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"aa Keadaan | Djawa- Timur 
(C0 segera beres 

? Menteri Penerangan Republik Indonesia, Wiwoho, sekem- 
— “balinja da i Surabaja, dimana ia mengadakan pembitjaraan2 de- 

  

      

   

  

   

  

menurut 

  

     
   

  

HARIAN 

: DITERBITKAN OLEH BADAN 

oleh bataljon Abdullah adalah 
rentjana penempatan 

tentara biasa. Demikian dite- 

SEKITAR PENDARATAN BA- 1 

TALJON ABDULLAH, « 
“Pendaratan jang dilakukan (. 

.P 

'»KEDAULATAN RAKJAT” 

Ma Belt Mngika ataks "NN 
Bantuan sendjata sebesar nurut surat keputusan De 

Pengawas Lembaga Alat2 

tust Devisen( 

    
   

   

    

   
   

Le! ti beli sertificaat un- 
Import deviezen bebas 

jajaran Luar Negeri Insti- 
jang ditanda ta- 

aa 4 oleh. Menteri Kemakmu- 

Menanam aura 

Langganan ) 
Langganan ... . f 6-— 
Etjeran . . . . f 035 

  

1.222.500.000. dollar. ' 
Dua komite Senat Amerika 

Serikat telah terima baik untuk 

  

   

beri alat2 sendjata Amerika ke- 
pada negeri2 lain, jang pertaha- 
nannja dianggap penting olehnja 

  

  

      

    

   

  

   

gan pembesar2 militer dan sipil di kota itu, tentang kegadu- Tea sementara rentjana undang2 un- , " He 5 

Aan jang  mengatjaukan Kehidunai rakjat di daerah En 'mene- rangkan oleh djurubitjara Kemen ran Djuanda sebagai ketua, ma- tuk berikan bantuan sendjata ke aa Amerika Serah (Am. U. 3 
& rangkan kepada »,Kedaulatan Rakjat”, bahwa a mempunjai ha- ' terian Pertahanan tentang penda ka. mulai tgl. 17 jl. berlaku per- Negeri - negeri lain, sebesar i “. “9 

|rapan besar bahwa mutasi2 dari pada pimpinan militer di Su- ratan2 jang dilakukan dipulau “atu n' mengenai import-devisen- $ Te O.. NEW ZEALAND SOKONG 

| yabaja dapat mengembalikan keadaan 'di Surabaja kepada Sua- ' Fiores, Kisar dan pulau2 lain dis belfay, jang dikatakan mesti di- jap Kg Akan Sa pala PN : 
Me : h 2 Ha daerah Maluku. di pembelian seritfikat devi- negara? Pakt Atlantik Ut Cpada . Menteri LN New” Zealand (0 

|Tindakan2 pemerintah achir2 da soal radja Belgia dimana rak- : , no ct | g antik Utara, jai 'RW Doidge hari Kemis menjata '. 

ini jang dengan keras menghada- jat berusaha mentjamkannja dgn. Gerakan itu dilakukan berhu- 58100 Pp " 2. AAN NA Indo- tu An $ 1.000.000.000. kan, bahwa Australia ada dalam” 

pi anasir2 jang tidak bertang- djalan plebisiet. bung dengan diadakannja terri- sebagai nilai-lawan harga Pare rap Sg Rara 1x kebenaran dalam tindakannja An | 

gung djawab  menundjukkan, sg torial komando dikepulauan Sun- Giff-barang2 jang akan dimasuk yorea Sanga Ne panai na An Pa 
bahwa setingkat demi setingkat GOODWILL MISSION KE da Ketjil dibawah pimpinan Over kagjifu. Sebagai koers diambil Djauh. Nan 3 3 Na jang " diduduki 5 

Ban Pn Pa AA AUSTRALIA ste Kosasih. Demikian selandjut kogts jang resmi telah ditetap- — Akan tetapi kedua komite tadi, Belanda. Menteri Doidge membe S3 

lu untuk menegakkan pn Didapat kabar, bahwa disam- nja keterangan djurubitjara Ke- kan Andai kata orang mema- jaitu komite urusar? hubungan rikan keterangan tsb dalam per- 

endah Kuota dapat diatasi: PON memberikan Ma menterian Pertahanan, mendja- sukkan barang dengan aan Tn aT negeri dan komite temuan ,,Royal Empire Society Ng 

Dalam kundjungannja ke Suraba- kepada pemerintah tentang aga : kah dara” “Wa h USA : ang atan ersendjata, mengun- dan membentangkan pendi-ian 

la Ne Wudako dillarti mana prosedure  menjelesaikan wab pertanjaan, apakah penda 5 seharga 100 dolar, jg durkan tindakan "jang terachir New Zealand terhadap soal Iri- “ 

2 is Mede gg na Pn . soal sengketa Irian antara Indo- tan pasukan Abdullah itu berar- MN urut koers resmi 'harganja sampai hari Senin, sambil me-. an jang diduduki Belanda. : ja 

Nee 20 en aa uedogatn 3 nesia dan Belanda, masih diper- : rermulaan gerakan militer ter- .1380.—, maka ia mesti pula nunggu pembitjaraan dengan se- »Yidak baik dan djuga “tidak | 
.mewa Jogja. timbangkan djuga oleh seksi LN h : k P. atiau di Mas beli sertifikat devisen sehar- .nator Arthur Vandenberg tentang betul untuk mentjoba menempat- 

| ta 1 parlemen, jakni perlu atau tidak- ga Mma ja “". 841200 pCt dari f 380.— atau diperluaskannja kekuasaan presi- kan orang2 Papua jang primi-ief 

Motif kekatjaun : nja Demelimah mengirim Good- luku Selatan, sama dengan f 760.— (Ant.). den untuk mendjual atau mem- ' dan lain kebangsaannja dari pa- 

2... Men i kekatj di S will Mission ke Australia. Ant. —- da orang2 Indonesia itu dibawah 

3 baja PN kelangan jang bebe urut United Press, Tana "9 “kekuasaan Indonesia”, demikian 
Manga in, Mg kan Den Pasar ke Djakarta, Pre 2 FP. Doidge. — Antara. 

2 BIM Mean Ha siden Sukarno menjatakan, bhw ia lebih Orkes Cosmopolitan bersama2 Orkes Ra- Pe 
wa jan, emikian en ea isi Ind 

| 

Sg Bata aa bin ia aa MN Aa ANN tea danbuakan dio philharmonis dan Orkes Studio Djakar- Pa Nia 

| bulpada achir2 tiap2 peperang- dengan tegas kedudukan Indonesia me- ta jang dipimpin oleh Jos Cleber bermain di Tengah hari kemarin Djawa-  .&5 
—.an. Dikatakan bahwa kekatjau- 
..an2 di daerah lain, seperti di 
Solo, NST. dsb. menundjukkan 

sifat2 jang serupa dengan apa jg. 

ngenai soal Iri 1 Barat. 

Dikatakan, bahwa dengan itu akan 
digunakan kesempatan pula untuk men 

djelaskan kepada rakjat Australia bahwa 

selama Belanda ada di Irian, maka selz 

Iu da anasir2 reaksioner disana jg me: 

mimpin gerakan anti-Indonesia. 

“tan Gunung Berapi Bandung me 
| nerima berita dari Tasikmalaja, 
'bahwa tg 27 Mei dikawah  gu- 
nung Galunggung terdengar ge- 
muruh besar selama 10s menit. 
Tanggal 28 dan 29 Mei gemuruh 

. Jogjakarta Pada gambar k. tan nampak 
4 . 
1 
25   

  

Jos Cleber'sedang beraksi memimpin orkes- 
£ mendorong orang2 jang tidak ber nja. Gambar Ipphos. 
| tanggung djawab, berbuat dilu- 

|.ar hukum. 

    

     

   
       

    
F kan tidak mungkin. 

  
. Beberapa faktor penting dise- 
butnja sebagai motif mengada- 
kan tindakan2 itu, jang pada po- 
koknja berpangkal pada keingi-   

ngan,jang tidak suka dengan ke- 
| adaan sekarang. Bantuan dari 

' luar negeri dalam hal ini, dise- 
but sebagai suatu faktor jang bu 

PE AG Soal Swapradja. 
. Seal Swapradja, menurut ka- 

  

: — langan jang mengetahui, sebe- 
-“marnja bukan suatu soal jang su- 

it dipetjahkan, akan tetapi oleh 
— beberapa golongan dipakai seba- 

i 

EU
 

gai alasan untuk menambah ke- 
keruhan dalam daerah jang ber- 
sangkutan. — Kalangan itu me- 
'ngatakan bahwa bukan pengha- 
pusan nama Swapradja akan 
menghilangkan kesulitan diseki- 
tar soal Swapradja itu, melain- 
kan apa jang mendjadi isi dari 
padanja, jaitu pertama2, pengha- 

Dinjatakan, bbw ini suatu bahaja be- 
sar bagi Indonesia. Kata Sukarno ,Saja 

tidak menuduh Belanda, tetapi kenjata- 

annja ialah bahwa disanalah bekerdja 
anasir2 reaksioner”, - 

Pemuda hadapi soal Irion 
Kongres Pemuda seluruh Indonesia se 

lin menghasilkan lahirnja Front Pemuda 

Indonesia, djuga telah mengambil 30 

buah resolusi dan mosi mengenai politik, 

ekonomi, sosial, pendidikan, militer dan 

umum. z 

Mengenai pemasukan Irian kedalam 

Republik Indonesia, pemuda mendesak 

Pemerintah, supaja mengambil tinda- 

kan positip dalam penglaksanaan pe: 

ngembalian Irian ketangan Indonesia. 

Pemuda berdiri dibelakang tiap2 usaha 
pelaksanaan pengembalian Irian tsb dan 

sanggup hadapi segala kemungkinan da- 

lam penglaksanaan tsb. -— Antara, 

  

Mr. GATOT MULAI DIPE- 
RIKSA 

  

                  

   

J. Nehru : 

  

Kekuatan ke III di Asia utk 
perdamaian! 

Mengenai kesan2nja selama berkundjung di Indonesia, Neh- 
ru mentjeriterakan dalam konperensi pers di Djakarta “sebelum 

ga untuk perdamaian. 
Mengenai kemungkinan perda- 

maian kembali antara Rusia dan 
Amerika,  Nehru menerangkan, 
bahwa dalam dunia tidak ada jg. 
tidak mungkin. Ant. 

  

Pem. NIT tunggu hasil 

itu terulang lagi dan diatas Akan 
wah itu tampak api dan keluar 
lah pasir dan lumpur jang berbau 
belirang, jang mengalir memenu-. 
hi kali Tjibandjaran. Arus lahar 

seum, Tjiwalen, 
prah, Pangerongan, Sindangwa- 
kap dan Batubulu ditinggalkan 
penduduk. 

Perlu diketahui, bahwa keha- 
njakan kampung itu sudah “ko- 
song dan banjak rumah dibakar 
D.I. 

Sampai sekarang 
adalah 50 ha tanah datar, 150ha 
sawah. 

Berhubung dengan tertutupnja 
lumpur kali Tjibandjaran oleh 

maka sawah dari katjamatan In- 
dihiang dan 7 desa lainnja tida 
akan dapat air, “ 

Luasnja sawah2 ini ada heri- 

bu2 ha dan merupakan” gudang - 

  

beras Tasikmalaia. — Ant... 

