

Selama

disiarkan

pers

tentang

Liagat Ai

Khan

ngan kundjungannja “baru

Djawa-Timur.

itu selandjutnja me

pada:tempat- | menerangkan, bahwa -sebetuinja
undangan terhadap Perdana Men
mengalah.
teri kami adalah dua, jaitu pemeSekalipun
diakui . bahwa pada
-rintahAmerika Serikat mengunwaktu2 jang lalu (di R.I)
Ma
njatakan,

bahwa

nja kalau

Masjumi-

sjumi-banjak mengalah, malah"

Sampai pada pembentukan kabi

karena

ternjata

PNI

dang beliau. Washington

sudah

“dikundjungifg
sei angkar

Mos-

kou belum. Tentulah .Moskou tidak senang melihat ini, terlebih
tidak senang lagi waktu kini ter
njata Amerika Serikat akan mem
berikan bantuan
sendjata
pula.
kepada pemerintah Pakistan. Se

menuntut

djumlah korsi jang sama dengan 'perti diketahui, pengumuman Sta
te Departemen baru-baru ini ber
korsi jang diduduki Masjumi.
“bantuan
sendjata
Djadi, kalau Masjumi dapat 4, bunji, bahwa
Amerika Serikat terhadap sesuadjuga PNI minta 4.
tu negeri tidak boleh dipakai, se
Toh selambat2nja minggu
lainnja untuk melawan kaum kopagi.
munis.
Meskipun . sebenarnja
usaha
Begitulah keterangan jang kiNatsir itu terlalu lama, toh pata dapat dari kalangan All Indoda dasarnja Presiden mengharap
nesia - Pakistan League. Selan.
agar Natsir terus berusaha medjutnja dari kalangan
perwakingatasi kesulitan2 itu. 'Disam- lan kita mendapat keterangan
pu
ping itu, baik PNI maupun Mala, bahwa mereka djuga belum
sjumi
tidak ada
dapat memberi tahuan dari Kara.
tanda-tanda
menggagalkan usahanja, karena
chi tentang tanggak keberangkamereka tidak menginginkan pem
tan Perdana Menteri Liagat Ali
bentukan kabinet diserahkan ke
Khan ke Indonesia. Tjuma jg. da
- pada Hatta.
pat diterangkannja, ialah djika
Sementara itu sudah dapat di
Liagat Ali Khan mau ke Indone:
harapkan, bahwa kabinet
sia,
maka tentulah
bisa
beliau akan
disusun sebelum
Ora
Presiden ber.
tetamu pemerintah A.
angkat ke Palembang, jang memurut rentjana tg. 3 Sept. jad.
sebab kalau tidak maka penguPEMELIHARAAN HUTA

N

Ambon

dengan tukang2 betjak, Apa se
bab jg sesungguhnja.dari keributan ini belum diketahui
dgn
pasti.
N
Demikianlah
pada Ik djam
20.00 kemarin malam sewaktu
serombongan
anggota
militer
KL suku Ambon bertemu kembali dengan
serombongan tukang?2 betjak didjalan Matraman

skgt. Berenlaan terbit lagi kekedua rombong-

baru

ini ke Amerika dan London.
Waktu kita tanjakan pendapat
mereka, apakah sebabnja
“baru-.
baru ini ada kritik pedas dari 'pihak pers Moskou terhadap: Liagat Ali Khan, maka kalangan itu

sebagai

kebetulan

seizin pemerintah,
Dari Madiun
“didapat kabar,
bhw berhubung dengan banjak

nja penebangan kaju jang banjak
dilakukan oleh rakjat dengan ti-

'akibat

berada tidak

dari tempat keributan

dak seizin pihak jang berwadjih,
maka oleh djawatan kehutanan

telah diadakan meklumat jang be
risi larangan bagi orang2 untuk
menebang hutan, ketjuali, dengan

izin dari dinas Djawatan tersebus.

Sementara itu dari kalangan pers

besar2 Djawatan Kehutanan dida-

pat keterangan, bahwa, oleh dinas '

Djawatan tersebut akan diberikan
idzim untuk menebang ka ju djati,
bagi orang2 jang rumahnja telah
dibakar oleh ' tentara Belanda.
Pemberian izin tersebut adalah
didasarkan
kepada bantuan sosial,
bagi mereka jang sudah tidak
mampu lagi buat mendirikan ru-

djauh

itu, terda

pat pula 3 orang korban menda
pat luka2 karena pukulan2 oleh
militer suku Ambon tsb.

mahnja jang telah terbakarmen-

“ Keributan itu baru dapat dipadamkan sesudah bantuan pi-

djadi korban pergolakan.
Dinjatakan, bahwa oleh

hak TNI dari asrama K.W. III
datang ketempat
kan- selandjutnja

ristiwa

itu. Penjelidimengenai pe

ini kini sedang” dilaku-

kan oleh pihak jang berwadjih.
Ant.
Kn

DJ

PERKUAT.
Penebangan kaju harus

kut kerumah sakit umum.

antara

menerangkan

ke Indonesia. Tetapi rakjat Pakistan
sendiri djuga mengerti
akan kesibukan Perdana Menterinja sekarang ini, berhubung de

tembakan jg dilepaskan pihak KL suk Ambon tsb. dan diang-

ulyi

lama

perkundjungan

“Tetapi M. Natsir-belum bisa me
njelesaikan rpasalah itu, hingga
dengan sendirinja tertunda lagi.
Kalangan

League

mereka sangat rindu.akan

kedatangan Perdana Menterinja
ke Indonesia, jang beritanja su-

Letaknja kesulitan.
. Kalangan?2 politik di Djakarta
banjak jang mengharap
agar
“kabinet dapat
jumumkan hari
Djumahat, jakni sesudah Presi

den kembali

kabinet ini.

KEBERANGKATAN ALI KHAN
KE INDONESIA.

ma itu sajang sekali fihak PNI
tidak- ikut serta. - Diharapkan.
pada perundingan besok sore itu
fihak . ,,Gabungan . Nasiona!”
akan datang lebih lengkap, antara siapa Suroso dari Parindra
dan Kasimo
“dari' Katholik: se.ngadja

sekitar

baru

serkembangan2

tewr, Kalangan ini 'menjatakan,
bahwa pada perundingan perta

diantaranja tukang2 betjak mendapat « luka2

suku

tidak gambar

sesudah presiden kembali, kira2

na?” sendiri menduga, bahwa ba
“Yu pada hari Sabtu bisa diadakan perundingan lagi dgn forma

Sebagai akibat keributan jg. terdjadi kemarin malam di
djalan Matraman, Djakarta, antara orang2
militer KL bangsa
Indonesia suku Ambon dengan serombongan tukang betjak, 2

militer KL

Tegasnja,

an jang pasti. Malahan fihak Kasimo tiada jg mewakili. ,
mumannja baru bisa dilakukan
Kalangan ,,Gabungan Nasio-

KL. contra tukang betjak -

orang2

ini rupanja

n bisa
lebih seret daripada pekan jang lalu. Natsir baru kemari
jg.
jakni
al”,
Nasion
an
mengadakan perundingan dgn. ,, Gabung
Pet.
democraa
fraksi
dan
terdiri. dari fraksi2 PIR, Parindra

sional”

Kalangan
,,kiri” diam2
makan dalam.
Disamping itu, kalangan:
kiri
menjatakan
“kepada
wartawan
KR, bahwa mereka tidak akan
minta sesuatu korsi dalam kabinet. Itu sebagai konsekwensi me
reka jang telah menolak rentjana
UUDS.
Akan tetapi, djika toh kepada
mereka ditawari, maka
mereka
akan .memadjukan suatu program
jang harus diterima oleh formateur. Tegasnja, kalau
program
itu ditolak, sendirinja mereka me
nolak korsi jang ditawarkan itu.
Djika icsaikian, maka
dalam

belakangan

hari2

Usaha Moh. Natsir pala

membentuk kabinet itu terletak
djuga pada lain soal lagi, jakni

nan PNI dan dari ..Gabungan Na-

kan RAPAT

har R.I-berada di Jogjakarta maka per-

orkes

VI.

'Masjumi- P.N.I. minta kursi sama

tavsebagain besar anggota Dewan
Pimpinan Masjumi, Dewan Pimp:

— Saptu sore tg 2 September

kemuka kepala daerah istimewa Jogja“karta S. P. Paku Alam jang antara lain

ngan

TAHUN

Natsir terus usaha!

Menurut keterangan jg diper-an itu, dimana beberapa
orang
ta Halim meminta maaf, karend dengan
militer KL suku Ambon tsb me.
oleh dari pihak polisi dan tenta
tertjapainja
program ' kabinetnja, kota
lepaskan tembakan2 jg mengera, pristiwa ini adalah kelandju- nat
Jogjakarta terpaksa tidak djadi lagi se2 pengendara betjak, - sebagai ibu kota negara R.I. tapi hanja ” tan dari peristiwa pada satu ma
hingga mendapat luka2 dan dimendjadi ibukota pemerintah daerah sa“lam sebelumnja, dimana ketika
angkut kerumah sakit umum.
dia.
Banjak applaus dan ketawa terdeSelain 2 pengendara betjak itu
tu didekat
asrama
Berenlaan
ngar selama Halim ngobrol semalam.
dikalangan rakjat jg ketika itu
Untuk menjambut
kata2 perpisahan
terdjadi 2 kali keributan antara

mengatakan,

—

196

Kabinet :

pembentukan

Sekitar

net Halim itu djuga sudah
mengalah.
Selain - soal
korsi, kesulitan

1950, di Jogjakarta

kota Jogjakarta dan selama dia pegang
pemerintahan R.I. Pembitjaraan ini bersifat dari hati kehati. Sebagai achir ka-

meng-

Indonesia
di . Australia
ris dan Portugis. Kami tidak per1

mentjeritakar

ug

ini merupakan fihak oposisi.

Kemudian berbitjara bekas P.M. R.I.
Dr. A. Halim jang setjara lutju dan po-

angan untuk menentang imperialisme jg.

