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pabean

PRESIDEN SUKARNO
PONTIANAK.

Setelah

menginap semalam

di

Tandjung Pinang
kemarin pagi
djam 10:45 rombongan
Presiden'
Sukarno telah tiba di Pontianak.
Kedatangan rombongan ini disam

t oleh rakjat dengan sangat me
— riahnja. Menurut rentjana hari ini
jean akan melandjutkan per-

an

kebunan, Ga
an

mulai djam 10-pagi

“ PBB

Indonesia

didalam

Sudjatmoko telah

1di

— Djakarta. Kepada Antara B
moko menjatakan
bahw Tang “a«
tangannja
di
Djakarta
Le
“9
maksud tinggal di Djakarta
'C
hari lamanja dan sesudah itu ia
akan kembali lagi ke Lake Success berhubung
dengan adanja
sidang umum PBB jad. Tentang
soal keanggotaan Indonesia un“#tuk PBB dinjatakan, bahwa memang semendjak Indonesia mendapatkan kedaulatannja, soal keanggotaan tsb. mendjadi
salah
satu dari banjak pertimbangan.
“

hj

Tetapi mengenai ini nanti tergan
tung dari putusar pemerintah.
Dalam pada itu menurut keterangan jg didapat dari kalangan
Dewan Menteri kini ada maksud
untuk menggunakan pengalaman
Sudjatmoko diluar negeri di Djakarta dan dengan demikian diharapkan Sudjatmoko
tidak akan
kembali ke Lake Success. — Ant.

Rusia dapat djatuhkan
bom2nja di USA?
Senator Russell - mengatakan
pada hari minggu, bahwa ia men
dengar Rusia
mempunjai kira2
40 bom atom dan mungkin.
dapat mendjatuhkannja atas 15 sam
« pai 30 ,,kota2
besar Amerika”
. dalam waktu seminggu setelah pe

perangan umum “dimulai.

la mengatakan,
bahwa para
ahli militer telah memberitahukan
kepadanja djumlah bom atom Ru
sia.
,,Kita mengetahui”,
kata
Russell, bahwa Rusia mempunjai
bomber2 jang dapat mengangkut
bom2 atom untuk mengadakan se
rangan2
udara
sematjam
itu.
Ant. UP.

TILPON

MOSKOW —
BERLIN.
.Der Tage”, harian jang terbit dengan - persetudjuan Inggeris, mengabarkan pada hari ming
gu, bahwa telah diselenggarakan
hubungan tilpun langsung antara,
Moskow dan Djerman Timur.

Usul

(Djakarta) Pandi i (Subang) Pan
dar (Palembang) dan Suhandar
ka(Bogor) dang pihak ALS
teanja

satu

djuga diwakili

dele-

kil RRT diundang untuk ikut serta dalam perdebatan DK mengenai peristiwa pengeboman
pesawat udara Amerika atas daerah.

RRT. Dalam pada itu wakil Na-,
sionalis Tiongkok TF Tsiang s2
belum diadakan pemungutan sua
ra telah menjatakan akan
mem-

veto usul tersebut. Katanja RRT
nanti hanja akan mendjadi trompet belaka dari Sovjet Unie.
Perlu diketahui,
bhwa
suatu

usul dapat diterima kalau

men-

dapat suara 7, sedangkan ini hanja ada 6 suara. Mereka ini Sov-

jet: Yugoslavia,

India,

Inggeris,

Norwegia, Peranfjis: Ant. .A.F P

dari Lake Succes.
RUMANIA BENTUK PIMPINAN TERTINGGI PERTAHANAN SIPIL.
Pemerintah Rumania
telah
membentuk pimpinan tertinggi
pertahanan sipil dan telah menje' tudjui peraturan2 untuk pertahanan darat setjara passif.
Menurut “peraturan2,
penduduk jang
berumur

semua

antara

jang harus diingat pula
bahwa sumber devisen jang merupakan satu2nja modal pemerin
tah kita jang pertama-tama jalah hasil perkebunan, sedang parit-mas belum dapat diprodusir.

Selama 19 hari kerugian
£ 190.000.—.
Penindjauan dimulai didaerah
perkebunan ,,Tjurug” dikaki Gunung Prahu jang terletak disebe-

lah selatan 75

km. dari Sema-

an dari mr," Al asarto. Suras
- tsb. menghasilkan 15.000 kg. ka3 xet sheet € dan 100.000 kg. kopi
2 pa,
dan Mr. Supr apto. Sebagai
: His da tiap2 musim.
tahui sedjak ru
Ta
menei
Augustus
Djumlah pekerdja 1220 orang”
— jang terdiri penjadap-karet, peme
“tik kopi dan bagian pemelihara
kebun.

ngenai upah: dn enidah, ba

Ea Sarbupri g
lah setelah
Menurut
buku
pembajaran
berdjalan sedjak tg. 20 Aug. jl.,
upah, dibagian upah borongan pe
diadakan lagi perundingan antametik kopi rata2 tiap hari f 2.25
sampai f 240
dengan perhitura Sarbupri dan ALS.
Kabarnja
'delegasi Sarbupri dalam runding
ngan 10 sen se-kg: dan f 2.25 baan

membawa

mengenai
f. 3,—

instruksi

soal

upah

tertentu

terrendah

sehari.

Selandjutnja
“pihak
Sarbupri
berharap soal ini segera dapat di-

selesaikan. Soal jang masih harus dipetjahkan.jalah.
pembajaran upah sel
kipun mas.

-pemogokan. Mes
Ta ini kali ber-

djalan lantjar, tetapi soal itu akandadjukan djuga pada DPR.

diberi-

Pemerintah.

elah satu putusan jg penting

Sa

4,
“Garfewapat ini jalah dimasukkannja soal

Irian Barat-jg

akan

di-

bitjarakan pada tg. 21 Sept. malam ipd., sedangkan .paginja kean Pemerintah 4 mengenai
Pe
an

intah.
aaikian
maka

untuk

a kalinja DPR akan meman
soal
persengketaan
bitjar
IrianyBarat.
Tg. 18 Sept.
jad.
akanfffadakan rapatpleno terbuka
gan atjara pembukaan sidang! Tg. 19 dan 20 Sept. atjara

gian penjadap.

Sedang upah bu

lanan kepala-Mandur f 75.— ditambah tundjangan 100 pCt. dan
Mandur biasa f 60.— dengan tun
djangan 50 pCt.
Dibagian
pertukangan
upah
“harian rata2 f 4.—.
.
Ditanja berapa kerugian sela-

ima pemogokan, A.S. Bolt admi-.
nistratur perkebunan tsb. mene-

jipri. Senin dan Selasa tg. 25
Fa 26 Sept. rapat gabungan dan
32
tentang kedudukan hunggota2 DPR. Rebo 27 dan
28 Sept.
pemandangan
mengenai keterangan Peah tentang program Kabi-

ENTERI L.N. RUSIA KE ,
'
NEW YORK.
Menteri L. N. Sovjet Rusia, An
dreit yshinky kemarin pagi bertolak dari Moskow menudju New
delegasi
York untuk memimpin
Sidang
diri
mengha
negerinja
PBB jang akan dimulai
ma
a.1tg. 19 September jad.

dirampok: Perbuatan2tsb. menu:
rut A.S. Bolt merupakan
ge dan intimidasi.

Sementara itu ia

16 dan

60 tahun

kan untuk

akan

dikerah-

dipekerdjakan pada

sabota-

tidak dapat

menerangkan
siapa jg berbuat,
dan berapa besarnja kerugian.
f 950.000,— kerugian
perkebunan ,,SiluwokSawangan
Keterangan
wakil
pengurus

perkebunan

",,Siluwok-Sawang-

sipil: « an” didaerah Pekalongan kepada
Antara”, bahwa selama pemountuk
keperluan
.pertahanan,
gokan jg telah 19 hari berdjalan
akan diadakan perobahan2 istikerugian perkebunan tidak kumewa dalam
rumah2
dan gepekerdjaan2 - pertahanan -

dung2 semuanja, sedangkan untuk bangunan2 jang akan didiri-

rang dari f 950.000.—

tertentu, Ant.-UP.

pok 1.450 ha, kopi 28 ha, lainnja
cacao, pala dan kaju balza jang
berguna untuk pesawat terbang.

kan, diadakan peraturan2 ukuran

32 ORANG TEWAS:
LUKA2.
2

100 LEBIH

barkan

bahwa

djumlah

orang jg

tewas ialah 32 orang, sedangkan
jg menderita luka2 sekurang2nja
100 orang.

Kereta-api tentara tadi “ketika
berhenti, ditubruk oleh kereta-api
penumpang jg datang dari bela-

kang: tjuatja

ketika itu "sangat

berkabut:

Djumlah 32 majat tadi jg dike-

temukan diluar gerbong2,

tetapi

mungkin sekali bahwa didalamnja masih terdapat lain2nja.
Semuanja mereka adalah anggota tentara, jg akan dilatih disuatu kamp di Indiana. — Ant.,
UP.

JAN

rupa

tanaman

karet

800

ha,

f1.— sampai f 2.—. Sedang menurut usul baru dari pihak madjikan dimadjukan antara f 1.60

sampai

f-3.—.

Menurut

kete-

rangan wakil perkebunan, dalam

usul2 jg barusitu-untuk penjadap
jg giat tiap2 hari dapat mentjapai
upah f 2.50 sampai f 3.—
Upah bulanan kepala mandur
f 135.— (pokok) .dengan tunpenerimaan - sedjumlah
djangan
f.185.— dan mandur biasa pokok upah f 85.— dgn Pena
djumlah penerimaan f 110 3
nt.

MENINGGAL.
bah

wa kemarin dalam usia 80 tahun
Djenderal Jan Smuts bekas PM

Afrika Selatan dan seorang ahli
militer dan botani meninggal du

Aneta.

Soekarno

berkundjung

rensi

ANTJAMAN PENANGKAPAN
ATAS LEO FIGUERES.
Berhubung dengan keputusan
pemerintah Perantjis utk.
menangkap
Leo Figueres,
wakil

ketua W.F.D.Y.

