
   
   

      

HARIA N U M UM 
. DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT” 
  

      

Buruh Parwitakan sPe 
—  mandangan" mogok. 

Mulai Seni 
semua buruh ' pertjetakan ,,Pe- 

 mandangan” bagian malam. mo-: 

gok, disebabkan perlakuan pi- 
'hak direksi jg. tak dapat diteri- 

ma pihak buruh. 
" Kemarin pagi pihak buruh me: 
langsungkan rapat utk. menentu- 
kan sikap selandjutnja. Sebagai 
akibat pemogokan ini maka  su- 

        

  

        

  

  

  

      

m perdjalanan pu 
esia kemarin du 

    

   

  

   

  

   

  

   

  

   
   

  

   
    

m susunan UUD 
A3 2 . d h t p 2 S0. t- 11 2 

1 RI jang akan lan dengan menum TA asap sak Sumber Ek 

terbang dari dapat terbit. Dan satu lagi ,,Re- 
publik” jg terbitnja tergantung 
dari bagaimana keputusan ra- 
pat buruh. (Ant.). 

Fa 

Atas kebidjaksanaan kedua be 
lah pihak madjikan dan buruh 
“Pemandangan” dengan peranta 
raan anggota P.B. Sarbupin ke- 
marin pagi telah rundingkan de- : 
ngan hasil baik tuntutan buruh. 

Berhubung dengan itu peker- 
djaan mulai tengah hari kemarin 

      

     

2 bersama itu. 

pekerdjaan pa 
Irsdk sapa dikirakan akan 
sudah selesai achir ming- 

gu ini atau dalam awal minggu 
depan, tegasnja didalam ' ada 

0 ini djug, 
1133 Jang Gja ai “Yakak dalam penju 

| sunan UUD negara kesatuan ia 
— Jah rentjana dari senat RIS dan 

—. pihak RI sendiri jang berpegang “ 

terbang dalah walinegara - Dr. 
Mansur, gubernur militer Suma 

tra Timur kol. Simbolon dan kon 

sul India Sangat Singh. Kedata 

ngan Nehru di Medan adalah 

atas undangan masjarakat In- 

dia didaerah tersebut. 
Setelah diperkenalkan dengan 

para pembesar di Medan . dan 
ea Sao kehormatan, 

    

  

     

  

     

   

  

       

   

  

     

  

    

    

1 malam dj. 22. 00 : 3 

list 

“te aa 

#dan seorang tauke perkebunan ka 

ai 

GE RILJA DI MALAYA MERA- 

$ DJALELA. t 

Dalam pertempuran? jang, ter- 

adi pada achir minggu jang la 

  

   
       

    

ilja di Malaya, 3 orang anggo 

si dan 2 orang gerilja telah 

anggota poli lainnja 

  

|ret bangsa at mendapat lu- 
kkal. 

| ,Didaerah Beam Djohor: Pa 
sukan Suffolks dari tentara Ing- 
geris membunuh 2 anggota geril- 
“ja, dan kini katanja sedang menge 
“djar lain2nja. 

“Daerah Benteng, Pahang: Sege 

| 'rombolan  gerilja - ”menembaki 
“truck polisi 2 orang polisi tewas 
idan 3 orang lainnja luka2. 

Kluang, Djohor: Setelah meng- 
Ibantjurkan sebuah truck jang ber 
sisi getah, gerombolan gerilja me 
njerang patroli polisi jang menu- 
“dju ketempat “kedjadian tadi: se 
orang anggota polisi dan tauke 

““perkebunan: karet Kempas, bagi- 
-an Kledang, jang bernama. E. Bun 

    

- teguh kepada piagam persetu- N 
i . djuan dalam konper IS-RI Te na Kapan Pn berdjalan seperti biasa. (Ant.). “ce telah tewas. (Ant Rir). 

£ tentang pembentukan negara ke an ia merjzutjapkan , 

  

   

      

    
   

                  

   

  

1 Kemu 

1 Indonesia. (Ant) ja. Kanan 
ungan ' Kemente- 

Mn Ge 1. dan R.LS. : 
Maan uli ini akan dimulai 

'pembitjaraan: diantara  kemente- 
rian kesehatan RIS dengan ' ke- 
“menterian kesehatan R.I. untuk 
2 pembangunan kementerian kese- 
| hatan-bagi pemerintahan negara 

— kesatuan Indonesia. demikian di- 
“ketahui dari kalangan resmi. 

—.. Diketahui pula, bahwa pembi- 
. jaraan? jang demikian diantara 
“kementerian pendidikan RIS dg 
| Rihkini telah mentjapai kei 
|.an pesat sehingga sedikit hari la 

gi akan su . dapat dikeluark 
suatu pengumuman: “be 
antara kedua. kementeri. 

20 menit dihada- 
dia dan Indonesia 

Hindustania, jang 
dim bahasa 

      

   

    

   

       

Nederland be- 
“panitia gabu- 
pihak: Indonesia 

untuk menjampaikan laporan bulanan, 
   
     

  

| undang2 pembentukan propinsi Djawa 

  

     

  

     
apare “entok me- 

bersama. ber-      nai pena ja. F 
    

   
    

  

   

   
           

BP KNP ternjata ibukota Djawa Barat 
jang semula 'direntjanakan aa ki 

Djawa Barat pada umumnja boleh dju 

  

   

        

  

   

      

   

prosedure . pembentukan « 
kesatua 2 

ita mengatakan, bahwa N. 
idak akan dibu all, Se- 
negara kesatuan jang di- 

1dkan itu terbentuk. R.D. 

djuga. belum terhenti sama sekali. ' 
Mengenai situasi perekonomian pada 

umumnja, demikian Sewaka, makanan 

tak perlu mengchawatirkan, tetapi dim 

pada itu penjelundupan2 harus dibasmi 

sama sekali. Ini terdjadi teratama didae- 

rah2 utara Tjirebon dan Krawang. 

Untuk perkembangan perekonomian 

selandjutnja ditegaskan, bahwa pendu- 

duk Djawa Barat sangat membutuhkan 

- likan tawanan ketempatnja ma- 
:sing2, maka dalam minggu ini se 
mua.tawanan jang ada . dalam 

kamp . Kebonwaru (mandeng) 
akan dibebaskan. 5 

Tawanan tsb. telah dipindah- 
kan dari kamp Kebonwaru keru- 
mah penang Bantjeuj dan kamp 
Jaarbeurs. 

  

'WIWOHO DIJELASKAN 
"1 DASAR? PEMILIHAN UMUM , 

“DI BANDJARMASIN, 
  ae Teu Kedatangan :rombongan R. BP, 

KEAY 
    

   

  

   

  

   

| Suroso j jang mewakili menteri pe- 
| nerangan RI. wi -ke -Ban-: 
'djarmasin mendjelaskan tentang 
bekal. berlangsungnja pemilihan 

6 umum -mendapat. perhatian : dari 
“kaum pergerakan di daerah ini. 
Nek h aer Mr. Rusbandi dan 
“Sundjoto terangkan dasar dan tja 
ra2 emilihan umum itu didepan 

. ngpradja dan wakil partai 

Mengatasi kekarakan di 
Surakarta. 

. Pada achir minggu jang 
  

lalu 

Polisi Negara bg. PAM bersa- 

ma dengan KMK, CPM menga- 

dakan pertemuan dengan partai2 

10 MOBIL DIKETEMUKAN 
KEMBALI DI TJIREBON. 

Menurut keterangan C. P. M. 

  

    

   

1d se ta Orang terkemuka di seluruh politik dan organisasi2 rakjat jg Tjirebon, penangkapan mobil2 

Pa aa POM Aa” be eruaruk di Surakarta Mak tjurian semangkin meningkat 

politik di Bandjarmasin chen .. pengarua Ci purakarta. Make  djumlahnja, dari 4 mendjadi 10 
ian - sudnja ialah untuk mengadakan mobil. daki segera dimulai 

umum itu, : tapi bukan Aa n 

parlemen, melainkan juga t 
dewan pembentukan pxopinsi 
Kabupaten di Kalimantan 

tindjauan tentang adanja tanda2 
'- timbulnja kekatjauan, baik dida- 

, . lam maupun diluar kota. 
“ Dari pihak partai dan organi- 

4 

pemerintahan seorang dapat. “di.  Sasi diutarakan beberapa penda- 
pat, diantaranja bahwa untuk achiri. (Ant.). . 

Ka mengatasi kekatjauan, hendaklah 
: 3g ARJONO, Pkn ditindjau bahwa timbulnja keka- 

Pentjurian2 mobil tersebut kini 
dalam pemeriksaan dan mobil 
nja segera: akan dikembalikan 
kepada jang berhak . 

Adapun jang telah diketemu- 
kan ialah truck Fargo no. A.399s 
1 B 15347 truck Chevrolet no. 

19874, Jeep Willys B. 19037 

      

   

    

    

   

   

ORIS DI NEDERLAND tjauan.itu kemungkinan — karena as E. 255. Land-Rover E. 1240, 

».. Majoor Harjono, djurubitjara perbuatan orang ketiga jang se- Sedan Ford E. 125, Chevrolet E. 

ementerian pertahanan RIS das ngadja m tjing ikan diair ke 18.06, Fiat B. 188 dan Adam opel 

ruh, bert Rusetshem D. 2624. am waktu jang singkatsakan di Diggpgan ketegang- 
| angkat mendjadi wakil «.giitep politik di Surakarta dari pihak 

an ilitair attache) RIS di komisa (antidan pro Swapradja. Kesim- 
£ tinggi di Nederland.. Pa | pulannja hendaknja Pemerintah 

: | segera mengambil keputusan ten- 

Buruh pelabuhan Sibolga Ke ya jang sesuai 

Selandjutnja didapat keterang 
an bahwa keamanan kini telah 
berangsur - angsur baik, dipela- 
buhan Maupun diohderneming2. 

bea akan terus dilaku- 
kan, agar Tjirebon bebas dari se- 
gala djulukan jang mengatakan 
Fjirebon mendjadi tempat 

   

    

W 1. 

