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VI.

mana

ul tekanan

rapun akan

sa

diawasi?

Tn

Doktor Vincent Schaeffer

bantu

wah

5

Doktor Schaeffer tsb. sekarang ini sedang sibuk me-

- Kesukaran Praktis
| “Negara

kesatuan jang telah didirikan
dengan “banjak pengorbanan jang semua
nje telah iehlas diberikan, karena kein-

persediaan

sar2 lagi terhadap
Serangan2

itu dilakukan

oleh

13 Korea Utara.

jung mengenai penggabungan kementeri

2 minggu berusaha

in2 RI. dari Jogja ke Djakarta!
Ini sungguh bukan
suatu soal jang

ka disebelah utara Taegu.

so

ini

retel ada. Dan oleh karenanja harus be
t

il

1

kite

3

hit

ja.

ja

.

&
| Haris kita akui, sedjak R.LS. berdiri,

tidaklah RLLS. itu populer dimata orang
| Republik jang semuanja

berkihlat

kepa

da Jogja, walaupun R.I. ketika itu sudah
turun

deradjatnja

djadi negara

Lebih tinggi deradjat RS.
oa

bagian.

menurut

dan hukum, dam menurut

keku

» tetapi tetap RI. Jogja dipan

zs
Ss

s

“pusaka, jg oleh perdjala
terpaksa harus melederadjatnja sebagai negara jang

berdaulat didalam perganlan interrasiona.

Sebaliknja R.LS. dirasakannja sebagai
Ya
suatu bentuk negara jang oleh pa
“aran dipaksakan kepada Kita
Ini tentu sentimen belaka. Take
damar: diramakan seliat.

Kalau

tidak

tempo hari RL harus

turun

deradjat dan kita semua Harus bernaung

dibawah pandji? R.LS, ita bukti bahwa
perdjuangan kita barg sampai sekian
1 sadjalah kesanggupannja, waktu itu.
Dan selandjutnja, via RIS, itu kita

semua telah melandjutkan

perdjoangan

untuk mentjapai negara kesatuan seperti

| jang selalu kita idam-idamikan.
Negara Kesatuan itu sekarang telah
'tertjapai. Dan apa tjita2 jang sudah ber

| udjad itu akan harus gojah, karena soal

soal pangkat, gadji dar perumahan?
ai sungguh suatu soal jang sangat

pr

RI

nrobos garis2

hendak

me-

kt

Tetapi baiklah kita lihat benar2. Kalau
| tempo bari ada pegawai? RI. jang dipin
dahikan ke Djakarta lantas barus. menda
“patkan kenaikan pangkat dan gadji jang

.bataljon pasukan

Satu

Utara kelihatan

Waegwan. Pasukan2 Utara lain:
nja kelihatan bergerak dari sebe-

lah utara. Ketika tembakan2

Uta

ra makin dahsjat terhadap
djatan raja Tabugong-Taegu disekitar garis pertempuran
Chilgok,
pasukan2 Amerika minta bantuan angkatan udara.
14 pesawat pengebom dan pem

buru sebentar sebelum petang tetah terbang sampai diatas daerah
tsb. tetapi belunr diketahut ter:
tang hasilnja.
Selain.ita dikabarkan 16 pesawat pemburu pengebom Amerika
sore itu telah melepaskan
tembakan2
terhadap
Pemusatan
2.000 orang pasukan Utara sebe-

lah barat Changyong.
Serangan
itu telah dapat menghapuskan an
tjaman langsung terhadap kedudukan2 pasukan2 Amerika di dae
rah tu.

Dikabarkan pula pasukan2 Uta
ra memusatkan kekuatannja di
sebelah

paling utara dan

selatan

dari garis sungai Naktong.
Komunike
AFP

dari

Paris

- Utara.

kabarkan,

ra-

dio Moskow tadi malam jang menjiarkan

komunike

katakan,

Bahwa

Korea

Utara,

satuan2

tentara

Korea Utara jang telah mendudu
ki Anggani terus melakukan ge-

rakan2nja menudju ke Selatatt, se
kalipun menghadapi perlawanan
kuat dari tentara Selatan. Ant.
OP.
2

Radio Pyongyang

mengatakan

peda mendapet

pada hari Minggu bahwa tenta-

“rumah jang bagus! Ketika itu kita ichla:
melihat ity semua, malah senang, sebab
kita tahu, kenaikaw gadji dan pangkat
serta rumah baik itu semuanja peria.

ra Korea Utara telah merebut la

Inar

biasa, dan aras

agar orang? RI djangaw tidak terpan| dang oteli arang? bekas pegawai HindiaBelanda. '
LL sekarang harus
Serta. sepak:

pangan-udara

Pohang.

Menu-

rut sebuah komunike tentara Ko-

rea Utara jang dikeluarkan

ke-

tika Minggu

Ko-

»agi, pasukan2

rea Utara jang telah berhasil me

“rebut lapangan-terbang
Pohang
itu kini meneruskan serangannja
jang dengan
| bergabung dengan pegawai M.Si, agak. «terhadap ,,musuh
mati2Zan
mempertahankan
dari ke
leakam
itu,
hari
tempe
san
uja keichla
dudukan2nja
didaerah2
pegunug
sekaran
baru
jang
mereka?
njap, kalau

|
te

ini akan harus pindah ke Djakarta, akan

| kalah pangkat, gadji dan rumah: oleh. jz.

| sudah kita lepaskan tempo hari untuk
menjiapkan

gd

satuan jang sudah bersama-sama. kita
dirikan itu. Sebab keadaannja lantas se

akan-akan kita herebut bagian uang
tere jang bersama-sama

|

Kita

bedi

todan

peroleh prijanja.
Mudah-mudahan
Tn

ba

ngan sekitarnja”.. Komunike

ter

sebut mengatakan pula bahwa Ie
bih dari 200 (ae
musuh te-

10

tan

DIPISI

UTK.

Panitya

. Senat Tom

EROPA?

Hubungan

Connally

Ea

Kema- |

rin dulu sebelum menteri2 L. N.:
3-Besar Inggeris, Perantjis Ame

Sahfuan Gatam, dari Kementerian Perhubungan hari Achad jl.
stelah bertolak dengan pesawat
terbang ke Montreal Kanada un-

tuk

mempeladjari

soal2 pener-

bangan nasional dalam hubungan
Internasional. Ia akan tinggal Ik.
4 bulan di Kanada untuk mengikuti atjara pendidikan jang ke-4
dari ICAO jg akan dimulai tg 18
September jad. ini di Montreal.
3
Ant.

ORANG
TJEKO DIPENrika mengadakan
konperensinja,
PENDJARAKAN.
di New York mengatakan, AmeTuduhan: Sabotase dil.
Dua orang pemilik rumah perika ta' akan kirim lebih banjak
nginapan telah didjatuhi hukumlagi tentaranja ke Eropa sebelum
an pendjara
seumur hidup,
semendapat kemenangan dalam pe- dangkan 14 orang lainnja dipenperangan di Korea.
djara antara 1 sampai 25 tahun,
Kalangan militer Amerika jang
di Suitavy, Meravia, ketika hari
mengetahui menerangkan, bahwa Saptu.
tentara Amerika akan dikirimkan
Morika
dituduh telah melakuke Eropa mungkin sedjumlah 1G| kan sabotase, perbuatan terror,
dipisi ditahun jad. Kekuatan ten- | membantu orang2 Tjeko melari-

taranja di Djerman

16

Barat dewa. Tikan

sa ini I dipisi sedjumlah 750
bir orang. Ant. UP:

diri dari tanah airnja

dan

tis ,jmentjoba. membunuh
pemimpin?
Komunis. — Ant. UP.

Kementerian Dalam Negeri »

Jogja

djamin

.Bukan sentimen, tapi realiteit.
Kalau pindah ke Djakarta.
bagaimana bisa bekerdja dengan se

baik2nja: rumah tidak ada. Djadi

buat sementara sangat bidjaksana, apabila Kementerian Dalam
Negeri ditempatkan di Jogja”, de
mikian kalangan
jang berdekatan dengan kementerian tsb. ke-

pada wartawan KR.
Rumah disediakan di Jogja.
Dikatakan lebih landjut, bahwa di Jogja sudah
tersedia rumah2 bagi para pegawai kemen
terian dalam negeri, kapan sadja
mereka datang
dari Djakarta.
Dan semua bisa dapat rumah.

300.

400 — 700.

Pertanjaan, berapa djumlah pe
gawai kementerian
itu di Jogja
dan Djakarta
didjawab, bahwa
di Jogja ada 300 orang pegawai.

Dan-di Djakarta 400 orang: djadi semud 700 orang.
,Sebetulnja tidak berapa banjak buat satu kementerian jang
begitu Juas dan banjak tjabang2

pekerdjaan,

kalau dibandingkan

umpamanja dengan pegawai komisariat agung Indonesia di Den

Haag jang berdjumlah tidak kurang dari pada 1200 arang”, kata kalangan itu.
Selandjutnja

Bisa tenang.
dikatakan, bah-

rumah

wa di Jogja bisa tenang beker
dja, kalau dibandingkan dengan
suasana

Ujakarta

ternasional
Kementerian

adalah untuk

jang

serba

Dalam

in-

Negeri

mengadakan

kon-

solidasi dan memperkuat alat pe
merintahan.
Sedang untuk kepentingan menteri sendiri, dapat sewaktu2 ber
tolak ke Djakarta djika diperlukan, umpamanja menghadiri
sidang kabinet.
' Pegawai2 jang
sekarang ada
disana masih banjak jang belum
punja rumah. Apalagi kalau datang lagi nanti dari Jogja.

SARTONO
- HARUS
Mengenai
toro sebagai
mentara,

PALING SEDIKIT
NON-ACTIEF.
kedudukan Mr. SarKetua D. P. R. se-

Mr.

Moh.