(Federasi Sedu

nia Pemuda Demokrasi),
jang
baru2 ini mengundjungi
Vietnam, maka Dewan Serekat Huruh Vietnam kirim telgram ke-

pada C.G.T., (Konfederasi Umum
Buruh Perantjis) jang menjata
kan kemarahan kalangan buruh
di Vietnam.
Menurut keputusan pemerintah Perantjis, Figueres akan di
tangkap apabila ia mendarat di

Perantjis. Ant. VNA.
INSIDEN

Mengenai soal minoriteit.
Perdjalanan kereta api ,,Sim-

batasan

Bulgaria —

Mengapa Atjeh mau
rah otonoom $

dalam negeri, tapi tidak berhasil

tai

Sa

Tuan -Kamarusid sekretaris
propinsi Atjeh jg mengikuti de
legasi 'itu sebagai djurubitjara
menerangkan
“pada ',,Antara”

Tg

sebagai

kedua

aki

nega-

dae

bahwa di Djakarta delegasi.akan
Menteri
PM Natsir,
menemui
Dalam Negeri Assaat dan Men
teri

merintah Turki tak mau meneri
ma mereka,
dan
menjuruhnja
mengambil "Orient Express” jg

lain jang kembali ke Bulgaria.
Ketika mereka sampai perba
tasan Bulgaria, pemerintah disa
na tak mau mengisinkan mereka
kembali ke Bulgaria dan sedjak
itu kereta api tetap tinggal disana. Ant. AFP.

SUSUNAN P.B. PERSATUAN
ATHLETIEK SELURUH
. INDONESIA.
Sesuai dengan keputusan konperensi PASI (Persatuan Athletiek Seluruh Indonesia) tg. 3
Sept. jl. kini telah dapat disusun
pengurus besar PASI terdiri dari
Ketua Dr. Abdul Aziz Saleh, Wk
Ketua Subadio Sastroutomo, Penulis Jusmandi, Bendahari Sunggono, Komisaris Penerangan Sudarsono, Komisaris alat2 dan lapangan Subijono, Komisaris latihan perlombaan Ir. Moh. Effendi Saleh, Komisaris kesehatan Dr
Moh. Said.

Siapa
HATSIL

kena?

UNDIAN

keuangan

Sjafruddin

jang

sbg ,,pentjipta propinsi . Atjeh”
pada ketika mendjadi wakil P.M.

BARANG2

NEGARA KE II.
Sepeda motor.
Radio.
25891 Djakarta
28455 Malang
32345 Palembang 40166 Solo

.

50636 Djokja

55001
73465

TURKI—BUGARIA

bat insiden antara

karena-berhubung dgn sakinja,
Assaat masih tinggal di Djakar

ya

ra tsb, jakni mengenai. orang2
Turki jang tinggal di Bulgaria.
Kemarin "Orient Express” me
ngangkut
dari
Bulgaria
159
orang minoriteit Turki, tetapi pe

51768

turut berduka
njatakan.
atas peristiwa itu.

dgn
Kemarin siang kembali
ta
Djakar
pesawat . terbang ke
Deoleh
dikirim
jang
delegasi
Rakjat Atjeh
wan Perwakilan
jang membawa mosi DPR Atjeh
mempertahankan status Atjeh
sebagai daerah otonoom, setelah
beberapa hari tinggal di Jogja.
Delegasi tsb terdiri atas taun2
Tengku Abdulwahab dan Abdul
gani jang semula bermaksud ke
temu dgn bekas acting presiden
Assaat:jg.kini mendjadi menteri

Te

itu.

Mengenai Timur Djauh selain
dari soal2 jang bersangkutan dengan peperangan Korea, Formosa, Indo Tjina dan Asia Tenggara umumnja. Acheson menjatakan
djuga,
bahwa. politik Amerika
akan tetap menjokong
perwakilan Nasionalis Tiongkok
dalam
PBB sekarang.
Seterusnja ia mengatakan akan
membiarkan kawan2nja dari Ero
pa Barat untuk mengambil inisia
tip dalam perkara menundjukkan
. Opsir2 militer Amerika untuk me
mangku djawatan kepala staf ang
sekatan perang Eropa Barat. .selyg
ruhnja. Tentang opsir2 militer
Amerika jang akan pegang djaba
tan ini telah disebut2 nama djenderal Dweight Eisenhouwer dan
Omar Bradley. Ant. UP. dari Washington.

plon Orient Line” telah dihentikan hari Senen di Turki — per-

tjita

Palembang dilapangan

Kemarin dulu menteri. L. N.. Amerika Serikat Dean
Acheson
bertolak ke New York untuk menghadiri konperensi
Tiga
Besar.
Mengenai soal2 politik dan militer Dean mengatakan djuga soal
perekonomian Eropa. Barat jg. akan dibitjarakan dalam . konpe-

nia.
Berkenaan dengan itu
maka
meRadja Inggeris George VI

ka-

sebulan, cacao dan kopi 300 ton,
sedang hasil kapok belum dapat
diketahui.
:
Upah
pekerdja
“harian dari

SMUTS

Radio BBC mengabarkan,

Luas perkebunan 2.300 ha be-

Hasil karet mentah Ik. 30.000 kg

Tentang ketjilakaan kereta-api
di Amerika Serikat, dpt. kita ka-

jang
ketjil Vietnam
golonga
tinggal di Kambodja. Ant. VNA.

Presiden.

pawai.

Politik Amerika tetap sokong Tiongkok Nasionalis

“Sa “bi

“3s

Dikala

Menteri L. N. Achgson :

#Mgkan dibitjarakan mosi ErP3 jpPradja mengenai pemogokan

akjat2 Vietnam-Kamrangkan rata2 f 10.000.— seha
atau f 190. 000.— selama pemogo
dja perkuat Solidaai pe ankan
kan berdjalan 19 hari. 50.000 ba
riteit.
naman
pohonk
ian 3 nur
berita jang terlamPerke
Dia
e s£ ta
en
Pera
Pep
A
bat,
"dalam
kongres
jarig diadangah Sedjumtah 102
7
buah Ting
gokan mendjadi terlantar dan ke
bulan
ketika permulaan.
kan
kini jang bekerdja ada 80 perkerugian f 4000.—, kerugian ini tiSelatan,
Agustus: di Vietnam
bunan luasnja 39.583 ha. Demidak berarti bagi onderneming,
dan
kian keterangan
Subari Kepala
100 orang wakil Vietnam
demikian : Bolt.
Djawatan Perkebunan Djawa Te
Kambodja telah menetapkan pe
Sabotage dan intimidasi." kerdjaan2 jang akan - mereka
ngah kepada
wartawan ,,AntaMengenai kerusakan2
selama
ra” jang mengikuti perdjalanan
djalankan dalam bulan Septemada pemogokan diterangkan oleh
keliling menindjau
perkebunan
ber ini.
Bolt, bahwa beberapa hari jl. sedaerah Semarang dan PekaloSebelum kongres tadi ditutup,
gerombolan orang telah menjerbu
ngan baru2 ini, untuk mengetadikirim suatu surat kawat kepahui dengan mata kepala suasana
bagian
mesin2 pabrik. merusak
dan
da Presiden Ho Chi Minhperkebunan
dimasa pemogokan
bagian2 penting djuga dibagian
pemerintah Vietnam, dalam maini.
leiding-air.
Dengan
dirusaknja
mereka
na didjandjikan bahwa
leiding-air itu tidak sadja tanamDiantara 33 pabrik gula sebaakan memperkeras usahanja utk
an perkebunan terlantar pun pegian besar perkebunannja ditanamempertjepat diadakannja sera
mi padi, tembakau dll.nja.
tani dan masjarakat desa sekitar
umum pembalasan melangan
Ditanja sampai dimana “akibat
perkebunan jg mendapat air dari
Perantjis,
“kaum kolonial
wan
dari pada pemogokan buruh permesin pompa menderita.
bantuan kepada golomemberi
17 ha kebun karet telah dibangan ketjil Kambodja jg tinggal
kar, 15 ha kebun-kopi rusak hedi Vietnam Selatan dan kepada
bat dan 107 ha kebunekopi habis
n

sidangnja kemarin - dulu. menolak
Dewan keamanan. dalam
usul Sovjet supaja mengundang wakil RRT ikut serta dalam perCuba
debatan, dengan suara 6 lawan 3 (Tiongkok Nasionalis,
Eguador).
dan
(Mesir
blanko
Jainnja
2
dan Amerika) sedang
geris Sir Gladwyn Jobb. Usul Sovjet lengkapnja jaitu supaja wa-

mau tak mau me-

djumlah persediaan

tanggal

rang. Perkebunan
jang luasnja
mengenai
peraturan
tata-tertip:
617 ha terdiri 260 ha tanaman ka
Disamping itu pembentukan baPerburuhan
kementerian
Pihak
ret, 307 ha kopi dan 50 ha caddan kalau dapat djuga
ang memimpit- erundingan. ini, “cao...
,
bulan perkebunan “"
Tiap2
bentukan seksi2. Sabtu tg. 23

ditolak.

. Sidang dipimpin oleh wakil Ing

mengenai
y-keterangan

gasi dibawah pimpinan De Vries.

mengundang

Sovjet
RRT

Kementeriar
bawah dipimpinan
Perburuhan.
Dalam perundingan ini pihak
delegasi
Sarbupri diwakil Bat
Sumantri,
terdiri dari @urdian,

ang" DPR jg akan datang, ter-

kat
Mi aki:

bat pemogokan

dapat kabar,
kementerian

kan kembali perundingan antara
pihak Sarbuprisdan ALS jang di-

— gota Delegasi

ARA SIDANG DPR.
parin siang Panitya Permuratan DPR mengadakan ra
an sebagai putusan diadaperubahan mengenai atjara

DI :

Sepeda.
10195 28493 40140 50797
10871 29364 43283 52362
15646 32156 43687 52863
A5Y9T 34349 43757 53601
18397 35105 46114 53774
26198 36373 47421 55302
219178 36735 48455 57799
28086 39163 48960 60720
(Sambungan lihat hal.

lankan,

djika Atjeh

66935 t67861
69688
69738 «
74798
76366
79199
80191
4).