  

             

     

   
   

    
   

    

   
       

an keinginan rakjat terba- 

Desikiak kesimpulan dari pi- 

  

wk2 rakjat, disamping kesu- . "! 1 Ui an pe- 
Tt perekonomian dllnja, njembunjian mobil2 tjurian. Ant. 

Dari pihak resmi selandjutnja 
— Kementerain Luar 

mengumumkan, bahwa penggan- 
ti Tuan Mukarto telah duduk se- 

iterangkan, bahwa oleh « Kolo- 
. nel Gatot Subroto segera stan di 
| ambil tindakan tegas dan keras 

elesai terhadap mereka jang melakukan 
an ke perbuatan pengatjauan. Kini se- 

dang dilakukan penjelidikan ten- 
| tang segala'apa jang — bertalian 
Te oan S pak 

(Besar) Irian: Mr. Tjokroadi- 
sumarto, Kepala Direksi Urusan 
Pasifik di Mena a Luar-Ne- 

ji: En, 
      

   

        

       
    

       

    

   
   

    

      

Penjrobotan mob 

BP KNP telah membitjarakan rentjana Lp 1 

Barat, dan sekarang hanja tinggal tergan 3 Pi 

tung pada pemerintah Republik menge Er 

Had iHiadtah Mo ad Bamud a ot 

ita GM. Kserah Iv ga”, hanja didaerah2 pedalaman ' dang 

Tar Bepe pemerintah R. menerangi ada Antara, bah pegunungan masih djuga terdapat ge- 
dan Republik Indonesia me- a berhu “dengan keadaan  rombolan2 jang tak bertanggung  dja- 

si lah mengidjinkan untuk kemba  wab, dan penjerobotan mobil2 « masih . 

Negeri . 

“bagai anggauta dalam Panitya 

"pihak pemerintah Usarah 

Menurut keterangan gubernur Sewaka  'k 

jang baru? ini mengundjungi Jogjakarta") 

“Front Pemuda Minahasa 
dgn negara kesatuan. 

Kalau di Sulawesi sampai tak ada 

tabi iteit dalam politik dan tak ada 

1 erstanding dengan pemerintah RIS, 

   

4 ka kemungkinan ada, bahwa kaum 

r akan ber usaha jaukan 
Ta 3 Pa “ Tt 

Li yo” 

alinja Irian”, demikian an 

Front Pemuda Indonesia 

dengan pihak kementerian 

penerangan, ikementerian DN dan mera 

“kemarin. ag i 

Pemuda? ini jang baru datang dari 

kongres pemuda di Surabaia telah me 

ngadakan perundingan "djuga. dengan 

acting Presiden Republik Indonesia me 

ngenai perdjuangan rakjat dan pemuda 

di Sulawesi Utara dalam menetapkan 

statusnja dan memproklamirkan daerah 

nja kedalam Republik. Sesudah. kun. 

djungan ke Jogjakarta ini mereka akan 

terus ke Djakarta untuk menemui pem- 

besar? RIS jang bersangkutan. 

“Mereka membentangkan pandjang le- 

bar tentang perdjuangan pemuda disana 

selama pergolakan penggabungan daerah 

nja pada Republik Indonesia. Sewaktu 

akan diadakan dan selama diadakan kon 

gres rakjat di Makasar dapatlah diketa- 

hui, pembentukan negara kesatuan ada- 

lah suatu feit, jang tak dapat dielakkan 

lagi. Hanja mengenai procedurenja ba- 

njaklah rakjat jang merasa ketjewa thd 

putusan pemerintah “ Republik, karena 

negara bagian NIT tak dibubarkan dulu 
sebelum negara kesatuan mendjilma, 

sedangkan rakjat disana menghendaki 

sebaliknja. 

Selandjutnja. dikatakan, bahwa dalam 

menudfu kenegara kesatuan ini ' masih 

ada djuga kaum reaksioner jang: mengo 

bralkan kata2,: bahwa pembentukan “tsb 

adalah suatu imperialisme Djawa belaka, 

jang “sesungguhnja tidak njata ' sama 

sekali. 

  

antara barisan keamanan “dan. 

| memuat surat terbuka 

“Advertensi: 

Jnt Milimeterid holomu f MEOI 
GE 

    

 Pembitjaraan rentjana tah 
man dimuloi Aa 

pak 20 Djuni: kemarin telah 
dimulai babak pertama dari”kon 

perensi wakil2 6 negara di Pa- 
ris, tentang pembitjaraan rentja- 
na Schuman. Jean Monet, penje 

' sun rentjana itu berkejakinan bah 

wa konperensi akan mentjapai 
suatu persetudjuan praktis  ten- 

tang rentjana peleburan produksi 
badja dan batu bara Eropa Ba- 
rat sebelum achir tahun “ini. Di- 

rentjanakan supaja Papa ta- 
di bisa dimulai pada pefmulaan 
tahun 1952.. ” 

Konperensi akan dihadiri oleh 
wakil2 dari Djerman Barat, Ita- 
lia, negara2. Bnelux dan Peran- 
tjis. Inggris jang sebagaimana di 
ketahui tidak mau ikut serta hing 

ga kini akan terus diberitahukan 
tentang apa jang telah tertjapai 
dalam konperensi ta@i oleh kepa 
la departemen ekofomi dari ke- 
menterian LN Perantjis. Ant-UP. 

RRT TJAMPUR TANGAN D! 
DJEPANG 

Pemerintah RRT telah minta 
supaja djendral Mc Arthur kelu 

| 'arkan wakil Kuo Min Tang dari 
dewan Serikat di Djepang. Didu 

ga permintaan tadi ' merupakan 
babakan baru dalam serang 
pembalasan komunis terhadap 

-nindasan di Djepang oleh Liu 

Arthur. Sementara itu dikabar- 

kan 4 orang Djepang akan diadi 

li oleh pengadilan militer USA 

karena menjiarkan pamflet jang 
kepada 

Mc Arthur. — Ant-UP. 

EINSTEIN MENGAND JURKAN 

DOKTRIN GANDHI. 

Utk. pertahankan. Haa 
Dr. Albert Einstein, seorang ah 

Ji ph jang tel 
dunia, gandjurkd 
mua negeri jang mem 

  

   
  Li 

itupada ,,kekuasaa 

na?” ka 

Dikatakannja dalam interpiu 

dengan-radio PBB bahwa djalan 

menudju perdamaian adalah me- 

lalui peladjaran Mahatma Gandhi 

jalah, ,djangan turut melakukan 

perbuatan2 jang dianggap orang 
perbuatan djahat”. 

Pendirian Mahatma Gandhi itu 

adalah ,,pendirian jang mempu- 

njai moral paling tinggi dari pa- 

da semua'ahli politik dewasa ini, 

kata Einstein. Kita harus berusa- 

ha berbuft sesuai dengan djiwa 

Gandhi, kata Einstein. 
Organisasi ,Supra-nasional” jg 

dimaksudkan Einstein untuk .me- 

ngawasi sendjata2 atom hendak- 

nja diluar PBB dan merupakan 

,sematjam . pemerintah dunia”, 

(Ant. Rtr.) 

   

  

USA SEDIAKAN 500 DJUTA 
DOLLAR UTK: ANGKA- 

TAN PERANGNJA. 
Presiden Truman telah. menan- 

da-tangani undang2 jg mengi- 

rimkan. pengeluaran, 500 djuta 

dollar untuk pembangunan Ang- 

katan Perang Amerika dm ma- 

sa 2 th.-jad, Dari djumlah 

beberapa djuta dollar diperguna- 

kan "utk. tindakan2-rahasia jang 

tidak diumumkan 

Kongres. (Ant. Rtr.). 

, Kemadjuan dalam keadaan 

Djawa 
Dalam keterangannja kemarin 

djurubitjara kementerian perta 

hanan RIS menerangkan bahwa 

sampai kini ada terlihat kema- 

djuan dalam keadaan Djawa-Ti- 

mur dewasa ini, walaupun ia ti- 

dak mengingkari bahwa soal 

Djawa-Timur ini adalah tetap 

| soal jang sulit. Tindakan jang 

' telah diambil kementerian perta 

hanan ternjata mendapat peng- 

hargaan dari kalangan rakjat 

umum di Djawa-Timur dan dari 
itu 

Timur. 
diperdapat kerdja sama jang 

baik untuk menghindarkan ke- 

sulitan jang ditimbulkan ' oleh 

pertukaran kekuasaan ketenta- 

raan disana. Selandjutnja dite 

rangkan bahwa ikol. Sungkono, 

dalam beberapa hari ini aka: 

tiba di Djakarta untuk mendja' 

lankan pekerdjaannja jg baru, 

sebagai: penasehat menteri per- 

tahanan. 

ri-akan berangkat kembali 

ir ta untuk memeriksa 
aan tindakan jang tlh 

    

  

    

    

  

       

     

    

Pama Boi Pa 
atom supaja menjahan bom2. 

ini 

dim laporan 

Menteri Pertahanan 

  

1 ii - 

“' DEWEY TINGGALKAN 
POLITIK- 1 

Gubernur New York, Thom 
E. Dewey, sedjak hari Sabtu il 
menarik diri dari lapangan poli- 

tik. Ia gudah dua kali 'ditjalonkan 
Partai Republik buat presiden 

Amerika Serikat. 
Bewey bilang, bahwa ia tidak 

mau lagi dikandidatkan buat gu- 

bernur New, York, djabatan mana 

telah dua kali dipegangnja. Pada 

-achir tahun ini ia akan mena ik 

diri sebagai gubernur dan amen 

djadi adpokat partikulir. 

Tapi ada kemungkinan, bahwa 

ia akan berusaha untuk memasu- 

ki Gedong Putid. 

  

PERUNDINGAN LOUIS, BRADLEY, 

MAC ARTHUR SELESAL 

Petubesar2 tinggi militer Amerika Se 

rikat jang sedang merundingkan tenang 

Soal jg sulit mengenai pangkalan2 A. 