Yamin

sesuatu

kebiaKetua

negara

maka

tidak boleh duduk sebagai pihak
jang beroposisi. Karena Mr. Sartdno kini adalah anggota Dewan
Partai P. N. I. jang beroposisi sekarang

ini, maka

paling

soal ini sil

djad:

sidang kabinet

jarg

3. H:.

Siauw

Giok

Tjan:

Kalau penjelesaian Sarbupri gagaal
prestige pemerintah jatuh.
:
ber
Menjelesaikan soal. pemagokan pada perkebunan? partikelir" jang telah
langsung: sekian: lamanja itu, pmrintah herus bisa memaksa kaum ondermemers,
agar suka menerima tuntutan .,Sarbupri”. Apalagi kalau mengingat bahwa bukan
tiwantan Sarbupri itu, melainkan
sadja perkebunan pemerintah telah menerima

sedikit

ia harus non-aktip didalam Partainja. RD.

Giok
,pemerintah sendiri suka menerima tuntutan tsb. Pemikian kata Siam
Tjan wakil minariteit dalam DPR kepada wartavan "KR? ketika in akan berang:
kat ke Dijakarta Senin siang:
Ujika toh sada
fittak ondermemers.
Pertanjaan arideikata pemerintah. gagai
usahanjs didjawah aleh Siamw, itu ber
membengkang: da pemerintah tidak
bisa memakea
Sifiak
ondernomers.
arti prestige mernerimtah djatuh. Sebab
barangkali "Parindra” sendiri dimana
dalam hal ini terang, fihak ondernemers
telah ,membengkang”. Karenanja, kepe' Menteri Perbraruhan IR.P, Suroso mer
diadi ketuanja, tidak akan menjetadiui.
da mereka momerintah herus memundjuk
Kata selandjutuja. pemerintah
harus
kan sikapnja jang tegas.

segera “membikin undang2 sosial jang
berarti melindungi? kaum buruh.
Dakar persetudjuan KMB ada disebut
kan, bahwa pengembalian oriderneming2
kepada pemiliknya, pemerintah dapat me
muntut djaminan2 sosial kepada ondernc

mers untuk melindungi buruhnja.
sempatan

itu harus dipergunakan

pemerintah. Djalannja galah: dengan
ngadakaw undang? sosial.

dengar

Mengenai

soal tsb.

dengan

Ke
oleh

me

lam

organi-

Bengawan

Solo

Pertahanan

akan berakihat

at

pemogokan

sepeti

saka

Selama pemogokan tidak terdjadi
apa-apa.

a.i. Dr. Ha-

Selandjutnja pihak pengusaha
bahwa kekebun menerangkan
bun ini adalah milik Missie dan

lim akan berkundjung ke Makassar untuk 2 hari lamanja.
Kundjungan ini adalah sesuai dengan
rentjana penindjauan kedaerah2
dimana Halim akan mengadakan
perkenalan dengan komandan2
tentara ditempat2. Sesudah ke In

Kedudukan

ia bersedia

kata

Berhubung dgn. kemungkinan
akam diangkatnja Drs. Moh. Hat:
ta mendjadi Wakil Presiden P.
M. Natsir menerangkan,
bahwa
soal itu terserah kpd. Parlemen.
Pengangkatan
Hatta
mendjadi

Lo.

19 SEPT. KETERANGAN
NATSIR DLM. PARLEMEN.
Sementara

di Djakarta mengumumkan bahwa Parlemen Sementara Negara

Kesatuan besok tg. 18 Sept. ini
akan mengadakan

tuk

menentukan

sidangnja un-

atjara

sidang2

selandjutnja. Esok harinja tg. 19
Sept. PM Moh. Natsir akan mem
beri keterangannja tentang pro-

gram Kabinet. Tg 25 dan 26 Sept
akan diadakan pemandangan umum terhadap
sir.
— RD.

keterangan

Nat-

KABINET NATSIR DAN
KONPERENSI UNI.
Dikabarkan dari Djakarta, bah
wa Kabinet Natsir dalam salah
satu sidangnja jad. akan membitjarakan soal jg bersangkutan de-

tang soal Irian,
Sementara itu dari Den Haag

Natsir

rerisi Interparlementer Indonesia:
Belanda chusus mengenai Irian.
Dikatakan, bahwa djika ini terdjadi, maka konperensi ini akan
diadakan bersama2 dengan Konperensi Menteri Unie jg akan dilangsungkan pada bulan Oktober
jad. & RD.

Wakil Presiden
akan dilakukan
oleh Presiden atas pertimbangan
Parlemen. RD.

DPR

mengabulkan tuntu-

tan buruhnja asal sadja dari pihak AES menuruti tuntutan Sarbupri.

Hatta ditongan

parlemen,

Sekretariaat

kesatuan Re-

BURUH
KEBUN
RONOSENENG SOLIDER.
Pada tg. 9 Sept. jl. Sobsi Magelang telah mengadakan penindjauan ditempat pemogokan bu-.
ruh Kebun Ronoseneng Temanggung, sebagai pernjataan solider
terhadap tuntutan
PP Sarbupri
Niti,
kepada pengusaha Kebun.
Ketua ranting
Sarbupri Kebun
Ronoseneng menerangkan kepada KR" bahwa pemogokan itu
telah dimulai pada tg. 5 Sept. jl.

MENTERI HALIM KE
MAKASSAR.
Besok hari Rebo tg. 13 Sept.
Menteri

kabinet negara

publik Indonesia jang pertama.

Solo didirikan Sekolah Angkatan
Laut dibawah pimpinan Mangunsaputrao. Sampai sekarang telah
“mendaftarkan diri Ik. 130 orang
untuk mengikuti peladjarans-itu.
Kabarnja Kementerian PP & K
telah memberi idzin untuk mendirikan sekolahan tsb.

ngan Konperensi Menteri2 Unie

dir dengan tidak disertai undang? sosial.

bentuknja

di

jad. mengenai persengketaan ten-

Siauw, kalau

GUIRINO — NATSIR.
Presiden Pilippina, Ouirino mengirimkan kawat jang berisikan utfapan selamat kepada P.M. Moh. Natsir akan ter-

DITEPI BENGAWAN
SOLO.
ditepi

orang. De

ngan demikian
maka di
Kedu
terdapat kelebihan sisa sebanjak
Ik. 2509 orang.

Didapat kabar dari sumber jg
mengetahui, bahwa tidak lama

lagi

KEMATIAN

sedang jang mati 2818

parlemen.

ALRI

DAN

Dari jang
berwadjib didapat
kabar,
bahwa
didaerah
Kedu
telah tertjatat penduduk banjaknja Ik 2519728 orang,
dan dari
djumlah tsb. dalam
tahun
1950
sampai bulan Juni jl tertjatat banjaknja kelahiran 5327 anak baji,

sasinja, jaitw bahwa
soal Irian
djangan sampai diserahkan kepada PBB sebagaimana jg telah diandjurkannja kepada fraksi2 da-

tah terlaribat menadjakan rentjana- ur
dang? sosial kepada DPR fihak oppasant
akar mengambil initistief.
Achirnja Siauw Giok Tjar menjatakan.
bahwa pengembalian perkebuanu part

kata

KELAHIRAN

Pimpinan

pendirian

|

RD.

Pusat Perdjuangan
Irian atas
pertanjaan. ,,Antara” menerangkan bahwa pendirian itu ada jang
sesuai

begitu tuntutan Indonesia dapat

donesia Timur,
mungkin Halim
djuga segera mengundjungi Kali:
mantan, Sumatera dll. Akan ikut
serta Menteri Sosial baru F. Harjadi untuk melakukan timbangterima dengan kabinet Putuhena.

adjukan kepada PBB, Indonesia
tidak dapat mengharapkan bantuan jg tjukup, Yareng negara?
dominion ,,kulit putih” akan mem
bantu Belanda dan Australia.
Mengenai soal Irian itu pada
tg. 6 September jl. telah diadakan pembitjaraan informil antara
komisaris tinggi Mr. Roem, menteri luar negeri Pakistan Zafrullah Khan dan menteri luar negeri
Belanda Stikker di Den Haag.

pemerin

Mungkin,

Australia

ditjapai persetudjuan, Sebaiknja soal Irian

me-

ngatakan, bahwa menurut
saan Internasional, maka

Parlemen

dapat

nal sekarang djika soal Irian di-

KE MONTREAL.

was atau luka2 dan 300 serdadu
lainnja dapat ditawan dalam per
tempuran2 didaerah Pohang. Ant
UP.

dan

Seterusnja disebutkan
bahwa
melihat gelagat dunia internasio-

oleh angin tofan.

kei

kata tidak

dipertangguhkan, supaja
tetap dipertahankan.

Kalau

penghapusan R.LS.

N demikian, ketenteraman djiwa tidak akan
| terdapat dalani kementerian? negara: ke1 Sa

dari divisi kavaleri

Andai

menerangkan,

harta-benda jang disebabkan

tembakan2

pertahanan: Ameri-

bergerak menudju ke podjok garis pertahanan kavaleri ke i dari
dan perumahan belaka.
djuga,

besar

melepaskan

Ia

bahwa ahli2 sardjana telah
mempunjai
harapan
akan
sanggup mengurangkan kerusakan2 kepada panen dan

kota tsb.

Kedua divisi tsb. telah lebih dari

pangkat, gadji,

mulai

tertentu.

Amerika, 4Y, mil sebelah. utara Taegu. Pasukan2 Utara tampakdi daerah tsb. untuk serangan2 be
nja mengadakan persiapan2

rang ini menghadapi kesukaran jg sung:
guh sangat progaisck: Jaitu, kesukaran

''Fetapi bagaimanapun

Oo

djalan

sore

divisi ke 1 dan

ada hubungannja dengan soal? ideologie '
- jang luhur. Melainkan hanja nrengensi

£

hebat terhadap.