termasuk

dalam propinsi Sumatera Utara,
demikian

bandingan

tuan tsb. karena

djumlah

sbb: Tapanuli

per-

penduduk

1,4 djuta, Sumate

ra Timur 2,5 djuta dan Atjeh
hanja 1,2 djuta.
pemerintahan darurat
sewaktu
Atas pertanjaan apakah tunclash kedua.
tutan Atjeh itu tidak akan mung
kin menimbulkan kesan seolah2
Menurut keterangannja selan
djutnja pokok terpenting menga
menebalkan
rasa kedaerahan,
ia menjangkal.
pa Atjeh menghendaki
status
dengan menjatakan
otonoom, ialah supaja mempubahwa dalam
usaha
memenuhi kekurangan guru, pe
njai tjukup kesempatan mengemerintah propinsi Atjeh
djar ,,ketinggalan” dgn daerah2
sukarela menerima guru bangsa Ba
lain, terutama dalam lapang pe
landa sekalipun, sedang dari 17
ngetahuan, jang nantinja akan
djawatan negeri di Atjeh hanja
berwudjud pengiriman sebanjak
dua dipimpin oleh orang Atjeh,
mungkin pemuda2 Atjeh
guna
jang lima lainnja oleh warga
menuntut pengetahuan kelain2
daerah maupun keluar negeri. - Indonesia dari lain2 daerah, deUsaha itu akan sukar didjamikian Kamarusid,

«

3

Aa
1

:

A3
1

Gan

1

8
u

Dr. Bahder Diclmn tidak
mengundurkan diri dari PMI.
diketahui,

1

bat wakil Ketua dan ia tergo

salah seorang

pendiri

paman

PMI:

barang2 'daga
" pedagang Kenya
ngannja. PMI jang mengetahui
hal ini berkeberatan thd KPM
karena menurut persetudjuan di

sepentah-

Djakarta, papi itu telah dichar-

5 tahun jl. Dengan memega
djabatan Menteri itu, Bahder
han dapat mempergiat usaha j
bentukan Junior Redeross, s
tjabang dari Palang Merah

Hua

eka: itu “tidak
an ketJual kalau tanda

terdiri dari tenaga2 muda jang
butuhkan untuk memberi peri
longan dalam keadaan jang
seperti djuga Badan Kepan Ta

:

ANAK

ARENg DUTA Dr.
GIA.
ng peng
Dari kalan
di Kemente:
di M3
didapat kabar, bahwa ni
Agung Gde Agung jang bebas
waktu jl. dikemukakan "3
tah Indonesia kepada pemer
Belgia untuk
mendjabat Ta
Indonesia di Brussel, telah d
ma baik oleh pemerintah Belgia.
Keberangkatan Anak
Agung menunggu
penetapan
resmi
dari
Menteri L.N. jang baru Ant.

pinan Major Darjatmo dan bataljon II dibawah pimpinan Major Sudjono kedua
tugasnja melakukan
'duanja dari Brigade Garuda Mataram jang telah selesai
expedisi di Sulawesi Selatan. Dari Makasar mereka diangkut dengan kapal ke
Semarang, kemudian dari Semarang dgn kereta api ke Jogja.
Distatiun Tugu
didjemput oleh wakil Brigade dibawah pimpinan Major Selo Ali dgn diramaikan
oleh serombongan musik Keraton.
(Gambar Ipphos).
"5

|

nomi kepada Irian barat dan Kele 2g Memprotes tindakan tsb. dari
pihak jang bersangkutan Jiwat
luassan explotasi menimbulkan ra
tah Pusat (kaum onder
pemerin
sa sangsi, kalau diingat pen ala-

—.

Tanggal 11-9 jl dengan dihadiri

| sungkan rapat. Badan Perdjoang| an Irian daerah Djawa Tengah di
bawah pimpinan

—

J.A.

Hallatu,

se

Jlaku ketua.

..
Beberapa pemandangan diberi— kan diantaranja oleh Andy Penja
min dari koordinasi

gerakan Se-

| berang dinjatakan, bahwa kini so
cal Irian bukan soal ketjil. dan
mendjadi hangat karena turut
tjampurnja Australia. Mulut be—sar dengan resolusi tidak disertai
perbuatan jang njata dengan setidak akan ber-

— gala pengorbanan

| hasil. Kita harus waspada dalam
Nan
lawan jg litjin dan
dibelakangn
Harus

2

Kena Kom

calaian demikian

: sebagai berikut:
.- (1) Memperkuat penerangan di
Indonesia umumnja- dan
sel
daerah Djawa Tengah chususnja
oleh
. jang akan diselenggarakan

Irian party2

Badan Perdjoangan

| dan organisasi2

mem-

(2)

massa

“perkuat pernjataan protes dari
Irian Pusat
Badan Perdjoangan
tan penjelesaian soal
'atas kel

Irian (3) Ssonerkasa tuntutan
“Badan Perdjoangan Irian . Pusat

konperensi Uni

aja diadakan

(4) ng

ewa selekas Tae

Achirnja sk. itu berpendapat,
bahwa soal Irian penting
diselesebab

sebelum

selesai

akan merupakan punja buruk sang
ka antara Indonesia dan Belan“da, pun antara Australia dan. Indonesia.
Harian ,,Daily Mail”
Singapura
tg.
20-8 dengan kepala

latan,

sebab

Irian

djauh

terpisah

dari Djawa oleh lautan jg luas, se
dang. penduduknja

sebagaian be-

:
1

sp
kt

hangatnja

baiknja

| kembali soal Irian, ada
0 kita kutip beberapa

suara2

diluar Indonesia jang

ngeluarkan

telah

pendapatnja

usan

Melaju”

a. Bagi Indonesia

Singapura

soal

sangat penting dan seluruh

Irian.

rak-

berdiri dibelakang

pemerintah Sukarno, jang oleh Su
o sendiri telah didjandjikan,
53se
dua terbitTa

no “eta
Dana
rakjat Indonesia daTn

dan Pengang-

bantukan Kepala “Staf Angkatan
Darat mengurus : ,,a. segala sesuatu, jang mengenai perhubung-

Darat

dengan

tel-

pon, telegrap, radio d.lI.: b. segala sesuatu, jang mengenai pe(Lihatlah djuga pasal 14 Undang
undang tsb.
tentang Angkatan

|. da tidak akan djadi begitu kusut,
' kalau Australia tidak mentjampu

dan

Perhubungan

ngangkutan

# . 29/8 menulis, bahwa perkara"
| Irian antara Indonesia dan Belan-

jat Indonesia

an

“kutan'”, jang bertugas akan mem-

me-

ah Irian.

Tn

kan
api
Majlis.

pertempuran,

dan

demikian

kepada PM Moh. Natsir baru? ini

Angkatan

Laut dan pasal
katan

Darat”.

17 tentang Ang-

Udara).

Sebagai penutup karangan

ka-

mi selandjutnja akan. didjelaskan
sampai dimana terletak batas lapang kerdja Kementerian,
jang
tersebut diatas.

Sebelumnja, harus ditjari dahulu suatu pendjelasan istilah seba-

gai dasar untuk memutuskan apa,
jang

harus

masuk

tugasnja

dan

apa jang tidak.
Terachir terdapatlah suatu de- finisi,
jang telah diterima baik
oleh sardjana2, ialah: ,,perhu-

bungan & pelangkahan suatu dja
rak didalam sawang dunia antara
dua tempat, jang diantaranja telah .menjatakan Ta
kebutuh
1»

tawan ,,Antara” Makasar ialah,
bahwa telah siap untuk
turut
dalam perdjalanan ini beberapa

pengangkutan

muran Negara dan sudah masuk lapang kerdja Kementerian itu.

pers

Ta

lah puntja jang akan menjembur-

Dalam karangan kami jang pertama, diichtiarkan agar ,,Kementerian Perhubungan” dinamai ,,Kementerian Perhubungan |dan
karena disamping soal2 perhubungan tak dapat
Pengangkutan”,
diabaikan soal2 pengangkutan, jang telah mendjadi dasar kemak-

an Angkatan

5 Benihibbapi. .dengan

donesia akan mengakui kenjataan

- Perhubungan

rat (pasal 11) dinamai ,,BahagiBa
1
kan
menga
| segenap bangsa
Indonesia
segala ke“bersedia menghadapi
Me. Ant.

diadakan
selama
langsung diperintah oleh
Djakarta meskipun tadinja sudah | dari Sarbupri).
pemerintah
ada perdjandjian tentang bentuk “d. Meminta kepada
n
agar
kedjadia
tsb.
djangan
federasi, manakah jang Takan Ie
(B.S.)
sampai terulang.
bih menarik hati, diperintah Indo.
nesia ataukah didjadjah Belanda,
demikian Daily Mail jg. berpaNa
P. G. R.I. MINTA SATU PERdapat djuga, bahwa kini nampak
ATURAN GADJI.
nja tidak mungkin tertjapai perse
PB PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dalam kawatnja
tudjuan, tentunja pemerintah
In-

njatakan a.l. sbb :
kas2 anggota angkatan perz
“Pegawai negeri sangat tjemas
bahwa achir 1950 adalah terla
an adanja dua peraturan gatjepat untuk penjelesaiannja,
itu peraturan pemerintah
hingga waktu penjelesaian itu €
o. 16 dan RI No. 27. Minta
perpandjang.
Indonesia's
case”
setelah
melekas satu peraturan sadja, usul
Sk. “Majlis” Kualalumpur 1tg.
d
bahwa
pihak
Indonesia...
ate
tuntutan Irian, berpen- 15 September 1950 menulis, bah- 'kami PGP "48 tambah 1004 Integral. — Ant.
wa Australia dan Belanda sekadapat
bahwa
pihak
Indonesia
rang bersengadja
' mentjari djamemandang soalnja terlalu gamlan, agar New Guinea barat kekal
pang, jaitu didasarkan alternatip
Kapal bertanda P. M.
dibawah pendjadjahan kulit putih antara soal pendjadjahan disatu
mau dipakai
pedadan tidak pertjaja kepada djamipihak dgn. selfgovernment dilain
nan dan keichlasan Indonesia, pagang.
pihak.
Rombongan PMI dengan kapal
dahal kedua2 perkara inilah sekaPun sk itu tidak sependapat
rang jang menjebabkan timbulnja
,Kasimbar”
jang
sebenarnja
dgn pendirian pihak
Indonesia,
tiga hari jl. mestinja menerushura hara dalam dunia ini.
bhw tetapnja kekuasaan Belanda
Oleh sebab itu sekiranja Auskan perdjalanannja ke Maluku
atas Irian barat dalam arti politis
tralia dan Belanda. masih hendak
Selatan sampai siang hari
ini
akan sama keadaannja dgn pemimengekalkan pendjadjahan dan ti
belum meninggalkan pelabuhan
sahan, Djerman Barat dan Djerdak mempertjajai djaminan dan
Makasar. Pokok sebabnja menuman Timur atau sama dgn. pemi
keichlasan Indonesia, maka disini
rut keterangan jg didapat warsahan Korea Utara dan Korea Se