Serikat jg tetap di Djepang telah meme 

riksa beberapa satu2an jg sekarang me 

nempati pangkalan2 itu. ! 

Hampir 12.000 anggota angkatan pe- 

rang darat, laut, marine, dan udara A. 

Serikat berlalu dari hadapan istana Pla- 

za dimana menteri pertahanan Louis 

Johnson, djenderal Omar Bradley, dan 

djenderal Mac Arthur berdiri untuk 

mempersaksikan parade itu, Parade ini 

berdjalan dengan lantjar dan tidak men 

dapat suatu gangguan. 

Pemeriksaan ini dilakukan sehabisnja 

konperensi ketiga pe r militer A- 

merika jg telah beri ung selama 2 

hari. Diduga ketiga pembesar ini telah 

berhasil memperbintjangkan beberapa 

soal tentang keamanan Amerika di Asia 

dan mengadakan persiapan2 untuk me- 

ngadakan konperensi perdamaian Dje- 

pang sekurang2nja antara negara2 Barat. 

£ Ant. UP). 

“Bekas aa Naa j 2 Se- : 

litt mengemukakan pendapatnja 
tentang “politik negerinja untuk 
mengatasi kesulitan2 jang timbul 
waktu ini sbb.: 

1. Kekuatan militer Amerika 
seharusnja dibangunkan dan di- 
perluas dengan tjara jang lebih 
tjepat lagi daripada kekuatan mi- 
liter Stalin. 

2. Federasi Eropah Barat ha- 
rus dibantu dan diperlengkapi de 
ngan sendjata. 

3. . Golongan2 pemberontak di 
negara2 pengikut Rusia harus 
mendapat bantuan jang lebih ba- 
njak daripada apa jang telah kita 
berikan hingga sekarang. 

4. - Orang2 Albania jang dibu- 
ang harus ditolong untirk mentje- 
gah djauhnja Albania ketangan 
komunis. 

5. “Iran harus mendapat ban- 
tuan ekonomi jang tjukup dan 
efektif. 

6. Amerika harus mentjegah 
direbutnja Formosa. 

7. Bangsa Annam dan Peran- 
tjis harus dibantu dalam usaha- 
nja untuk mengusir kaum komu- . 
nis dari Indo Tiina. 

8. Perserikatan Bangsa2 ha- 
rus bekerdja lagi 'seolah2 Rusia 
tidak memboikotnja. 

  

mengatakan, bana Huda 
gihe dan pulau2 disekitarnja (le 
taknja disebelah utara Menado) | 
pada bulan jl telah menja : Pi 
diri menggabung pada Re 
Indonesia. Kekuasaan 
Bf ana dipeza 

sua: 0: nasional jg 
tuk oleh rakjatnja, 1 
diurus oleh APRIS dan didi 
tan dari Menado. 

  

5 Pada tg 2 rio Ds 
Daerah akan mengadakan k 
rensi dengan seluruh tjaban 
nja dalam daerah Suraka 

  

   

  

na 

  

rikat di Moskow, William C. Bul 

   
   
    

   

  

   

  

   

       

          

   

  

   
     

    

   
    
         

    



Hari hua An 09.00 Hasta 

“Rakjat di Makassar telah melan- 
20 djutkan sidangnja dengan peman 
2 dangan umum para utusan? me- 
      nai tjara pemetjahan soal po 

litik Indonesia Timur dewasa ini. 

.X 
pat suara2 jang mc fentang dja- 

|. lan penjelesaian jang “ditentukan 
| bersama oleh Jogja-Djakarta&e- 

TN mikian pula kabinet Putuhens, 
“Ntapi pada umumnja disebagian 
“hisar daripada utusan terdapat 
ke cin inan jang sungguh untuk 

Na iha dengan djalan2 jang te 
1 tah, ditetapkan untuk memetjah- 

?3 kan seal politik di NIT, 

. Senen Pa bsa dilan- 
djut n pada djam 09.00 dengan 

| membitjarakan usul2. Achirnja 
2 kamp menerima sebuah resolu- 

si, dimana dinjatakan  menetap- 

ikan berdirinja suatu Sekretariat 

yan jang akan ngga sa 

ran bagi suara rakjat dan — 
njampingi kabinet Hasan 

  

         

      

      

. Tugas S riat Kongres tsb. 

Sak menjiapkag pemulihan NIT 

kedalam RI termasuk didalamnja 

penjelidikan terhadap Undang2 

dan peraturan2 jang harus dise- 

suaikan dengan undang2 Ri. Ha- 

“sil dari persiapan tsb didjalankan 
dengan membentuk badan? per- 

wakilan rakjat untuk tiga propin 

si, sesuai dengan undang2 RI 

1948 no. 22 serta berusaha meng 

hapuskan pemerintahan NIT dai 

segala 'alat2nja, selain dari itu 

sekretariat tsb bertindak selaku 

pengawas terhadap pemerintah 

: 11T sampai NIT bubar. 

“ ' Kemudian kongres membentuk 

sebuah formateur terdiri dari 3 o- 

rang jg akan menjusun Sekretariat 

Kongres tsb. Kongres ditutup de 

ngan satu rapat umum jang men 

dapat perhatian besar dari segala 

lapisan mi rakat. Ant. 

PENANGKAPAN - 
LOLO DIPAR. 

Dim sidang terbuka parlemen 

RIS kemarin ketua Sartono mem 

batjakan surat dari kementerian 

pertahanan sa | penangka-, 

pan atas 2. 

  

   

        

  

   reka adalah : sebab dilaku- 

kan oleh komandan territorial 

militer atas peraturan staat van 

beleg en oorlog. 3. mereka 

tersangkut dalam perkara krimi - 

5 me jang menghendaki tindakan 

segera untuk kepentingan keten- 
teraan umum, 4. soal keamanan 

lebih primer enakan soal seng 

keta. | 

"Tentang hak immuniteit ang- 

gauta parlemen jang belum ada 

peraturannja. Atas permintaan 

Yamin urat itu dlm sidang tadi 

malam dibitjarakan. — Ant. 

  

”— Dengan djalan mbslokak le- 

mari besi, tanggal 17/6 dj. 20.30 

5 orang perampok jang bersendja 

ta pistol telah mengangkut uang 

kontan Ik f. 5.000, dari sebuah pa 

brik tenun kepunjaan tuan NKT. 

— Di Djl. Siswa Taman Sari Dja 
karta “pada tanggal 18-6 malam 
ibl, djuga telah terdjadi .peram- 

pokan dirumah Liem Toan Lok 
jang dilakukan -oleh beberapa 

orang beruniform dan bersendja- 

pistol. Kerugian" jang diderita 
em adalah. £ 1.000,— 

   

     
    
   
   
   
   

      
   
   
    
   
   
   

    

     

    

   

    

      

   

  

Liem 

| diantaranja ada terd 

   

    

  Tagana 
DJAW. PENERANGAN KERE 

SIDENAN HAPUS. 

Danang pegenyaan Sa 

  

| Ba babunetan pada dja 
“ penerangan kabupaten 

wai2n: | 
warta 

Berhubung den masih ak- 
.tiefnja pemerintahan kareside- 
snan, maka djawatan : penerangan 
harus mengimbangi aktiviteit 

“itu. 

Penempatan dan pemindahan 
pejgawai diserahkan pada pemim 
pin djawatan propinsi masing2 
dgn penuh ,,understanding” dgn 
Keme ian Penerangan Pusat. 
Kementerian penerangan akan 

mengadakan kesatuan penerang 
an mobiel bertempat didaerah2 
dan  tiap2 propinsi mungkin 
akan diberi 3 rombongan kesa- 

jai D DI TJIREBON. 
ta, 3 

"Kes gan pegawai kedi 
taan R. LS. di Bagdad, Im 
Rasjidi di Tjirebon, disambut 
oleh pemuka2 Islam dengan me- 
ngadakan pertemuan ertempat 
dikantor Penghuluan. 

Imron Rasjidi menerangkan ke 
san2 selama ia 13 tahun meran- 
tau dibenua Arab jang berkesim- 
pulan bahwa komadjuan Indone- 
sia kini telah lebih dari Arabia da 
lam hal segala Manna 
ngan demikian ia menjata! 
nijak golongan agama Tn poli 

     

    

linja Islam akan muntj 
donesia. Kedaan peladjar Ii 
sia di Arab dikupasnja dengan 
menjatakan mereka lebih banjak 
berfoja2 dari pada beladjar. Ant. 

  

PARTAI BURUH ABIDIN-SARO 

JO MENDJADI SATU. 

Di Djakarta diadakan perun- 
dingan “antara Mustapha Sekre- 
taris Djenderal Partai Buruh di 

Jogja (Abidin) dengan Sarojo ke 
tua Partai Buruh di Djakarta. 

Dalam perundingan tsb terda- 

Ik Agustus 1945. Oleh karena 
“perdjoangan buruh dan tani 

  

Utusan2 32 organisasi “bara 
dan tani dalam rapat jang diada. 
kan oleh Komisariat SOBSI, da 
erah Priangan telah sepakat de 
ngan mengumumkan en 
nja sbb: 

Untuk melaksanakan tudjuan- 
nja, buruh dan tani harus berdju 
ang konsekwen anti pendjadjah- 
an dan anti setengah pendjadjah 
an dengan djalan mempertahan 
kan dan menjempurnakan RI se 
suai dengan djiwa proklamasi 17 

itu 
ti- 

pem 
hasil 

dak bisa menjetudjui tiap 
bentukan negara sebagai 
kompromi dengan kaum — impe- 
rialis dan hanja menjetudjur 
pembentukan negara sebagai ha 
sil pembatalan tiap ikatan de 
ngan imperialis. Negara  Kesa- 
tuan jang dib dengan  dja 
lan perkawinaMiis- RI akan ma 
sih terikat ' perdjandjian2 
pendjadjahan, sehingga — pemba 
ngunan kemakmuran bagi rakjat 
menurut pasal2 27, 28 dan 33 
UUD RI tak akan bisa dilaksa- 
nakan: 

  

  

  

! . “pat kata-sepakat untuk melebur Negara jang dapat mendjamin 

tuan penerangan mobiel jang kedua partai tsb mendjadi satu . terlaksananja pasal2 itu  hanja 
dilengkapi dgn alat2 tehnis. Muna Mmondi hak A negara jang dibentuk — dengan 

£ 

je! 