Minggu

sjafan akan tjita? besar, pada saat seks

tinggi letaknja, karena sedikitpun tidak

Aa

Utara

me-

untuk

mengambil air hudjan dgn
| semau-maunja dari awan2 jg

' Tembakan seru terhadap
- Tabugong- Taegu
Pasukan2

penjelidikan

kemungkinan

Bld

Dari pembantunja di Pakistan,
Pusat Badan
Beranak an
Irian Jogja mendapat kabar, bahwa sikap Pakistan terhadap masalah Irian adalah sbb: Senantiasa akan bersimpati kepada Indohesia dan menjokong tuntutan tsb. dan seberapa boleh ditjari perssetudjuan antara Belanda dan Indonesia dalam konperensi tentang Irian nanti, meskipun Indonesia
harus
memberi
kondisi,

nia ini.

ngadakan

PBB!

Karena negara2 ,Kulit Putih" akan

mengandjurkan, supaja PBB
mentjoba untuk mengawasi
tekanan udara diseluruh du-

ngenai

djangan masuk

,

KABINET

NATSIR

PERKE-

Pagi ini mulai djam 10.00 dx
gedung Dewan Menteri
di Pedjambon Kabinet Natsir akan me

ngadakan pertemuan perkenalan
dengan Corps Dip
dan
UNCI, jg akan dikundjunt pula

oleh pembesar2
lainnja. — RD.

sipil dan militer

ANGGAUTA2 D. PB. R BERANGKAT.
Untuk menjiapkan sidang D.
P. R. jang biasanja didahului oleh pertemuan anggota2 fraksi,
kemarin

telah

berangkat

dari

Jogja anggauta2 Mr. Tambunan,
#Siauw Giok Tjan dan Njonjah

“Mudigdo.

KONPERENSI INSPEKTUR2
PENGADJARAN.
“
Kemaren di Djokja telah dilang

sungkam
djawatan

dikabarkan, bahwa
Mr. Moh.
Roem jg kini masih mendjabat
Komisaris Tinggi Indonesia di
Nederland tlh menjatakan perse-

pendidikan

tudjuannja djika diadakan konpe-

djaan.

konpererisi
inspektur?
pengadjarati bagian

an

Djawa-Madura.
Diantaranjan

ra2 meleksanal

seluruh

Cc

Pama

:

api

(MEDAULATAN
Ditjari: : #eotang

—

RP

akantan denda Aa

2

wanpan
Pimpinan

Buruh

, Panti

ketua
| Abidin
-menjatakan, bhw .,Par-

mendjumpai
murni?”

20

| jang berkedudukan baik, kata be

Kivian,

ebur negara bagian Kroatia.

2
PA

dari Zagreb,

“rita jang diterima

ats: dari itu . »Par- ! pro-Sovjet.

“Diantara orang2 jang
telah
ditangkap ketika hari Saptu itu,

jui na

An

N nabhann

boa

te

Djustru nama per: lihan hing:

Brkic,

Dushna,

. terdapat

:

Bg Abidin.

Jawaharlal

harusnja penierintah tdak » » ri lainnja.
dikeluarkan — dari
-menjelesaikan pekerdjaan 3 Mereka
.medan tidak dipers
Komunis
haru
Partai
tetapi
dapi,
“diha
bolehkan lagi mendjabat dalam
pemerintahan. (Ant, UP.).

tantatan Sarbupri,
Mengenai
— Abidin mengatakan, ,,Partai Bu-

MINGGU
—'LUKMAN Ta
YINIKE NEDERLAND.
Sabtu sore bersama2, dengan

Natsir tiba di-

P. M.

gauta direksi Javase Bank.

“Menurut keterangan jang kita
| dapat Mr. Lukman Hakim akan
| berangkat ke Nederland minggu
ini untuk mempeladjari keadaan
'
Tepian jae Bank ah

|

Pada

tg 1 Mei

1950

beri Japoran dinas.

: Ananta menjatakan, hakya be
mar ia sudah 3 bulan diperbantu
kan oleh Kempen RIS kepada

(Menteri Penerangan N. 1. T. “buat
menjam

bantuan dan

memberi

Kem-

ja dalam milikwidir

pen N.ILT mendjadi Djawatan Pe-

.
| nerangan propensinga
n

Ananta, ke
|. Menurut ketera
erangan
Pen
.
Kem
ga2
| kuatan tena

| NIT belum bisa mengimbangi ben
tukan suatu Djawatan Penerangan
£

Republik

ensi

Indonesia.

. Daptkartpan perlu diperbantukan banjak tenaga2 dari mereka

| jang sudah

berpengalaman.

3

PEKERDJA MACLAINE WATS
ON & CO MOGOK.

350 orang pekerdja Maclaine

meletakkan

peker-

annja. Pemogokan ini disebab-

'untutan Hadiah
para pekerdjanja,
pagi
srhatikan dan: tidak

BURUH,

Presiden

me-

dan

menemui

dan

njurati formateur Natsir dengan
mengusulkan tjalon2 Menteri un-

jaitu
BURUH,
PARTAI
tuk
Perburuh
Menteri
untuk
Sarojo
an,

Prof.

Abidin

StM.

Lebaran
tidak didipenuhi

Partai sama sekali tidak ada.
Aneta:
Dengan
perantaraan

esdr. Sarojo telah mengumumkan,
kedudukannja

Mulai tanggal 29 Agustus

se-

bagai wakil Ketua PARTAI BURUH, bahwa PARTAI BURUH
telah menjetudjui program KabiPartai belum

Padahal Dewan

menentukan sikap terhadap program itu dan Surojo. sekali-kali

PARTAI
baikan Wakil Ketua
BURUH.
Kesemua tindakan “Sarbjo itu
tidak sah dan sangat mengatjauBUkan kalangan PARTAI
Dewan
maka
'
“mendapat persetudjuan “antara RUH. Karena itu
nan Per-: Partai PARTAI BURUH dalam
— PERBUPPI Ta
sampai sekarang, seluruh: buruh
1 perkebunan jang tergabung | pa“da PERBUPPI, tetap mendjalankan pemogokannja sebelum ada

rapatnja tanggal

kebunan.

10

mewa

i

kedalam

..

3

- Begog

Gundul beli kawan”

kepada

Filipina

dan

Timur

September

dia

sedang

menundukkan

kepa-

lanja dimuka Ka'bah, sedang matanja
'berlinang-linang dan air matanja meleleh dipipinja, ditangannja
tergenggam

Kitab Sutji Al Our'an. ............
Abdul Wachid Hasjim adalah ?alim
Djuga pandai dadalam soal agama.
lanr

arusan

pemerintahan

dan

kemili-

Oleh karena itu menurut Rusk

bantuan ECA harus diperkuat se
tesuai dengan putusan2-jang
lah ditjapai
oleh missi Griffins
untuk

mentjari

penjelesaian

se-

tjepat2nja dalam kesukaran2 eko

nomi dan keuangan Filipina, dan
Bank
dengan pindjaman2 dari
pindjasebagai
Import-Export
100 djuta dollar
man sedjumlah
jang baru2 ini diberikan kepada
Indonesia. Ant. AFP,

.

Inggeris jang

— Dari sumber

mengetahui dapat diketahui disini, bahwa Inggeris akan menjokong pentjalonan Turki untuk
djadi anggota Dewan Keamanan

(kedua2nja dari golongan Arab),

Kobatis (golongan: Tionghoa),
P.P.P. Beres dan P.P.B.K. (kes
dua2nja kepunjaan golongan In'donesia), di Solo telah dirikan Ba
tik Board NN
Maksudnja: 1. membimbing perSesadeian batik,
kembangan
(dan memperkokoh
ihara
2. memel

“kehidupan organisasi batik tersusun kooperatip dan 3.”menjalurkan
tik.

djalannja

Pengurus

atas

ketua

(Perbagas),

perdagangan

Batik

ba-

Board terdiri

Abdullah - Sjahbal
penulis

Hendrosu-

SO

|

Sehabis

'itu.

perang

ia

pertama sebagai sekretaris residen Ma
kasar, kemudian sebagai konsulem dagang di Ambon 1947 ia wakil dari NIT
di Djakarta dan pada 1948 ia diangkat

pergi ke konperensi perdagangan internasionsi Havana sebagai wakil ketua de-

legasi

Diachir buien Okto-

Belanda.

ber 1947 ia kundjungi negeri | Belanda
uatuk
bersama mr. Van Hoogstraten
pem:
l
mengena
n
rundinga
an
mengadak
bangunan

dari

Indonesia.

1

Ta pun duduk dalam delegasi BFO ke
Setelah- terdjadi
KMB di Den Haag.
bulan
diachir
an
penjerahan kedaulat
Desember 1949. ia mendjadi ketua Senat RIS.
Lahir tanggal 28Mr. Tandiono Manu.
Masuk HIS di
6-1913 di Banjuwangi.
di Surabaja, AMS di
Djember, MULO

Bandung dan Sekolah Kehakiman Ting:
Tammat ditahun 1941.
gi di Djakarta.
Waktu mudanja anggauta ,,Jong Java” kemudian ,JIndonesia Muda”. 1942
Djawatan
ia mendjadi adj. inspecteur
1943
Djanuari”
bulan
Dalam.
Padjak,
bekerdja pada Djawatan Kehakiman di
1944 djadi hakim pada PeSemarang.
ngadilan Negeri di Jogjakarta sampai
achir Desember 1946. Pada bulan April
- 1947 djadi residen
Bodjonegoro sampai
Pada bin April
achir Desember 1946.