Maka, alangkah baiknja didalam Undang2 R.I. No. 3 tahun
“1948 suatu bagian Angkatan Da-

Sayan

tenaga2

pemogokan

jang

lesai tidaknja soal tadi.
saikan,

nemers, jang menerima

man jang sudah2 dari pulau2

Irian kembali atau lepaskan
hubungan Uni
— oleh wakil2 party dan organisasi2
| massa di Semarang telah dilang-

—tutan Sarbupri) “astalah lajak.
Dalam pada itu, berkenaan dengan adanja staking-brekers jang
dari Purworedjo,
didatangkan
dan adanja pemogokan jang didja

lankan oleh .Sarbupri
menuntut
kenaikan upah
jang agak lajak
bagi penghidupan
mereka, serta
reaksioner untuk
usaha pihak
menggagalkan perdjuangan Sarbu
pri, maka BTI tjabang Magelang
mengadakan resolusi dan memutuskan sbb :
a. Mendesak kpd kepala daerah
Kedu (sipil dan militer)
utk
menghentikan pengiriman stakimg-brekers, tsb. baik jg didatangkan dari buruh
maupun
# golongan mana djuga.
aa
——unaga
li hp Wandeak agar pemerintah desar orang Papua jg tidak da
segera “menyarmiak tindaksamakan sebagai satu
bangsa
“an
tegas
terhadap pihak jang
dengan orang Indonesia.
ag
mendatangkan kekeNa sodja
Tuntutan pihak Indonesia jg.di
ruhan tsb.
dasarkan kpd pemberian hak
oto-

“Minggu dan Senin tiba kembali di Jogja dari Makasar Bataljon I dibawah pim-

an (behoefitespanning) ..machluk
dan benda”. Dan demikian ,,peng
angkutan” dapat didjelaskan sebagai ,,pemindahan machluk dan
benda dengan alat perhubungan,

dja, akan tetapi untuk dasar djarak lain djuga,
seperti pesawat
terbang ampibi,
alat pekabaran
serta aliran air minum, gas dan
listrik, jang terdapat baik diatas
muka bumi, maupun didalam uda

ra bersama-sama dan kadang2 di-

dan demikianlah, dengan memper

atas muka air: demikian pula misalnja alat2 lalu-lintas dan kereta
api, jang terdapat djuga dibawah
muka bumi (dikota besar luar neperih Ash?
Selandjutnja perlulah diterang.kan bahwa pada hakekatnja alatalat perhubungan terdiri atas 4
golongan, ialah : djalan2nja: alat:
tenaga dan bangunan:
misalnja
dari kereta-api : rail: lokomotip
dan kereta: tenaga uap dan setasiun serta gedung2 lain sebagai
bangunan dst.

, gunakan dasar djarak itu sebagai

Disamping alat2 perhubungan,

berdasar atas suatu tegangan kebutuhannja”.
Dari
definisi

,,perhubungan”

terdapatlah kesan, bahwa ,,pelang

kahan suatu djarak”, lain daripada alat untuk
pelangkahan itu,
memerlukan pula dasar djarak, jg
djenisnja tergantung kepada tjara
pelangkahannja.
Dasar
djarak
tsb.

ialah - tanah,

air dan

udara

dasar untuk memperbedakan alat2

perhubungan, terdapatlah ichtisar
sbb.:

diatas atau dibawah muka bumi :
manusia dan hewan, alat2 lalu
lintas, kereta-api dan tram, alat

alat pekabaran
(pos, telepon,
telegrap dan radio), aliran air
minum, listrik, gas dan minjak
tanah:
diatas atau dibawah muka air:
alat2 pelajaran:
didalam udara : pesawat terbang:

Sudah
alat2

tsb.

tentu,

bahwa

terdapat

diantara

alat2,

jang

bermanfaat bukanlah untuk menempuh satu dasar djarak saha«

UNICEF DAN WANITA JOGJA
Dibekas-gedung Presidenan Jogjakarta tg. 12/9-1950 telah dilang
sungkan pertemuan Mrs. Holmes
dariUnicef dengan segala lapisan
organisasi Wanita antara lain
1.
Persatuan Pekerdja
Perempuan.
2. Muslimat
3. Peladjar
Putri
4. Kowani 5. Perwari 6. Chung

diti
:

n,, supaja Tilangan tim
, bahwa tanda palang

merah itu hanja symbool belaka.
Instruksi landjut kini masih
tunggu dari Djakarta.

di-

BUTA-HURUF.

Kantor - Inspeksi Pendidikan
Masjarakat Bogor
jg. dipimpin

sdr. Emar Surodimedja, pada per
Duga

Ags. 1950 telah mengada-

eka

membikin poster

juannja ufituk “menggiatta usaha pemberantasan butakaruf.
Ditrima 14 buah gambaran. Setelah diperiksi oleh djuri jg diantaranja terdiri dari
Sumarsono
(ko-

ordinator Djw. Penerangan), maka diputuskan
jg mendapat hadiah No. 1 (uang kontan f 200.—)
ialah sdr. N. Purwanto, guru sk.
rakjat Tjibinong, No. 2 (f 100.—)
sdr. D. Supit di Panarangan-Kidul

selu-

dari

bagyo

dan

Sujoto

mengenai

ka

Dari kalangan PNI
didapat
sama

kabar,

partai

diusahakan

Merdeka

bahwa

tsb dan

kerdja

GPII

akan

seerat2nja.

Persetudjuan SBG-ASSI
Dari

Pengurus

Besar

Serekat

Buruh Gula di Jogja didapat kabar bahwa setelah diadakan perundingan2 berhari? telah terdapat
persetudjuan antara
pihak
serekat buruh dengan Algemene
Suiker Sijndicaat voor Indonesia
(ASSI)

sbb:

1. upah

terendah

tertjatat dalam

pai dan sesuai dengan

Perintjian

Pengetahuan Desimal (Classification Decimale Universelle, Universele Decimale Classificatie),
jang telah diterima oleh dunia internasional.
(Sambungan

lihat hal 3).

Tindjau

daftar

BPGN

de-

ngan tidak memairrdang “discrimi- nasi dan preferensi (pilih kasih),
sedang
untuk melaksawakannja
akan diibentuk suatu Komisi oleh
Pengurus
Besar Sarekat Buruh

Gula dan pengurus harian ASSI.
Berhubung dengan tertjapainja
persetudjuan
itu, PB
Sarekat
Buruh Gula mp yan takan segala
persiapan2 aksi.

kembali

gadjih buruh ke
chewanan

lam negeri,

masuk

Demikianlah
analyse
perhu.
bungan dan pengangkutan tertja-

«

binet Natsir, politik luar dan da

wan dan benda (diantaranja terpula : kabar).

F. 75. —

De-

wan Partai PNI Merdeka, jaitu
SuMr. Djody
Gondokusumo,

sehari f 3.78 bagi buruh jg sudah
kawin, 2. upah terendah sehari
f 2.80 bagi buruh jg belum kawin, 3. ASSI menjetudjui untuk
mengusahakan
pekerdjaan
bagi
kaum. buruh gula non-aktip jang

jang terdiri atas 4 golongan dan
jang dipergunakan sebagai alat2
pengangkutan pula, terdapat muatannja, jang dapat dibagikan
atas 3 djenis, ialah : manusia, he-

Tgl. 5 — 6- 9. "50 didesa Kregan Kal. Wukirsari Kap. Tjangkringan ditempat Wirjohardjono
telah didatangi gerombolan peng
gedor sebanjak 15 orang bersendjata 2 karabyn, 1 pistool, 3 pedang samorai, 2 gembel, lameng,
dan batu.
Barang jang diangkut berupa
sembet dan uang F. 4. — ditaksir

sdr. Sumi-

utusan

ma-

Malam Djum'at itu djuga djam
1 didesa Turga Kal. Purwobinangun Kap. Pakem ditempat Sodinomo dan Aliredjo, telah kedatangan gerombolan penggedor 11
orang bersendjata:
tongkat, pen
tung, dan lain-lain alat bukan
sendjata api.
Ditempat Sdr. pertama menjakiti B. Sodinomo dan mengang“kut anaknja lelaki bernama Tukidjo umur 18 tahun.
Ditempat Sdr. lain itu dapat
menggondol berupa barang2 ba- '
han pakaian dan perhiasan dan
alat
en
seharga F. Tag

ruh daerah Jogjakarta.
Selain
dari putjuk pimpman GPII, ber
djuga

Sleman

Malam Djum'at j.l. didesa Delapan
KI.
Sindwmartani
Kap.
Ngemplak rumah Sastro telah Pa
datangan gerombolan penggedor
- 25 orang, bersendjata pistul,
Ban M.P. pedang, Klewang,
kampak, wadung dan alu.- Dapat mengangkut:
«1. speda, 1 lapak kuda, uang
sebanjak F. 170. — dan sembet,
tapsir semuanja w seharga
FP.
3003. 55.

PNI MERDEKA DAN GPII.
Hari Senen jl di Wates dilang

bitjara

utjap

sih ada

(Tjiamis).

GPII

dalam

&
kk

PEMBERANTASAN

konperensi

Holmes

Gedoran

Supono.

sungkan

lainnja.

Hibisjanakan antara lain mengada
kan campagne2.
Pertama guna menolong anak2
akibat peperangan (invalid dsb)
kedua untuk menolong daerah2 jg
terbelakang dimana tak ada
ke
sempatan kaum ibu untuk memperbaiki voeding.

junta Internasional, tatkala diada

3 (£ 50.—)

para tamu

akan memberi laporan mengenai
pekerdja annja. Pokok pertama jg

kannja
kongres Serikat
Buruh
PTT seluruh dunia di Berlin: pada bulan Oktober 1949.
Lebih
djauh kita
beritakan,
ahwa
sebagai utusan
Tjabang
Postel Solo jang akan mengundjungi kongres tsb jalah sdr2 Rusito, Murtidjo,
Sutatmo dan sdr.

Bogor, No.