KEADAAN MAKANAN DI AMBON 

Kubangngam- “ 

kerusakan 

    

na | : daa | : itu pandjangnja kira 12 ka dani 
nan untuk mengadakan kekatjau- | Presiden Sukamo menjatakan pula, Ne ate 2 eat 

3 an sebanjak mungkin, hal: mana bahwa ia tidak dapat menerima trustee- ebarnja sampai 1 km. Eu 

- -menimbulkan L 2 Nata di ship PBB terhadap daerah Irian dan Karena kedjadian ini desa Ta Ag 

AIA Aa pang nanen em Penru LO. tidak dapatmerusima.pula bahwa Ans... “ «wangbanteng dan desa Gunung- “.. 

-samping maksud untuk mentja- (relia akan mengamb ambil oper Irian dari “Sari rusak sehingga” kampung2 ““ 

His bekal hidup, ada pula tudjuan Belanda sebagai jang disarankan oleh Pasirdatar, Tjisurian,  Singams “CS 

“politik dari pada beberapa golo- berbagai kalangan di Australia. Ant. plong, Sinagar, Gorowong, Tjiha Hy 

ea | tia bertolak ke Singapore, bhw. umumnja dan terutama di Bali dia , ' MENGCHAWATIRKAN, 
1 Ta On setia sanak Seperti pernah dikabarkan, Mr mendapat kesan, bhw. rakjat ketok amat halus budinja dan: ra Kongres Rakjat Dengan korvet ,Radjawali” telah tiba 

biasa, Kalau ini dikembalikan ke “Gatot telah ditangkap oleh jang Mah-tamah. Ada sesuatu sifat bangsa Indon. jg. amat menarik ha- Parlemen telah memberikan hari Kemis 4 orang di Makassar dari da 
pada tingkat jang” biasa, "sehing- berwadjib. Keterangan lebih lan- ti, kata Nehru. Saja tidak pernah merasa disajang begitu be- mandat penuh kepada pemerintah 1. Ambon, anak buah kapal ,Sientje” 

ga tidak terdapat perbedaan jg. djut mengenai perkara Mr Gatot sar seperti disini, kata Nehru. Djuga saja mendapat kesan, bah- — Untuk mendjalankan undang? dae Su Ba La fana? Pie 
menjolok, kalangan itu 'pertjaja ii, Jaksa tentara menerangkan, Wa disini terdapat harmoni jang amat besar.antara manusia de- Tah, dimana rakjat' mendapat ke- Pe kelangan Ma DA NN Sa Ne — bahwa perkaranja telah mulai di ngan alam. sempatan merubah dewan per- Panja NAN SMG Na ana 
bahwa pokok kesulitan jang uta periksa dah djika diatas pemerik Watibih didaapakria f - 3 Ambon sangat mengchawatirkan, sedang 10 

ma dapat diatasi. saan 'bukti2 menundjukkan bah- Dan umumnja di Indonesia, harapkannja semula. Djika saja suai dengan Bean ta NA ” Bea Yu dengan pulau2 sekitar KE 

“Kalangan itu tidak berpenda- wa Mx Gatot itu bersalah akan '@rutama pula di Bali, njata seka akan terkedjut, kata Nehru, maka Menteri Penerangan NIT Henk Pa KAK D1 is . 
pat bahwa plebisiet hanja dapat dihadapkan kemuka hakim jang 1 Sifat2 artistik bangsa Indones, saja terkedjut melihat tari ketjak Rondonuwu dalam konperensi kapal ketjil Hasta” dan an ia At 
didjalankan dalam suatu daerah bersangkutan — Ant. sia, tjinta mereka pada keindah- di Bali. Alangkah hebatnja orang .pers, Dengan undang2 ia at Penangkapan? oleh fihak RS an 
jang mendjadi rebutan antara an. Apakah ini akan berlaku te- orang desa jang sederhana mela- disahkan dewan? jan Ka dang berlaku sewenang?, diantaranj at 
dua pemerintahan, sebagaimana ' — Tidak lama lagi 'akan dikirim "us di Bali djika beratus2 pelan- kukan tari demikian, ada.» Pa muda? serta radja Saparua  oitanditan Tn 
dikemukakan oleh beberapa g0- suatu missi ekonomi Amerika ke tjong akan datang terus-menerus, — Sebagai penjair, Nehru menu- : radja2 Hatia, Ouw dan Sirisori bersda 

| longan jang tidak suka pelaksa- Filipina, utk. membantu menjusun saja tidak tahu. Tapi djika sam- tup kesannja tentang Bali dengan Dewan dapat membentuk 'pe- dalam antjaman. Kapal Sientje kini ae 
— naan plebisit dalam soal Sura- rentjana pembangunan kembali pai rusak, maka ini berarti satu mengatakan: ,,Bali seakan2 di- Mean , dang ditahan dipulau Manipa. Ant. Tn 

karta. ae dan memadjukan perekonomian tragedi dan kerugian jang amat nihari dunia”, Maksud saja bu- Selandjutnja tentang sikap pe- “na Sia 
, Kalangan itu r enundjykkan pa aa besar. : kan satu daerah jang terkebela- merintah terhadap kongres rak- gabun aa St 

   
   

    

   
    

  

      

| nesia Timur jang dihadiri 
kira2 

  

u 

Kongres Rakjat 1. 7. 
  

San Ae 1 donesia Mangunsarkoro : Tata 
Pp mb ka ye NI In ii italitei - ii tai ha kan. satu perte- "8 SAN "IKOTO menjata- 2“ 

: & u CG. an : cc us me Dan djika vitaliteit dan sema- sekali, djika kesegaran ini hilang. dapat dilangsung , kan kepada ,,Antara”, | Nu 

i - TE Sa Ak 1! Na Tr ngat muda Mn Ne Tea Tentang kekuatna di Asia seka Pee Aoki - 22 Djuni jad. panitya dn dna 

la lu Gidlan kh menghasilkan hasil2 jg. bai , j h ANIS. PE “) terian Kebudaiaan KP & ) i aja an sja 3 enghasilk ig Pd. rang, Nehru menjatakan, bahwa PERSI Gntrah MT Amoiifadi sa terian Kebudajaan, Pendidikan 

20 Kemarin dulu di Makasar te- 

100 organisasi dan party2 
| didaerah tsb. Ketua penjele gga- 

ra kongres, Tadjuddin Noor im " 
kata pembukaan 'antara lain me- 

kongres itu jalah so- raan dalam c 
al dadikta Ponink jang akan di 
Bentuk nanti | au aan 
     

     

- 

ANIT itu tidak-akan ada artinja, 

rima andjuran2 dan suara2 dari 
kongres tsb atas dasar fikiran jg 
sehat. 

Kemudian pimpinan kongres 
ni ngatakan, bahwa pokok pembitja — diserahkan oleh Tadjuddin Noor 

kepada Budhy dari Bureau per- 
djoangan Republik — Indonesia. 
Hari ini kongres akan mengada- 

n rapat umum dimana akan di 
lumkan keputusan2 jang telah 

- 

     
  2 Png 

    
   

$ , 

j 
4 

Pada umumnja rakjat Indone- 
sia memberikan kesan, bahwa me 
reka mempunjai vitaliteit jang 
besar dan semangat jang muda. 

dasarnja, tapi djuga dapat mela- 

tu untuk mendapat konsolidasi. 
India sendiri djuga telah menga- 
lami hal2 seperti di Indonesia. 
Hanja di Indonesia lebih tadjam 
lagi, karenauperobahan disini ti- 
dak berangsur2 seperti jang ter- 
djadi di India, £ 

Nehru menerangkan, bahwa 
dia tidak ketjewa melihat keada- 
'an diIndonesia, malahan banja 
jang lebih daripada apa jang di--4 

    

2 Dn Du 

kang. Tidak. Bali satu negeri jg. 
madju djuga, tapi masih mengan 
dung kemurniaan dan kesegaran 
dinihari. Saja akan merasa sedih 

dewasa ini tidak mungkin kekua 

tidak mau didjadjah lagi. Menge 
nai kekuatan ketiga di Asia, Neh- 
ru berpendapat, bahwa kekuatan 
demikian dapat dilaksanakan. 
Tapi bukan dalam pengertian mi- 
liter, dan bukan untuk menjebe- 
lah pada sesuatu blok, tapi keku- 
atan demikian haruf diperguna- 
kan untuk: perdamaian, Kekuatan 

lebih baik dinamakar, demikian 
Tidakan kerdja-sama pihak ketis 

' dg: 
IOG 

   

    

jat jang akan dilangsungkan, pe- 
merintah tetap menunggu hasil2 
nja. Djuga sedang diusahakan 
supaja dim beberpa hari ' ini 

tu stipaja oleh kalangan 
djangan sampai salah faham, ka 
rena dalam hal ini terkandung 
maksud agar supaja pemasukan 
NIT kengara kesatun dapat di- 

laksanakan setjepat mungkin. 

Soal KNIL katanja menurut 

Djenderal Major Scheffelaar ia 

berusaha dengan giat sekali dan 

diharap pada 5-7 jad. soal itu da 

pat beres, (Ant.) ima jang mengenai soal tec 
Nun ng 

sk Jab aah 3 

Persiavan peng 
Kem. PP&K Ris dan RI, 
Menteri Pendidikan, Pengadja- 

ran dan Kebudajaan Republik In” 

dan Pengadjaran RIS jang” dikes 
ea mema Tr : : kukan tindakan2 jang salah. Hal “s4an pendjadjah bertahan, djika tu propinsi,  Henk Rondonuwt, aj olah Sati LG 

— lah dibuka Kongres Rakjat Indow djika tidak melalui djalan jang :.: inna) k ak , menjatakan untuk sementara wak” Mz, Sumitro Reksodi- 

n oleh sjah. Pemerintah bersedia mene- ini sudah biasa,” Diperlukan wak sesuatu bangsa 'Asia “sungguh2 ) umum putro akan “ke Jogja Untuk me- 
landjutkan persiapan mengenai 
penggabungan kedua Kemente- 
D1 untuk negara kesatuan nan- 

14 Ti y 
Sebagai pernah dikabarkan, di 

samping Panitya Bersama peme- 
rintah RIS dan RI, oleh berbagai “ 
Kementerian kedua pemerintah 
itu diadakan pula perundingan 
untuk “penggabungan itu NG 

3 Jala 

     “
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beberapa keadaan jang” da- 

melukiskan dengan terang 
sesungguknja tanah In 

onesia itu, apa jang dikerdjakan 

(Gan dipikirkan oleh rakjatnja, 

“bagaimana rakjat ini berusaha 

gkonsolidasi “dan membangun       

   

    

   

      

     

     
   

   

    

   
   

  

     

   

   
    

    
     

      

   

    

   

Us negaranja jang muda. : 

(000 Pada hakekatnja kami tidak 

| bisa mengatakan bagaimana ke- 

simpulan Panditji sendiri dari pe 

ngalaman2 jang beliau dapatkan 

| itu, Kami tentunja mengharap 

— mudah2an kesimpulan itu baik. 

'Kami setelusnja mengharap 

hwa semuanja itu memperte- 

  

     

  

     

  pererat tali persahaba 
' kerdjasama antara negara 

Dat Tali "persahabatan dan 

| Ai dan mulai terdjadi pada | 

bangsa2 lain menjebahkan kita 

bungan tsb. 15 ag 2 

| Tapi sekarang bangsa kita ber- 
1 ja telah merdeka bersama2 la- 

“gi, sehingga merdeka pula untuk 
| mempererat lagi perhubungan2. 