” 

beras: dengan pesawat terbang 
          
  
  

ma :M ggu petang menian dan njonja Soekarno 
p dan SN Per dan njonja. i Hat 2 

akta 'kelihatan sebelum mereka terbang keudara. 

    
radja Solo dan pembesar? 

Gamb. Anetastas 
  

hari Senin: 

sensua 

Penangkapan tak-ada surat perintah 
Dalam sidang pleno parlemen RIS hari Senin malam telah berbitjara ang- 

gauta2 Mohammad Yamin, Muis, Sahetapy Eengel, Jusuf Muda Dalam dan M. 

Dalijono tentang surat Kementerian Pertahanan “kepada Perdana Menteri Hatta 

mengenai penangkapan atas dua anggauta padanan jaitu tuan2 Saleh Umar dan 

Andi Lolo. 

Sesudahnja pembitjara2 Ir. Sakirman, 

Pardede, Maruto Nitimihardjo dan Mr. 

Iwa Kusumosumantri mengadakan pe- 

mandangan dalam babak kedua. 

Dari pihak Pemerintah jang hadir da 

lam sidang tsb hanja Perdana Menteri 

Hatta sendiri jang segera sesudah pem- 

bitjara2 tsb memberikan djawaban thd. 
pandangan anggauta2 Ir. Sakirman, Par- 

dede, Maruto Nitimihardjo dan Mr. Iwa 

Kusumosumantri. , 

Yamin “debat. 

Amggauta Mohammad Yamin dalam 

pemandangannja mengenai surat Kemen 

terian Pertahanan kepada Perdana Men 

teri Hatta mengenai penangkapan ang- 

gauta2 parlemen Saleh Umar dan Andi 
Lolo itu menjatakan, bahwa melihat apa 

jang disebutkan didalam surat Kemente- 

rian Pertahanan itu tidak ada tanda2 

jang menundjukkan, ibahwa kedua ang- 

gauta parlemen jg ditahan itn segera 

akan dilepaskan. e a 

Dinjatakan, bahwa isi surat tsb tidak 

dapat diterima begitu sadja. Kata Ya- 

min, penangkapan itu menjangkut dua 

orang jg mempunjai kedudukan penting 

ialah anggauta parlemen sementara RIS. 

Mengenai alasan jang disebutkan dlm 

surat Kementerian Pertahanan itu (,,Soal 
Keamanan lebih primair dari pada soal 
sengketa tentang hak immuniteit anggau 
ta parlemen jg belum ada peraturannja”) 

dinjatakannja, bahwa kesan jang didapat 

nja dengan alasan itu ialah disamping 

perasaan sombong, djuga tidak ada pe- 

ngertian tentang soal dan adanja kebo- 
dohan, Ditundjukkan, bahwa: dalam. soal 

penangkapan itu djaksa agung tidak 

tjampur tangan dan penangkapan dilaku 

: . dengan tidak ada sufat perintah. 
tjara penangkapan jg demikian 

warga negara tidak dilindungi, 

ja pula tidak dihargai hak istime 

wa dari anggauta parlemen. 

'Dinjatakan “pula 'all. supaja da 

kedua anggauta jg ditangkap itu 
tahukan, bahwa kalau mereka cmembu. 

      

-“
 tuhikan, mereka segera 

'banituan juridis Mari“ 

Pendapat anggauta2 lain. 

-Anggauta2 lainnja jg berbitjara me- 

ngenai anna kedua anggauta 

parlemen 'itu' semuanja berpendirian 

sama dengan Mr. Moh. Yamin. Anggauta 

Sahetapy Engel men'jatakan, bahwa hak 

immuniteit menurut Konstitusi sementa 

ra RIS itu hanja ada dalam kata2 sadja, 

tapi tidak ada dalam kenjataannja, ter- 

utama di Indonesia Timur. 

Anggauta Mohammad Daliono menja- 

takan, bahwa dari surat jg dikirimkan 

Kementerian Pertahanan kepada Perda- 

na Menteri Hatta itu dapat disimpulkan, 

bahwa “dianggap sepi kedudukan “dan 

hak Dewan Perwakilan: Rakjat. ,,Seolah- 

olah -dibajangkan, bahwa jang kuasa di 

dunia ini hanjalah militer”, kata Moh. 
Daliono. 

Pemandangan atas beleid pemerin- 

tah tentang Dlm dan Luar Negeri. 

Dalam keterangannja mengenai luar 

negeri Ir. Sakirman “mengupas keterang 

an PM Hatta jg menjatakan, bahwa dim 
“sedjarah “telah terbukti bahwa kaum 

komunis disesuatu “negeri tidak “djarang 

mendjalankan politik jg bertentangan 
dengan apa jang disebut ,.politik masio- 

nal” semata2, karena kaum komunis de 

ngan konsekwen mengikuti politik jang 

didjalankan oleh Sovjet Rusia. 

Kata Sakirman, djika kaum komunis 

bersikap. demikian, maka bukanlah dise 

babkan karena kaum komunis pro kepa 

da Soviet 'Unie semata2,.akan tetpi sikap 

itu timbul daripada kejakinan dan per- 

hitungan jang berdasarkan kepada suatu 

ilmu pengetahuan jang sudah diudji ke- 

benarannja, baik dalam teori maupun 

dalam praktijk. 

Bagaimanapun sulftnja keadaan jang 

dihadapi oleh kaum komunis, kaum 

komunis tidak boleh mendijalankan tak- 

tik jang menjalahi strategi. ,,Djadi djus- 

tru untuk kepentingan nasional maka 

kaum komunis 'dinegeri?2 djadjahan dan 

setengah “djadjahan sekarang mengikuti 

garis politik jg konsekwen anti imperi- 

alis dengan memasuki front anti impe- 

rialis jg dipelopori dan dipimpin oleh 
Soviet Unie”, demikian Sakirman, 

' Mengenai nt bersama RIS—RI 

dinjatakan mengenai faisal 33 jang akan 

ditjantumkan dalam UUD baru itu, ba 

gaimana bal itu dapat dilaksanakan se- 

lama kita masih terikat oleh perdjandji 

an KMB. Menurut pemerintah tidak 

mungkin bagi pemerintah untuk mena- 

sionalisasi perusahaan2 bangsa asing, 

karena sjarat2 untuk mendjalankan itu 

tidak ada pada pemerintah. Kata Sakir- 

man, sudah terang bahwa tertjantumnja 

fatsal 33 dalam UUD baru nanti hanja 

merupakan perhiasan semata2. Disatu 

pihak pemetintah berusaha akan memu 

askan 'hati rakjat dgn mentjantumkan 

fatsal 33 itu, dan dilain pihak pemerin- 

tah akan mendjalankan politik KMB 

jg bertentangan dengan semangat UUD 

itu. Dengan demikian akan timbul kesu- 

litan2 diwaktu jg akan datang. Menurut 

pendapatnja, bagi Pemerintah hanja dua 

djalan jang harus dipilih satu diantara: 

nja jaitu mempertahankan KMB dan 

membatalkan sama sekali fatsal2 27, 33 

dan 28 jang mendjadi inti sarinja UUD 

Republik Indonesia atau mempertahan- 

kan dan menjempurnakan UUD Rep. 

Indonesia dan membatalkan KMB. 

Djawaban PM Hatta. 

Dalam djawabannja PM Hatta mene- 

gaskan sekali lagi, bahwa Pemerintah 

emengutamakan politik nasional membela 

negeri kita sebagai negara nasional. Ter 

hadap keterangan anggauta Ir. Sakirman 

dan Pardede PM Hatta berkata: ,,/Menge 

nai.ini kita telah ketahui ada dua pen- 

dirian. Dalam soal ini tidak akan kami 

tegaskan lagi pendirian pemerintah.” 

Mengenai pembentukan negara kesa- 

tuan, menurut Hatta bukan  mendjadi 

pokok persoalan apakah Republik Indo 

nesia nanti dibubarkan atau tidak. 

Dikatakan, behwa jang terpenting ia 

lah tjepatnja terbentuk negara kesatuan, 

tiap hari kelambatan pembentukan ne- 

gara kesatuan itu berarti kerugian. 

Mendjawab  pertanjaan Maruto Niti- 

mihardjo jg mengemukakan ikutnja In- 

donesia dlm perundingan perdamaian 

Djepang Hatta mendjawab, ia tidak me 

ngerti betul apa kepentingan tegas dgn 

ikutnja Indonesia dlm perundingan per- 

damaian Djepang itu. Sekarang ternjata 

penggantian 'kerugian itustidak akan di 

berikan oleh Djepang sebagai akibat 

Perang Dunia jl ini. Perundingan perda- 

maian itu menurut PM Hatta tidak me 

njinggung kepentingan Indonesia. Ant. 

      

e| 

Wr £ : TAN 
djalan mempertahankan dan me 
njempurnakan R gan  terle 
bih dulu meng, mali semua 

daerah negara2 bagian RIS dan 

Irian kedalam RI seperti jang di 
tuntut oleh rakjat — didaerah-da 
erah itu masing2. —, Antara. 