8.

menerangkan pandjang lebar pe
djalannja dariNew York,
India,
Asia Tenggara Birma, Junani dan
sampai,dis
Perantjis dimana
dia

dari

(pgw. kantorpos), Mh. Nazir

Putri Indonesia)

Dr. Sulianti selaku wakil Djawa
tan Penjelidikan Kesehatan Rakjat menjampaikan terima kasih
atas kedatangan rombongan U
cef.
£

sendiri jg.

tra di Pondokbitung

(Pemuda

Mrs.

pengakuan

Tuh

nair dengan

resnja jang ke IV di Djakarta.
Dalam kongres jad tsb salah satu
atjara terpenting ialah membitjarakan soal penggabungan serikat2
buruh PTT jang berdiri :sendiri2
akibat timbulnja Negara2 bagian
bikinan van Mook
dengan Serikat Buruh Postel. Serikat buruh
PTT jang masih diluar Postel ter
sebut
misalnja
Bond. Pergawai PTT di Djakarta.
Seperti telah kita ketahui, bah
wa di Indonesia ini adalah hanja

POSTER

Chi

Berapa Menteri Istri jang demisio

lan ini Serikat Buruh PTT (Pos
tel)
akan melangsungkan
kong-

Serikat Buruh Postel

kai

7. -P.

P.I.

KONGRES POSTEL KE IV.
Mulai tanggal 23 hingga 27 bu

telah mendapat

Chiau Fa Nu

(gabungan wanita Tiongwa)

Konperensi Buruh Kechewanan seluruh Djawa dan Madura jg
selesai tg 11-9 memutuskan djuga
untuk memadjukan usul kepada
pemerintah, supaja:
1. Segera terlaksananja pemasuk
an buruh daerah? otonoom jg
pekerdjaannja — berhubungan
dengan soal perchewanan
kedalam Djawatan Kechewanan
“ Pusat.
2. Dalam waktu singkat menindjau kembali kedudukan dan
gadjih buruh perchewanan.
3. Supaja
dalam
mengadakan
mutaties Sarekat Buruh Kechewanan didengar dulu per- timbangannja.

Diputuskan djuga mengadakan
kongres pada 1 Mei
Malang.

1951 jad. di

Siaran RRI

Jogja

REBO,
13.45

13 SEPTEMBER
Warna-warni

1950.

Indonesia

oleh O. R. J. Suwandi. 17.05 Ta-

man Kepanduan. 18.20

Peladja-

ran njanji Pemuda oleh pak Muradji. 19.15 Usaha Kemakmuran
Rakjat (Djakarta). 19.30 -Hidangan ,,Penghibur Hati.” 20.15 Se
kitar kesenian kita. 21.20 Gendes
ran malam oleh G. S. Dojomatdowo.

1

jr Oidbsak supaja Lanna
Untuk itu 20an
€ erluan militer.

itu, patah

kakinja

ketika

|. Jang patah ialah tulang paha: nja dan menurut dokter, ia harus
di
pusi, — Ant. UP.

@twudjudkan dengan tin
anankan tindakan ta dekati aa

tjam-F tjam ragamnja.
n2 untuk keperlu)
ni 15.000 djuta dc!

Untuk

tahun

Pembongkaran
militer

tahun

djadi 30. 000

Djurubitjara

:

djuta
hingga

Dan untuk tahun berimungkin lebih banjakn-persediaan utk.

diteruskan sam
tahun lamanja unatasi bahaja jg.
dari pihaknja
So-

an dengan itu,

Tru-

"ngadakan persiapan2. Ant. U.P.
Truman
njaan.

masih

didalam

Banjak

hal

rachir ini Tru
presiden la

sadja adah
Na auna
juga padjak jang tidak

angsung jang
ra

Sesak

: Orang

Madjelis

! Me-

ang

perkembangan2

didalam

dan diluar negeri dewasa
ini,
nama Truman
semakin
djadi

| c (keperluan sipil djadi diku-

uaran2 militer, Saturun rakRena yaaa berat. Ini

tergantung

pada hasil pemilihan

lihat

“Akibat dari tindakan
produksi
memperhebat
ig-barang untuk
perang,
pembikinan barang2 un-

per tai

Dju“Rendah dan Senat santi.
ga waktu djaatan presiden su-

tuk empat Ba

ebu
uk

arti

aksa menjanji menuang dimainkan oleh
sinja! Dan ini berpemerintahan jang dana

reaksioner
!
Stand 0—0 daa
Situasi dimedan perang

D.K.
Ko-

rea tidak banjak berobah, sekamenekan harga lipun pihak Korea Utara berusa
akan diadakan ! ! ha sekeras-kerasnja untuk mem
forsir satu tembusan kearah pe
labuhan Pusan untuk mengachiri peperangan.
Kemenangan-

lihat Sa

n sendiag
baru
ian hebatnja, seang tidak dapat mea tahun utk me-

jang - terba-

jang dimata rakjat Amerika dii-hari jang akan datang Dan

ktu jang akan datang

itu

kemenangan ketjil terdapat oleh
pihak Utara dengan susah pajah karena pihaknja PBB berHabap sekeras2nja untuk. tetap
menduduki garis
pertahanannja.. Usaha pihak Utara
menjelesaikan perang Korea kini
djadi kandas.. Perang
Korea
akan masih berdjalan lama. Hal

Paris

tusan

puas

kepu-

Truman!

Kalangan diplomatik Perantjis
telah menjambut dengan
penuh
kepuasan pengumuman
presiden
Truman pada hari Sabtu jl. tentang keputusannja untuk menambah djumlah
pasukan? Amerika
jg ditempatkan di Eropa.
Menurut kalangan itu, keputuscan ini adalah sesuai dengan ha-

rapan pemerintah
dinjatakan

dalam

mengenai usaha mem-

kedua

memo-

persendjatai dai kembali, jg baru2 ini disampaikan kepada peNa
Amerika Serikat. Ant.
P

TIDAK TJUKUP MODAL UN
TUK
PERSENDJATAI
DJERMAN SERIKAT.
Robert Schuman, menteri luar
negeri Perantjis, mengatakan bah
wa Perantjis akan mendesak supaja Djerman diberi bantuan jg.
lebih besar untuk mendjaga keamanannja dalam negeri,
akan
tetapi kepentingan2 negara2 Serikat Barat harus didahulukan,

Pe menundjukkan . apakah
akjat Amerika dapat melewatkan waktu jang sukar itu dgn.
| Dikatakannja bahwa pada mahnja ?! “Buat
sementara"
sa ini tidak tjukup modal, untuk
t
membajangkan
ini
rupanja memang
diharapmempersendjatai
Djerman
dan
tah: “Tru:
| negeri2 Serikat Barat,
akan tekan oleh Kremlin | supaja ten
in
sulit.
tapi ,,sudah barang tentu prioriAmerika djadi terus terikat
n
n
oposisi
teit harus diberikan kepada neberbagai2 front, dan tidak istipihaknja Partai Republigeri2 Serikat”. Ant.-UP.
mewa ditudjukan kepada Eropa
ang semakin
menghebat,
Barat. Sementara itu Rusia me“chalajak ramai akan djalakukan manoeuvre politiknja di
AL JOHSON MENGHIBUR KE
g senang dan achir2nja
Dewan Keamanan supaja perha
| KOREA.
akan memusuhinja !
tian DK tidak ditumpahkan seBintang
film jg terkenal, Al
anteronja kepada
Korex agar
Sementara itu, perkembangJohson,
ketika
malam Salasa bereri, terutama di Korea Utara bisa bernapas agak
sama pemain piano
dan kompo- menundjukkan
lega! Dalam pada ini, Rusia
tenis Harry Askt berangkat ke KoAmerika semakin
lah memveto resolusi Amerika
rea, untuk menghibur serdadu2
populariteitnja ti- jg menghendaki
supaja Korea
Amerika
disana.
bahkan semakin di- Utara ditjap sebagai agressor
dan agar tentera Korea
Utara
imewa jang menge-

“Formosa

ngan ini sebagai

l

- diwaktu

akibat

ditarik

mundur

sampai

garis

Menteri Bahder

lintang utara 38 deradjat. Dgn.
ini maka soal siapa agressor di
da manoeuvre politik Tru
jang
selalu terputar balik- Korea djadi selesai! Perang Korea djadi harus diartikan sebakaruan, hingga disamping

guan diantara kawan-

annja

sendiri,

jang

membentji

ghoa

djumlah piAmerika

dikalangan bangsa
djadi bertambah.

—
Is-

gai perang saudara dalam

pihak luar tidak harus

tjampur

tangan!

Djohan

Sebaliknja usul Rusia supaja

pasukan2

Amerika

ditarik dari

mengenai masalah ForFormosa telah ditolak oleh
Deza, Inggeris
masih
tetap
wan Keamanan dengan 8 suara
npertahankan politiknja senlawan 1 dan 2 blangko.
Dengan
jang berbeda dengan poli- begini Amerika - djadi dapat
erika.. Djuga
diwaktu
backing
untuk tindakan2 miligan ini, Belgia keliha- “ternja mengenai Formosa jang
tjondong kepada poli- djadi dimasukkan dalam ggris
reris mengenai Formosa.
pertahanannja di Pasipik.
“telah menjatakan peng
Dengan begini pertandingan
apannja
supaja
diadakan
Amerika—Sovjet
Rusia dalam.
ertemuan antara Stalin
dan Dewan Keamanan telah berkesuuma

untuk

mentjoba

meng-

dahan dengan stand 0—0! Tidak
ada jg menang atau kalah!

LAGI

PENGGEDOR
TANGKAP.

TER-

Berkat kerdja sama antara Pulisi Negara dengan rakjat, Pemu-

sidang dibawah
erdana menteri Cletuk Maan

da dan Pamongdesa di Ketjamatan Kebakkramat (Karanganjar

Solo) baru2 ini telah berhasil me
nangkap penggedor didesa Ngringo dalam daerah Ketjamatan
tsb., dengan
dapat menangkap

.sendjata api
djud

revolver,

penggedor berwudemikian

djuga

barang2 bukti hasil gedoran dibe
berapa tempat jang telah dikerdjakannja.