Aw jang kuno itu untuk kebahagian 
“Indonesia dan India keduanja, 

    

 tentunja menurut tjara2 jang di- 

Le | ientukan oleh djaman. 

Kar Wi |. Selandjutnja kami disini mem- 

(0 beritahukan, bawa, selama 10 

“hari jang telah lalu itu, kami ber 

   
   

     

dapat terus bergaul dengan Pan- 

4 ditji jang tak terputus. 

«Karena itu perhubungan lama 

dari kami akan lebih mendjadi 
erat, dan penghargaan kami ke- 

| padanja pun akan bertambah. 

| Sebagai teman, sebagai intelek 

tuil, sebagai manusia kami mene 

mukan padanja seorang jang da- 

pat memenuhi harapan2 tinggi. 

Kami bergembira mempunjat 

teman sebagai ia dan tuan2 pasti 

akan berbahagia mendapatkan 

ia sebagai pemimpin. Ant. 

Pa p' “ 

“PARTAI BURUH BIKIN: 
Ta SEKOLAH k13 

— Partai Buruh (Surojo) tahun 

i bersamaan “dengan tahun 

djaran” sekolah2 pemerintah, 
an buka Perguruan P 

pg
     

         

  

    - nja dipersam 
lah2 pemerintah. 

2. Didaerah Djawa at, 
tempat di Djakarta pada tahun 

.'50 Perguruan Partai Buruh, 
membuka Sekolah Rakjat 6 ta- 
hun, Sekolah Menengah Umum 

  

Ba wu 

Sa 
SN Pe Bana 

“an Weljare diusulkan agar 

erdjasama itu sudah lama seka- 
   
   

    

  

   

  

tidak dapat meneruskan perhu- 

er 4 tahun, Sekolah Menengah 

e. WUmum bagian Atas 3 tahun, ba- 

(0 gian Adan B, Sekolah Guru Me. 

to nengah Atas 6 tahun. 

Ba Disiapkan pula pendirian Se- 

  

  

2 lah Dagang, Sekeiah Technik, 
Sekolah Pelajaran, Sekolah Per- 
tanian Perikanan, Kursus baha- 

sa, -steno, ' mengetik, mendjahit, 

  

ERKEPALA MANUSIA 
warta - harian 

  

Umum” 

   

1 2 dari Djember kabarkan, bahwa 

i 5 pula bagi tamu. kami - pada hari Senen jl didesa Muktisa 

| Whtuk melihat dan mengeta- m Djember seekor sapi kepunjaan 

penduduk “disana beranak jang 

'kepalgroja sebagai kepala manu- 

sia. Hingga saat ini sapi tsb. ma- 

sih hidup segar dan oleh karena 

dikota Djember pada waktu ini 

ada Pasar Malam Amal, oleh sa- 

lah seorang pegawai S.T,M, bagi- 

anak 

sapi tsb. dibuat tontonan di pasar 

malam. Ani , 

    
   

         

    

    

   

    

  

DAD AK EM 
I - . 

Untuk mengawasi pertundjukan 

oleh pemerintah diadakan Panitya 4 
Sebelum dipertundjukkan dimuka umum, 

terlebih dahulu film2 itu disensur dgn. 
teliti. Dengan demikian, hal: ie tidak 

diingin mengenai politik dan kesusilaan 
bisa ditjegah. Atau setidak2nja bisa di 

kurangi. Tapi bagaimana dengan pertun- 

djukan-pertundjukan jang asalnja' dari 

dalam negeri sendiri? Misalnja pertun- 
djukan2 sandiwara,  ketopra | das 

gelan dil? Terlebih pula pertundju tan? 

jg diadakan melalui radio. Penjiarannja 

dan pendengar2nja tidak dari setempat 

sadja, tapi beribu2 dari berbagai? me 

seluruh daerah. Menurut djalannja per- 

tundjukan dan utjapan2 'g dikeluarkan 

   
   

  

atu tidak menurut teks. Hanja diserah- 

kan kepada kebidjaksanaan pema sa- 

dja. Terutama hal ini nampak , am 

pertundjukan2 ketoprak atau dagelan 

dgn perantaraan radio. Ns 

“Sering diutjapkan hal2 jg tida 

utk kanak2 dan tidak enak diden 

gi kesusilaan. Maka "kami 

ha!2 itu belum mendapat perhati 

nuhnja dari jg berwadjib, agar d 

kan aturan seperti jg berlaku: 

njensuran film. Setidak2nja ailik 

supaja diperkeras. Supaja rasa kesusilaan 

umum tidak tersinggung. Sastrosuwignjo. 

   
      
   

      

" 

Tidak seluruh Djawa Timur 
katjau. 

Dalam malam resepsi ka langsungkan disupernuraf $ 
rabaja untuk memperkenalkam 
pengganti Kol. 

pembesar angkatan perang 

“ Dalam pertjakapan dengan 
a pers Nasution katakan, bahwa 

nggapan jang seluruh Djawa 
Timur ' dalam keadaan katjau, 

'adalah salah sekali. Diakuinja 
  
  

'bahwa kesalahan itu semua di- 
sebabkan oleh utjapan2 Djurubi- 
tjara Kementerian Pertahanan 

serta Sekretaris Djenderal Kemen 

terian Penerangan sendiri. Utja- 
pan2 itu adalah salah dalam arti 
bahwa keluar menimbulkan ke- 

san seakan2 zonder perketjua- 

lian seluruh Djawa Timur adalah 

katjau. 

(Menurut pidato Menteri Per- 

“bahegia dapat mengadakan per- tahanan di Surabaja baru2 ini, 
“hebungan-perseorangan dan pula jang katjau hanja daerah Sura- 

baja sadja, bukan seluruh Dja- 
wa Timur. Red. (,,Antara”) 

Sekretaris Djendral Kementeri- 
an Pertahanan Mr Alibudiardjo 
dalam pertjakapan tersendiri ma- 
sih menegaskan, bahwa mutasi 
di Djawa Timur itu djangan di- 
dasarkan kepada pendapat, bah- 
wa Kementerian Pertahanan me- 
ngambil tindakan ini mendadak: 

karena soal keamanan sadja tapi 
titik beratnja harus diletakkan pa 
da beleid kwestie dari pimpinan 
APRIS Djawa Timur. Ditanja- 
kan apakah diadakan  penjelidi 

kan jang mungkin dapat memba- 

wa beberapa perwira kemuka 

mahkamah, didjawabnja sampai 

disana belum tahu, tapi penjeli- 

dikan terang diadakan dengan 
saksama. ? e 

Ditanja, apakah kedatangan 

nja ada hubungannja dengan ke- 
sukaran2 jang timbul belakangan 
di Kementerian Pertahanan, di- 

bantahnja dengan tegas. | 

Tentang berita jang menjata- 

kan, bahwa Kol. Sungkono telah 
akan ber kedudukan baru serta 
akan bertolak ke Djakarta beser 
ta Menteri Pertahanan, Menteri 
sendiri belum tahu menahu. 

' “Komandan Brigade Let. Kol. 

Dr Sudjono telah menduduki dja 
batan baru mendjadi kepala staf 

  « 

    

t kolan, .Kepandaian Putri. Seko- 

Ta 

“Re 
00. Iesai 26 

dengan  keterang- 
Belanda jg. menja- 
reorganisasi KNIL 

BR 
D2 aga Ye 

     

    

    
    

  

   

  

   

            

      

    

ro 

Mila 

organisasi KNIL pasti se 
Djuli 1950. 
san2 politik dibelakangnja. Apa- 

“bila hal itu terdjadi. maka dapat 
diduga bahwa kesulitan2 besar 
akan timbul. : 

' Dalam keadaan begini peme- 
rintah RIS mesti menganggap 
bahwa KNIL tidak ada lagi, se- 
dangkan pihak Belanda mung- 
kin berpendirian KNIL masih 
ada sesudah 26 Djuli 1950. Hal 
demikian akan menimbulkan kea 
daan jang pasti akan merugikan 
hubungan baik antara Belanda 
dan Indonesia dan merugikan pu 
la hari kemudian dari anggauta 
KNIL jang bersangkutan. 

Sebaiknja kedua pihak beker- 
dja sama, sehingga pembubaran 

# 

ol. Bambang Sugeng “sebagai 
! Sungkono kepada wakil2 kalangan terkemuka 

di Surabaja. hadir Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwo- 
no, Kol. Nasution, Let. Kol. Suhud, Gubernur Djawa Timur dil. 

serta pemerintahan. 

divisi 1. 2 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa Let. Kol. “Sumantri @4pper- 
kwartier-meester GM dalam wak 

tu singkat akan pindah ke Dja- 

karta, sedang bataljon Djarot tak 

lama lagi akan berangkat ke Pa- 

lembang. — Antara. 
—— 

SENEN 19 JUNI 1950. 
Ka 

  

4 

Djum'at malam telah dilangsungkan upatjara pembukaan kursus kader pene- 

angan, bertempat di press-room, Jogja. Diatas 1 

oleh para pemain2, rupanja segala Na ay, panitia sdr. Adnan sedang mengutjapkan pidato. 

tampak pemandangan ketika 

..(1pphos) 

   
  

KERIS BALI BUAT BUNG 
KARNO DAN NEHRU 

Sebagai kenang2an, sebelum 
berangkat dari Bali oleh Kepala 
Daerah Bali Anak Agung Gde 
Oka diserahkan kepada Presiden 
Sukarno dan PM Nehru masing2 
sebilah keris Bali asli dengan ber 
kepala emas dan ditaburi oleh 
beberapa buah permata sebagai 
hadiah rakjat dan pemerintah Ba 

1. 

Kepada Nj. Sukarno dan putri 
Nehru Indira Gandhi diberikan 
pula sebagai tanda mata masing2 
sepasang gelang emas. 

Selain dari pada itu djuga go- 
longan2 India dan Tionghoa ser 
ta Gabungan Gerakan Wanita 
Bali memberikan hadiahnja ma- 
sing2 kepada para tamu agung 
berupa barang2 ' tenunan dan 
ukir2an rakjat Bali. — Ant. 

BADAN PERTIMBANGAN 
UNTUK KALIMANTAN 

BARAT 

Sesuai dengan hasil pembitja- 
raan dengan Residen Kalimantan 
Barat dan wakil2 Komite Nasi- 

   Kn 
onal Kalimantan Barat jang dila- 
kukan pada tg: 15-6-1950, maka 
oleh Menteri DN telah diambil 
putusan sbb: 

1. Akan dibentuk suatu ba- 
dan Pertimbangan jang berkedu- 
dukan di Pontianak dan bertugas 
,menjampaikan  pertimbangan2 

atau andjuran2 mengenai  soal2 
dilapangan pemerintahan - Kali- 
mantan Barat, baik atas permin- 
taan Residen Kalimantan Barat, 
maupun atas inisiatip sendiri”. 

Bahwa Badan Pertimbang 
an itu akan terdiri dari sebanjak2 
nja 7 anggota. 

3. Bahwa anggota2 Badan 
Papan akan" ditundjuk 
oleh Residen Kalimantan Barat 
dari tjalon2 warga Tea aa" 
nesia jang diadjukan ol 0 i 
sasi2 jang mewakili aliran2 
tik atau golongan2 di Kaliman- 
tan Barat. . La 

4. Bahwa anggota2 Badan 
Pertimbangan akan memilih dari 
kalangannja seorang ketua dan 
mendjadi penghubung antara Ba 
dan Pertimbangan dengan Resi- 
den Kalimantan Barat. — Ant. 