(kalan Abdul Wachid Hasjim berpi: hadlirin terpikat karena mutunja
jang tinggi dan dalam kupasannja. Ka:
.dang-kadang tertjampur lelutjon
jang
| sedap. Tulisan-tulisannja hampir seru-

1947 djadi residen

Beberapa kebun teh dan kopi
didaerah Kedu kini telah diminta

kembali oleh milik asing, jaitu ke
bun teh Tandjungsari Tambi dan
Bedakan, ketiganja dari
Bagelensche thee en kina Maatschap
py, kebun kopi Bodjongredjo da
ri Semarangsche
Administratie
My, kebun kopi Kaligintung da
ri Sin Wie Kongsi dan kebun ko
pi Tukbandung dari Mr Terwan,
sedang kebun kopi
Bandaredjo
My
dari Badar Alam Cultuur
akan ditindjau oleh pihak jg punja pada hari ini. Berkenaan de
ngan penjelesaian milik asing itu,
besok tg 18-9 jad. Pengembalian

akan

ra Tan Wie Gan (Kobatis), pem
bantu2 Juslam Badres (P.B. AS.)
dan Abdullah Fakih (P.P.B.K.).
Berhubung dengan adanja peraturan pemerintah mengenai pen
(midjualan bebas bahan batik
dijang
seperti
ics)
cambr
salnja.
djalankan sekarang ini oleh board
dipandang. sangat “mempengaruhi
djalannja
dan menggontjangkan
jang
batik
ri
n
indust
pertumbuha
akibat
akan
“meras
masih
kini
clash kedua, maka untuk mengitu,
segala kesulitan
hindarkan
akan

mengirim

batik

board

karta

guna mengatasi

dele-.

gasi keinstansi berwadjib di Dja-

jang mengenai soal tsb.

kesulitan2

Umum

beberapa Dewan

dari

sdr.

Mengenai

dan Anggauta2

Sidik

Djojosukarto.

soal pembentukan

Ka-

binet jang bl. rapat berpendapat,
bahwa terdapat kesimpulan bah-

wa formateur

mendapat

tekanan

berat baik dari dalam ' maupun
dari luar partainja
sendiri." Disesalkan,

bentuk

achir Des. 1949. 'Djamuari 1950 wakil
Timur
dan
dapat
gupernur
Djawa
2
kesulitan
ikan
menjelesa
“untuk
tugas
Jang paling achir
di Djawa Timur.
ia duduk sebagai menteri perdagangan
Hadan perindustrian dalam kabinet
lim

dari

Republik

dalam,

bahwa

formateur

mem

kabinet

dengan

tidak

Indonesia.

-

mengadakan rapat.
Dalam pada itu sedjak tg 5 bu
lan ini buruh kebun kopi Rowoseneng kepunjaan Missie,
berdjumlah beberapa ratus
orang
mogok sebagai tanda solider ke
pada pemogogkan Sarbupri. begitu djuga buruh Kebgri kopi 'Kali-

sama

berikan. tjorak. Neutraliteit Peme

rintah Republik Indonesia dalam
soal Peredaran Politik
Intermasional dewasa ini, toh akan lebih
tjondong
kepada
pihak
Blok

Dollar/Sterling, hal mana tentunja kurang baik' bagi: kedudukan
Negara

kita.

terutama

Dikuwatirkan pula,

di Djawa

Barat

ada 2 pengaruh jang

dari Darul Islam

dimana

besar jaitu

dan Golongan

Progressief-revolusioner, . dalam
kedua golongan
mana ada ke.

kuatan2

bersendjata,

ditambah

dengan adanja
aliran pemetjahbelah
jang didjalankan oleh
orang2 jang- tidak menghendaki
adanja konsolidasi dalam Negeri,
akan timbul
anasir2 lebih hebatf

lagi, apabila Koordinator Keaman
an dan Kementerian Dalam Negeri kurang2

bidjaksana.

PEMINDAHAN DJENAZAH
BANTUL,

Atas

inisiatip

penduduk

dengan di-

pelopori

oleh
Djodinama
kelurahan
Ngestihardja,
Bantul Jogjakarta, pada
tanggal 10 September
1950 telah dipindahkan ke.
kuburan umum 5 buah
djenazah, korban dari Keenan
pe- -

rang Kolonial Belanda.
Selama itu, mereka tersebut Hai
orang. didaerah kelurahan tsb., diping| gir djalan-besar Jogja — Demak-idjo.

»PARTAI BURUH” PINDAH
.
DJAKARTA.
Didapat kabar, bahwa kedudukan
Dewan

Pimpinan ,,Partai Buruh”

akan dipindahkan

dari Jogja

ke

Djakarta.

KITA TRIMA.

gintung.

Didaerah Kedu 2
beberapa
kebun jang sampai kini
diurus
setjara zelfbedruiping oleh - buruhnja sendiri, jaitu Bodjongredjo luas 385 ha, Bandaredjo 365
ha, Karanggendong 14 ha, Ban
dunggede 17 ha,
Tukbandung
122 ha, Gabunganbono 25
ha
Kaligentung
.dan separo kebun
125 ha. — Ant.
'

Kabinet sekarang

sekali
“tidak mendjadikan
soal.
Hanja dikuwatirkan bahwa, walaupun Kabinet
sekarang
ada
mempunjai kemauan -untuk mem.

Bodjonegoro sampai

'“Kebun2 kopi dan teh
milik asing diminta kembali

milik asing daerah Kedu

wakil

Daerah, Tjabang

mengadjak
berunding lagi dengan PNI karena menurutkan pe
mendjaii kepala daerah. dari kareside- rintah dari Presiden, akan tetapi
tidak turut serta
nan Maluku Selatan. “Pada tb. 1947 ia “bagi PNI hal

“Menudiu kesempurnaan
botik Beres), bendahaindustri rasmo
(P.P.P.

dan persetudjuan
Atas usaha
jaitu KopeBatik,
si
lima Kopera
P.B.A.S.
gas,
Perba
Batik:
rasi

Raja.

kembali pada dinas gupermen Belanda,

Indo. pa dengan pidatonja, bahkan lebih men-

China, serta tambahan bantuan2
Amerika kepada negeri2 lainnja
di Asia Tenggara,
jang terantjam keamanannja.

|

data “penilai Sa

sah,

untuk

Menteri Perd. Perindustrian, Dr.
'Maas untuk Menteri Sosial, Ir.

katanja dalam

tidak

perlunja bantuan Militer, teristi-1'

ialah:

Sebelum pembentukan Kabinet
Natsir sdr. Sarojo telah menemui

adalah

nampak

pengumu-

Pembantu menteri luar negeri
- Amerika Serikat, Dean Rusk, ke
tika — hari Minggu menegaskan

ngumumkan sendiri dalam rapat
itu bahwa semendjak hari itu ha
inja ada satu PARTAI BURUH,
dipimpinnja,
karena partai jang
oleh
dan partai jang dipimpin
Abidin telah mendjadi satu.
— Akan tetapi semendjak itu sdr
Sarojo melakukan tindakan2 dan
membuat pengumuman jg tidak
merugikan
sah dan jg sangat

PARTAI

semua

- ma

Hindia Belanda dulu sebagai klenk- de(partemen B. B. 1937 dinaikkan pangkat:
ia
nja 'mendjadi kepala kantor jang
Asia
diabar sampai petjahnja perang

boleh djadi

' Dean Rusk.

- Dalam rapat umum jang diada
di
kan oleh PARTAI BURUH
20
tg
Djakarta
Kumidi
gedong
“Agustus 1950, Sarojo telah me-

net Natsir.

1

ku ijang pertama, nomor I-sampai habis!

teran.
Ia sederhana, tapi gemar berpakaian netjis. Sedjak ketjil ja tidak
LEBIH
BANJAK
BANTUAN
merokok, tapi suka belikan rokok jang
- MILITER UNTUK ASIA
“mahal-mahal .atau tembakau pipa jang
TEGGARA. '
Adalah perlu, kata- ne, untuk sobat-sobatnja!

Desember

sedjak 25

sia bahwa

Wats On & Co di Bandjarmasin Munandar untuk Menteri Pekertergabung pada PERBUPPI, “djaan Umum padahal putusan
serempak pada tanggal
Dewan:
jang demikian itu dari
“50 telah.

ti Thomas Alva Edison, jaitu diambilnja buku-buku dari bibliotik dari bu-

1950 di

Jogja telah
dilangsungkan Pertemuan Dewan
Pimpinan bersa-

pd gupermen

'bekerdja

th. 1925 masuk

'anak-anak lainnja, tapi ia presies seper-

1950 telah Hama takkan
memetjat sdr. Sarojo sebagai anggauta
PARTAI BURUH. Demikian pengumuman Partai Buruh.

Sarojo

mendirikan satu partai jang dinamakannja PARTAI
BURUH,
pada hal pada waktu itu telah.di
kebstrui umum diseluruh Indone-

Gs hanja

— 'Kempen Djokja ke Makassar, disangkal oleh sdr. tersebut jang ki
ni baru tiba di Jojga untuk Snng

|

jg

menjesal.

9 September

Dewan Partai jang berkedudukan
M. LA Wali pay. Lahir tg. 25-5-1906. Dim “-d i Jogja dibawah pimpinan Ketua

begitu orang djarang lihat Abdul Waagachid Hasjim mengadji ilmu-ilmu
ma Islam, karena sering kelihatan ia
sedang asjik membatja buku-buku keluaran Balai Pustaka.
Kalau ia membatja buku tidak seperti
kebiasaannja

PARTAI BURUH, jang berben

'dukan di Jogjakarta, mengumumkan, bahwa
man2 sdr Sarojo tentang PARTAI BURUH
dan adalah isapan djempolnja belaka.

1949 telah ada satu partai jang
jg
bernama PARTAI BURUH
dan
Jogjakarta
di
berkedudukan
' dipimpin oleh Prof. SM Abidin
dan Dr. Maas.
santun
Menurut adat sopan
par
satu
pantasnja
tidak
politik,
tai jang baru didirikan mengam
telah
bil nama suatu partai jg
wa
bah
aksa
Sa
demikian
jang
bang
karena
ada, oleh
2 Berisi
sdr. Ananta Gs. dipindah dari itu menimbulkan kekatjauan.

HT

Ireng

Sungguhpun

sP.N.I.