NOMOR

' Djakarta.

Kabar Jain menjatakan, ' bahwa portefolio LN tidak kalah ha
gatnja mendjadi rebutan antara
Masjumi dan P, N. I.
Berhubung den ini Mangunsarkoro selaku ketua Dewan PNI berangkat ke Djakarta utk ikut ser
ta memetjahkan kesulitan?

parlemen

gara2 lain jang sependirian dengan negara kita jaitu mentjapai perdamaian
dunia dan kedalam membangun negara
kita jang masih muda ini dan konsolidasi
pemerintahan
dengan
dasar demokrasi
jang sesungguhnja. Ini jang dinamakan
mengisi kemerdekaan. Demjkdan Assaat.

daerah DLL, pembesar2 militer

| baru2 ini jang diberikan di Mel- “dan sebaliknja mereka tidak per- bourne menjatakan, bahwa Indonah mentjampuri urusan kita.

'kan Presid

lain2 portefolio diu
$

Jogjakarta dengan pemerintah R. I.

-

KR

meliputi

“Republik Indonesia mr. Assaat pada malam perpisahan dipresidenan Jogjakarta

usahakan keluar, kerdja sama dengan ne-

seluruh -bang— bersahabatan dgn.
anan
pe
ui Udunde enspaSoen:karno ng
'kepadanja

itu

Saja jakinvmeskipun Jogiakarta tak akan djadi ibukota negara, akan te“tap merupakan suatu tjontoh atau model daerah otonoom" untuk : lain2 daerah
«otonoom diseluruh" Indonesia”.
Demikian antara lain bekas acting Presiden

Maka

. nuntut Irian Australia
dan bangsa.

Pertahanan

otonoom!"

Kita ta pernah bertengkar
| Duta

Menteri

.Jogja djadi model peme-

“kini masih meradjalela dalam dunia ini.

. Mr. Utojo dalam “ keterangann
ja

tidak

Assaat :

an sepenuhnja dari Australia dim

Indonesia sebagai jang dikatakan

Sri Sultan

sulitan membentuk kabinet itu ti
dak sadja mengenai
portefolio
menteri DN dan PPSK
melain-

serta

Ltd.,

menjata

Djika benar soal ini, maka ke-

Lk. 2000 anggauta Perbuppi diseluruh Bandjarmasin dan Hulusungai jaitu
pekerdja2 FPKI (Rubberfonds), di Te-

dionderneming2 Ress Taylor

bahwa

ki bekas
sendiri:

sin dan Hulusungai

loktiram,

kebenarannja

akan suka menduduki portepolio
Pertahanan lagi, djika sikap Ma
sjumi dalam hal penjelesaian soal Darul Islam, tidak sesuai dengan tindakan2 jang dikehenda-

Bandjarma-

Malam perpisahan dihadiri antara lain

| lakan

Ant.—Afp.

Sri Sultan tunggu sikap Masjumi

NN

gota2 pemerintah
- Belanda. dan

hampir semua bekas anggauta kabinet
R.I. dengan keluarga, pembesar2 peme-

“ menghadapi konsekwensinja peno

rakjat.

fijuga kursiLN

Agak disajangkan, bahwa belum-ada tanda-tanda
mentjantumkan program jang
-konkreet
mengenai Irian Barat.

geri2 Commonwealth lainnja.- Se
lain pembitjaraan2 dengan ang-

Pemogokan

inginkan

Sri Sultan moh djadi Men
| teri Pertahanan?
.
Suatu berita jang masih
kita

pendapat Australia itu kepada ne

djuga. Kedua kalinja ra menjang-

—. gupi pemerintah Belanda, “bantu-

sebunala

Dari kalangan jang dekat BKR" dapat keterangan, bahwa di
antara program jang disusun oleh PNI untuk dimadjukan kepada
kabinet diantaranja ialah: Meleksanakan
pendidikan
Nasional,
penerangan kepada rakjat, perhubungan dengan rakjat jang erat
dan berusaha meringankan penderitaan rakjat.

istillah ,,sa-

ma sekali tidak pada
»Djika

PNI

— bahwa Australia bersimpati sepenuhnja

(Ant).

Menteri L. N. Inggeris Ernest Be

bukan tentang sikap Australia Ja- “Komisaris Tinggi Indonesia Mr.
“wan Mr. Moh. Rum, dikabarkan,
Moh. Rum, Spender djuga menga

“ rasanja mereka akan menolak be
berapa tuntutan Spender menge-

dak tidak usah menggantungkan

Penjiuran,

Ek Liong. Hin N:V.. dan kepunjaan tuan

Bevin hendak
dibudjuk

:
RE

dengan bekerdja sama dengan rak
jat jg. dalaro hal ini harus bertin-

nahambungan, - Tanahiontan,

terutama berhaluan Islam itu akan meneruskan membantu misi per'adaban dari misi Keristen di-frian. “- -

:

MAU TINDAS KAUM
HUK.

Dalam pidato radionja jg. disiar
kan keseluruh negeri, Presiden Pi

P” tuan , kada
Bid.
Conflik besar
Pemerintah Belanda tidak setudju sepetiuhnja laporan jang di-

(ANGGAL IA SPS.)

.f40.50

1 kolom

am

“

4

RAKJA1”

millimeter

1

|

Dinas

Djawatan tersebut kini tengah di.
rentjanakan buat membuka: satu
sekolah, bagi orang2 jang ingin
mendjadi

.APB).
Ig

mamtri

kehutanan,

»

| daku Panglima Tertinggi.
:

-

,

ae!

TN

Menurut Salawati kesimpulan djawa-

: “ban Panglima “Tertinggi:

atas desakan

Djasa Baik tsb. diatas jang di-

aja

xggi

jalah bahwa Panglima

Ni

mengirimkan

Menteri

hanan dari Kabinet jad. ke Sula-

Pert

mempeladjari

wesi Selatan

ketegangan

an-

pertentangan

oleh

jang ditimbulkan

Merdeka

diistana'

se-

Ka

2

- 2.

Presiden

tara APRI dan Gerilja, sedang Komisi Djasa Baik diminta supaja turut memberikan bantuannja.. Tugas jang diberi-

| kan kepada Komisi Djasa Baik tsb. ke-

“pada Nj. Salawati Daud: sebagai telah.
dikabarkan jalah mendesak pada: Panglima Tertinggi dan Menteri Pertahanan
supdja selekas "mungkin mengirim suatu
menjeli-

dan

komisf untuk mempeladjari

— duk

Surakarta, djumlah pendy
Tionghoa

diseluruh

daerah

Surakarta jang mendjadi korban
“. karena aksi militer ke II terdapat
207 orang.

Dari djumlah sekian tsb jang
Lana
“telah terdapat -dan digali 190 sedang jang 7 belum ketahuan dima
nomer
I djatuh na kuburnja. Adapun"fang 10
di Surabaja,
orang, terdapat keterangan bahwa
korban2 tsb dibuang kekali dan
|
Undian uang jang diselengga
hilang tidak terdapat.
Sekarang
rakan di Surabaja kedua kalinja 'ini djumlah djenasah 190 tersebut
untuk mendapatkan modal guna
setelah digali dipelosok2 dan dipembuatan peruma'membiajai
angkut ke Solo dikumpulkan di“han rakjat hari Selasa buat hatempat djenasah Tionghoa di Dje
“diah pertama sebesar - f 75.000
'bres, sambil menunggu .terdapatdjatuh pada nomor 43366, kedua
nja jang 7 tersebut. Apabila sudah
f 25.000 vnamor
23153, ketiga
terkumpul semua, maka
segerw
£ 10.000 momor 25161, keempat no
akan
dimakamkan
dismakam
Ti. mor 34728 dan 34408.masing2 haonghoa Surakarta dengan upatja
diahf 5000,— — Ant.
ra besar2an.

- 'diki tunfatan Gerilja dan menjelesaikan

ketegangan

soal

bidjaksana

“dengan

-rak-

APRI-Gerilja untuk ketenteraman

jat dan keselamatan negara dan bangsa.
selama masaalah
Komisi Djasa Baik

APRIS dan

Gerilja Sulawesi Selatan itu

5 dibentuk dalam rapat jang diadakan oleh

“29 partij dan organisasi politik di Ma-

jl. Ant.

tg. 18 Agustus

pada

“kassar

1

. SCHEFFELAAR - VAN SANTE

. MENEMUI GATOT.
Kemarin telah tiba di Semarang
Major
Kol. Ohl dan' Djenderal
keda
ud
Maks
Seheffelaar dari KL.

tangannja belum diketahui, teta-

pi diduga untuk menemui .Kol.
Gatot Subroto, untuk membitjarakan soal2 mengenai bekas KNIL
dari Makassar jang ditempatkan
Dapat dikadidaerah Semarang.

tidak

barkan, bahwa hingga kini

tidak
dan
“ada kedjadian apa2
,
itpun
sedik
dikawatirkan
perlu
wah
diba
da
karena mereka bera
Kontrole jang keras.

seoDari Overste van Santen,
jang paag rang pemimpin KNIL

men

“ling ditaati, wartawan mKR”

dapat keterangan, bahwa ia tidak

:

Belanda

(33 th). —
Sebelum “bertolak “dari lapangan
disuntik dulu. — A.N.P.

didaerahnja,

ini kada menimbul
Ja dari piha

Kapal

karta dan kini sudah masuk APRI

”Langkuas”
dengan
| Kapal hadji ke-9 dan jang terachir
memuat sedjumlah 1088 djemaah hadji Indonesia dari Sulawesi
dan pulau Djawa, kemarin berangkat dari pelabuhan Tg. Priok.
Pimpinan rombongan djemaah hadji ini terdiri dari: Djunaedi,
Kementerian
dari
masing2
Surjaatmadja dan Daeng Muntu,

dikabarkan, bahwa keadadapat
sekali dan kin:
an memuaskan

diluar

“sudah diberi tugas baru

dan meninggalkan

pulau Djawa

pelabuhan Semarang kemarin.