PERSATUAN AHLI KEUANGAN DI- 

BENTUK ' 

Terdorong oleh hasrat akan iikut ser 

ta dalam penjempurnaan keuangan nega 

ra ditindjau dari sudut. pemeliharaan 

tata usaha keuangan (fimancieel-adminis 

tratief-beheer), maka oleh golongan abi 

turifnten cursus voor de opleiding van 

personeel ten behoeve van Lands Alge 

meen Financieel em dministratief 

beheer, jang lazim disebut kursus komp 

tabiliteit, pada hari Djum'at tg 16 Djuni, 

bertempat disalah satu ruangan Kantor 

Urusan Umum Pegawai Negeri, Kramat 

132 Djakarta, telah didirikan Persatuan 

Ahli Keuangan, disingkatkan Perak” 

afi ami Ahli Keuangan akan benak 

a dengan segala tes ntuk mem- 

| memetjahkan. soa Ia angan ta 

ta-usaha keuangan ne arti se 

luasdnja. $ 

Pengurus sementara Persai Ahli 

Keuangan diketuai oleh A. Rivai SB 

(Perwakilan Kementerian Keuangan RI 

di Djakarta), dibantu al oleh Rustam 

St Parmansjah (Kementerian Kesehatan 

RIS di Djakarta) sebagai penulis I 

Antara. 

  

   

   

  

Nier jig Fo dapat di 
gantikan dgn nier la- 

in jg sehat. 
Dokter2 di Chicago telah ber- 

hasil mengeluarkan nier jang ber 
penjakit dari seoran “pdtempuan 
jang sakit dan men ga tikannja 
dgn. nier Lg Se jang dike- 

  

     

jang mati. 
Operasi ini silakan 

nja Howard Tucker ol 
Richard Lawler. Dokter. 
rangkan, bahwa Njonja Ti 
telah sedia mengadu nasib dari 
pada akan tetap tinggal 
ring dalam keadaan sak 
menunggu adjalnja. 

   
untuk 

Nier jang sehat itu dikeluar- 
kan dari tubuh seseorang perem- . 

    

   
   

   

puan jang sebelum menit al 
telah menjetudjui akan memberi- 
kan niernja itu bila dia sudah me 
ninggal, & 

, Pemindahan dan ar a 

ma “kali dalam .sedjarah 
2g, ba Ad Hi 

ter Tiililitan telah diserahkan 
kepada pemerintah RIS. Dengan 

penjerahan lapangan terbang 
militer janfz penghabisan ini 

maka sekarang seluruh lapang- 

an terbang militer di Indonesia 
telah berada dikekuasaan Auris. 
(Ant.) “ 

PEMBANGUNAN DESA. 

Dalam sidangnja pada tg. 17-6 jl pani 

tia Interdepavtemental “telah mengambil! 

suatu pendirian, bahwa dalam masa pem 

bangunan ini pusat perhatian hendaknja 

dipusatkan kepada pembangunan desa. 

Panitia tsb akan mendesak kepada 

pemerintah, supaja panitia Interdeparte- 

mentaal segera disjahkan mendjadi pani- 
tia 'jg tetap. Ant. 

'rantas pengangguran dan men- 

“”— Nanti malam akan diadakan 

     

   

     
   

PEMBAGIAN BABY UITZET | 
Oleh PMI Tjabang Jogjakarta - 

mulai tg 16-6-1950 disediakan 
kepada umum jang akan bersalin 
baby uitzet dengan harga f 40,— 
sebagai pengganti bahan.  Ba-, 
ran Ja gai berisi: 2 lembar 
Teka 5 lembar sluier, 3 lembar 

pa lengen, 3 lem 
lengan     

    
   

   

    

    

    

    
    

   
    

    
    

    

   

    

  

   
     

   

    

    

   
   

      

    

    

  

   

    

  

    

   

        

   
    

   

  

LULUS UDJIAN PEN 
S.E.M. 

Diantara 29 orang murid jang menem 

puh udjian pen isan S.E.M, Negeri 

1950, jang lulus 24 orang, sedang dari 
55 orang pengikut udjian penghabisan 

S.D. Negeri 37 orang, diantaranja, “24 

orang dari S.D. Negeri Gowongan dan 13 - 

dari S.D. subsidi Bintaran. 

3 

GERAKAN PENJUSUN MA- 
SJARAKAT Teu 

Baru2 ini di J dibentuk 
.Gerakan Penjusun Masjarakat 
Teratur, diketuai. oleh sdr. Su- 
ripta, jang bertudjuan membe- 

didik rakjat mendjadi warga ne 
gara jang utama. 

Sebagai langikah pertama dari 

pada usahanja telah dibuka se- 
buah penerbitan madjallah ,,Ber 
guna”, brosur2 dan buku pela- 
djaran, dimana pada waktu ini 

.telah pat pekerdjaan Ik 60 
“peng Sur. “ 

resepsi pembukaan Permusjawa 

ratan Wanita Kristen Indonesia 
di Jogja.  Permusjawaratan 

akan berlangsung beberapa 
hari. £ 
    
  

Siaran RRI Jogja 

REBO, 21 DJUNI 1950. 
12.30 Hiburan siang oleh : O. 

R. J. Poniman. 18.15 Peladjaran 
njanji Pemuda oleh : Pak Mura- 
dji. 19.20 Sekitar Kesenian kita. 
19.30 Taptu diteruskan : Lagu2 
Indonesia oleh : Musik Tiup Jog- 

ja. 20.15 Pantjaran Sastra oleh: 
»Tunas Muda”. 20.30 Siaran Pe- 
merintah diteruskan : Santapan 
Rochani Bulan Puasa. 21.15 Tja- 
be Rawit. 21.30 Koma lata- 
ram. 3 Ken 

  

  

Ruangan Ekonomi 2 

BEBERAPA HARGA HASIL BU 
MI DI DJAKARTA. 

Jang tertjatat di Djakarta“har- 
ga nominal kemarin adalah sbb.: 
Minjak sereh (A) ready f. 28 2 

Minjak “kelapa mesin Djak. 
f. 300,— tangan kedua. Minjak 
katjang f. 325,— Tjengkeh Zan- 
zibar tikar f. 1950,— Tjengkeh 
Zanzibar karung -f. 1900,— 
Tjengkeh Padang 296 f. 1400,— 
Tjengkeh Lampung 154 f. 800,-- 
Kopi Arabica no. 1 f. 775,— la- 
                      

baru. Kopi WIB Surabaja 
f. 625,— Kopi GB Rob. Bali 696 
f. 500,— Kemiri kupas Makasar 
baru f. 150,-- Kedele PMI Malang 
baru f. 102,50 Kedele PMI Djem- 
ber f. 85,— Kedele PMI Ngan- 
djuk f. 90,— Ant. 

  

12.634 Ha sawah di Lombok 
tidak mendiadi. , 

50.000 penduduk terantjam bahaja 
kelaparan. 

Menurut keterangan jang kita pero nami padi, jang tidak dapat sekali dipu 
leh dari kalangan pemerintah, berhu 

bung dengan gagalnja tanaman padi da 

lam tahun ini di Lombok Tengah bg. 

Selatan, oleh jang berwadjib kini dilaku 

kan pendaptaran terhadap penduduk 

didaerah tsb. Menurut taksiran djumlah 

mereka jang terantjam bahaja kekura- 

ngan makanan itu, tidak "ukan kurang 
dari 50.000 djiwa. 

Dinjatakan selandjutnja, bahwa karena 

2 sukarnja keuangan negara dewasa ini, 

mungkin sekali daerah tidak mendapat 

bantuan lagi dari negara dan oleh kare- 

nanja akan mendjadi tugas kewadjiban 

daerah sendiri untuk memberikan ban 

tuan seperlunja kepada penduduk, jang 

terantjam 'bahaja kekurangan makanan " 

tsb. Bagaimana usaha pemerintah dae- 

rah dalam hal ini kalangan itu belum “ bung:desa, 

dapat memberikan keterangan. 

dikatakan mungkin akan diherikan ban 

tuan berupa bahan makanan selain dari 

beras. 

Dari kepala djawatan pertanian daerah 

Lombok sendiri didapat keterangan, bah 

wa untuk seluruh Lombok dalam tahun 

ini ada 12.634 ha tanah-sawah jang dita 

v Ka S3 

  

: 90.000. ha. 

Hanja2 Siikaran dan seseorang jang mempunjai 

   
   

  

   
    

    

     

   
     

  

     
     

   

ngut hasilnja, belum terhitung jang 
tanamannja rusak sebagian, atau jang 
dianggap rusak sama sekali, artinja jang 
dibebaskan dari padjakbumi, (Land- 
rente). 

Patut diterangkan, bahwa sawah? daa 
seluruh Lombok luasnja lebih an 

Untuk "mentjegah kegagalan panen 
tahyin2 jang akan datang djawatan perta 
nian daerah Lombok akan mengandjur 
kan kepada pemerintah daerah supaja 
membuat kepala-saluran? air jg besar2 

“di Batukeliang, dfuga di Lombok “Te- 
ngah. Untuk mentjegah timbulnja baha 
ja Ikekurangan makanan akan diandjur. 
kan supaja ditiap2 desa diadakan lum- 

untuk persediaan dimasa ke- 

sawah supaja menjumbangkan ja 
1 kwintal buat tiap2 1 ha, Lain andjuran 
ialah supaja tanah? jg k 
jang panennja 4 
paja ditanami 
padi gagu, De: 

Pertanian. Ant. 

 



  

  

  

  

  

        

  

   

      
    
     

   

    

        

  

                        

hb kerapatan: sdikit kare 
“ u Dajak dan suku Ban- 

      

   sebagai sisa2 peninggalan 
Imana jang pertama dulu di- 

mendjadi alat menghadapi 

timbul permusuhan. 

a kedua belah pihak, 

2nja, dengan diberi 

kini sudah sama 

dan melupakan segala 

    

   

   
   

      

   

      

   
RT : 

Penjadap karet makmur. 

erkenaan dengan penghidupan rak- 

    

    

   

  

   ulu $ karena harga karet 

1 ung tinggi, adalah baik. Pe- 

2 getah jang mekeiaja dari djam      
    
hasil antara 10 dan 25 Hi 

karena kekurangan pekerdja, 

“dipegunungan2 jang , djauh 
    

  

dari Kota. 
| Ada orang jang menj 

| dua kali sehari. Pagi idisatu 

tiga-empat .ratu$ pohon karet dan sore 

dikebun jang lain sebegitu djuga. 