    

  

  

   
    

  

   

    

   
       

Kundjungan pres: 

der Sukarno dan 

Pandit Nehru ke 

Bali disambut rak- 

jat disana dengan 

sangat meriah. Pre 

siden Sukarno keli- 

hatan ditengah2 rak 

jat banjak. 

" foto Aneta, 

  

Irian: 

Geografis dan historis bagian dari Indonesia 
  Penarikan Inggris 

“arti berac 
Pandit Nehru beserta rombon 

sampai di Singapura setelah berku 
hari, dimana mereka dilapangan t 

      

dari Malaya ber 
rnja kolonialisme. 

gannja pada hari Saptu telah 
ndjung ke Indonesia selama 10 
erbang Kallang disambut  de- 

ngan riuh rendah oleh ribyan bangsa India, hingga dengan susah 

pajah Nehru dan komisaris djendral Inggris di Asia Tenggara 

jang datang mendjemputnja, dapat berdjalan terus. 

Dalam konperensi pers pada 
hari Saptu di Singapura,- Pandit 
Nehru meramalkan bahwa pena- 
tikan mundur Inggris dari Mala- 
ya, akan merupakan sebagian da 
ri berachirnja ,,kolonialisme Ba- 

rat dalam segala bentuknja” dise 
luruh Asia. 

Seterusnja Nehru mengatakan 
bahwa kolonialisme, dipandang 
dari sudut sedjarah, sudah mati. 

Ketika ditanja apakah India, 
sebagai anggota «Commonwealth, 
akan menjetudjui pengiriman 
alat2 untuk memberantas Komu- 
nisme, seperti djuga Australi setu 
dju akan kirim pesawat2 pem- 
bom ke Malaya, Nehru mendja- 
wab bahwa soal jang dihadapi 
Asia sekarang ini tidak bisa dipe- 
tjahkan dengan pesawat2. pem- 
bom, melainkan dengan tjara psy 
chologi dan ekonomi. 

Dikatakannja pula bahwa Asia 
Tenanagh Mer aaan daerah jg 

idu KNIL djangan sampai menimbul ' mengandung bahaja jang terbe- 
kan akibat sebagai digambarkan «sar diseluruh dunia: bahaja ' pe- 

j rang akan berlalu, — tetapi toch 
i G £ 1 1 1 

  

Asia Tenggara pada masa ini te- 

tap merupakan titik bahaja jang 

besar. 

Berlaku buat 
Belanda dan 
tjis. 

Ketika Nehru ditanja bagaima- 

na soal Malaya bisa dipetjahkan, , 

dia mendjawab bahwa Inggris 
akan memetjahkan soat itu, apa- 
bila Inggris mentjapai tingkatan 
untuk tarik mundur diri. 

Ditambahkannja pula, ,dalam 

proses penarikan mundur ini, bisa 

diselesaikan berbagai2 hal.” 

Seterusnja Nehru  menerang- 

kan bahwa ,,apa jang dikatakan- 

nja tentang Inggris di Malaya ta 
di, berlaku djuga bagi Belanda 
di Irian dan Perantjis di Indoehi- 

» # si 

na . 

Inggris, 
Feran- 

Geografisth dan histo- 
risch: Irian bagian In- « 
donesia. 

Tentang Irian, Nehru mengata 
“ kan bahwa setjara ilmu bumi dan ' 

sedjarah, Irian harus merupakan 

    

bagian dari Indonesia: tentang In 
dochina dikatakannja bahwa In- 

dia tidak bersedia untuk menjetu 

djui supaja Perantjis tetap ting- 

gal di Indo China. 
Dikatakannja bahwa pemutus- 

an soal Indochina terserah kepa- 

da rakjat Indochina sendiri: baik 
Vietnam Ho Chi Minh maupun 
Vietnam Bao Dai tidak akan di- 
akui India. 

India tidak akan beri bantuan 

materieel untuk melawan Komu- 

nisme di Asia, sebab apa jang bi 

sa didjalankan soleh India, ialah 

untuk menolong diri sendiri. 
AntarasU Pan 

  

LARANGAN PENGELUARAN 

GULA DARI SURAKARTA. 

Mulai tanggal 15 Juni untuk 

sementara pengiriman/pengang- 

kutan gula tidak diperkenankan 

utk. keluar dari daerah Surakar- 

ta, kalau tidak dengan izin Resi- 

den Surakarta. 

& v 

Selain gula, djuga dilarang: 
mesin djait, mesin tulis, mesin hi 

tung, drukpersen serta alat2 per- 
lengkapannja, kuningan bahan 
besi termasuk rosokan, radio ser- 
ta onderdeel2nja. 

Tidak terketjualikan, alat2 per 

bubungan “telepon, kabels, djuga 
Gynamo's, baskilles motors, ba-' 
han2 kaju, mubilair dsbnja. 
(Sw.) au 1g    

  

waMi 

. man dari Nusakambangan terdiri 

. Mr. GATOT MULAI DIPE- 
   

  

        

        

    
   SIRENE D. KAP 

Sebagai tanda mulai dan ber: 
hentinja bekerdja, maka mulai 
tanggal 19-6-1950 ini benkel Dja 
watan Kereta Api Jogja akan » 

membunjikan sirene. Perihal sire ' 
ne ini telah di dapat persetudju- 
an dar? K. M. K. 3 PA 

PEMBUKAAN KURSUS KA- 
DER PENERANGAN. 

Nanti malam pukul 19.00 DW- 
tempat di Pressroom akan diada- 

kan upatjara pembukaan Kursus 

Kader Penerangan. Kursus tsb. di 

mulai tanggal 17 Juni,sdan akan 

berlangsung 3 bulan. Para peng” 

kut kursus terdiri dari pegawai2n 3 

djawatan penerangan dari selu- 

ruh daerah Republik #ndonesia. 
mean ! 

Upatjara 2 th CIJ 
Pada Sabtu wralam jl dipendopo Ta- 

mansiswa Jogja dilangsungkan upatjara 

peringatan 2 th, berdirinja Corps Inva- 

liden Jogja diramaikan dengan periun- 

djukan rombongan dagelan Mataram dan 

orkes Penghibur Hati. 

Ketua CIJ sdr. Sukamto al. menerang 

kan urgensi program persatuan invaliden 

itu jalah memberikan pendidikan kpd. 

para invaliden untuk dapat mengembali- 

kan mereka kepada masjarkat. 

Djuga dibatjakan tentang putusan tun- 

tutan konperensi invaliden di Semarang 

jl. Sampai sekarang tuntutan konperensi 

itu al. jang mengenai peraturan Peme- 

rintah no. 6 kepada jang berwadjib, be 

lum dilaksanakan oleh Pemerintah. : 

    

    

   

    

Pit , 

Demonstrasi Invaliden. 

Kemarin siang diibu kota Republik 

untuk pertama kalinja sedjak Pemeri-n 

tah Rep. kembali ke Jogja, berlangsung 

suatu demonstrasi. Demonstrasi ini dila 

kukan oleh anggota2 Corps Invaliden jg 

djumlahnja Ik. 100 orang. ) 

Demonstrasi . ini bermaksud untuk . : 

mendesak kepada Pemerintah agar nasib ) 

para invaliden mendapat djaminan jang 

selajaknja dan djasa2nja mendapat peng 

hargaan. Sembojan2 jg nampak antara- 

nja ,Hapuskan Peraturan Pemerintah « 

(RIS-Red) no. 6. Para demonstranten te 

riak: ,RIS kedjam!” Satu mata, satu 

tangan, satu kaki — f 25. — Kembalikan 

kaki saja!” " 
Sesudah melalui Acting Presiden di- 

rumah kediamannja, maka perdjalanans 

nja selandjutnja melalui Patjinan, Ma- 

lioboro, masuk halaman Badan Peker- 

dja, Tugu, terus kembali. Bj 5 
  

HMI TA' MENGASINGKAN DIRI. 

Baru2 ini Himpunan Mahasiswa Islam 

di Jogja mengadakan malam pertemuan 

silaturahmi jang dikundjungi djufa oleh 

menteri Sosial. Ten : 

Diterangkan tentang maksud dan tu- 

Gjuan riwajat singkat. HMI dan kemu- 

dian mengesjahkan susunan pengurus 
HMI #jabang Jogja. : 

Sdr. Armani ketua tjabang Jogja me- 

ngatakan bahwa HMI tidak akan menga. 

singkan diri dan sedia ukan bekerdja 
bersama Jengan organisasi2 dan partai? 
lain. (Ju) an 

  

   
PERLINDUNGAN ALAM. 

Atas usaha kantor pusat Djawatan | 
hutanan di Jogja pada tg. 166 dilang 
sungkan pertemuan digedung Indra utk 
mendengarkan uraian Nj. Sligcher dari 
RIS tentang perlindungan alam dab: 
dengan maksud supaja rakjat di Indone- 
sia lebih memperhatikan tentang peme 
liharaan kehidupan alam. TN Fe : 

Pertemuan diachiri dengan penundaan 
kan gambar dengan projector dari kea 
daan alam di Indonesia dan lain? ne- 
seri. (Ju) 3 : 
Enam 

Siaran RRI Jog 
SENIN, 19 DJUNI 1950. 

06.35 Puno dengan gitarnja. 17.05 Do- 
ngengan kamak2 oleh Pak Guru. 18.15 
Hal penerbangan oleh ,,Perpeni”. 19.20 
Pendidikan masjarakat. 19.30 Hidangan 
ORJ Poniman. 20.30 Santapan Rochani 
bulan Puasa. 21.15 Tindjauan tanah air 
dim 'bhs Djawa. 21.390 Ujon2 Bubuko 
oleh: G.S. Dojomardowo. 22.15 Dagelan 
Mataram oleh: ,,Barisan kuping hitam”. 

“ GADJiH MEI SOLO. 
Hingga berita ini ditulis, ga- 

djih pegawai2 negeri di Karesi- 
denan Surakarta belum diterima, 
Menurut keterangan dari jang 
woudjib, gadjih bulan Mei jang 
akan diterima itu hanja diberikan 

  

     
1"   

“sebagai persekot sebanjak gadjih “ 
pokok, ditambah 50 pCt.nja. Se- 
dang tundjangan keluarga dan 
tundjangan kemahalan belum 
dapat diberikan. 

i “ 
5 

  

5600 HUKUMAN DIMERDE- | 
: KAKA V 
Dari Tjilatjap dikabarkan, bah 

wa baru2 ini telah dimerdekakan 
dengan amnesti 600 orang huku 

dari anggota2 badan2 perdjuan 
an dati luar Djawa. Kebanjalen 
mereka berasal dari Lasjkur Rak 
jat Sulawesi dan Sumatra, jang 
“karena aksi polisionil Belanda Ya 

   

      

    

'usakambangar 
   



  

    
        

    

        

   

         2. pan: 
    
   

' Pan 

a Tentang 
   

   
   rkan 'kepada Bubig No. 

Dajak Besar turut serta da- 

itu dan mengambil 2545 

andil NV tsb. Menurut lapo- 

Djawatan Kehutanan ada 

wa selama beberapa tahun 

| diadakan penjelidikan oleh 
e Brigade seluas 20.000 

telah diserahkan kepada 

   

  

   

   

: a an Kelantanan Kal. 