tidak terdapat wartawan

oleh Panglima Divisi diberikan

nasehat al. bahwa mereka adalah

Dengan -berangkatnja kapal
”Langkuas” sebagai kapal jang
terachir
ini maka
selesailah
pengangkutan
sedjumlah lebih
kurang 10.000 orang djemaah
hadji Indonesia dalam 9 kapal,

'“#entara nasional dari Negara Kesatuan Rep. Indonesia harus be-

negara

kerdja guna
nga

dan

bangsa:

jang untuk pertama

«

HARIAN.,,ADIL” BER— ISTIRAHAT.
terbit lagi,

disebabkan

kesukaran2 tehnis teratama meHn
ngenai pertjetakan.
Diduga akan dapat terbit lagi
dari
sekembalinja sdr. Surono
i.
Hadj
mengikuti Djemaah
7

Sebda

.

kalinja

be-

rada dibawah pengawasan Pani

Setelah “beberapa lama terbit,
harian Adil” di Solo terpaksa

berbenti

sebagai

tia Hadji Indonesia
njerahan
-

pe-

Mengenai kapal jang terachir
”Langkuas” ini, dari kalangan
Kementerian Agama di Djakarta, "Antara” mendapat keterang
an, bahwa kapal ini adalah utk

pertama
djemaah

kalinja
hadji

adalah kapal

tuntutan

sedjak

kedaulatan.

menjgamekut
Indonesia,

dan

paling baru kepu-

njaan Kongsi Tiga.

serentak

Berlainan “dengan kapal2 pe8 Pengurus Besar Sehda (Serekat?” ngangkut djemaah hadji Indone
jang
sia lairinja, jang setelah selesai
Buruh Daerah Autonoom)
ba
Sura
ta
diko
menurunkan djemaah hadji Inukan
edud
kini berk
donesia
dipelabuhan
Djeddah
ja memberikan instruksi kepada
Indonesia,
meneruskan perdjalannja ketem
tjabang2nja diseluruh
pat2 lain, kapal ”Langkuas” ini
- supaja mengadakan-tuntutan se
akan tetap berdiam terus diperentak kepada jang berwadjib un
pro
dan
usi
resol
nja
labuhan
Djeddah sampai selesai
ksana
terla
tuk
gram
a
pekerdjaan jang telah dipu
djemaah hadji melakukan ibag
| tuskan dalam kongres Sebda jang
dahnja ditanah sutji, dan akan
lalu di Jogja.
kembali ke Indonesia dgn memu
dalami
hadji
djemaah
at rombongan
£ Resolusi jang diambil
soal
sana,
dari
iafah
pertama
a
jg
Indonesia
“ kongres tsb antaranj
“demikian diterangkan oleh kalaut bersuara dalam pengha1 pgraturan2 jang dapat me
ngan Kementerian Agama tsb.
Ant.
nimbulkan pertentangan antara

“non

—

co dan dalam

penglaksa-

naan penjesuaian gadji menurut

PGP sampai ke buruh2

dsb.

—

"harian

Matan Ant.

Tentang kedatangan

bekas

Knildari Makasar kedaerah Ban-

Pi

dung Let. Kon. Sutoko menerang
kan kepada ,,Antara”, bahwa ia

telah menerima lapuran jang me
njatakan telah tibanja 487 orang
spatkan
diter
da hari2 ini jang dit
empa"

Rr

(3: | gara kotaBandung.

5

23 KADER OPSIR ALRI
:
DILANTIK

di
Kemarin siang bertempat
Kesatrian Angkatan Laut Republik Indonesia, Tandjung Priok,
telah dilangsungkan upatjara

pe-

lantikan 23 kader opsir-lauat dari
-Alri jang akan terbang meninggal
.kan Djakarta untuk menuntut pe
'ladjaran df Marine Institumt ”Neun
derland di Den Helder, 3 tah

rombongan

Dalam

Agama, PHI Pusat dan PHI Makassar.

berangkat

mereka

Sebelum

Plymouth,

terbang

hadji jong terachir
berongkat. :

z

Sure-

pendudukan

p
mereka

2

4
berarti.
“kan “kekatj i
Tentang Bataljon Subianto Sur
jobandrijo jakni sebagian “dari
'Bataljon jang dulu dibentuk Be-

landa dimasa

Inggeris telah bertolak ke Korea untuk tu-

rut berperang disana dalam
perang saudara
jang “ meradjalela
-sekarang. Pasukan ini berada dibawah komando let. kol. Drysdale

'akan menang
gung ' semua : djiwa
anggung
apa

| bangsa

marine

Sepasukan

rombongan

SOAL

jang sudah2.

BURUH

PEMOGOKAN
MAT,

Kemarin

ini

wakil

malam

Kemen-

“terian Perburuhan Supraptomo,
kabarnja kembali menemui pengu
rus Sarekat Buruh BAT untuk me
ngandjurkan supaja mengachiri
aksi mereka uni":
menghindarkan

jang meruntjing.

suasana

Dalam soal tersebut pihak buruh menjatakan siap masuk, asal
pihak madjikan memberikan keru
gian sebanjak f. 160.000.— untuk
dibagikan kepada buruh harian
£. - 106.000—

£. 54.000.—

dan

bulanan

(Ant). .

Seluruh|:N.O.I.

Dewan Pimpinan Pusat Barisan Tani Indonesia mengabarkan
kepada kita, bahwa BTI membenarkan tuntutan Sarbupri terha-

dap pihak Onderneming (A.L.S..)

mengenai kenaikan upah, dan me
njetudjui serta membantu aksinja.
Sementara itu oleh D.P.P.B.T.I.
telah diterima surat dari BTI tja15.000 anggautanja di Kabupaten Subang, menjatakan solider
terhadap tuntutan umum dari Sar
bupri.

kan, bahwa perdjoangan Sarbupri
pada chususnja dan buruh pada
umumnja, tak dapat dipisah2kan,
serta mewudjudkan satu perdjoangan jang sama atas dasar anti-

imperialis.

:

MODE”
BARU DI SOLO.
Rupanja kini
mendjadi suatu
mode” bagi ibu jang tidak bertanggung
djawab
membuang
anaknja jang baru lahir disalah
suatu tempat. Salah satu dari kedjadian jang kedjam dan mengeri
kan, baru2

ini telah diketemukan

baji serupa itu disalah satu djeri
batan dikampung
Kandangsapi
(Solo), jg. dimasukkan
dalam
kuwali den temburinja
dan tali
pendjirat leher.
Oleh penduduk kampung
tsb
baji jang malang tadi bersama2
dimakamkan dengan mengadakan
peralatan sebagai dajaknja kematian orang jang berpangkat tinggi.
Fihak polisi sedang mentjari sia
pa si-ibu jang kedjam isb.
PEKAN PMI DI SOLO.
Pada tanggal 17 September jad.
PMI Surakarta akan mengadakan
Pekan PMI dengan maksud untuk
menanam rasa sosial dan mengin
sjafkan
rakjat tentang
makna
kesehatan bagi
anak2 sekolah
dan rakjat umumnja.
8
Sebagai atjara pekan PMI tsb.
akan diadakan :
a. Pertundjukan
film
sedjarah
Henri Dunand (Bapak Palang Me
rah

Internasional), mulai

12 hingga

tanggai

15 September.

b. Resepsi dan

tentoonstelling

jang bersangkutan dengan Palang.
Merah.
c. Membentuk
Palang Merah...
Pemuda dikalangan murid. seko-.
lah dan Pandu Rakjat.

harus

masuk

djenisnja

dengan

rakjat Irian Ti

mur, tapi kita tidak setudju, kalau hanja karena sebab itu Irian
“Barat tidak boleh masuk Indone-

i sebaliknj1a, kit2a “dapat
sia, Tap
“

berdjumlah F. 49690, —
Waktu bala bantuan datang, mereka
Perlu diketasudah angkatkan kaki.
hui, bahwa dalam bulan Djuni rumah-

Beras

tu Maluku Selatan. Kali ini akan

50 ton serta 5 orang tenaga djuru
rawat. Pengiriman itu adalah sum

gerakan
bangan Surabaja dalam
jang “ diselenggarakan
serentak
menolong
oleh PMI Pusat guna
Maluku Selatan.
Pihak PMI menjatakan, bahwa
sebuah
KPM telah menjediakan

kapal jg dalam waktu Ik sebu-

lan akan keliling dan hampir tiap

itu.

PMI membantah kabar2
jang
menjatakan bahwa missi itu tidak
“akan singgah di Ambon.
Dalam atjaranja praktis semua
daerah akan didatangi, tapi 'apakah nanti mungkin atau tidak, di
tolak atau diterima kapal itu mu
suk Ambon, itu tergantung pada
keadaan nanti. — Ant.

Antara”

AWIBOWO

Konggres

—

DIPETJAT
»PETANI”

DARI

,,Petani” jang lang-

sung di Kediri dan dikundjungi
oleh 21 tjabang2, diantarnja telah mengambil keputusan sbb:
Susunan
pengurus
pimpinan
pusat terdiri dari: Ketua, Subarox
Wakil ketua
1 dr. Ambijo,
wakil ketua II Singgih. Penulis I
Sumadi, peruhis II Njonjah Sutras
no. Bendahari Nonah Muljatinah
dan 11 orang pembantu.
Lain putusan lagi ialah, AwiboWo anggauta pemimpin pusat dipe
tjat dari keanggotaanmnja. Sebagaimana diketahui, Awibowo ikut ser
ta pada pendirian PNI Merdeka.

se-

hingga dengan demikian dalam
bulan2 jang akan datang
tidak
perlu ada kekuatiran tentang kekurangan beras didaerah ini. Beras jang diperlukan untuk daerah
ini sedjumlah 8 sampai 9000 ton
sebulan.

SelataA, istime

wa untuk missi PMI itu.
Dr Lehner dari Intercross kabarnja akan ikut seta dalam kapal

dari

dinantikan,

di Maluku

daerah

ga dengan datangnja 12.000 ton
beras ini djumlah persediaan se
muanja berdjumlah 15.000 ton, se
dang sementara itu pengiriman2
tetap

sekira

dikirim bahan serta obat2

mur masih ada 3000 ton, sehing-

masih

tsb.
(Im).