Serta diurus lebih landjut ternjata bahwa dengan tertangkap-

nja gerombolan penggedor tsb.
dapat merembet terbukanja raha“sia krn dibeberapa tempat jg
telah

$
an

Menteri

terdjadi ialah di Solo, Sra-

PP

dalam

& K

akan

timbul

di

Jogja

deradjat-per

menambah tenaga2 mahaguru
asing atau menaikkan mi'tu mahaguru2 dll.
Mengenai keputusan Kemente
rian PP & K RIS jl. untuk mendatangkan mahaguru2 dari Nederland, ia tidak keberatan “utk
mendatangkan mahaguru-mahaguru asing. Tapi dalam pada itu
mengenai usaha mendatangkan
mahaguru2 dari Nederland akan

ditindjau

kembali, apakah

bi-

djaksana melihat keadaan

seka-

rang, mengambil tenaga

Belan

| gen dan Karanganjar. Kini jang
da sadja. Apakah tidak lebih
“bean terus melakukan menju « menguntungkan disamping
teSutan lebih djauh.
mana
dari Nederland itu djuga

Divisi ke-24

Pohang

ma2 pasukan Korea Selatan beru-

tjarakan

saha mengepung 1000 orang pasukan Utara.
Difront Naktong Korea Utara

soal diperhentikannja

pembongkaran2 mesin untuk keperluan militer di agen
rat,

Ba-

Sa

Menurut “djurubi jara
tadi,
pembongkaran
didaerah pendudukan Inggeris sudah hampir se
lesai, dan diduga bahwa itu sudah
selesai didaerah2 penduduk
an Amerika dan Perantiis.

Sebagian terbesar dari

alat2

jang dipergunakan dalam pembu
atan alat2 perang
dan didok2
serta tempat2 pembuatan kapal
kepunjaan angkatan laut kini su

dah diangkut, dan jang sekarang
mendjadi

soal ialah apa jg akan

tadinja

muat

mesin2

tadi.

MATA2 KOMINFORM
5

Ant.

TER-

TANGKAP.

Hojadin Verjkovic,

pemimpin

antara 7 orang Jugoslawia jang
ditangkap oleh pemerintah Jugoslawia atas tuduhan bahwa mereka mendjadi mata2 Kominform,
dimuka hakim menerangkan bah-

wa instruksi2 jang diterimanja
dari pembesar2 Sovjet dan Bulgaria di Sofia memerintahkan supaja mengundurkan aksi terhadap Jugoslawia,
sampai petjah
»perang imperialis”. Ant,

Pemilihan

panitia2

rak

t di Korea Selatan
milihan2
kabupaten

“2

-panitya2

(county)

rakjat

distrik

telah selesai di 6

dan

daerah

jang baru 'dimerdekakan di Korea Selatan, kata maklumat kan

tor pusat pimpinan pemilihan di
Korea Selatan.
Anggota2

panitya

terdiri dari waki!2
ngan

demokratis,

rakjat

segala
jang

tadi

golo-

dipimpin

oleh kaum buruh dan petani, ser
ta termasuk pula kaum tjendeki-

awan (intellectuals), pedagang,
kaum

pengusaha

dan

keagamaan. Ant. NCNA
yang.

golongan

Pyong-

mengadjukan 3000 orang dari Divisi ke-II kegaris pertahanan Ame
rika di Anni 6 mil sebelah barat
Changyong. Mereka dipukul mundur dan ketika berusaha menjusun

diri

kembali,

- diserang

oleh

pesawat2 terbang Amerika.
AFP .dari Korea kemarin mengabarkan, bahwa pasukan2 dari
angkatan laut Korea Utara tg. 10

jl. telah

mendarat

dipulau

ketjil

Seongpyong dipantai barat 8 km.
barat laut Inchon. Dua hari sebelumnja pasukan2 - Korea Selatan
telah mendarat dipulau Taeyongpyong 5 km. utara pulau Seong-

yong tsb. Kedua pulau tsb. terletak dimuara teluk Kaepu jang mei
rupakan pintugerbang masuk Inchong dari sebelah utara.
Komunike pasukan ke-8 jg. dikeluarkan Senin sore menjatakan,
bahwa pasukan2 PBB
kemarin
melandjutkan
usahanja
mereka
untuk menutup lobang penjelundupan dari pasukan2 Utara antara Yongchong dan Pohang dgn.
mengadakan serangan2 dari barat
dan timur. Pasukan2 PBB dalam
hal ini mendapat kemadjuan dan
mengalami perlawanan ringanan
Dalam pada itu tekanan berat
diderita divisi kapaleri ke-1 kemarin, ketika pasukan2 utara memukul mundur pasukan2 PBB sampai Ik. 1 km. timur Waogwan sebelum dapat ditahan. Hari Senin
“pagi satuan2 "dari pertahanan sajap kanan madju kl. Ikm. kearah
kota bertembok Kasan dengan me
lalui daerah penembakan2 utara
tapi dalam

pada itu suatu serang-

an balasan dari Utara jang kuat
telah menghentikan dan mendesak
mundur sampai Ik. V, km.
Radio Pyongyang menjatakan,
bahwa pasukan2 Utara terus madju difront Kunwi dan Tabudong
disebelah utara Taegu dan difront
pantai Selatan. Menurut siaran itu
difront timur pasukan Utara telah menembak djatuh sebuah pesawat pemburu Amerika.
Ant.
AMVETS

SETUDJU PERANG
BOM
ATOM!

Sewaktu sidang tahunan ke-6
dari Persatuan Bekas2 Anggota

Angkatan

Perang

Amerika

dlm

Perang Dunia ke 2, Amvets,
di
achiri di Cleveland, maka
Ha-

rold Russell (bintang film dlm
the best years of our lives) dipi
lih lagi untuk djadi
pemimpin
Amvets.
Dalam pidato jg diutjapkannja dalam sidang ini Russell me

ngandjurkan,

supaja

semua

be-

bekerdja utk perdamaian. Karena, katanja, dengan inilah baru

mereka akan dapat keluar
kewadjiban

dari

ketenteraan.

Dalam sidang ini Amvets menjetudjui pendapat jg mengandjurkan supaja bom atom diper

selama

guruan tinggi mitsalnja dengan

sungai

Serikat di Djer

tinggi

waktu revolusi jl harus dipeliha
ra baik2. Kalau dapat memang

untuk meninggikan

tikungan

man Barat kini sedang membi-

Me-

jaan itu tapi dalam pada itu ha
rus pula dihadapi kenjataan kekurangan tenaga. Banjak djalan

laut, melalui

menghampiri

menja

baik lebih dari 2 pusat kebuda-

sampai

mulai

sampai djarak 21, mil dan bersa

ngenai Perguruan Tinggi jg ada
di Jogja dinjatakan, apa jang
sudah

ditimur

Amerika

Dr. Bahder

menguntungkan.

Pohang

berkobar

Kesatuan2

takan, bahwa pokok soal
jang
kini dihadapinja jalah penglaksanaan penggabungan kedua Ke
menterian PP & K jl.
PerguMengenai kedudukan
dinjataia
Indones
ruan Tinggi
kan, bahwa soal itu baiklah dibi
tjarakan dalam sidang Kabinet.
pendapatnja sendiri
Menurut
sentralisasi
kebudajaan itu tidak

Pertempuran

Naktong.

misaris2

mengambil tenaga2 asing lainnja.
Mengenai sekolah rakjat
dinjatakan,

“bahwa

dia

setudju

supaja sekolah desa tidak ada:
jang ada jalah
ha nja sekolah
rakjat dari 6 tahun jg mendjadi
standard. Dalam pada itu jang
digiatkan jalah penambahan te
naga2
pengadjar dan
sebagai
diketahui mengenai ini di Repu
blik telah didirikan kursus utk
mendidik pengadjar2, Ant.
— Pertjobaan besar2an dari sen
djata2 jg dipimpin oleh radio
akan dilangsungkan pada achir
tahun 1950 ditanah lapang pertjobaan ilmu pengetahuan baru
di Woomera di Australia selatan,
demikian
dapat diketahui di

Melbourne,
Ta,

(kai

Selasa

kemarin

sukar

sekali

berkobar

jang setengah padat atas kedudukan2 Korea Utara.

ar negeri
Inggeris ketika
hari
Senin menerangkan, bahwa ko-

Djohan:

interview

hari

pertem-

garis pertahanan Amerika difront utara pesawat2 Amerika dengan
mempergunakan mitraljur mendjatuhkan rocket dan bom2 gasolin

lu-

Kita perlu datangkan maha
guru2 Asing.

mana

utara Taegu

Seongpyong

mengatakan, siapa
jang menjerang dan siapa jang mempertahankan diri. Sepandjang

Taegu

kementerian

Perantjis jang. diferbuat dengan gedung2 jang

randumnja

Disebelah

puran dari djarak dekat hingga

dari

Barat

|

mlah ini harus dilipat-

mesin2

di Djerman

Pohang—Taegu

Utara mendarat

ia ber-

djalan dihalaman rumahnja, dan
segera diangkut kerumah sakit.

beker

tar

gunakan, apabila pemimpin? A.
Serikat berpendapat, bhw mempergunakannja
adalah
sangat

perlu

utk

keselamatan

dan Tunia. Ant. UP.
Bevin

berusaha

dpt

kursi dlm

BANTEN AKAN DISERBU.
Pada waktu Belanda
melakukan aksi militernja hingga dua
kali, salah satu daerah di Banten
Selatan belum pernah diduduki.
Djuga
dari pemerintah,
belum
pernah mengirimkan rombongan
penerangan kedaerah, tsb. Demikian kata Sutedjo kepala bagian
Pendidikan Masjarakat dari Kem
pen Djokja kepada ,,K.R.”.
Sekarang telah ada kepastian,
bahwa pada pertengahan bulan
ini akan berangkat rombongan
penerangan dari Djokja ke Banten jang akan diikuti djuga oleh
wartawan2
dari Djokja, untuk
mengadakan campagne penerangan soal pembangunan
didaerah
Diduga, campagne rombongan
pertama itu akan memakan waktu sebulan.
Selandjutnja
Sutedjo menjatakan, bahwa campagne penerangan di Djawa Barat jaitu didaerah2
jang pernah dikatjaukan oleh Darul Islam, sekarang masih dilandjutkan. Dan dari Kementerian
Penerangan Negara kesatuan soal
ita telah dibitjarakan. Berarti
program Kempen
R.I. sekarang
diambil over oleh Kempen
sa
ra Kesatuan.

(Sambungan, hal. 2).
Karena analyse itu telah mendjadi sebagian Ilmu Perhubungan
dan Pengangkutan, dapatlah dipergunakannja sebagai dasar lIapang kerdja Kementerian Perhubungan dan Pengangkutan” dan
demikian ternjatalah, bahwa tugas Kementerian itu ialah menga.
tur gerakan dan organisasi alat2
perhubungan, jang telah diuraikan diatas ini dan mengatur pengangkutan dengan alat2 itu. Demikian

Kementerian

tsb.

harus

'

terdiri (pada dewasa ini atau kelak) atas bagian2 atau djawatandjawatan :
Lalu-lintas, Keretaapi dan tram, PTT,
Pelajaran,

Penerbangan
Air

minum,

Sipil

dan Aliran?