1 in ida ja, tidak mendjalan 

Lan exploitatie” "melainkan dise 

    

   
Dajak Houtbedrijven-Bospo- 

itu djuga untuk Kaliman 

a (djadi seluruh Karesidenan 

tan: dgn bagian2 daerah Dajak 
Pa dan Kal. Tengga 

   

   
   Nan Nana Aa ban 

i Telok Dalam kepunjaan  Djawatan 

ialah NV Vereenigde Javase 
andel Maatschappijen-Tetapi NV 

ahout ini lebih mendjual kaju bun- 

menggergadji kaju. Tahun 
Javahout 5000 m3 

tahun 1949 hanja | 

m3 kaju bund tetapi Band jas” 

bunder dalam 1949 — 7.900 m3. 

Oleh N.V. B.D.H. didjual kaju bunder 
: 78.000 m3, sedang seluruh 

produksi Kalimantan Selatan dalam 1949 
100.000 m3, terhitung jang hilang 

    

  
   

    
          

  

         
     
     

    

   

      

    
ea Oa 600 m3 sedang djawatan 

c okan) sendiri “telah kehilangan 

urian dalam waktu itu sedjum- 
x. 400.009 m3 kaju persediaan (Ka 

n.Selatan) dari hal tsb djawatan 

1, supaja persediaan ini dihapus 

(afschingsen). 

di Kalimantan Tuor ada 

“dalah diusahakan sendiri, 

1 er dan eigen exploitatie”, 

raktijk banjak jang di- 

        

  

    

    
   

ja, djadi menge 

pun banjak sekali 
imbangan produksi eigen 

exploitatie adalah dala th. 
3 

   

  

   

    

5 kaju Benua sedangkan 

HA 21 Bison beheer: 84.993 m3 

     

   8 : Eigen ja 68.963 m3 

459 m3 : 
aa beheer: A 340 m3 

    

   

   Tabanan dip hankan, 
i pihak rakjat dan zelfhe- 

inkan, supaja doank: Sen 

p en. Pertentangan tentang 

lah 'hebat sekali, sehingga antara 

   

   

   

  

ada jasama lagi, lebih2 dari pi- 

. « rakjat dan Dewan Kutai, jg telah 
dakan komisi, pengaduan? rakjat 

Dinas Kehutanan Keradjaan 

eberapa hasil penjelidikan 

ada diserahkan kepada kami 

aa ” 14). 

   

   
   
   

   

Ea teratur Jika urusannja: 

| Luasnja “daerah . Kalimantan Barat 

“146.160 km2 28X): 
ba, 43Yo3 63. 000 km2 hutan muda, 38Yo: 

1. 38.000 km2 alang2/tanah, 12076: 170 

| km2 tanah rumput belukar, 1,27746: 1860 
tanah untuk makanan. Hasilnja ka 

    

  

  

    
     

    
    

     
   

Hasilnja hutan f6 milj. 2 
: ilkan oleh Djawatan Kehutanan 

, dari hasil ini dibagi2kan xpd 

n2 gergadji partikelir, Na 
ir: 24.667 m3. : 

Madan Telah tersiar, Pama Ga 

aa Th tidak dipa ate 
pusat. : : 

   

    

      

       

  

   
   

  

   

"Poni karet. # 

2g wnfak daerah. ka 

    

d cjat dan jang mendapat. . 

concessie jg besar hanja: NV 

' bulan September dan 

'kat mendjadi 

'hutanan dan 'pamongpradja 

42.000 km2 hutan rim 

58.400 m3 f 2 33. nsilj. , 

     

        

   

    

    
   

    

      

50.600 Mn sukarela jang tergabung 

Lt aa mempergunakan 

lalu lintas, jg. 
Ka) Pisan an ig an dlm. pengelu- 

jangdiberikan " “kepada maskapai2 di Kali- 
pada, DPR. 

ani harga f 359.182,— ar onderneming 
54240 kg den harga f 45455. 

Di Kalimantan Barat: kebun? karet 
Ja: Aa 0,7570 (menurut pem 

i daerah Sambas sadja dapat 

  

tiap 2 kasa 'oleh 'rakcjat, 6.000.000 kg. 
karet, hanja Ma tenaga sadja). 

sebagai ba dag Vk Ba dgn 
dipertahankannja Rubberfonds, maka 

akan menghambat Kepadinang perkebu- 

nan karet. 
Fonds kopra. 

Di Kelalaian Barat Juasnja kebun? 

kelapa 670 km2, 04570 seluruh daerah 

Kalimantan Barat. 
Di Kal. Selatan hasilnja 2.759.569 kg 

2 991.812,— Kalimantan Timur 6.039 
kg — f 951 — spt djuga rubberfonds, 

maka komfonde perlu dnegan kem- 

di. . 

Pertambangan. 

Di abis, Samarinda dan Pon- 

'ianak tidak terdapat djawatan pertam- 

a sesuatu jang berhubung- 

rtambangan hanja di- 

| (pemerintah pusat. 

Bengasia sudah mulai 
rhadap pertamba 

ertambangan men 

n ikemhpli, sebab pada de 

    

  

    

     

njak rakjat Indonesia meng- 

gali | 'a, emas, intan, dengan atu- 

ran lama, ialah idzin dari pemerintah 

“daerah atau pemerintah sultan2 jg hanja 

“bersifat sementara karena semua dihi- 

tung Natan 1 bulanan. 

ae sjarat2. 

Kalimantan adalah daerahkaja 

dalam sega a, hutan dengan kajunja 

jang berharga, pertambangan, minjak, 

batu bara, besi, emas dan intan dan lain? 

untuk perikanan pun dapat diadakan be 

sar2an, hanja penduduknja dan djalan 

perhubungan kurang. Sjarat utk merna- 

djukan daerah Kalimantan, pertama2 ha - 

rus diusahakan tambahmja penduduk 

(transmigrasi dan membikin Ma 
perhubungan). 

Bank harus diadakan baik bank rak- 
jat, maupun bank negara dan Javasche 
Bank karena pedagang? sudah membu- 
tuhkan bantuan modal2 setjara modern. 
Bantuan untuk membangun perusahaan 
perlu diusahakan oleh Developments- 

    

: “ bank Indonesia, karena rakjat Kaliman- 
mn. igen beheer dan explo- : tan memerlukan alat2 mesin utk karet, 

kopra dan Jain2. — Ant. 

Mr. SUD JARWO K KE LONDON. 
Mr. Sudjarwo jang baru diang- 

councellor pada 
ambassade Indonesia di London 
berangkat Kemis jl malam de- 
ngan pesawat terbang KLM via 
Nederland ketempat djabatannja 
jang baru. , 
Telah berangkat ajuga Dr, Su- 

darsono, duta besar Indonesia di 

India ketempat kedudukannja di 
New Delhi. Tn 

Oo DAI KE PARIS. 

'Repala negara Vi etnam jang 
disokong Perantjis, Bao Dai, didu 
ga akan berangkat ke Paris pada 
tg. 20 Djuni dengan pesawat ter 
bang istimewa. 

Pada tg. 27 Djuni Bao Dai akan 
menghadliri, mungkin djuga akan 
membuka, konperensi antara Pe- 
rantjis, Vietnam, Kambodja dan 
Laos. 

Konperensi tadi merupakan ba 
bakan Ie3 dari penjelesaian poli 
tik jang terachir dari 
di Indo China. 

Babakan pertama berachir pa- 
da tahun jang lalu di Paris, keti- 
ka Perantjis menanda tangani per 
setudjuan dalam mana Perantjis 

Perantjis 

..mengakui ketiga negara bagian 
dari Union Francaise tadi 

(An Rtr- 

  

| SENEN 19 JUNI 1950. 

— PERSATUAN WARTAWAN 
RRT ADJUKAN PROTES KPD 
(PEMERINTAH BELANDA. 
“Kalangan pers di Peking mera- 
gelisah setelah mendapat kabar 

bahwa pemerintah Belanda keti- 
“ka tangg. 22 April memerintah- 
kan kepada Chen Chang Tai, 
redaktur surat kabar ,.People's 
Era” jang terbit di negeri Belan- 
da, supaja ia beserta keluarganja 
meninggalkan — Negeri Belanda 

   
   

“dalam tempo 60 hari. 
'erhubung dengan itu maka 

Persatuan Wartawan Seluruh Ti- 
ongkok adjukan protes kepada 
pemerintah Belanda, dialamat- 
kan kepada Dr. W. Drees, dalam 
th diutjapkan, bahwa mereka 
rak setudju dengan tindakan ta 

n diminta supaja perintah 
“tag ditarik kembali. (Ant.-N. C. 
Mpdoja 3 

  

Usul Schumon 

Timbulkan 

Menteri urusan perentjanaan kota dan 

desa Inggris, Hugh Dalton, jang merang 

kap mendjadi ketua pengurus harian 

Partai Buruh Inggris, ketika hari Djum- 

at menjadi pusat keonaran dalam madje 

lis rendah. 

Sebab2nja ialah siaran komite ekse- 

kutif Partai Buruh, jang menolak ren- 

tjana Sehuman guna mempersatukan 

industri badja dan batubara Eropa, hal 

mana oleh administrator Rentjana Mar- 

shall, Paul Hoffman, dalam statementnja 

di Washington dinamakan suatu tjon- 

toh dari isolasionisme jang menjesal- 

kan.” 

Baik pers Konservatif maupun Buruh 

mengatakan bahwa siaran komite ekse- 

kutif dari Partai Bw tadi, tidak dike 

tahui sebelumnja oleh Attlee dan Bevin. 

Anthony Eden, Konservatif, menama- 

kan thesis Partai Buruh bahwa persatu- 

an Eropa hanja bisa terbentuk oleh pe- 

merintah2 sosialis, sebagai ,,kejakinan 

pihak totaliter, seperti djuga Tea 

oleh Komunis”. 

Dinamakannja siaran Dalton tadi LN 

kumen jang menjedihkan dan sombong.” 

Perlu diterangkan disini bahwa Dalton 

dalam musim panas ini akan mengetuai 

delegasi “Inggris kekonperensi Dewan 

Eropa di Strasbourg. (Ant. UP). 

Uni Mesir-Inggris a la 
Stevenson. 

Duta besar baru Inggeris di Me 
sir, Ralph Stevenson, dalam kon 
perensi pers jang pertama kali 
mengatakan bahwa Mesir dan 
Inggris terikat oleh faktor2 ilmu 
bumi dan sedjarah selama 200 
tahun jang lampau ini ,,dan ke- 
dua negara tadi harus tetap ter- 
ikat”. 

Tentang keadaan hubungan an 
tara Ingeris dan Mesir, dikatakan 
nja bahwa itu tidak dalam baha- 
ja, akan tetapi ,,kita harus mentja 

ri djalan untuk - menjelesaikan 
soal2 jang sukar jang terdapat 
antara kedua negeri tadi”. 

(Ant-UP) 

NEGARA2 ARAB BELI SENDJATA 

DARI USA. 

Duta Libanon di Amerika Serikat, 

Charles Malik, ketika hari Saptu menga 
takan bahwa negerinja dan negara? Ti- 
mur Tengah lainnja, bermaksud akan 
mulai pembelian alat2 sendjata dari A- 

Berapa kekuatan tentara 
BaoDai? 

“ Menurat bid jang biasanja boleh 
dipertjaja, “tentara Bao Dai terdiri dari 

9 bataljon infantri, sedangkan Kambo- 

dja dan Laos masing2 mempunjai 2 dan 
1 bataljon. 