Pada tg 2 jad PMI Surabaja un
tuk kedua kalinja akan memberangkatkan kapal untuk memban

mendapat kabar bahwa persediaan beras jang ada di Sumatra Ti

baru

perampok2

Selatan

Rangoon
dan kapal
Empire
Mountain” dari Siam dengan mengangkut beras sedjumlah 12.000
ton untuk Sumatra Timur. Dari

pihak jang mengetahui

dirampok,

pernah

dari

:

utk Maluku

Missi PMI

Tanggal 27-8 jang lalu telah tiba di Belawan kapal2
Sigli”,
,,Silvermoon”

Rochmat

dan salah seorang
dapat tertangkap.

tjukup di Sumatera Timur !

»Hausbriss”,

Sdr.

nja

jang

masuk dalam Golongan Kerdja
Transport
Department)
(Trade
segala
ikot
SOBSI supaja membo

Ant.

BURUH MINJAK PETROLEUM
BOARD
PROTES.

Al

Buruh minjak Petroleum
Board protes.
Di Magelang buruh Minjak dari
Petroleum
Board
telah
memadjukan
protes terhadap pihak pengusaha perusahaan jang akan memetjat buruh minjak sebanjak 4 orang dan akan diganti dengan binatang sapi.
Maka tindakan pengusaha perusaha pe
rusahaan dijikalaw dilandjutkan . sangat
disesalkan oleh buruhnja dan pihak buruh djuga terpaksa mengambil
tindakan2 seperlunja untuk membela
ka-

Gur'an jang
tjetak

salah

Berita tersiarnja Al Our'an jg.
salah tjetak dan jang menggem

parkan kalangan
Islam,
lebih
djauh didapat keterangan dari
pihak Kementerian Agama
dan
Panitia Pemeriksa
Muschafa Al
Our'an, bahwa memang diantara
(Al Our'an jang tersiar di Indone-

sia sekarang ini banjak
jang salah

terdapat

tjetak, diantara

Jain

Our'an keluaran :

wannja.

PEMOGOKAN

»Buruh

pula berkata terhadap
mur,

kata

Presiden.

Irian

Seruan

Dari

DJUARA

DJAWA.

pengurus

karang

Tikita

TENNIS

olahraga

bagian

tennis di Solo kita mendapat. keterangan, bahwa dari Solo akan
berangkat ke Surabaja pemain?
tehnis jang akan ikut serta merebut djuara tennis untuk Djawa
di Surabaja pada tanggal 11-9-50
ialah pangeran
Suriohamidjojo,

Srinado, Suharto dan Rudy.

perkebinan2

di Kediri

ini

menundjukkan

disiplin

jang

jg.

tidak kami duga semula”, demikian dinjatakan Komisaris Sarbupri Kediri —
Madiun — Bodjonegoro kepada koresponden kita.
Dikatakannja selandjutnja, Hahwa hanja-ada kl. 5 orang employe jang vidak
setia. kepada organisasi dan mereka itu
dipetjat dari Sarbupri, sedang JainJainnja sampai kepada babu, koki dan so-

pir ikut serta mogok.
kerdjaan2

penting

Tetapi untuk pe-

seperti

urusan

pene-

rangan listrik dan pemeliharaan ternak
Sarbupri memperkenankan
anggauta-2.
nja bekerdja terus. «
Ditanjakan tentang kerugian pihak pe
ngusaha jg tlh njata ia -mendjawab, bhw
(kini berton-ton hasil (pamen) kopi dan
sisal ta” dpt masuk dan penjadapan karet terbenti sama ' sekali.
TI
Disana-sini
:
orang2 Bid, sifat pimpinan terpaksa me . fakukaw pekerdjaan kasar, ada
pula

— jang telah
tetapi

ini

menawarkan
urusan

kenaikan

Pusat,
v

2. Toko

Kitab

,,4Abdul-

lah Bin Afiff” Tjirebon,

telah dikembalikan kepada Belanda dan
berdjumlah tidak kurang dari 17.000
orang itu dalam pemogokan umum se-

ialah, supaja segenap daerah. Hin
dia Belanda dulu masuk kembali
kedalam negara Indonesia.
Itulah claim nasional kita, kata Pre
siden achirnja. Ant.

MEREBUT

Surabaja,

PERKEBUNAN

KEDIRI

i

.

membantah bahwa rakjat Irian
Barat itu sama keturunan dari

semua

1. Toko Kitab ,,Salim Nalehan”

Presiden di alur2 Malang

Dalam rapat raksasa ini berbitjara Ruslan Abdulgani dan kes
mudian Presiden.
Didalam pidatonja selama
40
menit itu Presiden mengemukakan kembali 3 matjam pengertian semangat proklamasi
seperti
jang telah diutjapkan di Pegangsaan Timur 56 pada hari kemerdekaan jbl.
7
Terhadap soal Irian Barat Pre
siden
mengatakan
kita “tidak

kar — demikian dikabarkan wartawan
.K. R” dari Kendal.
Menurut keterangan, padi jang terbakar habis ada 62 ton, dan kerugian

djawab.

Buruh

dan diba-

rumah

didalam

ada

jang

di

sesuatu jang bersangkutan dgn.
"Mereka menjatakan :
sebagai langkah pertama.
A.L.S.
1. Solider terhadap aksi Sarbupri dalam mengadakan pemogokSan umum jang dimulai pada tgl. ' Supaja Avros & DPV desak
20 Agustus jbl.:
ALS
2. Bersedia menjokong moreel
perkebunan meburuh
Serikat
dan materieel.
rangkap daerah otonoom komisa
3. Beserta mengadjak
semua
riat Sarbupri Sumatra Timur dapergerakan Buruh dan Tani utk.
kepada
hari ini
lam suratnja
membantunja.
dan DPV mendesak supaja
Avros
" Paberik Gula Pakis belum
kedua badan ini mendesak pula
memenuhi persewaan tanah.
Landkepada ALS (Algemene,
BTI pun mengabarkan, bahwa
memenuhi
agar
bouw Syndicaat)
menurut keputusan Kementerian
tuntutan Sarbupr: di Djawa jang
Pertanian R.I., Paberik Gula Patelah mogok sedjak 20 Agusius.
kis harus memberi tambahan perDalam surat SBP itu diterangsewaan tanah th. 1949/1950 kekan, ALS seharusnja
sedjak . 1
pada petani jang menjewakan taApril 1950 sudah menaikkan upah
nahnja didaerah Pati. Tap! ternja
sebagaimana dilakukan Avros dan
# ta sampai sekarang hal itu belum
DPV Sumatra Timur. — Ant.
: djuga dipenuhi.
(B.S.)

Djam 10.00 tg. 30/8 Presiden dan rombongannja masuk kota
Presiden pergi kerapat
Malang. Dari lapangan terbang ., Bugis”
raksasa kestadion Gelanggang di mana telah menanti ribuan rakmengenai tuntutan masuknja Irian Barat
jat dengan sembojan2
ke Indonesia.

djmmlah 6 orang bersendjata bren dan
mena:
Waktu mereka masuk
pistol.
didjawab
njakan Sdr. Rochmat, dan
oleh 'isterinja Rochmat, bahwa ia se:
“Gerombolan
dang tidak ada dirumah,
tsb. Jalu minta minjak itanah, jang kemudian disiramkan pada tumpukan pa-

telegram ke-

kepada seluruh

di-

oleh gerombolan pendjahat ber

datangi

Perlu diterangkan bahwa: Se
kretariat Sentral Biro, pada tgl.
25-8-50 jl telah menginstruksikan

telah

Kendal

daerah

Brangsong

jo

pada A.L.S untuk mendesak su
paja tuntutan Sarbupri selekasnja dipenuhi. Djika tidak, maka
segala kedjadian2 dikalangan .
perburuhan terhadap ALS. ig
tidak. diinginkan, A.L.S.-Jah jg
bertanggung

Djuga BTI tjabang Tjilatjap
dalam pengumumannja menerang

Indonesio !

Seruan

atas nama

Subang, - jang

bang

Belum lama berselang di rumahnja
Sdr. Rochmat penduduk desa Kertomul-

“ULTIMATUM SOBSI.
Berhubung persetudjuan anta
ra Sarbupri dengan Algemene
Landbouw Syndicaat belum ter
tjapai, maka Sekretariat Sentral
Biro SOBSI pada tigl. 30-8-1950
telah mengirimkan

PADI DIBAKAR
HABIS

TON

62

KAS

dulu ia diterima menghadap

Kemarin

kembali.

BTI solider terhadap aksi
Sarbupri

CLASH

Menurut keterangan dari pihak
CHTH

masalah
dim
ke Makassar

Djasa" Baik
He .. Njonja Salawati Daud ig: diutus ,,Komisi
pulang
telah
kemarin
'
Selatan'
Sulawesi
: ApRIS dan Gerilja

KORBAN
KE — Il.

Tan
Hanana Daan

TIONGHOA

|

|

,KEDAULATAN RAKJAT” DJU WAT 1 SEPTEMBER 1950

pn

0

— Perlu tindakan bidjaksana

4

&

upah,
10).

3. Toko Kitab ,,Sulaiman Mari”
Surabaja, 4. Pertjetakan ,,4l Karimi” Bombay, 5. Madjelis Sjuro
Muslimin Indonesia & ,,Sjomubu”,
6. Jg terkenal

dengan

,,@ur'an

Stambul” 7. Jg terkenal dengan
-Gur'an Malik Fuad”, 8. Jang terkenal dgn ,/@ur'an Malik Farug”
9. Keluaran ,,Pusaka Bandung”
Wiranatkusuma,,
Kepada penerbit2 jang bersang

kutan

Daftar

diminta untuk

. ,CHATA?”

membuat
DAN

WAB”, dan disiarkan
keseluruh Indonesia.