Tanggal

dan dibulan Djanua-

ri 1946. anggauta BP KNIP.
Belakangan ia mendjadi menteri aga
ma RIS dan 'kini tetap sebagai menteri
ri Negara Kesatuan,

Buruh

resmi Partai

Partai

ini Dewan

'Dengan

bekas Menteri KeuaMr: Lukman Hakim jg
telah
waktu jang lalu
mendjadi salah satu ang

Djakarta
ngan R.I.
beberapa
—
E diangkat

terkenal,

'

. Sewojo dipetjat dari partainja
Pengumuman

s6 5 IN aban gan

jang

ia anggauta KNIP

Asjari guTebu

“dari Pesantren

Sedjak 1943 ia wakil ketua dak
dalam.
1945
“Dalam bulan Agustus
Masjumi,

Kemudian ia dikirim ke Mekkah un:
tuk menuntut ilmu keagamaan sampai
akan pergi ke Peking dibulan jad.
2 tahun, Dalam pada itu ia banjak bauntuk membitjarakan suatu pertja surat-surat kabar dari Kairo, Baghdjandjian persahabatan antara
dllnja.
Di.
dad,
Angkara
(Turki)
India dan RRT,
demikian kata
Tanah Sutji itu ia mengandjurkan pekalangan diplomatik. disini hari
pakai 4
ini. Ant-AFP.
muda-pemuda Indonesia selalu
2 pantalon, dasi, pitji hitam dan main sepak bola!
Memang ia seorang pemuda
modern!
Sungguhpun begitu ia tidak
banjak
pesiar!
Kalau kawan-kawannja sedang asjik ngobrol dan berkelakar diwarung kopi misalnja, orang me-

mente-

“net Kroatia, dan seorang

terlantar.

Nehru,

besar

ru

Djombang

Perdana menteri India, Pandit

dan

'konstituante terbentuk” peKetN 'Rate Zigic, menteri dalam kabi| akan

jg

,,Man of the World”

pesantren !

in pondok

marhum Kijai Hadji Hasjim

NEHRU AKAN KE an

wakil

Kroatia,

menteri

. perdana

wanita

Benar-benat

dan sesamanja.

Sekalipun begitu ia pandai bitjara Bescbriftelijk”
Ja ambil »lesiles
landa.
ada
dalam bahasa tsb. Ia bongabana
alanak
Ia
|
iman”.
orang »self- made

terkenal itu, agak sangat terla
lu bagjak minum minuman ke
ras. UP,

bersikap

Orang2 tadi Mind

namanja Ka

sa

Atas pertanjaan ini, sang pendjal
ga keamanan tadi sekali gus tahu bahwa Lord Anthany Claud)

Komunis

Partai

seorang

5).

ia pemuda made

nar berhentikan mobignja dide
kar polisi jang sedang berdjaga-djaga, lalu menanjakan kepal
danja: »Dimankah saja dapat 6

te-

15 sampai

menangkap
| orang anggota

H3

djalankan mobilnja. —

“Sang Lordship pada pagi2

ra

Aan

patan sedang mabok ketika men|

srAwiA 3
10 ORANG TUdO
AP.
ANGK
“DIT
5 Polisi politik Jugoslavia

ta jang murni

uap Anthony Claud Vivian,
| seorang bangsawan jang terke:
|nal sebagai ,,man of the world,”|
Na kabine Flat
perah
telah. didjatuhi hukuman oleh | 4
baik »Sekolah Djawa” (2de
polisi London karena ia keda-| Ind, School). anaupun sekolah Belanda”

. Begitu
Buruh” tidak menjetudjui nama kabinet peralihan”
tidak
una
Dana
partai
enai Manna Kari
jasiklaan Abidin Na
mama
Paha Nana
Meat » kabinan: 1 3

wan

Dari, Badan Penerbit
,,Djambatan”
Djakarta — Amsterdam
telah kita terima buku2 menge- '

nai Nehru, wanita. Hidup Sehat,
Main bola, Sang baji dan
ada
English masing2 1 ex.
Kami utjapkan terima kasih.

2. Madjalah kebangsaan' jang 2

berhaluan liberal bernama: ,,TIONGHWA RAYA”. madjallah bu
lanan umum tsb memberikan gam
baran tidak sadja mengenai poli:

PENARIKAN UNDIAN
BARANG.
:
Kemarin dengan bertempat di- tik Tiongkok Kominis, pula me
gedung bioskop ,,Indra” dilaku- ngenai Tiongkok Nasionalis.—
Sidang pengarang dipegang Ong
kan penarikan
undian
barang
'Tjoen Hong, djl. Penghela 48
Negara
jang ke-II
disaksikan
Soerabaia.—
5
oleh umum. Hasil jang terdapat
3. ,Pantja Sila” Doktrine Perdju
sampai berita ini dibuat jalah:
angan Rakjat Indonesia Karangan
1 hadiah utk Sepeda motor 25891
2 hadiah utk. radio
: 40166" Asmara Hadi (H.R.). Penerbit Ja
dan 28455 dan selandjutnja hajasan Pantja Sila endogen
43
diah untuk sepeda:
,
9 Jogjakarta.—
16366,
79199,
“10195,
43283,
4. Buku selada ba jasa
29364,
48960,”
15997,
26198,
I Karangan Z. Mochtar dan Soe15646,
28086,
43757,
536015
djono, guru2 bhs Inggris di Ma35105) 1490875. A7A21, 48455, lang. Badan, Penerbit F. asco,
: Pa59688,
80191,
36373,
36735,
sar Baru 112 Nana
:
60720.
|
50797, . 66395,
28493,
74798,
43687, 390163,
32863,
32156.
Daftar hadiah jang lengkap seSelasa, 12 September 1950.
gera menusul.

Siaran RRI

«

Togja

17.05 Peladjaran njanji kanak2

oleh.pak Tono. 18.20 Ruangan
untuk Wanita. 19.15 Pendidikan

Politik untuk Rakjat (Djakarta).
19.30 Hid. Beksan oleh IPPI
Mantridjeron. 20.15 Hal keche- "

wanan/peternakan. 20.30 Pantjaran Sastra oleh ,,Tunas Muda”.

21.20 Obrolan pak Besut. 21.30
Maa
Aa
Poniman.

e

&

me

mm

RUU Dalan

1
“Rotau

Tisasi orang2 sub-

,

Ha
ma

kabinet

Natsir da-

"Ru

yr

dalam dua bagian:
, ada teng men-

mprotes

pemb

ika sudah demikian
sedikit sadja dim
lah sebagai sr
tjukup
n
eme
1
p
Ea
| Lrat parlementaire backing”,

:

bahwa

. menjatakan,

mungkin

su-

bersikap
bentukan
kabinetnja
kalau
Tapi
ojasal djadi” sadja.
bun2
bertim
jang
Je
| diingat tugas
diselesaikan,

— kita malahan

-

P

PBB

harus menghargai

menghadapi

lagi

Ditambah

nanti ?

ppo

PBB

PBB

mpenjakit” jang selama

.

ka

pembesar2 militer

'

' pemusatan 2

pasukan2 RRT di “Tiongkok Selatan telah dipindahkan keutara
:
setelah perang Korea petjah.
| Kenjataan ini adalah sesuai pu
la dengan keterangan kalangan2
rahasia negeri2 Barat jang mem-

'benarkan adanja penarikan mundur pasukan2 RRT setjara besar-

Sa

pak

ikturnja,

Djakarta

memuat

ng lebar tulisan di

B.M. Diah dengan kepa

k lama usia kabinet —
a Berapa

Jatsir Hi 7 (Dikatakan, bahwa

besaran dari Tiongkok Selatan,
tetapi jang tidak mau mengemu''kakan spekulasi tentang kemung
ke Formosa.
na
kinan2
“51

Djena. kong

Kun

Bea

Luar Negeri RR T.

90pCt.

bahan2

' Kantor berita resmi RRT,

Akan tetapi aan
sil2 perdagarigan
RRT

ini belum

itu hanegeri

seberapa

kalau

dibandingkan dengan kebutuhan-

tah

dia mempunjai kekuatan raksasa.

| Barulah rupanja

sesudah orang

| dari tentara, atau mereka

|

jang

mempergunakan 3 nama tentara me.
mundjukkan giginja “jang kuat

(itu, lalu Natsir merasa dirinja dju
p 2 kuat, Na tentara : jang kuat
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5096 dari

perdagangan

(akan menginsafi »kepalsuan” djandji2 Komunis.
“nja Sutan Sjahrir, “Akan tetapi
Selandjutnja | ia meifgatakan
Seterusrija — dikatakan. bahwa
“Partai terbesar alias Masjumi . bi
telah ,,dinetralbahwa Taiwan
B. di Korea mer'u| sa didalangi oleh Sutan Sjahrir tindakan P. B.suatu
sajap kimelindungi
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kan”,
titik pembapakan Salah
j da wetahat Natsir menundjukkan,
bahwa
ditegaskannja
dan
PBB
ri
likan jang penting dlm. sedjarah”,
' bahwa Sutan Sjahrir orang besar,
diten
harus
tadi
pulau
depan
hari
bangsa?
walau bagaimana djuga orang hen jang merupakan reaksi
perundingtukan dengan djalan
arti “bebas melawan ,,agressi”.
| dak mentjoba menja

an jang bersifat damai. ,
Achesan tentang T iongDikatakannja bahwa kementeng jg Aa
miekok.
negeri Amerika
luar
rian
atsir
,,hitidak
Asia
Uni
nganggap
t
. Acheson menuduh .Sovje
kes
lang bagi dunia jang bebas” dan
daerah2
menempatkan
sak- hendak
,,bangsa Tionghoa mengu
bahwa
kekuah
dibawa
k
“Utara T iongko
tamakan ke - tionghoaannja dari
saannja.
"
pada Komunis.”
mengapa
Ia tidak mengerti
Maak negara2 Atlan
kan
bangsa Tionghoa ,melandjut
An
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x
"
dengan
kerusakan diri sendiri”
tentang negara2 Atlan
Acheson
ka
merde
jgmelawarr ,,bangsa2
diseluruh dunia” jang »Selalu - tik mengatakan andaikata nega-

i sahabat Tiongkok: 25 Sa

ra? Atlantik

Maa

dan

.seimt-

diambil

di

New

undang “padjak jang pantas dan
adil. Ant. AFP Washington.