Kalangan tadi mengatakan bahwa A- 
merika akan memenuhi segala penminta 

an sendjata jang diadjukan. teh Ka 

pemerintahan tadi. : 

Terutama jang ketntnrk ialah alat2 pe- 
.ngangkutan dan perhubungan, mortir 

| dan alat2 sendjata otomatik ig termasuk 

| sendjata agak berat. 

'Dari Perantjis mereka telah mendapat 
| pakaian seragam dan sendjata ringan. 

Didapat kabar bahwa pengiriman alat26 

sendjata dari Amerika tadi akan dilaku- 

kan dalam tempo 2 minggu, dan akan 
didaratkan di Haiphong, bukan di Sai- 
gon, supaja menimbulkan kesan bahwa : 

7 sendjata tadi diberikan kepada ten 

Bao Dai dan bukannja kepada ten- 
Sange 

    

    

  

Natan Tn 

  

  

| dalam tentara Perantjis, Tn dalam 
“20 'bataljon infantri. 

“Diterangkan pula bahwa menurut be- 
a2 terachir, tentara Vietminh kini 

alat2 sendjata 
mula2 diberikan oleh Amerika kpd. 

Pe 

Ogah di 
  

  

Diterangkannja bahwa pembelian tadi 

berdasarkan makilumat menteri2 luar 

negeri Amerika Serikat, Inggris dan Pe 

rantjis, untak menghapuskan larangan 

eksport alat2 sendjata kesemua negara 

Timur Tengah. 
  

ONGKOS PERTAHANAN BELANDA 

@ BERTAMBAH f 24.590.409. 
Anggaran belandja kementerian perta- 

hanan negeri Belanda menundjukkan ke 

naikan dengan f 24.590.409. 

Sebagai sebah?nja, pemerintah Belan- 

da dalam suatu nota menerangkan bah- 

wa kenaikan tadi disebabkan oleh deva- 

luasi rupiah dan dibubarkannja organi- 

sasi militer Belanda di Indonesia. 

Nota pemerintah tadi djuga mengata 

kan bahwa perintjian dari politik kemi- 

literan Belanda dimasa depan, akan dia: 

djukan lain kali. 

Seterusnja dikatakan bisu pembangu 

nan suatu tentara tjadangan, berdasarkan 

kira2 12.500 orang. tentara sukarela, kini 

masih terus berlangsung. (Ant. Rtr). 

KOREA UTARA ULANGI PERMINTA 

AN TENTANG MEMPERSATUKAN 

KOREA. 

Radio Korea Utara, menjiarkan suatu 

permintaan lagi ditudjukan kepada De- 

“wan Perwakilan Rakjat Korea Selatan 

supaja memperbintjangkan seruan Front 

Demokratik Korea Utara mengenai usul 
| kesatitan seluruh Korea. 

Usul Korea utara tersebut tadi ialah 

untuk mengadakan pemilihian umum bu 

at Dewan Perwakilan untuk seluruh Ko- 

rea tg. 5 Agustus jang akan datang sbg. 

menghadapi perajaan hari kemerdekaan 

Korea jg ke 5 tahun pada tg. 15 Agustus. 

Reaksi idari pemerintah Korea selatan 

hingga sekarang ini masih belum njata. 

Sedang utusan2 tadi masih ditahan diba 
wah pendjagaan dalam tangsi militer di 
Seoul. (Ant. UP). 

  

LAMBAT LAUN NEGARA? ARAB. 

AKAN PETJAH. 

Kata Harian Times London. 

Harian Times dalam tadjuk rentjana- 

nja meramalkan akan terdjadinja perpe- 

tjahan antara negara2 Arab berkenaan 

dengan tidak mau mengakui pemerintah 

an Israel. Lambat laun, kata harian tsb, 

perpetjahan ini akan terdjadi antara me 

reka berhubung dengan perbedaan pa- 

ham antara Mesir dan Jordania menge- 

nai Israel. Dan ini nanti akan menimbul 

kan kembali pertikaian lama antara Sau- 

di Arabia jg berkawan dengan Mesir 

dan 'keradjaan Hasimit, Jordania dan 

Irak. (Ant. UP) 

  

» RADIO NIEUW GUINEA” 
BANTU PENGATJAU AMBON. 

Kalangan resmi - memberitahu- 
kan bhw, ,,Radio Nieuw Guinea” 

di Irian pada tg. 13/6-1950 dan 
pada hari2 jang berikut, 
mengadakan siaran2 untuk ke- 
pentingan kaum pengatjau . di 
Ambon. “Antara lain dikatakan, 
bahwa lapangan terbang di Am- 
bon sudah siap untuk menerima 
pesawat2 terbang Australia jang 
hendak membawa barang2 per- 
'tolongan. Tindakan dari peman- 
tjar radio jang berada dibawah 
pengawasan pemeristah Belanda 
ini, oleh kalangan2 politik di Dja 
karta dianggap bertentangan de- 

ngan hubungan persahabatan jg. 

berbentuk Uni antara pemerintah 

Indonesia.dan pemerintah Belan- 

da. Ant. 

  

HOFFMAN MENTJELA PARTAI 
BURUH. INGGERIS. 

Ketua Eca, Paul Hoffman, mentjela pe 

nolakan Partai Buruh Inggeris akan usul 
Sehuman untuk menggabungkan hasil2 

1 Eropa dan ia menje 

gres menuntut ketera- 
“batubara dan badja 
tudjui supaja 

ngan lengkap mengenai hal ini. 
Sewaktu mentjela ini, Hoffiman menja 

takan, bahwa penolakan Eksekutip Par- 
tai Buruh Inggeris ini adalah suatu tjon, 
toh dari isolasionisme dalam bentuk jg 

buruk sekali, (da, UP). 

telah | 

  

   

  

   
    

   
   
   

   

    

  

| PEP “a CHANLAH nara 1 Tuan eka 
| ta Ta pan tuk mendjadi pelanggan 

| F3, Lari. 3 Mamtor peladiaran dangan Sura | 

| 2» SUMBER PENGETAHUAN 
BANDUNG - SURABAJA 8 

#"KU- ADMINISTRASI 
“ KORESPONDENSI      

      
  

        
ILMU PEGANG 
STENO-MENGETI 

" Bakasat BELANDA-INGGERIS- || 
« PERANTIS -ARAB-TIONGHOA . 

1) Mbislulah Stospectuns / 

Missi Militer 
Indo 

Menurut sumber jang lajak dipertjaja, -: 

tidak lama lagi akan berangkat suatu 

perutusan militer Amerika Serikat ke 

Indochina, untuk mengadjerkan pemakai 

an alat2 sendjata Amerika kepada tenta 

ra di Indochina. 

'Seterusnja dikatakan bahwa missi jg. 

akan dikepalai oleh seorang preman ta 

di akan mempertimbangkan bantuan? 

apa lagi jang dapat diberikan oleh Ame 

rika Serikat. 

Betapa pentingnja Indochina, bagi 
Amerika, dapat ditundjukkan dengaro 

kenjataan bahwa staf attache militer 

Amerika disana, sama besarnja dengan 

jang ada di India: (Ant. UP). 

MENTERI PERTAHANAN 
AMERIKA DI TOKYO 

Menteri pertahanan La 
Serikat, Louis Johnson, dan Djen 
deral Omar Bradley tengah ma- 
lam Minggu telah sampai dila- 
pangan terbang Tokyo, dimana 

“ mereka akan mengadakan pembi 
tjaraan2 dengan  Djenderal Mac 
Arthur. 

Johnson menerangkan bahwa 
ia dan Djenderal Betily, sebagai 
ketua kepala staf gabungan Ampe 
rika Serikat, akan mengumpul- 
kan keterangan2 di Tokyo untuk 
mba aa dalam po 
litik Amerika di Asia: (Ant UP). 

SUARA KOMINFORM TENTANG TIN 

DAKAN AMERIKA DI DJEPANG. 

Harian Kominform menuduh Amerika 

sedang “ merobah Djepang ' mendjadi 

pangkalan militer jang penting di Ti- 

mur Djauh untuk melakukan avontuur 

militer terhadap Sovjet Uni dan gerakan 

demokratis di Asia”. 

Artikel jang berkepala Terror Mac 

Arthur tidak bisa mematahkan semangat 

berdjoang patriot2 Djepang” tadi, me- 

ngatakan bahwa tentara Djepang telah di 

bangunkan kembali, industri2 perang su 

dah dipersiapkan dan organisasi2 militer 

dan fascis diandjur?kan. 

     Amerika untuk 
china. 7 
  

Selandjutnja harian tadi. tulis bahwa 

konsentrasi. jang siap berhadg'. denga.     

  

         

     

  

   
   

— Djurubstjara kamen t 
angkatan laut Inggeris nrengu? 
mumkan bahwa kapal perusak - 

»Matapan,” 2400 ton, dari sarma- 
da tjadengan, ketika hari Kemis 
mendapat ,,kerusakan sedikit” di 

dalamnja, sebagai akibat” dari 
»perbuatan jang mungkin dise- 
ngadja”. 

— Badan pekerdja dari Persatu 
an Caodaist untuk Pembebasan 

Tanah Air telah mengadjukan 
protes terhadap kekedjaman2 ten 
tara Perantjis terhadap pe 
nut2 agama Katholik, Buddha, 
dan Caodai di Vietnam. 

— Amerika Serikat, dan Perantjis telah 

mengadjukan "permintaan kepada Sovjet 

Rusia supaja bersama-sama menjelesai- “ 

kan setjepat mungkin akan perdjandjian. 

perdmaian dengan Austria. 

  

Tunggu dulu. 

Pandu Perintis: 

- njut. Mari lekas kita tolong!! 

Lha itu ada orang ha- 

Pandu Kurtjatji: Nanti dulu, saja lihat 

tjatatan bagaimana tjara menolong 

: nja! 

(Daldi). 

#k 

Masih bisa dipakai, 

Mas, mas, badju parisku sudah 

tua, belikan aku jg baru, ja mas! 

Jo biar dulu djeng, kau toh ti- 

dak tua! 

Isteri: 

Suami: 

(Suharto). 

  

a PM"     
“ 

rus diderita sampai herminggu2 lamanja, 

dan menjembuhkan ini penjakit tidak 

tjok jaitu: 

waktu ada didalam perdjalanan. Ini ad 

laut dll. 