SHA

seluas2nja
z

Siaran RRI Jogja
DJUM'AT. 1 SEPTEMBER 1950.
17.05 Irama

,,Dengan

Kelana”,

17.45 Agama untuk kanak2. 18.20
Hal penjakit menular oleh wakaf
p5:19.20 Soal Irian. 19.30 Warna
warni oleh ORJ.Suwandi. 20.15
Causeri oleh Ki Hadjar Dewanto
ro. 20.30 Rayuan ,suara hiburan”,
21.20 Tjabe-Rawit. 21,30 Langen

.drijan oleh G.S.
1 £

.

Dojomardono.

on

1

puasa 2

BURUH KANADA MENUNTUT
Dari Ottawa Ant.-Reuter wartakan bahwa rapat tertutup pada

1 MN
Andjuran

Toaabas

|

:

Dari London Ant.-AFP, wartakan bahwa kedjadian2 di Korea
telah menekankan akan pentingnja adanja Pakt Pasifik, demikian
menteri luar negeri Australia 7. IpeNger ketika tiba di London

“dari Amsterdam.

,

gang)

Korea telah memperlihatkan satu
: hal ialah tak adanja ketjepatan
mana

negeri2

Lee: Keba
ae

demokrasi”

mungkinan jang demikian, boleh
djadi dengan memperlengkapi ne

kata Spen

la mengatakan pula bhw Com-

Sedang

'monwealth Inggeris harus merupa
— kaniinti dari pakt
asifik dan da
lam pada itu Amerika harus pula
ikut serta karena dengan tiadanja
Amerika suatu-Pakt jang demikian takkan tulen.
Di London Spender akan meng
adakan rundingan2 dengan menteri luar negeri Inggeris Ernest
Bevin di kementerian LN
pada
hari Djum'at ini dan hendak mengundjungi menteri2 lainnja utk.
merundingkan bantuan
ekonomi

dan.
Telah
1us
bis

terpilih

kring

sebagai

pengu-

dilatih

lama

-

s Rt u

marin

tani,
Pertanian,

dari

di

dan PP

dengan

mengatakan

akan

melakukan

— telah masuk

nutup

“Setelah

mengetahui

dalam rumah tsb tak

diterangkan,

bahwa

ren

kana akan diadakan latihan? kader serupa itu di Sukohardjo, Pedan, Karang:
nongko, Bojolali, Delanggu,
Kedungngangus dan Wonogiri.
3

ini wartawan

belum bisa

menukar:

Tetapi

“tidak

uang

ketjil diamakak

djawab

,,belum

ada

seperti

di-

pengumuman

dari

pemerintah”.
Apakah Pemerintah tinggal diam sadja 2???
Tidakkah dipikirkan,
bahwa
uang R. I. jang beku sampai sekarang
itu adalah djuga modal
yik. berusaha ?
Kebidjaksanaan Pemerintah selalu di'harap-harapkan.
SUNARDI
Dil.

Raya

Kauman

13

Klaten.

kan, bahwa semua kebun? itu
semendjak hapusnja pemerintah

Militer telah dikuasai
wakilan

'Djawatan

daerah Kedu.

oleh Per-

Perkebunan

:

Hasilnja produksi teh di tiga
' tempat setiap bulan ada 2.81 ton
dan kopi 10 ton-dengan
harga
f 2000 dan
Keadaan

,

bahwa

ada
|

f 3000. per ton.
nasib buruhnja

ada

sangat menjedihkan djumblahnja ada 1934 orang termasuk
116 orang pegawai dan 1818 pe
kerdja. Buat para pegawai seti
ap bulan hanja baru menerima
gadji pokok dan pekerdja harian
dikebun2
teh
sehari antara
f 0.70 sampai
f l— dan:
di
kebun2 kopi f 1.50 sampai f£ 2.
seorang.

Ka
“Terhadap pemogokan Sarbu'
2 pri jang terdjadi diluar Uk,

Komunike
itu
mengatakan
bahwa lebih 2000 orang tentara
musuh
telah ditawan dipantai
puran

itu mengenai

front

hang.
:

Front selatan.

dan divisi ke 6 Korea Utara jang
telah mengadakan pertempuran
di medan pertempuran
selatan
dekat Masan, telah dianugerahi

dang2 mengenai sabotase dan per
buatan2 subversief. Rentjana undang2 tadi mengharuskan anggau
ta2 dari partai komunis menjata-

kan diri.

Rentjana undang2 tsb.

diadjukan-

tivities”

oleh

dan

,,Unamerican

ac-

kini diadjukan

kpd.

adakan offensif
plomatik.

Sovjet

Dari Tokio Ant -Afp. wartakan
bahwa djenderal Kislenko jg. djapada
di kepala delegasi Sovjet
hingg
Djepan
di
t
Serika
Dewan
ga achir tahun jang lalu kini telah kembali di Tokio dengan kapal dari Vladivostock.
Selama Kislenko tak hadlir, seorang kolonel Sovjet menggantikannja, tapi ia tak pernah hadlirkan sidang Dewan tsb.
Kembalinja Kislenko boleh dja
di adalah suatu tanda bahwa Sov
jet bermaksud untuk ikut serta Ia
gi dalam perdebatan2 di Dewan
Serikat di Djepang dan barangkali untuk mengadakan offensif
diplomatik.
TIDAK

ADA PERSIMPANGAN
POLITIK
Antara Sovjet dan RRT.
Kabar? jangmengatakan adanja
kemungkinan persimpangan politik Ba Sovjet Uni dan RRT te
lah disangkal sama sekali
oleh
Moskow.
Kalangan
resmi mendjelaskan
bahwa antara kedua negara tadi
terdapat solidariteit dan dinjatakannja bahwa Sovjet Uni dalam

Dewan

menjokong

Rea

Ruangan

RRT.
Disamping itu Sovjet Uni sepa
kat dengan RRT tentang soal For
mosa, mengingat bahwa pulau ta
di merupakan bagian jang tak da
pat terpisah dari daerah pertaha(territory)

- nan

nentang

Tiongkok, dan mv

keras tiap2 usaha untuk

me-netralisasi Formosa

oleh PBB.
Ant-AFP.

METER
Sovjet Uni menang dalam demi-finale estafet 4X 100 meter ke
tika hari Saptu, setelah mereka
mengantjam
akan
mengundur“kan diri dari perlombaan tadi ka
rena pengurus pertandingan tadi
tidak mulai pada saat jang tepat.
Kemudian pihak Sovjet mende

menudju

'KORPS POLISI RAKJAT
NASIONAL.

sekali. Ant.

AKIBAT

dio Peking hari Rebo jl. Diduga

kepolisian tadi menjerupai
Sore
polisi rahasia Sovjet Uni.
Siaran tadi mengatakan bahwa
Jui
Lo
menurut pendjelasan
Shing badan kepolisian tadi mem
punjai

tiga tugas

menga

jang terpenting

(1) melawan musuh dan melakunasional,
kan pemetjahan soal2
(2). .brantas anasir2 pendjahat
anti komunis dan (3) bertindak
apabila terdjadi' bentjana2.
Keputusan tadi diambil dalam
keamakonperensi administratif
nan nasional, demikian Ant. U.P.
dari Hongkong.

dakan pemogokan itu
dengan
segala usaha baik moril maupun
materieel. Selandjutnja diterang
kan karena apa Sarbupri Kedu
tidak turut mengadakan pemogokan, diantara lain jalah semua

kebun2 -dilingkunigan
Sarbupri
Kedu, jang mengerdjakan adalah dari buruhnja. sendiri meru
pakan zelfbedruiping, semua be
aja keuangan jang dikeluarkan
tidak dapat tundjangan dari pe
merintah.

Djadi kalau

buruh

ki

ta mengadakan pemogokan, ber
arti membunuh dirinja sendiri,
akibatnja kelyarga akan terlantar.

Ketjuali kalau,kebun2

Agustus

diadakan pada tg. 26
1950 telah

keputusan,

mengambil

ialah menuntut

kepa

da pemerintah dan Panitya Pengembalian Milik Asing, supaja

soal milik asing dalam daerah
Kedu itu Iekas dapat diselesaikan. (Spt).,

kemarin

sbg.

so-

kongan terhadap kaum buruh tek
stil jang
memuntut
kenaikan
upah.

Ta tsb
kekatjauan,
ngangkutan,
ban, postel
memenuhi

akan temantikan dgn
bila kaum burah pe
perhubungan, pelabu
dan industri2 lainnja
seruan

itu,

demikian

sama

per-

«dengan

membuktikan

bahwa

Podan

Pelari terachir dalam
4X100
meter tadi ialah Nikolai Karakou

lov “edangtan pelari Islandia ialah Orne
Brussel.

mengepung

UP.

PEMOGOKAN TEKSTIL BOMBAY.
Dari Bombay diwartakan oleh
Ant. Reuter bahwa
pemogokan
buruh tekstil dikota Bombay
jg.
sudah seminggu lamanja hingga
kini telah menimbulkan kekurangan produksi tekstil
50
djuta
yard dan benang pintalan
seberat 30 djuta pond. Djumlah upah
jang
tidak dibajarkan . kepada
buruh selama itu 8.400.000 rupee.
Djumlah paberik tekstil seluruhnja dikota Bombay 62 buah jang
bekerdja hanja sebuah sadja dan
jang kerdja sebagian 4 buah.
Menteri Buruh India mengata
kan bahwa pemogokan tadi tidak
Sah dan tak dapat dipertanggung
djawabkan karena
kaum buruh
“kehilangan upah dan rakjat kehilangan bahan pakaian.

Clausen.

Pembeli

F.,500

:

jang

tua

Ant-UP

dari

untuk korsi

begini? !

Mahal

banget ! !
Pendjual:
Ini korsi bersedjarah!
Pernah djadi rebutan
pemimpin-2 politik !

(Widodo).
£
Tx

Sidin :
Nanti malam lihat di
Indra sadja !
Amat : Lihat di Rex sadja, lebih baik !

Sidin :

Lakonnja apa ?!