Penjadap? getah ini tidak mau me- 

njimpan, wangnja dibelikan kepada apa 

sadja dengan tidak mengindahkan kena- 

ikan harga. Dengan begini, maka kaum 

buruh dan pegawai2 pemerintah menge- 

luh, karena kenaikan harga keperluan 

sehari2 - berlipat ganda. Beras seliter 

pada beberapa tempat meningkat 2 rupi- 

ah, gula sekilo sampai 15 rupiah, rokok 

: yg” 5 rupiah lebih. 

Soal pemerintahan tidak memu 

5 askan rakjat. 

Berkenaan dengan pemerintahan, rom 
bongan penerangan tsb dimana2 dihudj ia 

“ni pertanjaan?: Pabila lagi dewa 
bentuk, mengapa tidak tampak peri 

—. han2 dsb. Umumnja rakjat jang 
| terutama jang terikat dalam partai2. 

. h dibubarkan dewan2 lama 
ih 2gp Nose «leh tangan        

  

   
dewan2 baru, walaupun se 

beberapa 

nc 2 
Ta ur sekarang, umumnja “dianggap 

ata, tentang bakal berlangsung pe- 

— milihan umum mendapat sambutan baik. 

Partai? telah sama bersiap2 dan melaku- 

| kan propaganda segiat2nja. Kegiatan pi 

: ali, sampai dalam 

minggu ini bertu 2” Kowani 

dan Muslimat berkeliling mengundjungi 

tempat? di Hulu Sungai. Mereka djuga 

mau berlomba dalam pemilihan jad. 

Ant. 

  

   

wa umumnja pendu 

sehari. 
Na kebun2 karet jang belum | 

2 an pada produksinja — sa- 
itu 7 

un dgn 

antara pemerintah Inggris dan 

   

— LARANG PERA ! 
MA - LAMANJA. 

Rapat besdr jang diadakan oleh 
Kongres perdamaian dunia Bir- 

an pelarangan 

Bian atom dan menge- 

  

tjap ri jang pertama menggu 
“nakan bom tsb. Na Sasar 

— dan musuh dunia 10.3 r 
di ba- Tara itu 

  

Inggeris : dan 

rika supaja menanda tangani se- 

'buah Pakt anti-perang jang akan 

- melarang perang untuk selama2- 

Uni, Tion 

disetudjui resolusi, 
erdekaan bagi se 

  

   
    

# E 

diketuai oleh T 

Oongres tsb. memu- 
mengirim wakilnia 

(ongres-perdamaian dunia jg. 

'2 di Italia dimusim dingin jad. 
nt. UP). 

RENTJANA SCHUMAN HANJA ME- 
NGENAI PRODUKSI SADJA 

Menteri luar negeri Perantjis, Robert 

Sehuman, ketika malam Senin - mene- 

rangkan bahwa rentjananja (untuk meng 

gabungkan badja dan batubara Eropa) 

   

   

  

bbm $ Ban bahwa semua so 

r dengan perdaga- 

aian hasil tadi, terletak 

badan jang diserahi 
   

   
   

  

   

      
   

   

Is terhadap ventja 

engatakan bahwa 
“terdapat di Ingge 

chalang2i Peran risi 

tjis w , dan Perantjis ma 

sih be bahwa kemudian Inggris 

serta djuga. 
ja tadi, Schuman dijuga 

penggabungan pro 

kan menjebabkan me 

rosotnja tingkatan hidup buruh dinege 

ri2 jang ikut serta. — Ant-Rtr. 

   
   
   
   

    
      

    

    

AN INGGRIS 
ntjana Sehuman. 

   

djuinja dal 

    
   

  

rubitjara kk 
gris hari & 

Panitia a temen jang dikepa 

lai oleh k entjana: pemerintah, 
an, membikin usul ba 

h lama mempeladjari 

rentjana Schuman. 
“Usul2 Inggris itu achir minggu 

akan disampaikan pada panitia istime 

wa di Paris jang dibentuk minggu jang 

lala untuk saling menukar penerangan 
Peran 

tjis tentang djalannja konperensi jang 

dimulai di Paris Selasa ini. — Ant-UP. 

ini 

— Sebuah delegasi, terdiri dari 

5 orang, dikepalai oleh prof. 

Wallter Hallstein akan mewakili 

Djerman Barat dalam komperensi 

6 negeri di Paris tanggal 20 Dju- 

ni nanti tentang mempersatukan 

industri2 batu bara dan badja 

Eropa. 
a 

Jet Last dimuka progres- 
sieve groep. 

Dalam pertemuan jang aki 1 

lenggarakan oleh  progrefsieve 
groep Belanda di Bandung, Jef 
Last seorang sosialis Belanda ke 

kata, bahwa sosialisme 
tudjuan semata2 dan djuga bu- 

kan si olitik ekonomi melu 

lu, aa suatu djalan kea- 

rah perwudjudan An 
. dalam jarakat 2 “de- 

aa KAN usia dan | 2 merde 

masih ada jang belum menginsja 

fi perobahan baru jang mutlak 

dan jang masih merindukan ,,Die 

goede ouw tijd”. 

Jef Last sudah 2 minggu ting- 

gal di Indonesia dan akan tinggal 

6 bulan. Ant. i 

  

DEWAN LEGISLATIP NEW 
ZEELAND BUBAR. 

Dewan Legisiatip New Zee- 
ka lain guna melaksanakan Di jand akam dihap uskan sewaktu 
'lai2 hidup jang abadi, 

— kasih-sajang, kebenaran, keindah- 
an dan kemerdekaan didunia ini. 

Dalam perdjoangan untuk men 
— tjapai kemanusiaan jang baru 
dan harmonis itu kita kaum sosi 

“alis Eropa dengan penuh harapan 

PN 

| memandang kepada bangsa Asia 
|. untuk memberi dorongan bs 
5: Pen Ta. kita. 
pk 

1
 

      

    

   

        

   

dalam sidang parlemen jang akan 
. dimulai pada tg. 28 Djuni. 

Holland menerangkan, bahwa 
sebabnja Dewan itu dihapuskan 
ialah karena anggotanja jang ber 

“djumlah 25 orang itu adalah ti- 
dak dipilih dan kebanjakan me- 
reka itu adalah jang memihak ke 
Dc ada pihak partai oposisi. (Ant. 

— 8 pemimpin dari negesi2 ran 
tjana Marshall telah mentjapai 
persetudjuan sepenuhnja tentang 
rentjana pembajaran negeri2 Ero 
pa untuk menghapuskan- pengha 
be Nan antara nege- 
ri2 Eropa bi 

“w 

Kongres serekat . 

  

an dari Panitia Ke 
at menjatakan bah- 

ini djadi ,,pu- 

| Pat Mccai 
hakiman 

uba s     

sat” bagi Kakan untuk melak- 
“aktiviteitnja sanakan dibenua 

Amerika.    

la seterusnja menerangkan, 
bahwa orang2 Cuba mengalir ma 
suk ke A. Serikat menurut kebia- 

.saannja dengan tidak banjak2 di- 
periksa. Ia menerangkan kepada 
reporter, bahwa ini dapat dike- 
tahui baru2 ini sesudah senator 

    
#5 1 Harian konservatip ,/Daily 

kata "Daily 
egraph” 

urut kabar dari korespondennja di 

engatakan bahwa Sovjet Uni 

in Simkiang, propinsi Tiongkok 

ig paling Iebelah barat, mendjadi pang 

kalan militer dan udara jang digunakan 

thdi India, Pakistan dan pula sebagai 
sumber uranium utk produksi atom, 

Koresponden tsb, Eric Downton, dari 

Srinagar Win gatalian bahwa Rusia telah 

menggunakan 10 lapangan udara di pro- 

pinsi tsb. jg kini dipisahkan dari Tiong- 

. dan digabungkan “dalam ySusunan 

ak si negara2 bagian Sovjet di 

   

  

   Demokrat James Easland anggo- Asi 
ta dari 
ngadakan penjelidikan. 

Mccarran seterusnja menerang 
kan, bahwa menurut penjelidikan 
Easland itu ternjata, bahwa di 
Cuba terdapat antara 60.000 dan 
70.000 orang komunis jang te- 
rang2an. Kemu ia menerang 
kan, bahwa beribu dari orang 
Cuba telah ma aerah A. Se- 
rikat tiap2 bulan dengan tidak 
ada pemeriksaan siapakah dan 
dari golongan manakah mere- 

ka. (Ant'UzPz). 

    

  

Panitia Kehakiman me- da lapangan2 udara lainnja 
in dan semua lapangan itu 

yula supaja dapat digunakan 

esawat2 udara bermotor empat, 

jg akan (dapat memasukkan pusat2 pen- 

ting di India dan Pakistan dalam djarak 

penerbangannja. 

Sinkiang telah memberikan uranium 
kepada Sovjet dan di propinsi tersebut 

akan di usir setjara besar?an minjak 

batu bara, besi dan barang2 tambang 

penting lainnja, kata koresponden tadi. 

Di dae lang pasir Sinkiang ka 

ja raja Ten ikin tempat2 pertjoba 

an bagi sendjata2 rahasia, termasuk pula 

bom atom dan sendjata2 roket. Ant. Rtr. 
  

Kafe." 
   pisesiliiana poni B Utih 

      
   

   

Rusia sekarang sedang mempertjepat menaik pelabu- 

an2 dilautan Baltik jg. telah mendapat kerusakan dalam pepe- 

rangan jl. dan djuga memperkuat pangkalan2 angkatan Jautnja 
disepandjang pantai daerah jg. pandjangnja semua ada kira? 1.100 

mil, demikiag ahli2 angkatan laut di London. 