Orang dewasa tuafmuda dan anak-anak 

hingga tiap-tiap pemakai tidak usah 

orang apotheker G. BOSS (achli obat) 

Merk ”PIM” ada terukir pada 

Hoofdagent: KIAN GWAN   

INFLUENZA TABLETTEN 

“sakit kutu2 jang keluar, bisa menular- 

”PIM” INFLUENZA TABLETTEN 
Dalam beberapa hari sadja tentu berasa enakan dan tidak lama pula Tak 
bisa sembuh. Kemandjurannja iai obat sungguh 

tan badan dan dijaga penjakit baik selalu s 

?PIM” INFLUENZA, 
selalu tidak boleh tidak ada dan selamanja hai 

buat bisa menolong lain orang jang perlu den 1 

”PIM” INFLUENZA TABLETTEN 
TERUTAMA MENJEMBUHKAN - 

sakit kepala, sakit urat, meriang, pilek, badan sebentar? panas-dingin, sakit gi 
gi, isit bengkak (honghwe), dan badan panas dan batuk, mabok ". “mabok 

”PIM” INFLUENZA. TABLETTEN 
pembikinannja selalu terdjaga tidak mengandung bahan2 

Pembeli harus awas dan perhatikan pada merk dagang kita, jalah ”PIM”, 
Merk "PIM” ada tertjitak di bungkusan dan 

HELMIG'S CHEMISCHE FABRIEKEN 
N. V. PHARMACEUTISCHE IMPORT MAATSCHAPP) 

Sean No. 42-4446 Telp. No. 926 

Surabaja. 5 SS 

TJIE MIN “Songojozdan 1 Sursbaja T 
Bisa dapat beli di: "ng 

Toko Piet, Toko Nam, Toko Obat2 Tiong Hwa dan 

Penjakit meriang sedari 100 tahun jang 

lalu sudah diketahui disebabkan oleh 

kutu2 dari hidung dan tenggorokan si | 

kan 10 sampai ratusan ribu orang. Ini 

penjakit menularnja sangat tjepat dan 

mengagetkan. Tanda2 dari ini penjakit 

jalah : 

badan berasa panas dingin ngrekes-ngre- 
kes banjak berbangkes, banjak lenderan 
(ingus) dan ada lenderan (ingus) dan 
ada batuk2, tenggorokan kering, kepals 
pusing, buku2 tulang berasa sakit, kaki 
tangan lemes, dan tjapai, badan rasa ku 
rang senang, timbangan paras badan tr-/ 
run-naik. Inilah semua ada tanda-tanda, 
jang kutu-kutu penjakit sudah ngerem 
lama dalam tubuh. Penjakit ini bisa te- 
sungguh mendjengkelkan. Buat berantas 

lain adalah memakan ya jg. paling tjo- 

8 

  

   

        

   a guna k 

“ 

semua boleh makan ini obat. 

jang membahajakan, 
berkewatir, 

Keluaran fabriek selalu dikerdjakan dibawah pengawasan dan' penilikannja “ SAI 

bangsa Derman. 

tiap-tiap tablet, : : S0 

  

& | 
(Indonesia) Limkea N.V.   di segala toko P. & D. 

ah 

Djepang telah didjadikan suatu »kamp 2 

m
a
r
 

  

   

   
    

          
      

    
        

   

    

    

       
        

         

          
     

    

  

    

           

          
       
        

    

         

        

        

         

      

     

             

    

          

  

       
        

         

     

      
      

      

              
        

     

    

       

       

       
        

      
         
       

          

          
         

        

     
       

           
       

      

        

  

      
       
       
     

    

    
     

       
       

        
          

        
         

   

    

   

   
    

        

    



    

        

     

lihat gambar besar didepan     eni 'Sono. Berabe sangka gam 

dalah #ibavikak "Baim 

     
     
     

            

     

    

          

   
   
     
    

djadi presiden? : 
8 s 

   

    
   

   
    

1 jang djuga djadi guru disuatu kur- 

“polisi diibu kota, katanja diasrama 
itu ada aneh2. 2 

  

   

  

an pekerdjaan, toh. Berabe mau ngurus 

r bisa bikin tas buat Ma' Berabe. 
aa Uh BERABE. 

—4Panitya Hukum Internasional 
: PBB menjatakan bahwa perlu 
| dan mungkin” djika diadakan su- 

   

    

nasional, jg. akan mengadili HA :38 
.rang2 jang melakukan kedjahatar 
terhadap masjarakat internasio- 
'nal, seperti genocide (menghabis- 
kan bangsa). : 

Resensi: 

  

    

    
     

  

    
    

    
   

   

   
   

   

    
    

     
   

  

     
      
   
    

  

   

TA : 
| Rombongan Radio Nasional Indonesia 

jg mengundjungi Jogja, adalah “untuk 

pertama kalinja jg dapat kita namakan 

| suatu orchestra jg sempurna, sedjak revo 

Iusi hingga kemerdekaan, jaitu dalam 

5 th. belakangan ini. Penggemar2 musik 

“di Jogja, besar perhatiannja terhadap 

“concert jg "memperdengarkan »DJAJA- 

| WIDJAJA”. 4 

| NDJAJAWIDJAJA" utk pertama kali 
| telah kita dengar di Jogja ialah waktu 

dimainkan pada Hari Radio oleh orkes 

gabungan Jogjakarta dan Surakarta, di- 

ruangan RRI Jogja, pada tahun jl. tetapi 

|. bedanja djauh sekali dim tehniknja. Ka 

Kh ini arrangement dan orchestrasinja di 

| buat oleh Jos Clebar dan Tom Dissevelt 

: tetapi tetap sbg motief dipergunakannja 

| gubahan dari Samidjan dan susunan mu 

5 sik oleh Kamsidi, sedang permainannja 

| dilakukan oleh sebuah orkes gabungan 

js terdiri dari anggauta2: Radio Philhar- 

'monisch Orkest, Cosmopolitan Orkest, 

dan Orkest Studio Djakarta, djumlahnja 

| semua adalah 50 orang pemain dan di- 

|. pimpin oleh Jos Cleber. 

| Di Jogja belum ada suatu panggung 
jg diatur sebaik2nja untuk suatu orches- 

tra jg sempurna dgn 3 bagian instrumen 

is 1 it seperti: strings, woodwinds 

    

        

      
      
     

    
   

   

        

    
    
   
   
    

    

    
    
   

        

     
    
   

  

   

  

     
   

  

   
    

   
   

   
     

   

    
     

    

      

   
         

     

tahun jl. jg diatur 

laupun demikian p telah 

ur demikian ru t dipa 

| NDJAJAWIDJAJA” barkan 
sedjarah perdjuangan ba ndonesia 

dgn djalan musik, suatu experiment dim 

|. lapangan musik Indonesia. Penggubah 

'memulai Iukisannja. dgn keagungan Cri- 

ja dan mengachirinja dgn Prokla- 

yasi 17 Agustus 1945. Suatu pertjobaan 

aharuan musik ini, adalah utk da- 

'mentjapai maksud dan tudjuan dp. 

dimengerti oleh publik, sebab or- 

8 jg tinggi biasanja belum dapat dite- 

a oleh umum. k 
“Maka dari itu, Radio Nasional Indo- 

nesia sengadja mengambil lagu2 jg sudah 

k dikenal oleh umum di seluruh 
onesia, baik lagu? Indonesia maupun 

Barat. Dari lagu2 jang sudah po- 
sr dikalangan masjarakat Indonesia 

ihlah lagu2 jg mudah dapat 

langkah kearah pe: : 
jg (ordiri dari isi 

menudju ke Seni Mu- 

alah suatu tingkat jg atas dari 

(0 raat, sebab ia mempunjai pengaruh sua 
(0 tu masa. Sebuah melodi selalu mempu 

00 njai suatu idee mengenai aliran masa. 
000 Idee aliran masa itu, mau tidak mau di 
0. Jindungi oleh “backing dp aliran masa 

00. tadi. Djika musik mempunjai djiwa dam 
raga tinggi, artinja ia tidak boleh tidak 
lepas dari principe tsb. diatas. 
#OJAJAWIDJAJA” mempunjai 3 ba 

n idee dp aliran masa ialah: 

nda di Indonesia, Sen Jt daa 

pendjadjahan Belanda sam- 
a tentara pendudukan Dj        

atu mahkamah kedjahatan inter- 
|. Dari pihak sekretariat Gubernur 

ih bangunan dgn fondarmen masja- 

“ Djuga trima 

fulai 17 Djuni ini seluruh K. 
  

O.-D. M. (Komando Onderdis- 
trik Militer) diseluruh daerah Gu 
bernur Militer IV akan dihapus- 
kan dan dengan demikian sedjak 
hari itu di Djawa Barat Peme- 
rintah Militer hanja berkeduduk- 

| an dikabupaten dan keatasnja, Da 
lam pengumuman Gubernur Mi- 
liter hari ini ditegaskan, bahwa 

NT langkah tsb. adalah langkah me 
nudju dihapuskannja Pemerin- 
stahan Militer setingkat demi se- 

tingkat. 

| Seperti telah dikabarkan pada 

te, 17 Djuni ini seluruh karesi- 

denan Banten akan diserahkan 

kepada Pemerintahan sipil de- 

ngan upatjara penjerahan dari 

Guberaiir Militer Kol. Sadikin 

kepada residen Tubagus Bakri. 

Ant. 

  

PERBARI BERDIRI, 

Dengan diketuai oleh Nj. Darmowati 

di Solo telah dilangsungkan pertemuan 

dengan pentjinta kesenian batik, antara 

nja hadir G.K-R. Timur, G. Kusumowar- 

dani, Nj. Salafhun, Nj. Parmudjo dilnja, 

“disaksikan oleh Kepala Djawatan Kope 

rasi disb.nja. 

— Maksud pertemuan untuk mendirikan 

sebuah organisasi jang chusus memper- 

hstikan berkembangnja "kesenian batik, 

dengan nama Perpbari (Persatuan Pe- 

kembangan Batik Alus Rep. Indonesia). 

  

“militer Sumatra diperoleh keterangan, 

“bahwa tiap bulan untuk para invaliden, 

djanda2 dan jatim piatu diberikan ban- 

tuan sebulan Ik 114 djuta rupiah. 

ala 

(Djaja - Widjaja 
(Oleh Dr. Hujung). 

pang di Indonesia. 

3. Zaman pendudukan Djepang sampai 

tg. 17 Agustus 1945. 

Untuk bagian 2 dan 3 mudah mentjari 

lagu?nja, tapi utk bgn 1 ta” mudah me- 

lukiskannja. 

Mendapat succes atau tidaknja pertun 

djukan concert tergantung pada expressie 

motief dgn expressie tehnik: barulah 

pertundjukan dapat memuaskan pada 

penggemar musik serta memberi hibur- 

an dan mendorong semangat perdijuang- 

an serta dapat memberi barapan dalam 

hidup "manusia, akan tetapi pada hake- 

katnja kesimpulan kami thd pertundjuk 

an ,DJAJAWIDJAJA” di Jogja, adalah 

suatu djalan EASY GOING. Andjuran 

kami ialah djika perlu boleh mengambil 

beberapa lagu krontjong dim ,,DJAJA- 

WIDJAJA”, misalnja krontjong Kema- 

joran, Terang Bulan dil seperti itu, asal 

sadja di-arrangement dan orchestra lagi 

sesuai dgn motief tadi. Begitu pula, utk 
bagian 1, zaman keagungan Indonesia da 

pat dipakai musik asli daripada gamelan 

  

   

| dgn arrangement dan orchestra baru se- 

perti pernah dipertundjukkan oleh Leo- 

pold Godowsky di State Opera House 

di Vienna. Ia beladjar musik gamelan 

di Paku Alaman Jogja. Gamelan mempu 

njai toonstelsel sendiri 5/7 scales, dan 

toh dapat dipertundjukkan dgn instru- 

men2 modern. Kami harap Pemimpin? 

Orchestra  ,DJAJA-WIDJAJA” suka 

memperhatikan usul kami ini, supaja tjo 

rak musik ke-Indonesiaan dapat sampai 

mendalam dan menjempurnakan pemba 

haruan dengan ketjakapan tehnik. 