Amat:
nja,

Tidak
karena
tapi sebab: jang

semua

Jlakonnonton

17 tahun keatas !!

(Jukdul).
Pd

z

sebagai

MENGUTJAPKAN
SELAMAT
Tanda
Penghormatan kepada

DJALAN
“5 9
kakanda sekalijan:

R. SOEJONO

dan
:R. Adjeng

Sri SAIDA

“jang hendak Katakan
peladjarannja ke DEN HELDER
sebagai tjalon ADELBORST Angkatan Laut Bean
Indonesia.
Keluarga
dan
R. SOEGIJONO
R. Adjimg Toeti Soegijono
Faculteit
Hukum
Universiteit
Rechts Te School Djakarta.
3T
ai
Negeri ,,Gadjah Mada”
Jogjakarta
443-8

Ant UP dari Bombay.

Peladjaran dan batjoon Sek. Menengah
"TATA NEGARA INDONESIA"
Oleh:

tadi

sudah dimiliki kembali oleh pengusaha dulu, tentu kita akan
mengambil sikap jang tegas dan
akan mengikuti apa jang sudah
diputuskan oleh Pengurus Besar
Sarbupri, seperti jang terdjadi
dilain2 tempat. '
Maka satu2nja djalan untuk
menolong buruh kita itu, dalam
erapatnja Sarbupri tjabang Ke-

du jang

Kemis

terha-

Dipantai
timur, sekitar
hang, terdapat divisi2 ke-1

Pohang

da hari

sedang

antjaman

dap garis2 pertahanan Amerika.

me-

telah

RRT

perkebunan

jang

divisi ke-2 Utara te-

tap merupakan

nomor

diperiksa

pelari Sovjet telah mengalahkan
pelari Islandia — walaupun perbedaannja hanja sedikit sekali.
Pihak Islandia tidak memberi
tanda2 bahwa mereka akan mem
protes keputusan
tadi, dengan
demikian Sovjet menang
djuga:
tempo: 41.7 detik.

12 mil timur-laut Uihung,

sedangkan

potret2

tadi

teliti, untuk

15 tadi sudah sampai di Kusangdong,

supaja

lombaan

kan dari front Taegu kearah pan
tai timur.
Ada bukti2 bahwa
divisi ke-

ngambil keputusan untuk mendirikan korps kepolisian rakjat na
sional, demikian kata siaran ra-

Pemerintah

sak

dikerah

untuk

Kedu dinjatakan, bahwa Sarbu
pri daerah Kedu membantu
sepenuhnja
perdjuangan
buruh

penindjauan

sedang

sekeras2nja

Tanda solider thd buruh
tekstil.
Para pemimpin buruh di Bom
bay telah memerintahkan pemogokan umum satu » hari kepada
500.000 orang buruh pada indus
tri2 penting seluruh kota tsb pa

mengadakan

Utara

ke-12 Korea Utara dan 2 resimen lainnja.
Pihak Korea Utara berusaha

500.000 BURUH DIPERINTAHKAN MOGOK

Sarbupri

rupa2nja

Olahraga,

SOVJET UNI MENANG DALAM DEMI-FINALE 4x 100

-sekitar Pohang.
Djurubitjara
markas
besar
Djenderal
Mac Arthur mengumumkan,
bahwa
divisi
ke-15

Utara

bu-

ham.

Te

kemenangan seluruhnja.
Sebagai diketahui divisi ke 6
Utara itu pernah mendapat pukulan keras dari pasukan2 angkatan laut:dan infanteri Ameri

3 Divisi Korea

ketika

pir seluruhnja terdiri dari karet
seharga
3 djuta
pondsterling,
sedangkan bulan Djuni hanja 1.
djuta “pondsterling. Demikian me
nurut angka2 resmi perdagangan.

ke Pusan.

di-

Exsport

lan Djuli ke Sovjet Rusia

tara rakjat untuk mendapatkan

gerakanja

BANJAK.

lebih banjak.

dengan tiga buah medalh Meda
li itu diberikan
kepada komandan Bang
Ow Han, karena
ia
ten- telah memungkinkan bagi

ka dalam

senat,

KARET LEBIH

Dari Singapura Ant. UP: wartakan bahwa sedjak petjah perang Korea, Sovjet Rusia telah
membeli karet Malaya tiga kali

Po-

UNDANG2
ANTI SABOTASE.
“Dari Washington Ant.-Reuter

wartakan bahwa “Madjelis Rendah

BELI

sebelah timur. Mungkin pertem-

Radio Pyongyang
selandjutnja mengatakan, bahwa koman-

Amerika Serikat pada hari Rebo
jl tlh menjetudjui suatu rentja-

bahwa lebih 2.000 orang tentara

mengatakan,

telah tewas dim pertempuran dipantai sebelah timur
TaealkA
komunike tentara Kore
Korea. Kabar tsb diumumkan dlm
Utara jg disiarkan oleh radio Pyongyang dan dikutip di ToKio
hari Rebo jl.

sementara.

na undang2 utk memperkeras un

berikut:

luasnja

akan mengachiri pemogokan dari
124.000 buruh sebelum rentjana
undang2 ,,kembali kerdja”
jang
pada hari Selasa telah diadjukan
dalam sidang istimewa Madjelis
Rendah, djadi undang2. Hal jang
tidak memuaskan tadi ialah karena dalam rentjana undang2 tadi
tidak disebut2 soal “djam kerdja
40 djam seminggu, salah satu tun
tutan terpenting dalam sjarat2 un
tuk mengachiri pemogokan utk.

Utara

" Korea

tidak

jang

jang telah

titipkan dalam bank-bank tadi, sampai"
sekarang belum djuga dapat tukaran,
kalau ditanja paling banter tjuma di-

K. R. telah

Oleh. Sutoro pengurus perkebunan tsb kepada kita diterang-

Su-

orang lain, kedua pendjahat
ini lalu mentjium sepuas2- nja gadis
arti, kemudiP an mereka aa Denga diri.
Ta
Haa

landjut

atau

selesai latihan,

' dan ,,Rowoseneng”,
semua ada Ik. 1020 ha.

Atas, Karet, dimana
mengatjungkan piskearah Sumarti, gadipaksa supaja mepintu rumah.

K.

setelah

,Bondoredjo” ,,Karanggedung”
,Bandunggede”, ,,Tukbandun2”
aa ae
»Gabungan
Bo-

marti, bin Musa, dikampung

Duku
sambil
— tolnja
dis ini

Perche-

Perkebunan kopi letaknja didaerah kabupaten Temanggung:
»Bodjongredjo”

penggeledahan,

kerumah

&

diambil-

- erfpacht.

ke-

11.00

Djawatan

Di Wonosobo telah terdapat 3
tempat kebun teh milik
asing,
kebun ,,Bedakah” ,,Tambi” dan
»Tandjungsari” luasnja masing2
272,98 ha, 496.404 ha dan 345.42
ha, semuanja terdiri dari tanah

pre-

dulu Ik. djam

Ba

kan

kesannja

rampok.

Djakarta,

setjara

sc

tidak

dikebun2 teh dan kopi dalam daerah Kedu dan mendapat kesan-

pegawai satu djawatan ten
dikota

diadakan

tuk bagian latihan

Baru2

man dan bersendjata pistol,
jg mengaku dirinja sebagai
tara

ki-

Tuntutan

«

berpakaian

tahun

da, telah ambil keputusan

lesaikan

tara delegasi perdagangan Sovjet
dibawah pimpiman duta Sovjet di
Iran, Ivan Sachikov, dan PM Iran
Razmara telah diadakan di Teheran.
.

orang

tersebut

RAS.

Soa! milik asing lekas dise-

— Rundingan perdagangan an-

Dua

jang

akan diadakan suatu t es t:
&.
un“tuk kembali pada masjarakat ataw mer2 djadi pelopor transmigrasi untuk Sumatra. Mereka disana akan diberi tanah
seluas 5 ha. jang kini sedang dalam penjelidikan oleh 1 Kementerian
Pembangunan Masjarakat.

rea.

mau

kader

Selandjutnja

Djerman Timur telah memprotes
serangan2 pesawat2 terbang Amerika terhadap penduduk sipil Ko

Bukan

jang

|

wanan

legasi beberapa tahun lamanja.
— Hubungan antara
Inggris
dan Jugoslavia semakin baik.
Beberapa orang menteri dan pe
mimpin partai Buruh Inggris telah mengundjungi Jugoslavia da
lam musim panas ini, hal mana
dianggap sebagai tanda bahwa hu
bungan antara kedua negeri tadi
bertambah erat.
3

1

(Klaten)

an, selama dilatih mendapat uang saku
dan pakaian. Adapun tenasa2 guru un-

de

Demokrat

100 orang,

Wedi

osiapan).

Lebih

— Menteri luar negeri Sovjet Uni,
- Andrei Vishinsky, atau wakilnja,
Andrei Gromyko, mungkin akan
mengepalai delegasi Sovjet Uni ke
sidang Umum PBB, jang akan mu
lai bersidang dalam bulan Septem
ber.

Kristen

di

DENGAN UANG
SEMENTARA.

kan uangnja R. I, semua, karena untuk
daerah Klaten (entah daerah lainnja),
orang hanja diperbolehkan “ menukarkan paling banjak R. 6250, — dan daput
sukaran F. 50,—
Djadi siapa
jang
mempunjai uang R. I. lebih dari djumlah isb., hanja lalu menitipkan sadja
sisanja kedalam bank-bank.
-

KADER
PEMBANGUNAN
" MASJARAKAT.

Latihan

3 — Perlu diterangkan bahwa H. S.

Partai

di

telah disiapkan segala' sesuatunja.
Kader koperasi -administrasi dan perindustrian sebanjak
200 orang,
jang
akan dilatih di Solo (sedang dalam per-

: Ketua: Amarullah O. Lu(,Antara”)
wakil ketua :

—

terkemuka

ni

Me-

Gromyko telah memimpin

jang

Kader tani sebanjak
akan

Djafar (,,Antara”), sekretaris::
aa
. Sjamsudin Manan (Mimbar
mum), bendahari: Ani Irus Said
(Dunia Wanita), komisaris2: HE.
T. Parinduri (Mestika), Marzuki (Mimbar Umum), A. M. Karim (Waspada), A. Halim (Mim
.bar Umum) dan H. S. Lee (Suma
20. tia Times).