Lebih dari selusin pangkalan2 
kuat jang terbentang mulai 

8 teluk Finlandia hingga ham 
pir ke Kied kabarnja sudah da- 
pat dipakai kembali. Demikian 
djuga beberapa pangkalan? Jain 
nja telah diperbaiki didaerah 
Polandia dan daerah Djerman jg 
diduduki disepandjang pantai? 
Baltik, demikian menurut lapor 
an itu. Tindakan2 ini bersesuaian 
djuga dengan memperluas perta- 

haman Soviet dipulau2 Baltik jg. 
dikuasainja dan membangunkan 
kembali pusat2 pangkalan angkat 
an laut Djerman dulu. (Agt. UP) 

  

3 BESAR BARAT PROTES TERHA- 

DAP SOVJET 

Mengenai tawanan perang 

Djerman. 

Inggris, Perantjis dan Amerika kini 

| dengan berhati? membikin rentjana un 

| tuk mendesak Moskow supaja memberi 

. ' keterangan tentang nasib Ik 1.500000 ta 

1 wanan perang Djerman jgng kabarnja 

  
ae 
Ta 

. Alat One) paling baru untuk pemakai 
“di Inggeris.— 

kutu2 tumbuh2an 
ANP-Aneta. 

  

.Konperensi pers Inggris : 
  

Dim prakti sitnja 2 7 
Para delegasi kepada Konperensi Pers Keradjaan Inggeris 

jang ke-7 pada hari Saptu telah mengachiri 
dengan tidak mendapat kata sep akat 
merdekaan pers. 

Pokok pertentangan dalam si- 
dang itu ialah apakah kaum 'pe- 
nerbit keradjaan Inggeris harus 
membantu dan menerima adanja 
»Dewan penasehat Pers” jang ki- 
ni sedang dibentuk dengan inisi- 
atip pemerintah, sebagai akibat 
dari sebuah Komisi keradjaan 
jang baru2 ini menjelidiki pers 
Inggeris. 

Kebanjakan dari para delegasi 
menentang pembentukan Dewan 
sematjam itu karena merupakan 
»langkah pertama” dari pemerin 
tah dalam mengadakan pengawas 
an terhadap pers di Inggeris, lagi 
pula dichawatirkan bahwa tjon- 
toh ini mungkin akan meluas ke 
bagian2 lain dari Commonwealth. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 
hal ini adalah suaty bahaja jang 
sungguh2 dan dianjurkan supa- 
ja kaum penerbit di keradjaan 
Inggeris menolak tiap usul kea- 
rah pembentukan Dewan Pena- 

sehat Pers” itu. 
Pendapat India dan” 
Pakistan. 

Wakil2 dari India dan Pakis- 
tan dalam sidang itu mengatakan 
  

SRWEBARI 6 LODIWETAN SOLO 

sidangnja di Ottawa 
mengenai perumusan ke- 

tentang ,,kesukaran2 dalam men- 

dapatkan suatu kemerdekaan pers 
jang bulat bagi negara2 jang be 
lum mempunjai kedudukan jang 

5 »Kata Durga Das, seorang 

ta dari delegasi India, ,,ke 

kaan pers dalam teori ada 
lah suatu hal jang kita semua 
inginkan, tetapi dalam praktek- 
nja ini mungkin akan lebih mem 
bahajakan daripada memberi 

Altaf Hussein dari delegasi Pa- 
kistan mengatakan, "bahwa nega- 
ra Pakistan jang masih muda itu 
mempunjai perdamaian jang .,ti 

” dan tiap waktu dapat petjah. 

Surat2 kabar Pakistan dalam 
tingkat sekarang ini tidak menun 
tut kemerdekaan pers jg. bulat. 
Kita merasa bahwa beberapa pe- 
ngurangan atau pembatasan dim 
hal itu memang harus kita teri- 
ma. Pemikian al. wakil Pakis 
tan. : 

Sesudah sidang di Ottawa itu 
berachir dengan tiada suatu per 
setudjuan, ketua konperensi ko- 
lonel J.J. Aster mengumnmkan 
bahwa pembitjaraan2 akan ditun 
da hingga tg. 26 Djuni dalam" 
konperensi jang akan diadakan 
di Lake Rossce. (Ant. U.P.) 

| telah hilang begitu sadia. 

Pihak diplomatik jang mengetahui me 

. ngumumkan negeri2 barat itu akan me 

njampaikan protes keras pada Kremlin, 

segera sesudah mereka mengumpulkan 

keterangan2 tentang tawanan2 perang 

jang hilang 'itu. Pemerintah  Djerman 

Barat ikut memberi bantuan dalam hal 
itu. 

Sebagai diketahui Moskow kira2 sebu 

lan jang lalu mengumumkan semuanja 

hanja 13.546 tawanan Djerman jang di 

tahan sedjak achir perang, telah dikem 
balikan. 

Ketiga negeri barat itu tak pertjaja 

| Rusia telah mengatakan sebenarnja. Te 

tapi mereka pun tak pertjaja semua ta 

wanan perang itu masih hidup. 
  

KRISTALISASI DLM. PARTAI 
KOMUNIS DI DJERMAN 

TIMUR. 

Pemimpin partai komunis 
Djerman Timur minta supaja dia 
dakan pembersihan jang terachir 
dalam partai komunis di daerah 

. s€e0- Sovjet. Helmut Lehmann, 
rang anggota Politbiro.par 
munis mengatakan bahwa 
pengaruh kaum - sosia 
terhadap klas buruh Dj 
rus dilenjapkan. 2 

Lehmann dalam itementnja 
jang dimuat di harian resmi ten 
tara Sovjet, ,,Taegliche -Kund- 
schau”, menjatakan bahwa harus 
diadakan pembersihan lagi terha- 
dap kaum sosial demokrat, kare- 
na partai kesatuan sosialis ada- 
lah leburan dari komunis dan so 
sialis. 

  

Menurut kalangan anti-komu- 
nis pembersihan itu telah “dimu- 
lai berkenaan dengan persiapan 
akan diadakannja konvensi ko- 
munis di bulan depan dan pemi- 
lihan di Djerman Timur bulan 
Oktober jad. Kata kalangan tadi 
lebih 90 wali kota komunis Djer 
man Timur telah dipetjat atau di 
pindah dalam kedudukannja se- 
lama 3 bulan belakangan ini. Se 
bagian besar dari mereka diklu- 
arkan dari partai. (Ant. U.P.) 

  

AFRIKA SELATAN KELUAR- 
KAN DARI COMONWEALTH. 

Tuntutan Kongres India di 

Transvaal. 

. Badan Pekerdja Kongres India 
di Transvaal telah mengirimkan 
surat kawat kpada semua perda 
na2 menteri dari Commonwealth 
Inggeris, dalam mana diminta su 
paja mereka mengeluarkan Afri 
ka Selatan dari Commonwealth, 
ketjuali djika pemerintah Afrika 
Selatan merobah politiknja dan 
memperbaiki ,,kesalahan2nja ter 

hadap bangsa bukan kulit pu- 
ti ” 

'RRT pertama di Indonesia, 

  

    

    

    

  

Kawat tersebut dikirimkan se- 
telah sidang darurat dari Kongres 
India mehjetudjui dengan bulat 
usul demikian dari ketua Dr. 
Jusuf Dadoo. Dikatakannja, bhw// 

politik: ,apartheid” " (misahkan " 

golongan bangsa2) dari pemeri 
tah Afrika Selatan sangat berten- 
tangan dengan tiit»? des melukai 
perasaan berdjuta2 rakjat dida- 
lam Commonwealth. Dikatakan 
selandjutnja, bahwa politik jang 
demikian itu mendjadikan” Com 
monwealth suatu alat pendja- 
djahan, dan karena itu negara2 
Commonweadth lainnja harus me 
larang politik Afrika Selatan jg. 
reaksioner itu. (Ant. Rtr.). . 

  

— Berhubung dengan keangka 
tan Wang Yen Shu sebagai duta 

ber 
bagai perkumpulan Tionghoa 
di Sumatra antaranja Gabungan 
Perkumpulan Tionghoa "Peran 
tauan Sumatra Timur, Lembaga 
Demokrasi Tionghoa Sumatra, 
Ikatan Pemuda Tionghoa Suma 
tra Timur mengirimkan UAP 
selamat. 
— Semendjak Minggu 70 bu- 

ruh Harriosn Crosfiold Belawan 
mogok, karena diberhentikannja 
20 buruh pada tg 15-6, dengan 
alasan pekerdjaan kurang, 
— Ir. Otong Kosi kepala 
bagian traksi dari Djawatan kere 
ta api telah berangkat keluar ne 
geri untuk membitjarakan soal 
pindjaman. dari import-export- 
bank di An nerika. 
— Menteri dalam negeri 
na, Sotero Baluyot, dalam pida- 
tonja dimuka murid2 jang baru 
tammat latihan polisi di Ouezon 
City, mengatakan bahwa ,tidak 

akan tertjapai perdamaian di Fi- 
» apabila segala Sen 

ak. dilenj njap Jan: 

  

Filipi- 

— Naa di Singapura 
ngumumkan bahwa selama 
tahun ini, sebagai akibat 
serangan2 'erilja, ihampir 800 
orang preman telah tewas, seba- 
gian terbesar bangsa Tionghoa : 
lebih dari 300 anggota polisi dan 
kira2 150 serdadu tewas pula: 
djumlah ,sbaridit” jang tewas ada 
1.100, jang tertangkap 600. 

— Sebuah delegasi RRT terdi 
ri dari 25 maha siswa Tiongkok 
sedang dipilih menurut surat eda 
ran dan aturan2 dari Persatuan 
maha siswa internasional, untuk 
mewakili Federasi maha siswa se 
luruh Tiongkok pada kongres ke 
2 dari Persatuan maha siswa in- 
ternasional jang akan diadakan 
di Praha dari tg 14 hingga 25 
Agustus jad. 

dua 

dari 

  

Pegawai Radio : Apa artinja R. 
Rar 

Djembel : Republik Rakjat Indo- 
nesia ! 

Pegawai Radio: Hus! Belum 
wakturja ! S: 

(Toto). 
3 8 

Ajah : Dari. pagi pukung perkutut 
nja belum " - minum. 