Barulah idee ,,DJAJA-WIDJAJA” 
nanti akan mendapat succes, dg isi kal 

bu dan hati Indonesia, serta dapat men 

tjiptakan keindahan Tanah Air dan ra- 

gam2 hidupnja di Dunia Musik Indone- 

sia, T 

  

  

PERHATIAN! PERHATIAN! 

di TOKO SIDODADI djl. Ngabean 21 
| dalam buln Puasa pendjualan dibikin 

luar 'biasa harga Acontan turun 102/5 

buktikanlah djangan sampai ketinggalan. 
Buka djam 9 — 18 tutup. 
220-6 

HOTEL ,WAHANAN" 
Beskalan 76, SOLO 

(Kulon 'Mangkunagaran) 
Menerima BABARAN dan pesa- 
nan KAIN HALUS dan ME- 
BEL. : 

“Tarip Rendah Memuaskan. 
g Pemimpin 
'R. Aj. Soetarto Hardjowahono. 
213-6 S1 , 
  

Pianostemmer 
O.T. SEN P 

... Botton 38 Magelang 

Ongkos stem Piano f 35.— 
diluar kota tambah ongkos2. 

Tentu datang Jogja, Solo dan 
Semarang. 

|lain2 Kota. 
22 .6 | 1 4 

| BEMINDAHAN 

         

    
      

    

rah Kedu terkenal sebagai dae- 
rah jang banjak menghasilkan 

“kulit kambing, jang banjak seka- 
ri pihak Ketentaraan dipindahkan li dikirimkan keluar daerah2 dise- 
nazah pahlawan2 kita jang gugur - luruh Djawa, bahkan djuga di- 
lam pertempuran melawan tentara Bl : $ 

1 t | Bid. export keluar 
jl, dari luar kota daerah Surakarta “se- Sj Ne Negeri seperti 'ke 

djumlah 50 djenazah, Eid n 
Sebelum terkumpul semua sementara Djuga dalam usaha me-mecha 

djenazah ditempatkan dibekas gedung Niseer perusahaan2 lainnja, Dja- 
Balai Agung alun2 utara dengan menda- Watan tsb. telah mulai merentja- 
pat penghormatan setjara militer, 4 nakan mengadakan mesin2 -pe- 

Hang tsb dimakamkan di Mak mintalan pandan memperbesar 
aa |. produksi pembikinan topi2 pan- 

| dan jang sedjak dahulu banjak 
terdapat didaerah Kedu-barat da- 
ja. Hingga saat ini, topi2 jang di 
hasilkan ditempat tsb. banjak se- 
kali jang dikirimkan oleh kaum 
exporteur di Djakarta keluar ne- 

— geri, seperti Singapore Amerika, 
Perantjis dsb. Mesin pemintalan 
sematjam itu, telah direntjanakan 
pula untuk. memperbesar produk- 
si pembikinan klasa (matten) jg. 
banjak terdapat di Muntilan dan 

DJENAZAH PAHLA- 
WAN. 1 

Kemarin oleh jang berkewadjiba      

   
   

  

    

  

USAHA MECHANISASI BEBE 
RAPA INDUSTRIE DI KEDI 

Untuk memperbesar produi 
kulit masakan sehingga t 
menggantungkan pemasakan | 
lit didaerah lain, oleh Djawatar 
Perindusterian daerah Kedu akan 
disediakan dikota Magelang, se 
buah mesin pemasakan kulit (leer 
looierij) jang tjukup besarnja un 
tuk memasak kulit 2 mentah jang 

AN Pa 'sekitarnja. Mesin2 itu segera 
dihasilkan didaerah Kedu. SIT 

Mesin tsb. oleh Dawai Per ka dipesan pula diluar Nege- 

industerian dengan berantai Fs 
Mechanisasi tsb. menurut Dja- 

watan tsb. dalam hubungannja 

dengan tenaga buruh, akan didja- 

lankan dengan mengingat dasar2 

sociaal, economie dan produksi. 

kementerian jang bersangkutan 
telah dipesan diluar negeri,  de- 
ngan harapan, tidak lama lagi su 

dah sampai di Indonesia. 
Sudah dari sedjak dahulu, dae 

« SOBOHARSONO - 
Mulai tg. 19 — 21 Dj. 3-7-9. 

    

  

Tangier 1950 Km. dari Paris, 400 Km. dari Madrid, tetapi hanja selangkah dari 

kehantjuran. Dimana rahasia dapat dibeli. Kadang dgn uang, sering dgn 

revolver ......... dan kadang? dng. perempuan Tangier. Saksikanlah MARIA 

MONTEZ-ROBERT PAIGE-SABU dim sebuah tjeritera jg penuh rahasia, penuh 

  
  

AVOTMUUT sn .o.o coco... 

« SENISONO » 
Tg. 15 — 21 Dj. 3-7-9. 

17 th. keatas. 

BENGAWAN SOLO 
Sebuah tjeritera dari kota Bengawan” 

Dg R. MOCHTAR, SOFIA. Mochd. MOCHTAR. 

voor film: Bt 

Kundjungan Bapak Act. Presiden ke Madura, 

: DISEDIAKAN Pia Ra as 

Buku kartu lengganan (10 lembar) Loge/kl. 1 dapat korting 

107o. Dapat beli di SOBO-SENI. siang dan malam spj ta' urut. 

212-6 : 

PENGUMUMAN 
tentang : 

perubahan waktu Uldjian Penghabisan S.M.A. Negeri 

—. th. 1950 bagi peladjar-pedjuang. 

Uldjian penghabisan S.M.A. Negeri th. 1950 bagi peladjar- 

pedjuang tidak djadi diadakan pada achir bulan Agustus dan/ 

atau dalam bulan September 1950, akan tetapi dalam bulan De- 

sember 1950. 

  

  

Kementerian Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudajaan 

Republik Indonesia. 

215-6 Seksi Penerangan. 
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Pe Hanja Pepsodent mengandung Irium, - 

obat adjaib untuk memberantas selaput gigi Ta 

dan membikin gigi putih berkilau-kilauan,. 
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Malam ini dan berikutnja bi 
dj. 5—7—9. SEGALA UMUR. 

Film berwarna: "3 

RAKSASA 
(VALLEY OF THE GIANTS) 

Bill-Lee dan Alan Hale, mempertahankan hak milik warisan dai 
orang-tuanja — karena akan di srobot oleh lawannja — djika   
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Komando Militer Kota 
Jogjakarta. 

Pengumuman 
ep No.: 9/PengfKMK)50. 

I. Kepada seluruh anggauta Tentara jang berada di Kota Jo- 
gjakarta diperkenankan melihat Bioscoop di Gedung2 Bios- 

coop di Kota Jogjakarta dengan membajar 14 (setengah) 

harga. 
Sjarat dan tjara-tjara. 
1. Untuk Perwira (Letn. II keatas) berpakaian lengkap me- 

memakai tanda kepangkan atau dengan: menundjukkan 

tanda anggautanja, 
2. Untuk Letn. Muda kebawah berpakaian lengkap dengan 

memakai tanda kepangkatan. 
3.1 (satu) anggauta Tentara hanja diperkenankan membeli 

1 (satu) helai kartjis. 
4. Kartjis2 tersebut tidak berlaku untuk keluarga. 

5, Tata-tertib Tentara harus dipegang teguh dari harus 

mengindahkan peraturan2 jang telah ditentukan oleh di- 

rectie Gedung Bioscoop. 3 

Djika kartjis2 14 (separoh) harga telah habis terdjual, ang- 

gauta Tentara jang datang terlambat harus membeli kartjis 

umum dengan harga penuh (10076). 

Kartjis2'14 (separoh) harga hanja didjual/berlaku untuk 

Klas 1 dan Klas II pada tanggal itu djuga. “ 

Kepadaranggauta2 Tentara jang tidak mengindahkan pe- 

ngumuman ini para Exploitanten Bioscoop wadjib menolak. 

Para Exploitanten Bioscoop supaja menjerahkan kepada Po- 

lisi Militer atau anggauta Tentara jang sedang bertugas, 

disitu, apabila terdjadi pelanggaran-pelanggaran. 
Pengumuman ini berlaku mulai tanggal 20 Juni 1950. 

Jogjakarta tgl.: 15 Juni 1950. 
KOMANDO MILITER KOTA 

— JOGJAKARTA: 

NI. 

IV. 

V. 

VI. 

VI.     | : Komandan, 
Pranoto Majoor Infanterie, 

perlu djiwanja dipertaruhkan. —  — SAKSIKANLAH! 2214 & 

   

    

  

   

    

    

M5 Mapan PUTRA PELIR 

SRI MOERBANI dengan MARTONO 

Trima kasih atas segala bantuan dan sumbangan pada peralatan 

pernikahan di KLATEN dan TAMAN JUWONO 2, 

Klaten 
TRREENKYA 13-6-1950. 
aranganjar Lg 

DITJARI : 
P 3 MANTRI DJURU-RAWAT WANITA. 

Sjarat2: a. beridjazah 
b. tidak bersuami : 

Gadji menurut aturan pemerintah. Perumahan disediakan. | 

Lamaran langsung ke Dokter-Pemimpin Sanatorium Tjisarua |: 
2461 

mma 

21 1-61 
1 

    

Bogor. 

UNDIA
N UANG 

Y 
SEBESAR F 500.000.— 

terbagi atas 50.000 surat undian A f 10.— jang bernomor 10.061 1 

  

Isjd 60.000, dan selembar surat undian terbagi lagi atas surat2' 5 ', 

undian seperempat A f 2,50, guna: 

  

PENJELENGGARAAN PERUMAHAN DI KOTA- 

5 PRADJA SURABAJA" “ 

Djumlah hadiah2 besarnja f 250.000.— jaitu : | 
1 hadiah dari £ 75.000.— — £ 75.000.-— 
1 3 pa 25.000. — 25.000. — 

  

Ma an A 1I0000naa 8 
MA apn Mean Kan OM pa an 2. 10.000, -— t 

Pn ON Ona HN an ah aa Poor R1 
Se Sen MORI BN ne pe BO. 
Ba Gn ae ea 590 me" '. 40.000. — 
Mt ea 25m ». 30.000.— | 
Ie Ne 100:— PE SOLO, ea RU 

540 £- 250.000:— 5 
surat2 undian dapat diperoleh : & : 

1, "pada ,,Kantor Tata-Usaha R. SOEDOMO” di Surabaja (dja- 
lan Bubutan 87 — pav. GNI, tilp, 4205 S.), atau kepada I- 
Bank2, Kantor2 dan Agen2 jang ditundjuk. se 
setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, jang harus disertai | 
pengiriman wang harganja surat undian jang dipesan de- | 

| ngan tambahan f 0.50 untuk tiap2 surat undian guna bea | 
administrasi dan pengiriman. | 

Djika djumlah surat2 undian jang disediakan untuk dikirim te- ! 
lah ditutup semua, maka poswesel, jang diterima sesudah itu di- | 5 
anggap untuk undian uang jang berikutnja, ketjuali djika “sipe- | | 
ngirim memadjukan permintaan lain. me 

Tidak dilakukan pengiriman rembours, Dn | 
Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah? | 

akan dikurangkan menurut perimbangan. Ni 
PENARIKAN DI SURABAJA PADA TG. 30 dan 31 JULI IP 

1950, ketjuali djika tanggal ini dipertjepat “oleh Menteri Ke. Ih 
uangan. 5 Po Ska! 

| MULAI PENDJUALAN PADA TG. 1 JULI 1950 djam 
pagi, Mn 
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ceme punah 
Typ:R.L/A - 1308 - 6092 C. 
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