£

orang2

Didapat Kabar. bahwa Kement. Pem:
bangunan Masjarakat daerah Surakarta telah menerima “instruksi dari Kementerian untuk meanjiapkan 300 kader2 gedemobiliseerden untuk
dilatih
dalam bagian-2:

'Baru2 ini oleh para wartawan
Indonesia

dari

LATIHAN

W.'I. KRING MEDAN.

Wartawan

berbahasa

Magelang jang telah menandg tangani
ialah Residen Kedu Muritno Reksonegoro, Bupati Magelang R. Judodibroto
dan Wali kota R. Mukabar.
Gerakan pengumpulan penanda
ta| ngan dilakukan djuga dikalangan kaum
pedagang, golongan India dan Tionghoa.

Asia Tenggara.

telah
dilangsungkan
mendirikan Persatuan

kabar

Perdamaian Dunia di Magelang
jang
terdiri oleh “para pemuda, wanita, buruh dan tani.
Sampai sekarang djumlah buruh di Magelang seperti
dari
Djawatan Distribusi dll. jang
telah
menanda-tangani Ik. ada 1500
orang.

fensif jang besar untuk mengha-

di Medan
pertemuan

bekerdja

- Gerakan pengumpulan tanda tangan
jang dilakukan oleh Panitya Pembela

geri2 ,,Demokrasi”
seperti jang
5 telah dilakukan oleh Pakt Atlantik, disertai suatu organisasi of-

Pp.

surat

jang

tu

. GERAKAN PENGUMPULAN TANDA:
“TANGAN PERDAMATAN DUNTA.

sebelumnja untuk menghadapi ke

Lag

Indonesia

runan Tionghoa

dapat bergerak untuk menghada-'
pi agressi jang sekonjong2. Bila
hendak mengadakan
persiapan2

dapi agressi, demikian
der selandjutnja.

warga

RI.

tewas

malam Rebo jl. dari pemimpin2
Serikat Buruh Kereta Api Kana-

Sowokis diperuuahkan uang R. 1. ha:
rus ditukarkan dgn. uang RIS semen:
tara, rakzat (Can lebih? kaum — pedu-

Dikatakannja bahwa perang di
dgn.

UANG

: 00 Oranirteato ra Amerika
“20

Mr.

Iman

SUPOMO
Pi

Te

Diterbitkan oleh N. V. Badan Penerbit ,KEDAULATAN RAKJAT”
Tugu 42 Jogjakarta, dengan persetudjuan KEM. P. P. & K. RI.
Ukuran
131, X YfV9 em. — tebal 58 katja.

HARGA
Beli:

per ex. f. 4, — ongkos kirim f. 0,40

10. ex. — 25 ex. korting 2046
26 ex. — 50 ex. korting 2575
51 ex. keatas
korting 30x

PESANLAH
N.V.
TOKO

KONTAN PADA:
USAHA PENERBITAN
BUKU

KR?”

(ongkos

kirim

505)

idem

bebas ongkos kirim.

INDONESIA,
Patjinan 9 Jogia.
TUGU 42, Jogja.

.

un
“kliatan dan NAN sa
Dan lagi, andongnja lambat. Pun

-wara.

Ba

Daerah: Jukiakarsa te

lah diterima hasil2 pemungutan tanda“tangan “untuk »Pelarangan bonzatoom

kantor” telpon lambat, katanja.
Sebab dan membela Perdamaian” sedjumlah
ketika Sekretaris negara II Mr. Iskandar
14025 dari Sarekat Paruh di Jogjakarta.

minta pindahan telaon dari kamar jang'

PEGAWAI PERBURUHAN.
“Djadi Dr. Halim baik Tapi bmik
Nas: Pengawasan Perburutambah kenal Jogja dari dekat, tambah “han jang
diselenggarakan. -oleh
:kurang bentjinja. Apalagi -serta melihat 'Djawatan Pengawasan
Perburu| Jogja berdjuang dimasa pendudukan ser han Pusat di Jogjakarta, selama
.satu

kekamar

minggu

KURSUS

jang .ainnja, sudah 3

belum beres.

6 bulan, kemarin mengachiri pela

ta' melihat serangan 1 Maret 1949, serta
| tiap” Senen dan Kemis menemui Ba

— Sultan dikraton, suatu hal jang
masa

Malaria

itik di

bulan

bagian

Theorie, Mulai

September

ini

para

“djar dikirim ke daerah2

pendudukan.

: » Bukan sadja hidangan jang
“SN lezat, melainkan terutama:
YAI sumber kekuatan, karena

pela-

seluruh

. Achirnja benijinja berobah nak ka. “Indonesia, selama 3 bulan, guna
sih.
“mendjalankan studiepraktijk. Ber
“dasarkan “bahan2. pengetahuan
.Dan sebagai perdana menteri je dita
Republik Jogja, programnja ialah men. “dheorie dan praktijk
“itu- mereka

'

Sy , Japai

negara

kesatuan.

Benar2

aka

negara

“bagian berturut2 masuk R.I.
Negara Kesatuan sudah terbentuk

se

Dr. Halim jang
tidak menja

“

MALAM PERINGATAN
».» IRAMA TJITRA ”

Saka

i BERABE.

“5 Dua malam berturut2 jaitu nan
“ti dan besok malam di Kepatihan

N

akan dilangsungkan malam
.Tingatan oleh perkumpulan

a35
ap

'BEA.SISWA
UNTUK BELADJAR
DI INDONESIA DAN- DILUAR NEGERI.

sgnian

,,Irama

Tjitra”.

' Kementerian

untuk

—mengikuti

peladjaran

9G, T. SIEN
Botton

lama masa jang sama dengan lamanja
“ia

menuntut peladjaran

itu,

jaitu

jang

-

- akan ditetapkan dengar akte-notaris de-

tuk mengikuti peladjaran jang dimaksud.

Sjarat2 ini harus djuga dipenuhi oleh”
meminta bea-si

Skaa

. Kemarin

.

SPN.

TA

IT. TA! HENDAKI VACUUM
DEMOKRASI.

ungaran Pi NI,

Ba

Hakim

bali ke Jogja.

“#intahan
|

mendjalankan

sehari-hari

2.te

dengan

(kursi

B.

atjara

al. mengisi

Bali
kem

. tingral di Indonesia, tapi mung
dalam

waktu

lowongan

“

Akan menikah

E.

:

SOEKEMI
#5

“

DIDJUAL DGN. LEKAS
Sebuah

rumah

J. SOEDJIMIN
Pada tg. 4-9-1950.di
langgu. (Solo).

baru dengan

halaman compleet di kampung Kedawung Kulon Pa-

sar — Solo. .

“ Jang berkepentingan

berunding dengan

De-

5-9.

:

harap?

TAK ASING LAGI BABI TUAN2I

“Toko ,,DJAWA-TENGAH”

-

4

BINTANG
Penjakit
perempuan

Ta

BPENAru

03 Katon”

.c Menerima
pesanan
pembangunan.

yeni N 3
ANDAP0LA
2 BS

alat.

II Pekerdjaan tanggung' baik,
1 #ralus, dan harga melawan.
. Damailah ! Saksikan pada
alamat jang terkenal :
- Persatuan Tenaga Usaha
Dagang

Ketua

Santjoko,

ae

g : Magelang,

50.

SAN 2

'BOEKHOUDEN
Rombongan

baru

A
ke

|

XVII

GARA. Pendaftaran
“pada
"MITRA". — Bintaran We-

tan 11

sekarang ini,
jang pemuh persaingan sabun
kalah. Kasempuraa
menang dan jang tidak
tidak
otaknja
dan
sehat
tidak
jang badannja
mendapat tempat dalam dunia ini dan hanja
Orang jang bodoh menganggap kel:
napas.
pandai tentu mentjari obat guna menolong
lemah dan otaknja jang tidak kuat itu. Apa

413-8

:

TUT

DAGANG

- akan

SMOCETAR

agMaa

Purwosari 307 —

Solo, Pada

baru utk kursus2: PEGANG

tg.

BUKU B.

Pendaftaran dari sekarang.
Dt, 35, As MNEHTAR,

SmG

jang

BAGI

selainnja

disebabkan

“menderita

penjakit

bunga

jang

oleh

itu

lemah

rontok.

30 Djokfakarta.

oleh

bergerak, ks

kurang

kurang

KUAT

laju

dan

KONG

rupanja

LENG

PO

Orang jang sudah lama menikah dan tidak
bisa mendapat kembali tenaganja.
mempunjai anak, bisa mendapat putera djika memakai obat kuat ini, Orang

jang menikah terlalu dan mukanja putjat dan laju, setelah memakai obat kusta

HELMIGS

CHEMISCHE

Harap Sdr.2
ta, terutama Har
nja.

9-9.

dan dapat pula merasakan kenikmatan.

FABRIEKEN
—

N. V.

SURABAJA.

Hoofdagent: N.V. BANDEL MIJ.' KIAN GWAN

Sore:

4 —

T'

jang mempunjai kepentingan dengan partai kianggauta dan pengurus Tana
ma'lum adaSana Me
2 N. I. Tjabang Jogjakarta.

t

“ Retua : » A- G. SURIOKUSUMO.

Pengumuman N.V. ,OEPil"
Kepada

para pemegang

aandeel N.V. OEPII diharap dengan

sangat mendaftarkan setjara tulisan atau lesan.
a.

Nama

dan alamat lengkap.

b.

Besarnja aandeel.
' Verslag tentang N.V. OEPH dapat dioda dikantor N.V.
OEPIH djalan An
ai no. 40 tiap hari kantor pada djam
9 —.13.
A.n, Direksi N.V. OEPII.
39
WACHID
MUHARIE.