Listrik,

Gas

dan

Mi-

njak tanah.
Pada umumnja, dari 4 golongan
alat2
perhubungan/ pengangkut.
an, jang tersebut diatas, apa jg.
bergerak dan organisasinja harus
masuk tugas Kementerian Perhu-

bungan

dan

Pengangkutan,

-

se-

dang apa, jang tak bergerak, seperti djalan2 dan bangunan, maKementerian
suk lapang kerdja
Akan tetapi
Pekerdjaan Umum.
perbedaan ini hanja berlaku utk.
alat2 perhubungan/pengangkutan, jang terutama dipergunakan
utk pengangkutan barang, seperti .
Lalu-lintas, Pelajaran dan. Aliran2
Airminum, Listrik, Gas dan Minjak tanah, karena pengangkutan
barang berdasar atas tjara semurah-murahnja.
Untuk Kereta-api
dan tram, Penerbangan Sipil dan PTT, jang
terutama diperguna-

kan untuk pengangkutn

dan

kabar,

dari

4

manusia

golongannj:

(djalannja, alat, tenaga dan

ngunan)

ba- «-

semua harus diatur oleh an

Kementerian

Perhubungan

dans

Pengangkutan, karena pengangkutan manusia dan kabar berdasar atas tjara, jang setjapat-tje
patnja dan inilah tak terdapat
apabila Djawatannja tergantung
pula kepada Kementerian lain.

bangsa

RRT

PBB

. Menurut kabar2 tadi Bevin ber
pendapat
dimasukkannja
RRT
dalam PBB akan mengurangi bahaja bahwa RRT akan ikut serta
dalam perang Korea,
menjerbu
Taiwan atau menjerang Hongkong. Pendapat Inggeris menurut
sumber tadi, bhw duduknja RRT

dalam PBB akan berakibat bhw,
pemerintah RRT harus menjelesaikan perselisihan dengan tjara2

damai dan pula mengurangi peng
awasan Sovjet Unie atas soal2
LN RRT. —Ant.-UP dari New
York.

?

”

ikan An oada seluruh
ah PP: barang-barang

Pertempuran seru seki-

Penggedor
(dengan atjungkan
pistol): Apa jang terdjadi
kalau peluru ini menembus
dadamu ?!
Tuwan rumah: Segera kau pergi
kemesdjid
untuk
menikah
dengan isteriku!
Manan

2

RD SHAW PATAH KA2
KINJA.
5 'engarang sandiwara Ingge“jg termasjur, George Bernard
haw, jg sudah berusia 94 tahun

Djono: Siapa jang tertua dalam

. wajang purwa?

Kamin: Dewa2 dikahijangan! fe
Djono: Salah! Tentu sadja Prabu Romo,
sebab biar siapapun djuga mesti mema
dia seomo”|
0.
(Amad

3

PR
»KEDAULATAN RAKJAT”
(Sambungan dari hal 1).

8” Textiel.
| y0171 22829 34268 45465 62357
3

2x5

.

Sdr. Darmokondo orang lutju.
: ja usul supaja K. R. bikin sajem
—.

bra begini:

s3

I. Siapakah menteri jang bisa
- membereskan, agar pembagian da
“ri pemerintah
kepada
ra'jat,

10 Yersampai Retangan ra'jat, tes

: rutama ra'jat luar kota 2
II. Jang bisa menjamakan pembagian bagi ra'jat kota dan luar"

kota: misalnja : ra'jat kota dapat pembagian gula tiap2 bulan,
dar ra'jat luar kota pun mendapat tiap2 bulan pula (djangan 3

bulan sekali, belum ketentuan).
.

Wah,

bung-Darmokondo,

.
be-

rat permintaan ini. Biar tidak ada
“sajembara, kalau negeri ini. sudah

tenang, betul2 tenang rohaninja,
segala sesuatu akan beres, djuga
distribusinja. Lagi pula, dalam hal
distribusi kita kan baru beladjar.
Dan orang beladjar mesti bajar
.tang sekalah jang kadang2
masekali,
au sudah
keres
nantinja

-keadaannja

begini :

n » Darmo

bagi —

armotarimo

—

djawa-

penduduk :

dan Berabe

gan

nama djadi Darmogambiro. Ka
lau sekarang sih Berabe punja
alias : Darmo - Enek.
2
«$

Tentara
Amerika
baru2 ini
tangkap-3 orang perempuan. Ko-

rea-Utara. Jang seorang bawa 1
— kerandjang

bersisi

granat, jang

dua orang tertangkap sedang me
lemparkan granat kepada pasukan2 Amerika.
Siapa bilang, perempuan itu !e
mah ? Dan tidak berani bertem- pur?
Kalau menurut Berabe, biar bu

kan dimedan perang, perempuan
“selalu berani dan selalu bertempur. Tjama #jaranja jang lain.

Kalau Berabe bawa uang kurang ma Berabe ja memang diam
sadja. Tapi pandangannja jang
— lemah gemulai melajang ke kelom

geulisnja, sehingga segera Bera-

be sadar dan buru2 merogoh kantong untuk mengeluarkan uang
jang masih ketinggalan. Oh, tjintaku !

Pertjaja apa nggak ? BERABE :
POLISI
DAN
TENTARA
TEMBAK-MENEMBAK.
Achir minggu jl. disebuah kam
pung dekat Udjungberung Ban|. dung, telah terdjadi tembak-me.
nembak antara
beberapa orang:
anggauta tentara dengan sepasu
kan polisi, tetapi tidak sampai me
nimbulkan korban.
ini timbul karena
Kedjadian-

. salah sangka
—

didalam keadaan

:

gelap.

Menurut

keterangan

rima, seorang

penduduk dikam-

orang2 itu gerombolan liar,
terus melepaskan tembakan
g kemudian dibalas oleh ang2 tentara

ka, sehingga korban2 tidak terdjadi, dan dapat segera diselesaikan.
2
Apa sebabnja
penduduk itu
minta rumahnja didjaga anggauta2 tentara - tidak dikabarkan.
1
sat
Ant.

RESEPSI " KARYA

60716
62441
63637
65403
68051
69144
69693
71055
72465
74618
76139
77969
79820
81330
83328
84616

52671
521752
53122
53409
53834
53936
54169
54352
54530
54928
54932
55771
56798
57161
57223
57522
57999
58077
58225
58446
58742
59109
59462
59579
59695
59724

60724
62727
63937
65718.
68392
69336
69384
71204
72664
75058
76310
78362
79927
81915
83510

PERDAGANGAN
SENDJATA
GELAP DI BANDUNG.
Menurut berita jang tersiar, se
tjara sembunji di Bandung ada
perdagangan sendjata gelap, baik
revolver, maupun karabaijn dan
bren. Kabarnja seputjuk bren-gun
harganja sampai f 2700,—
Pihak jang berwadjib tidak me
“njangkal kabar itu, bahkan menerangkan, bahwa polisi telah me» nangkap salah seorang jang meia
ikukan perdagangan gelap sendjata api dan terus melandjutkan pe
njelidikan.
| Selandjutnja pihak resmi menjatakan, bahwa dalam fase pera
lihan dan penjerahan kekuasaan
tentara Belanda kepada T.N.I. ba
banjak sendjata jang tidak turut
diserahkan pula, sehingga tidak
sedikit djumlahnja jang tidak tertjatat dalam registrasi dan djatuh
ketangan orang2 jang tidak sjah
memilikinja, Ant.
PERDAGANGAN
KOPRA.
Tentang perdagangan kopra lebih landjut
dapat dikabarkan,
bahwa tjatatan harga2 kopra peng
habisan diluar negeri adalah sbb:
Di Manilla dengan sjarat Costfreighi Europe long ton (bulk)
$ 265, dan di Singapura dengan
sjarat Cif timbangan Eropa (dika
rung2) satu Tong ton £ 108.10.

satu long ton sama dengan

direstaurant - Kaping

1016

Pusat jang berkedudukan
untuk
sementara di Jogjakarta sebagai

malam perpisahan dari panitia pe
-rajaan Sekolah Pertanian

Mene-

ngah bagian Atas— Dalam resep
si itu diserahkan

kepada

Lain dari pada itu dapat dikabarkan pula bahwa dalam bulan
September 1950 oleh Jajasan Kopra kira2 akan dilakukan pembeli
an sebesar 30.000 ton dan eeport
sebanjak 24.000 ton. Stock
jang
tersimpan ditempat2 penimbunan
Jajasan ini kira2 ada 60.000ton.
Ant.
:

Karya

2. PENJADAP

KURSUS GURU SEKOLAH

ribu2 tustel tenun berasal kepu-

DAGANG.
Oleh kementerian PP & K akan

ig dipindjamkan

bagian pengadjaran
mempersiapkan

GETAH.

Berita terlambat diterima dari
Rantauprapat (Asahan Selatan -

Labuhan Batu ) mengatakan bahwa tanggal 3 dan tanggal 4 September jang lalu oleh pengadilan
negeri telah diperiksa berturut2
perkara
seorang
Indo-Eropah,
F.Spangenberg, jang dituduh te-

lah menembak 2 orang penderes
(penjadap) getah kebon Aek Pabeberapa badju kaos sebagai tanmienke,
karena disangka telah me
dagapn kepada pusatnja-—
lakukan
pentjurian getah dikebon
'erlu diketahu,i bahwa Karya .
Kisma adalah suatu perkumpulan itu. Kedua orang penderes itu aterdiri dari peladjar2 SPMA,

— hewana
ini

ke-

kehutanan. Resepsi
ga

oleh kawan2 pe

wakil dari maha
aa

dalah Galeam Siagian dan Muara
Simandjuntak.