York.

AFP.
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hari
— Radja Paul dari Junani
Minggu ini telah memerintahkan
pemimpin
Staldaris
Constantia

-50.000 ANGGOTA

mentah

N.C.N.A., mengabarkan, “bahwa

luar negeri Tiongkok
sekarang
ini dilakukan oleh pedagang2 par
tikelir.

Perdagangan dalam bidjih2 lo-

ANGKATAN
PERANG
TURKI BERLATIH..
Angkatan darat, laut dan udara Turki pada hari Minggu pagi
telah mulai dengan manoeuvre me
reka di Kocaelim
Turki baratlaut.
Latihan perang tadi akan berlangsung 5 hari
lamanja,
dan
“diikuti oleh lebih dari 50.000
anggota
angkatan perang Turki,
serta alat2 sendjata modern.
Ant. UP.

gam dimonopoli oleh pemerintah,
akan tetapi hanja sampai batas
jang tertentu dan membiarkan ba
gian lainnja dari perdagangan
export didjalankan oleh inisiatif
partikelir. Demikian NCNA.

supaja membenpartai populist
tuk kabinet baru. Kabinet Vent-

zelos djatuh ketika malam Minggu sesudah debat: hebat diparle124
dengan berkesudahan
men
lawan 106 suara jang tak menjeAnt. UP Atudjui kabinetnja.
Laut
— Kementerian angkatan
Inggeris pada hari Minggu meme
rintahkan agar supaja mempersiapkan 160 kapal perang jang ter
masuk dalam lini pertama
dati
armada
tjadangan dalam tempo

DIBITJARAKAN SETJARA TA"
Kalangan
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diplomasi
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thene.

di London

mengutarakan adanja kemungkin-.
an bahwa Sovjet Uni akan mem-

14 hari, dalam,keadaan darurat.
— Berita Tass” dari Moskow ke

PBB diandjurkan mengundang RRI.

tika hari Minggu mengatakan bah
wa suatu delegasi Tjekoslowakia,
jang dipimpin oleh menteri luar
negeri Viliam Siroky dan disertai

- Panitia Politik Pederasi

— Moskow dam

Dinguast?
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Seluruh
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Dunia,

Political Committee of World Fe
deration of Uninations Associa-

tion, jang sekarang sedang ber- .
sidang di Ceneve. dengan suara
bulat telah mengambil resolusi jg

am wadjib susun perindustrian
nja guna pertahanan! perangnja, serta

Menteri nie negeri Amerika Serikat, Dean Acheson, menga
takan tentang Asia dan angin revolusi jang sedang bertiup dibea
hua tadi, bahwa ia »jakin bahwa bangsa2 Asia pada achirnj

akan

Ant:

dari djumlah barang2.import jang didatangkan oleh
RRT dalam
tahun 1950 ini 90Yo adalah alat2- produksi
jang berguna
serta
bahan2 mentah jang sangat pent ing. Dalam pada itu perdagangan
.export djuga hidup kembali, kare na kaum petani sekarang banjak
menaruh perhatian terhadap usaha
memperbesar hasil2 daerah
jang dibutuhkan diluar negeri.

'kebutuhannja, lebih2 karena negeri tersebut kini sedang.
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hari
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| kehendak kepala
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'staf umum tentara Korea Utara
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dalam
Kang Kun tela
jutnd
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inet
dalam
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baru2
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diselenggarakan
| takan bahwa tewasnja itu
- bertanjay dari mana Natsir menpeperangan ' lawan Amerika. Me- merundingkan, bagaimana tjara| dapat 'sokongan tiba2 hingga da- ' nurut UP siaran radio Pyongyang nja menghidupkan kembali serta
perdagangan Juar
rbentuk kabinet. dalam wak
katakan lebih landjut bahwa djen memadjukan
satu hasil
Salah
uu jang 'sesingkat Ima 2
" deral Kang Kun tewas pada tgl. negeri RRT.
bahwa
si
an,
konperen
djutk
dari
melan
ka
ng
ping
Merde
jang terpenti
8 Sept. jl. Kang Ken disam
medapat
pemban
ngpun
penentua
seora
ialah
dju
ada
k
umum
tersebut
“as
mendjabat kepala staf
ngetahui dimana Natsir tiba2 men
ga djadi menteri (pertahanan dan gian lapangan bekerdja dari peru
. dapat kekuatan itu, jang 15 hari
dulu pernah djadi opsir dari ten sahaan2 dagang dan partikelir,

tidak diketahuinja, bhw

an

dari import alat2: “produksi
dan

padjak akan dinaikkan dan minta
supaja selekas- :
kepada kongres
nja mengumumkan suatu undang-

Konrad Aden-

auer Sabtu jl., setelah berkonpe
rensi dengan para PM2 negara2
bagian Djerman Barat. Kata Adenauer pemerintah Djerman Ba
rat mengharapkan
putusan ter'achir tentang status kami kemudi

djawatan

“rahasia di Tiongkok Darat mebahwa

30. 000.000.000 dollar
guna pertahanan USA

Presiden Truman “ dalam pidakepada
tonja' jang ditudjukan
rakjat Amerika menjatakan muiai
bulan Djuni jad ini pengeluaran
untuk pertahanan “Amerika setiap
rang dengan definitip melikwidir
sedikit 30 ribu
a paling
tahunnj
sut
perang serta
pengha
kaum
tahun jl 15
djuta dollar, sedang
akan menghidupkan suatu perdaribu djuta dollar. Truman menjamajan jang kekal. : Ant. AFP.
National
bahwa ketua
takan,
Status Djerman Barat Security Resouress Board Stuart
ditentukan di N. Y.?
diserahi kewaSymington telah
Ada harapan
Djerman Barat
djiban untuk mengkoordinir tinakan mendapatkan lagi kedauladakan2 “dari badan2 - pemerintah
tannja kembali sesudah pertemu
jang bersangkutan - untuk mem:
an 3. Besar di New York ini se- perbesar produksi, Tak lafna lagi
lesai, demikian PM

Yasionalis pada umum

Hundjukkan,

Peek

Wilhelm

dea

ma,

dikota
“rapat pemilihan
suatu
Presiden- Djerman Timur dalam
suatu rapat pemilihan dikota Sesa,
Sakson.
selandjutnja,
Peek
Kata W,
bahwa setiap orang kini akan pe-

tidak
th, ini

kan, bahwa laporan2:

kepada

?

SELURUH RAKJAT DJERMAN
DISAMPING SOVJET!
Seluruh rakjat Djerman akan di
panggil untuk berdjuang disamping .Sovjet Unie jang suka dakedjadian, bahwa
mai” apabila
mereka jang dulu2nja dalam perang2 jang lalu mgudapat keuntungan uang banjak, akan mentjoba lagi mengadakan konflik du

Di Cornwall (Inggeris) setiap tahun
untuk
upatjara
sekedar
diadakan
menghormati
Arthur jang terkenal
dim babad kuno Inggeris. Kabarnja
ia. adalah panglima Inggeris dalam
pertempuran
melawan orang Angel
dan Saksen pada abad ke-b.
P
Gambar diatas menundjukkan
»pe
dang Arthur”. ANP.

mereka

penjerbuan 'kepulau tsb. Dikabar-

Balabantuan baru untuk. memperkuat pasukan2 Amerika Serikat di Djerman Barat akan didatangkan setjepatnja, kata djendekomandan tenral. Mark Clark
hari MingSerikat
Amerika
tara
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kalangan demokrat dalam mana
pula Averell Harriman, penasehat istimewa Truman mengenai
politik luar negeri, disebut-sebut
djuga sebagai akan pengganti
Acheson.
Ant,-AFP.
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guna membitjarakan
PBB,
pertimbangkan dengan saksama belakang”.
djalan
ui
,.melal
Korea
guna menarik kembali rentjanaAnt. AFP.
nja jang semula untuk mengirim-
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. veto dan mengirimkan kembali ke

Utara, Bak k Hun Yung,

sekretaris Tan

perlu Kuo Min Tong
gunakan vetoh nja.
pada hari Sabtu jang,

natura '

bang angkatan2

oleh 2 menteri kabinet Tjekoslowakia,

mengandjurkan kepada PBB dan
terutama sekali kepada.
Dewan
Keamanan supaja mengundang
delegasi RRT untuk mengambil
bagian dalam perdebatan2 PBB. «

Resolusi

jang akan

Kewadjiban
oleh

jang

diadjukan

mempertinggi

kemuka sidang pleno federasi ini
untuk disetudjui menjatakan, bah
wa pemerintah Peking
seharusnja berani bertanggung
djawab
untuk memenuhi segala kewadjib
an2 jang terletak atas tiap2 anggota PBB sebagaimana menurut

kata

Ache-

son, ialah menjusun perindustriannja untuk membuat barang2
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Man!

di-indjeksi

— Louis Spence, komandan es-

tika pesawatnja —

pesawat pem-

buru Mustang — djatuh sewaktu

Olah - Raga. .

itu berat!
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Diman:
Aduuuh, takut aku
Toto : Katanja mau sembuh!

PERTANDINGAN ,,SEGI TIGA"

!!
Kok.

Pada

Waru:
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Ru, katanja isterimu minta ' Association”
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siapkan.
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sekarang “demiisioner, apa- apa

jang “mau

di-

bawa pergi

"3 Derjooe, Ma el

1/10

an .,Segi Tiga” jaitu Bandung, $
Dijakarta, Solo.
Dalam pada itu didapat wi
bahwa ,,Bangka Belliton Sporting

rekeningnja !
(Amad Badri).
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mahmu ?!

dan
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dungeutk turut dalam pertanding-

Bukan takut djeksinja, te)

or SA ektu

tg,

jad. Persis akan melawat ke Ban

takut djeksi !