Pena

BARANG

:

S.M.A./B Negeri Jogjakarta,

PENGUMUMAN
Pendaftaran murid2 untuk kelas IT ditutup pada

-

NY. CHEMICALIENHANDEL ,TJIE MIN”
OBAT KUAT KONG LENG PO bisa didapat diseman toko
sean | 25 sebotol
ka

tanggal 8

September 1950.
Pengumuman

ttg. diterima/tidaknja:

1950 di S.M.A./B.

Menang

pada dingma

11 Sep-

man Jogjakarta.

6-9

-LENG PO, orang jang habis bersalin dan kehilangan banjak darah dan: tenaga,

kesegerannja

18512.

Dir.

orang

darah sehingga

semangatnja

OBAT

Pagi

tember

ini, orang jang sering keluron bisa kuat kandungannja dan bertambah ”darahnja
hingga lenjaplah segala penjakit itu,
“Djika meminum OBAT KUAT KONG

Ini 'bira mendapat kembali

ran)

WANITA,

KAUM

PENOLONG

wanits

Bartoyar

| Tiabang Jogjakarta.
Dipermaklumkan, bahwa -P.-N.-I. Tjabang Jogjakarta Saki
ts. I September 1950 akan membuka kantornja
“di: Tugu Kidul
dan hari LibuMinggu
(ketjuali.
hari
'tiap2
dibuka
Kantor
22.
no.

anak-ijutjunja.

dengan

gembira

BONGKARAN. No. 424446

Dijalan

mas.

tjap warna

hamil, orang perempuan terserang berbagai penjakit: djika memakai obat kuat

— dimulai 9 Sept. Dictaat gratis. Djuga akan dibuka kursus PEGANG BUKU NE-

(P. T, U. D.)

dik Kebonpolo No. 932.

5

ox

Na

Pengumuman
Partai Nasional Indonesia (P.N. 1

LENG Po

bisa menghilangkan semua penjakit dan penderitaan kaum wanita itu. Djika
meminum obat ini, orgng jang "“datang-bulannja tidak tjotjak dan menderita
penjahit keputihan bisa tjotjok datang-bulannja dan hilang penjakit keputihannja, orang jang tempat-peranakannja dingin bisa mendjadi hangat. tempat-perangkannja dan subyir telurja, orang “jang lemah dan kurang kebirahiannja bica
mendapat kembali napsunja- dan mendjadi laksana ramadja puteri. Pada wakta

2

|

di, .

je

"dan lain2j terutama “disebabkan

seolah-olah merupakan

2 Kia

ANILI BEKIN PAKEAN Ex

rumah tangga:

TER Ar Perkakas
be

barang2.

“3 « Him spodditds

kaum

PERAK,"

harga jang murah

Petjinan

LENG PO terbikin oleh Pabrik Helmig.

berkumpul" dengan

DJOKJA

dan matjem2 barang LUX.

menjenangken

PO adalah hasil penjeli- OBAT KUAT KONG LENG
dikan dsri APOTHEKER GC. BOSS, ahli obat bangsa Djer.
man dari pabrik kami, dan terbuat dari sari tambuhldep dan
bahan logam setjara modern.
:
5
| Kemandjaran obat ini sangat mengagumkan orang, maka dinamakan RADJA
AA Ra naa pikirannja, orang jang badannja dan semangatnja tidak sehat
bisa mendjadi penuh semangat, orang jang lagi beladjar “bisa memperoleh
hasil baik, orang jang lemah 'bisa berbirahi pula, orang jang tidak kuat berdjalan bisa berlari laksanasterbang, orang jang tidak bernapsu makan bisa bernapsu pola, orang jang kawin terlalu muda dan kehilangan. tenaganja bisa
mendjadi sehat dan segar pula, orang jang berusia landjut dan lemah bisa
mendapat kembali kesehatan dan kekuatannja, serta lebih landjut pula, nsis-

olaturaga

“Datangleh!
- Pesan

pelajan

Juwelier

orang perempuan:

KONG

aja wotuk

ing boru

KERADJINAN

bisa dapat beli dengan

- kah obat jang paling baik? Tidak lain, jaitu OBAT KUAT

« Kapi dan memuaskan

Singosaren-55 Solo.

dan

KONG

pat tertjapai”.
Dalam dunia
jang sempurna
rena itu orang
kuat tidak akan
bisa mengelah
-yu. Orang jang
badannja jang

singkat djuga

San bertolak ke Nederland.

'BANGKA-TINWERK,

“Selalu

pendapatan terbe
OBAT KUAT KONG LENG PO adalah
Obat kuat ini
sar dalam lapangan obat3-an diabad ke-20 ini.
obat kuat
merupakan
dan
adalah hasil penjelidikan ahli2,
pemuPara
kosong.
a
propagand
jang paling baik, Ini bukan
ini.
kuat
obat
annja
kemandjur
kan
kai dapat membukti
Djika suatu orang dapat mengerdjakan sesuatu jang besar
dan memikul kewadjiban jang berat, maka ini adalah karena
kekuatan otaknja dan kesehatan badannja. Pribahasa menga
takan: ,Ada badan jang sehat, sesuatu jang besar baru da

“Direktur Javasche Bank bersama Mr. Indrakusuma. Untuk se
mentara Mr. Indfakusuma akan
kin

. :

CADEAU .mitsalnja seperti,

Singosaren, |

'Intuk

Seperti diketahui, Lukman Ha
kim
telah
diangkat mendjadi

si dengan walikota.
. Dewan Pem. Kota jang diwakai oleh
Walikota ternjata menerima baik desa“kan P. NN.sl., tsb. dan menjanggupkan
“segera. La adakan.sidang D, P, R. ko--

buat

VULPENEN,

Untuk orang laki2: tjap warna perak.

keadaan.

berdasar . demokra-

.HORLOGE,

ma-

KUAT

OBAT

Menurut keterangan, ' Hakim

peme-

LUX

Solo.

2
bertolak ke Nederland dim
6 bulan atau lebih, tergantung

sebelum - D. P. R. baru
tersusun. D.
—P. R. jang lama harus tetap ada dengan

barang

masuk

7-9

di Surabaja.

tang dari beristirahat di
selama 3 hari dan kemarin

Kotapradja
Surakarta
karena - untuk
mendjaga djangan
sampai timbul
va.cuum demokrasi karena salah mentafsirkan tertang berlakunja Peraturan Pe
merintah no. 39 tahun 59 ialah tentang
| bentukan D. P- R2 daerah jang baru

jang

dji.

Lebih landjut dikabarkan, bah
wa Halim dan Hakim baru da-

selekasnja mengadukan sidang D. P. R.

B. E.-nja

Habiprojo,

malam - bekas

jaarmarkt

Perlu

RODHOMATUK

dengan diantar oleh Wa-

nonton

A

f 60.—
ongkos2

bulan diwaktu

likota Surabaja Dul Arnowo me

Solo pada

li

f 45—
3

|.

stem Piano
kota tambah

Terang

P.M. R.I. Dr. Halim dan Menteri
- Keuangan demisioner
Lukman

”30--8-50 jl. mendesak pada Dewan Pemerintah Kotapradja Surakarta
untuk

000

dulu

Pasar

Jogjakarta.

lam
djangan lupa
warung makan:

| HALIM DAN HAKIM LIHAT
| JAARMARKT.

luar.ne-

Tr

—

Djuga terima panggilan dari lain2 kota.
:
1 29.

-Selandjutnja dikabarkan, bah
wa segala sumbangan dapat diki
rimkan
kepada Bendahari2
t.
Rudjito (Dagen 72 Jogja), Dr.
Yap (Terban Taman Jogja) dan
kepada sk.2 Kedaulatan Rakjat
dan Nasional Jogja.

"ngan djangka waktu paling sedikit 3 tahun.
Sjarat2 untuk meminta Yan atrws ini
ialah: umur tidak Soleh lebih dari 23
tahun, tidak kawin, dan tjukup sehat ua-

: mereka

Ongkos
Diluar

28 ang-

. gauta.

Kulon

Ongkos stem Piano
Tentu datang di Solo

pada tis. 22-8 jl sebaniak f 82, 50
adalah dari
S.B. DPR Karang-

anjar jang berdjumlah

38 —

Magelang

— Sumbangan untuk fonds meringankan
penderitaan
rakjat
-Viet Minh jang dimuatidi ,,KR”

tamat dari peladjarannja

:

— PERHATIAN BESAR

Pianostemmer

$

diharuskan bekerdja pada pemerintah se-

B

RS M09-220-R

'di akademi dan perguruan2 tinggi vak2

ka jang telah

a

Peringa-

tan.

lainnja, baik untuk di Indonesia mau”
pun luar negeri.
:
Mengenai bea-siswa untuk beladjar di
Indonesia a.l. ditetapkan, bahwa. mere-

SEHAT
KUAT

DAR

peKe-

tan akan diramaikan dengan hi:dangan: tari2an. Kepada para pe
PPK di Djakarta menonton diberi kesempatan untuk
bahwa
akan
diberikan “membeli buku atjara / Peringa-

ngumumkan,
bea-siswa2

X4) PEMUDA
S RAKJAT

telah” tersedia.

| karang dengan Djakarta sebagai ibukota.'
Dan Jogja. Kama diadi ibukota datrah
istimewa.
Mudah2an
Hina Tana

Blue Band.

dapat ketentuan dalam udji

an penghabisan lulus atau tidak“nja guna meperoleh djabatan jg.

S. M.A./BI.

LELAKI atau PEREMPUAN2!
SAJEMBARA jang “diadakan

nebak lelaki. atau perempuankah
Igu

lagi-itu,

peratursn2nja

PAGI”3 September
Djadi peminat
tikan pengumuman
ber 1950.,
.

baru

oleh

,,Minggu

anak Bu
akan

Pagi”

Karno

dimuat

untuk me-

beberapa ming-

dalam

» MINGGU

1950.
jang akan turut menebak, Maak
ag Minggu Pagi” penerbitan

memperha3 Septem-