Kepada Spangenberg
kan hukuman helion

Ant.

nakan sematjam ,,perusahaan sen
oleh buruh tenun
dikampung masing2. Segala sesuatunja
diurus oleh perusahaan2
tenun
pemilik toestel2 tsb.
Demikian

djangan f. 90,— sebulan. Bagi ta
daerah

produksi

dan

pen-

djualannja serta bahan2nja. Hal
ini sudah dapat perhatian pihak
pemerintah daerah sekarang, mes

hun pengadjaran 1950/1951 akan
diterima 25 murid jang berasal
seluruh

Indonesia.

kipun belum diambil tindakan seperlunja berhubung hal sematjam
ini sedikit banjaknja
menjalahi
peraturan2 pertenunan jang telah
ditetapkan misalnja tentang pendaftaran banjaknja toestel ditiap2

PENERBANGAN SIPIL INDO
NESIA MEMENUHI
SJARAT2 LC.A.O.

kembali ke Australia.
1
Selain dari pada mendjelaskan
hal organisasi ICAO jg termak-

buruh sendiri
Dari kalangan
telah dimintakan perhatian pemerintah karena tjara penjebaran
toestel itu merugikan dan melemahkan perdjuangan buruh. Menurut kalangan buruh textiel de-

dalam

ngan

wakil ICAO untuk Asia Tenggara dan Pacific E. N. Lewis telah

16 naskah,

maka

Lewis

maksud

ialah

demikian

bikinlah

(EY

mempergunakan toestel itu sudah

untuk

didjatuhpendjara.

KATJANG BAWANG
| tapi, perlu digoreng dalam DELFIA

aa

jang

organisasi2

,

Untuk menghiburkan anak? njonja

perusahaan.

Setelah tinggal di Indonesia se
minggu lamanja maka tg. 10-9

kundjungan

Pi

dibuka di “diri”

Bandung.
Jang akan
diterima
mendjadi murid kursus tsb. jalah
murid2 lulus SMA. Para.
kursisten selama kursus akan dapat tun

dari
Ant.

IN

mene-

terdapat 7.000 toestel jg dipergu-

. pendidi-

kan guru itu dan akan

NE

besar

nun dengan dapat upah pembikinan (maakloon). Menurut keterangan ini ditaksir
sekarang

kini sedang

kursus

tenun

kepada pendu-

duk untuk dipergunakan

dibuka kesempatan untuk mengi.
kuti pendidikan
guna
mendjadi
guru sekolah dagang. Inspeksi

DJUGA DALAM BOTOL

2DELHIA

23

sebagai bukehilangan haknja
mendapatkan dan memeriksai baruh, meskipun sebenarnja ia behan2 keterangan tentang lapangkerdja sebagai buruh karena haan2 terbang, pengawasan
1
mereka hanja
lintas udara meteorologie dan “sil pekerdjaannja
sebaliknja
dan
n
maakloo
terima
pada umumnja djuga untuk me-,
bagi pihak madjikan tjara menjengetahui politik penerbangan sibarkan toestel ,,gelap” ini mengpil kita.
:
untungkan dan dapat bertindak
Lewis berpendapat bahwa pesekehendaknja sendiri tidak ternerbangan sipil Indonesia beserikat oleh peraturan2 jg telah dita dengan perlengkapan2nja memelindungi butetapkan untuk
menuhi sjarat2 jg ditentukan oleh
DEL,506 - 105 - &
bekerdja dan
djam
tentang
ruh.
ICAO. Pun terhadap pelajanan2
nja.
dll. misal
upah
penetapan
kapal2 terbang dia sangat puas.
Ant.
Seperti diketahui,
sesuai dgn
politik merdeka dari negara kita,
maka politik penerbangan nasional kita ialah pertama2 mengutamakan penggiatan penerbangtub dim 16 naskah, maka maksud
Lekas datang dan buktikan sendiri.
jin, Liontin (Hanger) dan
nasional. Dalam
waktu
singBisa membikin Potret diatas Batu Porcelein, untuk Tjint
rn.
kat maka
rentjana pengeluaran
bisa djuga buat segala perhiasan jang Mode
an akan dilaksanakan dengan seDitanggung tidak bisa Luntur.
gera hingga ongkos2
pengang- .
Djuga bisa membikin segala Perhiasan Permata jang Halus dan Model Baru.
kutan udara jg kini masih tinggi
itu dapat diperketjil. — Ant.“

MINJAK GORENG

Tan

(EA

JakTg

BERIBU2 ALAT TENUN DISEBAR DI PRIANGAN.

»an ADIAIB :

TABIB

H.B.

AZAD,

Bandung

142-9.

Petjinan No. 30
JOGJAKARTA.

EA

an nan

an

15 " se. SN

Selalu ditjari

Kotak-

pos No. 132. Pil Gagah, Gembira, tambah tenaga laki f 10,—: Pil Semangat
b. tjape linu2 badan f5.—: Pil Kesehatan b. perempuan f5.—: Zalf Ambeien (wasir) f5.—:
Zalf hilangkan
hitam dimuka f 5.—: Minjak gatal-exceem f 5.—: Minjak telinga kurang dengar f 5.—: Sirop asthma, batuk darah
f10.—:
Obat Kentjing
nanah
darah
f15.— Puder b. hitam rambut 1 gr.

Perangko

Horloger

Ok SING

Juwelier

x

Antara mendapat keterangan,
bahwa kini didaerah Priangan
terutama didaerah Madjalaja dan
dikampung2 telah disebarkan be-

Republik

Indonesia 1945—1949
NJOO KHOEN HENG,

Kotakpos 56, Surabaja.
114-9

f 5.—.
N.B. Obat2 segera
menerima poswesel.

dikirim

sesudahnja

143-9.

TAHU.

PEMBERIAN

kita

sekarang

Memberi tahu dengan hormat, bahwa mulai
sudah dapat menerima kembali pekerdjaan:

SELALU BISA DAPET BELI-DI TOKO OBAT DAN WARUNG2

VERNIKKELEN
@ VERCHROMEN dan :
@ VERZILVEREN.
para langganan dan mereka jang berkepentingan
@

1
—

Harap

ma'lum

adanja.

Sekolah

d'Ete 1950 pake Patron

kembangan bagus ratusan model indah|

Roger Ete 1950 utk. Anak2 be. untuk Dewasa f 25,— - LENFANT
harga f 25.-—. Beli kombinasi 2
kembangan
sar/ketjil istimewa bagus dgn Patron

matjam f 45.— per Poswessel. Djuga se dia ALBUM

DE

MODES

ENFANTI-

1449

— PENGANGKUTAN

&

LELANG

'

PADA

PENGEPAKAN.

Melajani:
dengan

145-9

Truck/Kereta-Api

djuga

keluar

Terutama: almari-almari
kantor dan hotel.

—

Katana

.
&

3 5

NA

“3SPK
X

3

Doctrine
.

Djuma'at djam 10 pagi di Balai

pakaian,

medja-medja:

perabot

Alivetak

|

PANTJA

perdjoangan

Penerbit : Jajasan

.

LI Pe

Pengurus B. L. MATARAM.

toko2

Rakjat
Buku

ambil

SILA,

Indonesia.
lebih

dari 25

s/d 75 bk. dapat korting 1070
Lebih dari 75 bk. dpt korting 204
Ongkos kirim tambah f. 0,50 tiap 1 buku,

DJAWA.

:

buku:

Karangan Asmara Hadi (H.R.)
Harga : 1 buku f. 3,—. Buat

dilakukan oleh tena ga ahli jang berpengalaman.

Tp
RI. 787/111/A/102

1950 hari

Saksikanlah.

:

TT

15 SEPT.

setjara besar-besaran banjak bar ang jang akan didjual lepas (zonder limit).
Periksa barang Kemis sore.

—

PEMINDAHA N beserta...
(emballeren).dar:
PENGEPAKAN
PENGANGKUTAN.

menggunakan

Pekerdjaan

— Jogjakarta.

TG.

— COMISIE.

Lelang ,,Mataram” Malioboro No. 2a Dk. akan diadakan Lelang

N. V. MERAPI.
Tugu 56.— Telp. 302,

Ekonomi

berwarna

BUKU "SUCCES” BANDUNG
Kosambi 213 Kotak Pos 5.

TOKO

Menengah

Lor Taman Kusumowardani Solo. Masih menerima
murid2
baru
untuk
Bagian
Atas.
Djuga masih menerima peladjar2 untuk
KURSUS
PEGANG BUKU B.
Dibawah pimpinan Sdr. Ong Kheek Kiong (ass. accountant dan guru sekolah tab.)
Pendaftaran ditutup pada tg. 15 September 1950.
124-9
Kepala Sekolah.

CHIC

NES Ete 1950 istimewa bagus dengan Patron utk. Anak2 besar/ketjil
indah f 17.50.
ALBUM D'ENFANTS 160 Model utk. Anak2 besar/ketjil f 100—

TUDJU, Krekot 16 Djakarta.

"EXCELSIOR”

INDAH

JANG

ROGER

MODEBLADEN
COLLECTION

Rumah Obat BINTANG

Sporting House "BLIMA"
Dj. Tugu 109 — telp. 562
JOGJAKARTA.

140-9

Kisma Pusat dari panitia tersebut

|.

njaan perusahaan2

HIERAN

menusul.

5 TAHUN UNTUK PEMBUNCH

KISMA

“Jogjakaria dilangsungkan resepsi
jang diadakan oleh Karya Kisma
—

kain

60694
62085
63209
65193
67820
68907
69693
70379
71892
73791
76093
77344
79463
80831
83233
84356

45600
46183
46419
46575
46996
48086
48093
48208
48435
48891
48970
49349
50090
50177
50193
50607
50802
51157
51247
51398
51644
51678
51929
52043

tersebut.

ng kedua pihak lekas m
ui, bahwa mereka bertembak-tembakan karena salah sang

“Semalam

Hadiah

35046
35150
35359
35562
35743
36460
37126
37498
37925
38065
38724
38969
39757
40044
40159
40348
40518
40667
41172
41208
42535
43074
43258
43638
44093
44355
44997
45290

jang dite

.ung tersebut ' meminta
kepada
anggauta TNI supaja malam itu
rumahnja didjaga.
olisi jang
sedang mengadakan patroli melihat orang2 jang
berpakaian seragam dengan
ti
". dak mengetahui duduknja perka|ra lebih dahulu, karena tjuriga ka

:

“10771 23344
11551 23365
12590 23577
13018 24618
13023 24751
13817 24753
13964 24861
14453 24897
14503 25138
15477 25207
15629 25265
16882 25525
17079 26005
17099 27000
117139 27361
17567 28048
“18424 28663
18886 28862
19926 28972
20001 29245
20023 31710
20326 31773
21043 31887
21221 32575
21342 32927
21415 34037
21614
22224
22682
60178 60551
61258 61637
62733 63111
64372 65181
66147 66641
68476 68485
69344 69659
10084 70295
71223 71249
1217176 72851
15253 75576
16486 77147
18807 78898
80339 80759
82618 83210
84284 84349

REBO13 SEPTEMBER 1950.

"sPANTJA

SILA"

Gondomanan 43 — Jogja

1