Dadap:

kekuatan militer jang menjamai
Ant, A.
kekuatan militer. Tn

ekononti

Angang-ni, front timuf laut, disebelah barat Pohang.
»

beberapa waktu j.a.d. akan tetap :
apabila

tenaga

mengadakan serangan atas perta
hanan pasukan2 Korea Utara di

1 eh an:

,berbahaja”, akan tetapi dapat
tertjapai perdamaian jang kokoh,
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ibukota? Repu-

karon 77
dari angkatan udara
Australia (R.ALA.F.)
di Korea
telah tewas pada hari Saptu ke-

4 artikel dari Charter. Ant. “AFP.

lah mengerahkan tenaga manusia

bajang akan mempergunakan
rang2 untuk pertahanan tadi.
mengataSeterusnja Acheson
kan bahwa keadaan dunia untuk

di Moskow.

dan kebudajaan negara.

dila-

harus

Amerika,

ada

blik bagian Sovjet Uni telah merajakan Hari Tank dengan tembakan2. penghormatan
meriam,
ifduk2 karangan dalam surat2 ka?
bar dan djandji2 kaum buruh tk

dan
ta tjukup “perlengkapannja
siap untuk mentjegah tiap2 agres
lain
si, maka ,,soal2 dunia akan
sekali bentuknja.”
kukan

kini
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dalam
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ak Tanu

»KEDAULATAN
'OTES PER SATUAN WAR

INTERNASIONAL.

terhomat. Nama HAMENGKUBUWONO

terhadap

» Dan

lagi:

Hamengkubuwono

Itu karena

sudah seperti djadi

00

terasa

sebagai

:

KONPERENSI KOWANI DAN
BADAN PENGHUBUNG.
Dalam bulan Nopember jad.
akan

diadakan

Kowani

diantara

dan

Badan Penghubung Wanita untuk membitjarakan perlu tidaknja

kalangan gerakan wanita.
Sebagai persiapan untuk
ngadakan

konperensi

tsb.

tanda2 bahwa Dewan

me:

pada tg. 8/9 jl. telah dibentuk
sebuah panitia penerimaan jarg
diketuai
oleh
njonjah Kumpul
dari Badan Penghubung tsb. jang
berkedudukan di Djakarta, Sebagai wakil ketuanja telah dipilih

nan dalam

Munar, penulis II nonah Rukiati,

-A

njonjah

Kadiman

Indonesia)

dan

“oleh Njonjah Lukman

Wiriadina-

4

ta. Ant.

Nota Polandia kepada
Perantijis

Pemerintah# Polandia
telah
menjampaikan sebuah nota protes kepada Charge d'affaires Perantjis di Warsaw terhadap ,,tun
tutan2 dan tindakan2 pembalasan
dendam” atas diri kaum emigran
Polandia di Perantjis,
demikian
penurut siaran Radio Warshaw

pada malam Minggu.

menr.

DERN

Dalam pertemuan

NASIONAE"
.

Cc

(Puntjak) di Bungalsw

Mr. Sutan Takdir Alisjabbana
atas persetudjuan dari seniman2

KHOEN

— terbanjak hadir dalam pertemuan
ini diambil putusan sbb. :

Seniman Muda
1. Angkatan
tidak dapat mengakui konperensi

kebudajaan jg baru

lalu karena

konperensi hanja mewakili buah2
fikiran dari klas atasan sadja

(bordjuis).
2.

Oleh, sebab

itu

tidak

lama

,lagi akan diadakan konperensi
jg dapat meliputi seluruh golong-

ETENG «
N-BIuma
« WETA
n
Pengum

PARAMOUNT.

Ini malam dan Besuk:
134.-9.

djangga baru), Asrulsani (dari
Gelanggang), Anas Makruf (dari Lembaga Kebudajaan Indonesia). Djuga akan diminta prae'advies dari Sutan Takdir Ali“sjahbana (dari Pudjangga Baru

“Djawatan

jg lama) dan seorang lagi dari

TN

Gelan gang lama, supaja konpe-

rensi kebudajaan ini dapat: me-

wakili seluruh

Tapisan masjara-

kan,

bahwa da-

si jg hadir ter-

Dracula.|

of

|

Bertunangan

SOENTARI

i
|

dengan

!

HARAPAN"

Menerima pesanan untuk:
(Sandal,
Segala matjam pekerdjaan kulit
| koper2, reparasi2, dsb.)
matjam

No. 1/In/G.E.P.S.T,/IA.a./9/50
Berhubung surat aandeel dari N.V. Gunung Emas N. 38
sebesar f 50.— (Lima puluh rupijah) atas nama tn. S. Kitri
telah hilang (Djuga telah membatja turunan surat Polisi Kota
Jogjakarta Sector I No. 424/S.1. 50 tertanggal 3 Mei 1950).
Sesuai dengan anggaran dasar N. V. Gunung Emas maka
berhubung surat aandeel jang hilang tersebut diatas telah
diganti jang baru, maka . jang lama tidak berlaku lagi.
Harap umum maklum adanja.
Jogjakarta, 11 - 9 - 1950.

ini ter

hadap elemen2 jang dituduh men
ta

nah di Prantjis, kini telah dikeluarkan dari daerah Perantjis. De

Minggu..

terseMenurut pengumuman
but djumlah orang asing jang ter
“kenal. dalam
perintah2
pembuangaw itu, ialah 404 orang. Ditelah
terse-

djumlah orang? Rumania, Italia,
Hongaria, Bulgaria dan Junani,
serta 4 orang: jang tidak mempu-

N: V. GUNUNG

ADALAH

SEBAGAI

KAJU

MAKAN

BUBUK

Pengumuman

UDIJIAN
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RAMBUT

. Obat Minjak SOUARGA
Obat

Crem

Zalf Face

"ka dan kekolotan
tambah:

ongkos

Sakit

(Tjahaja YOSAF) suntuk hilangkan item?2, djerawat

f 25.— Obat? dikirim diseluruh
1095. Untuk

Gindjel,

INDONESIA.

T.B.C.,

Perempuan

tidak

Operatie

(Potang).

Semuanja

dan

dalam,

'

Sakit

keluar

bulanan,

sampai

Keputihan,

akarakarnja:

ks

e

Linullinu, Bengok (Ash-

accoord'

diobati

penjakit

dimu-

Wang, dimuka

Inar atau

mengobati segala penjakit,

“Wasir (Ambeien) didjamim. 10-hari sembuh
dengan

f 10-—-

DUNIA untuk lakilaki p: b:

| Mata, Kentjing: Manis, Kentjing Nanah, Mati Badan,
ma)

gn. £ 10—

1000/, tidak: luntur 5 gr: | 25-12

, sega

tidak

baik,

I.

Djuga bisa. beli di
NIAZ STORE

Keagamaan,

waktu djam'

IV.

14.30 — 16.00
16.30 — 18.00

Hua

Bahasa Inggeris

2. Ilmu Bumi
Pengikut udjiar harus

memba wa

14.00 "— 16.00
17.00 — 18.00

1 1430 — 16.00
: 1630 — 18.00
alat-alat. tulis sendiri.

Jogjakarta, TI - 9- 1950.“

Panitya Udjian:

H.

Djl. Tepekong No. 3 -—- Medan.

Typ R.I. 787/I11/A/102

Agama) di Jogjakarta.

2. Sedjarah,
Djumat, 15-9-1950:
1. Ilmu pasti (Aldjabar
2. Bahasa Indonesia
Sabtu, 16-9-1950:

World. Famous Prof. Tabih FACHRUDIN.
Sawah: Besar 14 Djakarta, Tilp. 1904. Gmb.

3

Guru dan Hakim Islam.)

Udjian akan diadakan besuk tanggal 14 — 15 — 16 Sept.
1950, bertempat di Sekolah Netral Danuredjan Malioboro.
Mereka jang telah mendaftarkan sebagai pengikut udjian
supaja mengambil nomer udjian di Kantor S.G.H.I. Ngupasan No. 5 pida waktu bekerdja djam 9.00 — 14.00 dan
Sore hari djam 16:00—18.00, mulai adanja pengumuman ini.
sampai hari mulai udjian.
HL Mata peladjaran jang akan d iudjikan :
Kemis, 14-9-1950 :

t

per botol f$ 20.—

Harga

HITEM

SG...

KL
»
n.

mimpi, untuk
"pikiran tidak tetap dan takut, djantung berdebar-debar, selalu
ABNJA.
MUDJAR
GUNG
DITANG
JANG
OBAT
sediakan
itu semuanja kami
Obat BIKIN

MASUK

(Kementerian

IMPOTENTIE. Tanda2 penjakit, selalu
JIRIAN (Spermatorrehoea)
Penjakit
kepala
perut kembung,
“marah-marah, muka putjst, makanan kurang hantjur,
muten,
semut-se
dingin,
tangan
kaki
pusing, lekas tjape, tidak bisa tidur.

JARIANOL,

PUSAT

135-9

(Sekolah
—

EMAS

Dj. Malioboro No. 10, Jogjakarta.
Tertanda Direktur :
K. A. Oentoeng.

121-9

:

“ia

polisi disebut dalam gerakan
luruh Perantjis pada hari Kemis
jl, ialah 177 orang Sepanjol, 14

orang Sovjet, 59 orang Polandia,
5.orang Tjekoslowakia, dan se-

tas2,

Salatiga tilp. no. 80.

no. 32 —

Pahlawan

Dj. Taman

Perantjis selama minggu

sepatu,

Keradjinan ,,Pendita”

—

Jogja, 12 - 9- 1950.

anak2 dari kaju.
304 dari harga jang ditetap-

III. Segala matjam permainan
Pesanan2 disertai dengan
kan dialamatkan pada:

137-9

MOEDIJONO

orang.

wajang

pakaian2

M3

ktENGUMUMAN

Negara.

Keradjinan:

Segala

s

kawan

(NOEKE)

—— jaan
Lempujanganwangi

:

TAMAN

| IL

ln

Pn

dengan

pada tg. 5-8- 1950.

130-9

Pendidikan

I.

pember-

urani, Rustam- £ jai negara. (Ant. AFP.).

dan

UNIVERSAL,

House

'

Sosial:

Bagian

gerakan

antaranja 288 orang jang
menerima surat2 perintah

8

SALATIGA.

an masjarakat.
sebuah-pengu. mikian menurut
3. Dalam konperensi jad. ini muman dari: kementerian dalam
ketika malam
negeri Perantjis
diharap akan didengarkan prae-

| advies dari Inrus (golongan pu-

Bekas tentara mendjadi:
lupa
—
jg. berpengaruh
kir
pendjudi — ban
ah?
manak
bagai
ja
a.
Achirn
gannj
djuan
seper
SAKSIKANLAH!

“STANWYCK
-."TBARBARA
MILLAND
RAY
dengan Film Tambahan : Angkatan Udara AMERIKA jang
'
serba modern mulai menjerbu ke KOREA SELATAN.

film2 jang penuh actie dari FRIEDERSFILM,

sihan jang dilakukan oleh polisi
dibawah

nia

BEDengan dipasangnja mesin jang baru, penduduk sekitar
sadjian
dengan
puas
TENG dan Jogjakarta bagian selatan, akan

munis bangsa asing jang telah di

gerakan2

p SUNGAI PERAK" (SILVER RIVER)

dj. 5, 7, 9.

X

Ini malam dan berikutnja.
Y7 th. keatas.
Djam 5—7—9.

4 | ERROL FLYNN & ANN SHERIDAN

th. keatas.

hari 3

Tiap

or

Pembersihan di Prantjis.
Sebagian besar dari orang2 ko

djalankan

»

INDRA

N REX

berikutnja.

dan

17

&

&.8.7. 511— 1085 — &

1389

malam

Untuk

sewa

menun-

Ste-

anaknja mendjadi

korban typhus.

Ini

— Ant:

dalam

fan

dan

ia

sesudah

diterima

murni,

sutji

jang

tjintanja

:

&

..

surat penghabisan dari Lisa melukiskan

HENG,

114-9

404 ORANG ASING AKAN
,
»DIBUANG”.

tangkap

rena sesuatu hal ia harus meninggalkan
sesudah berumur
“dan kembali
Wenen
18 tahun berdjumpa dengan Stefan jang
Ih tidak mengenal dia lagi
Pn ema
berpisah . .. .

56, Surabaja.

Kotakpos

Mengenai masaalah perwakilan
jang
Tiongkok di PBB, Berita2
sementara itu diterima dari London mengatakan bahwa menteri
Beluar negeri Inggris, Ernest
vin, dalam konperensi 3-Besar jg.

dan peminat.

Ilang

1945 —1949

Indonesia

Keamanan

15 tahun djatuh tjinta
| dgn. Stefan Brand jg.
Ka.
berumur 25 th.
5

ah
s38
ditjari ne
:
Republik
z
2

Selalu
Perangko
j3

NJOO

|

1399

Tlp. 266, Wetan Gorkom Dk.

Udin, Mr. Dajoh, T. Sumardjo,
Utuy T. Sontani dll. penggemar

adakan tg. 9 dan 10 Sept. jl. ini

“di Tugu

ut

|

Instituut-

&

.»MERCURIUS

di, Kasim Mansur, Nj. Marsam,
Mr. Sutan Takdir,
Dr. I. S.

iman2 Angkatan Muda dari ber'bagai2 paham dan aliran jg di-

Mereka dapat lagi memusatkan perhatian pada pekerdjaan sekolah, sebab sudah.....

:

MO-

BS.

SEMUA

Accountaney

pertjaja dalam pada itu meramal
bahwa sedikit2-nja Norwekan
menjokong
gia dan India akan
permintaan Bevin itu. Ant. U.P.

antara Seni-

lah mereka mandi dengan
sabun toilet Lifebuoy jang
banjak dan sedjuk busahnja.

PEGANG BUKU A DAN B, “
WISKUNDE SM DAN SMA.

.

akui konperensi
Kebudajaan

Tidak

Anak” djadi

:

—

.

2

segala tingkatan:

privaat:

sedia

akan dimulai di New York pada
tgl. 14 September jad. ini, akan
minta agar RRT diterima dalam
PBB. Kalangan2 jang dapat -di

Ant. Rtr.

ber-pekarangan

DJERMAN, INGGERIS.
PEG. BUKU A

PERWAKILAN
MASAALAH
TIONGKOK.

pemondokannja

“bilik

panas. Dari itu suruh-

akan dimulai di Lake Succes pada tgl. 19 September. Ant. UP.

njonjah Kokasih, sedang pendjsm
putan- pengundjung
konperensi
diurus oleh PPI (Pemuda Puteri

|

PRANTJIS perm. dimulai tg. 3 d.

kepada Sidang Umum PBB jang

dan

Jogjakarta.

Terletak dipinggir gang.
Ketr: Nj. SISWANTO
Panembahan 30 — Jogia.

Masih

2 orang

itu akan

pada

ena,

,

133-9

da soal seluruhnja itu hingga ber
achirnja pertikaian di Korea atau
tsb.
mengadjukan soal Formosa

njonjah Sukemi, penulis I njenjah
bendahari

sih.

mungkin tak akan berusaha mentjari suatu penjelesaian jang Segera untuk masaalah Formosa,
akan
apabila masaalah tersebut
dibitjarakan dalam sidangnja pa
da hari Selasa.
Diduga bahwa Dewan Keama-

maka

17 th. keatas.

5—7-.

Djam:

Oo

tjepat:

rumah

FORMOSA DIADIUKAN GENERAL ESSEMBLY ?
terdapat
Di Lake Succes kini

adanja 2 organisasi federasi wa' nita dalam Negara Kesatuan. De
dari
mikiai didapat keterangan

30,

|

SEA

. BO H . R s ON
s
Mulai ini malam dan berskiutnga

£
fabr,

per

ea—

BAN
: asa

459 M2 di Pingit'a f 4500.— ber-

Selandjutnja dikabarkan pula,
bahwa 4 orang gerilja telah terbunuh kemarin sewaktu terdjadi
pertempuran antara mereka dan
pasukan? pendjaga keamanan diberbagai-bagai tempat diseluruh
Malaja. — Ant.

x

konperensi

1

mendapat luka2 dan seorang lagi hilang.

BERABE

ini di Djakarta

Didjual

penumpang

terbunuh,

kan 4 orang

financier,

132-9

dengan sekonjong2 11 orang jang
sedang berburu babi jg menjebab

Nah, kalau ada orang menamakan diri
nja RADEN BERABE, itu sudah terang
bukan Berabe pendjaga podjok ,KR”.

I—IIl

T

Panembahan

bolan gerilja ini telah menjerang

titel lagi.

Nee,

ini

Sedang di Malaka oleh gerom-

Dt
|. tama, RADEN PANDJINJA sudah tidak

BN

SISWANTO,

Ketr.

api malam jg berangkat dari Singapura ke Kualalumpur dan me-

satu

“— &

500.000 rupijah.

kolone ke 5
bangsa
Ant.-AEP.

njebabkan 2 orang
mendapat luka2.

dibutuhkan

Tersedia 6000 Ha.
Modal tidak dgn segera

sukan gerilja Malaya telah melepaskan tembakan kearah kereta-

2

Jogja.

untuk mendirikan 1 fabr. b/2000 Ha.
Kebun (gualiteit mendjadi B.O.P,)

MALAJA
TERUS
BERAKSI.
Sabtu malam serombongan pa-

baru disebut lengkap RADEN PANDJI
(05

Rakjat

GERILJA

hanja

30-—-

BinaAN Gaal vol mevusak, Ran

komunis

asing di Perantjis.

NP
Te
:
Lha kok nama Menteri perburuhan jg
Suroso?

aktiviteit2

' dari -orang2

Ini sama seperti orang bilang Sukarno,
Moh. Hatta, Stalin, Truman!
“Orang tidak ragu2 meskipun — tidak
ditulis: Presiden Ir. Raden Sukarno mi-

baru?

besar2an

polisi setjara

| dimaksud ialah S.P: Kg Sultan Hameng

salnja. Atau meneer Truman!

Panembahan

pemberangusan surat kabar itu di
lakukan oleh pemerintah Perantjis adalah akibat dari tindakan

sadja sudah mengandung kebesaran, kaMeskipun
rena memang sudah harum.
jang
tahu,
sudah
orang
apa2,
titel
zonder

|

SISWANTO,

perkumpulan2
- Pembubaran
orang - republikein Spanjol dan

| Keterangannja begini, pembatja jang

1046 dari

harga pendjualan di Djakarta: Prod:
7l$ tom p. bin. Ketr.

Tg

Obrero.

bar Mundo

tereng dengan sebutan Raden Pandji.

pendudukan Jogja.

Praha

surat ka-

hadap pemberangusan

Apa titel S.P. Kg. SULTAN kalah men

dengan: modal

"

— HAMENGKUBUWONO.

I financier

f 27.000.—. Keuntungan

telah mengirimkan kawat kepada
P-M. Perantjis, Rene Pleven, utk
sebagai protes terhadap pembubaran perkumpulan2 orang2 repu
blik Spanjol di Perantjis dan ter-

| ROSO, tapi disamping itu hanja ditulis

kubuwono, pendjaga ibukota R.I. selama '

di

bermarkas

.omal jang

butuhkan

Internasi-

3

Federasi Wartawan

0

...

TAWAN

136-9
Ae

Tayan

BA IAMER