   Berilah air, Ten 
Anak ketjil : 

|. sa, pak ! 

- 
  

  

KARENA HALAMAN 
DITAMBAH, UNTUK 
ETJERAN af1,25, 

Harga lengganan 

  

Nomor 
“Setahun Jogja Kembali" 

@ Apa jang dikerdjakan orang? ketika Jogja diduduki ? 
@ Bergambar lengkap 

Dapat beli: Toko buku 

@ Lain tulisan antaranja : TIGA RAKSASA PEREM- 
PUAN JANG BERAMBUT 

- Adm. 
»MERCUUR” Tugu kidul 57. 

    

dengan 16 halaman 

  

AKAR! 
ugu 42, Tel. 202 Jogja. “ 

      tetap seperti biasa. aon ae MENAR Nan kidul. € 3.» “NGANECA? “Telu kidul 71. 
4 3 »..». »USAHA KITA" Ngabean 24. 

& 

6 

- «1 

  
    

    

   

      



  

   
   

    

   
   
   

sana: “dok. 

  

  

    
. TN mean Lain dut, NN tol 

Tn "Sati gdB Kp    

  

  

    
kerdja Kementerian 
ek. telah melang- 
esnja di Madiun 

abang2nja dari selu- 
— mih. Djawa, Madura dan Suma- 
2 MgpanMenter. Dalam NeoeiMu 
(En An pad a saat 

   

   

        

  

“bagian dim « 

Mona £ 
“UI. Bertalian 'soal pensioen 

3 hendaknja pemerintah mengada- 
»....kan peraturan tegas thd pegawai 
: negeri dang, sudah waktunja pen-    

   
   

  

V Pulisi Negara dan pulisi 
Long-pradja spj dimasukkan 

. dim Kementerian Dalam Negeri. - : 
“Lain daripada itu utk. membaha- 

| yui susunan pengurus besar, kon 
gres memutuskan membentuk 3 

    

“Ta Ta teur terdiri “dari 
5 | Residen Madiun, 

$ daan dapati .p. Bodjone- 

  

Lag dan sdr. an 

GEDUNG BIOSK: : BIOSKOP” Ta 
Disaksikan oleh cbrbraga pemlanpin 

ebih 80 Pekerdja t 
| “pagi dengan setjara 1 

    

   
     
       “padi tanggal 

smi telah dila    

pihak jang bersangku 

1 apa f A0 000, diha 

Him 
jang akan prana Tea M. aan 

ka 4 hingga 17 Dgn ini 

“DPR 
membuat iwterpellasi. 

Pa dan kpd pamong pradia | K 

  

   

Mahasiswa2 pakakah Haku gigi mung 

sekali akan mengikuti kongres itu, 

ha 2 t # £ 

  

-BTI ag TA PENAIK. 
(KAN PADJAK BUMI. 

: 1 Pusat Bari- 
p “Pr telah, memu- 

tuskan. tidak .menjetudjui lang 
kal? Pemerintah dalam menam- 

   

bah masuknja keuangan dengan 
menaikkan padjak bumi, 

salasan: 
Tn Juridis: Padjag tut sudah 

— dihapuskan. oleh Pemerintah de 
ngan undang2, djadi bila akan 

| diadakan padjak bumi atau lain 
| nja harus ditetapkan pula dgn. 

“ andang2. 
23 Ekonomis: tidak seberapa 

untuk Menambah beaja Negeri, 
Tan Ik, 1 Jos. 

sychologis: Sangat 

. dgn 

. me- 
Ai perasaan rakjat Tani, 
sedangkan sampai saat ini per- 

djoangan kita belum memberi 
keringanan rakjat tani. $ 

BTI telah memerintahkan ke- 
pada wakilnja jang duduk dlm. 

sementara RIS supaja 

(Ju) 
  

TUNTUTAN PETANI. 
: Telah 2 kali p:g. Tjolomadu 
dgn PPRI mengadakan perundi- 
ngan dengan pihak Petani ten 

“tang persewaan tanah, tetapi ta' 
“ dapat. kata-sepakat. hingga pa- 

19-6-:50. diulangi... lagi da tgl. 
.tsb. dikabupaten Bo- pertemuan 

jolali jg. dihadiri djuga dari BTI 
dan STII. 

'Tawaran dari.pehak p.g. jang 
sudah. disampaikan. pada Petani 
ialah hanja 9 kali hingga-15 kali 
dari persewaan tanah-th:-1941— 
'42, sedang tuntutan Petani ialah 
lipat 30- kali dari persewaan th: 
41-42 tsb. 

Adapun persewaan th. 41 — 
42, utk. kelas I f 95,—: kl. II 
£78.—, kl. HI, IV dan V f 70,— 
tiap tahunnja. Apabila tuntutan 
tsb. berhasil, sebagian dari uang 
persewaan dpt. dibajar “dengan 

n barang2 textiel dgn har 
: Tuntutan “tsb. 

     

     

    

ran, Djembungan dan Tjang- 
ang (Banjudana? : 

  

E3 | pemegang: ro:      

    
    

   

  

Dtain 3x. djam 5. 1 dan 9. 
14th. keatas. 

  

mi malam dan berikutnja 

IBAN SIMMONS dari film 
peo 0EE BLUE LAGOON” 

5 —emma— aa 

ap 'sigra datang: "CAESAR AND CLEOPATRA", 

' #UNCLE SILAS" 

249-6   
  

  

2 dalam keadaan baik. Dapat dili- 

RP Tia Gi Pakualaman 6. Jogjakarta. 

Fera LA 

    

Yara 101225 

$ 5 j No. 

  

    

« 

  

   
Laka Ka 

  

        

   

   

   
   
    

Toko Indones i 

    

No: 

: Pa 28 

Taka Pantjasila Patjinan 121 | 

SIA “es 

JT oke Misantara Malioboro 25: | 

| SECRETARIAAT: MALIOBORO 25. 

Dio 8: : 

'BENGAWAN SOLO” 
Sebuah tjeritera dari kota Bengawan. 

den" Ri MOHTAR - SOFIA. 

   

  

den... Mari MONTEZ - Robert PAIGE 
SABU : Preston FOSTER. Penuh, re 

   

      

   

   

hasia, spenuh AH RINTUJUT , 4 Koor film: “Kundjungan : bapak Act. 

AN Presiden ke Madura, 
Pi Mulai a22 — BM eri 

ABBOTT » & | COSTELLO & ma Mulai tg. 22 Ji 2U emita 

aini y P3 Gt A 2 : 5 " , 

»SENGSARA BE Tn Pendjelmaan KING KONG 
KETAWA | sekali" koh 
terus ketawa. Dgn tambaha 

“Carlos Molina 4nd Orchestrak 

Bd KN ist SE pisepraran 
Buku kariu lengganan (10 bar). Lo ge/Kl..1 dapat beli di SOBOH. 4RSONO! 

. Akan diadakan pertundjukan EXTRA 

"P umuk anak2:   

  

     
     SENISONO. Untuk supaja id. 

    

  

   

  

   

      

, — AHIR — 

Pada tanggal 25 Mei'1950 telah lahir puteri kami dengan-sela- 

mat: $ 5 

“Enda: g Herbuminingsi 

“Diutjapkan terima kasih atas perawatan Bidan Dr. Saparti- 

nah pun. bantuan Pk wan2 di Jogja. 

Pn aOoia Noerdjana Soetardjo 
Noto Soetardijo. 

Jogjakarta, 20 Djuni 1950. 

Pa Ta Raga Camar MG Rar NG ang Ap taat vVeX 

BARU TRIMA: 

Wekkers jang bagus? bermatjam2 merk 

dan. kleur. 

Arlodji buat njonja2 jang terkenal merk 

nja seperti Zenith, Longiner, Longeau. 

Arlodji buat tuan2 waterproof merk: 

Titus, Enicar, 

..Kiahnja : 

SI 3. sampai 10 TAHUN). 

1243-6 

  

Inilah dia ! 

“LOL L Y 

Bsucan lama sudara n 

TE 
- 

Trima pesenan untuk ia 4 Tugu No. 28. 

238-6   
  

      

SA JEMBARA 
Konggres Tu mahan Rakjat - Sehat 

Be 

  

  

Kepada para achliftekniek di beri kesempatan turut serta 
2 aa 

ambil bagian -sajembar 

Rakjat Sehat untuk di 

    

3g 

1 kan hadiah sebesar 
1.3 

fa2 dan di desa2. 
——
5 

1 

Td 
Ii ai 

Mb pel 

Konggres Dit Sagan 7 Djogatne EA 
240-6. : C 3 313 A 

t 

Kursus “kilat” RADIO-TEKNIK Oma 
Tamat dalam 6 bulan” Waktu djam 330 — 330 sore: 

Dimulai pada tgl. 1 Juli 1950. PA pat di gedung S.M.A. Moehammadijah dil. 

Kauman. 44. Jogja. Dipimpin 'oleh seorang ahli. berpengalaman: mendapat idzin 

dari. Pemerintah. Pendaftaran peladjar mulai sekarang, disertai wang pangkal 

# 10—. Tempat. terbatas. 

Keterangan pada: PE MIMPIN 

2236 

  
  

  

- Teori dan ' praktik 

KURATEK” Dil. Kauman 44 Jogjakarta. 

(djam 3.30 — 5.30 sore). 
    

  

Dokter THTO KIEM DJWAN 
ARTS 

tan anak - anak. 

pagi 8 — 19 
sore 4.30 — 6 

Untuk denjaen dalam 

" Djam bitjara : 

242-6     Sostowidjajan 2, DJOCJA. 

2 TE. TE. 
Terus bersedia barang-barang baru 

HARGA TETAP MURAH: 
Ni: 23: @ Dyed Pigue Shirting f 310 

. No. 24 @ .Dyed Jeans hi 2tar 

3 Batist Printed 

26 @ Printed «Jeans usul f 5.60 

27 @' Plain Cotton Ind. Voile f 4.80 

han 
si Prints 

@ @ 

  

— Berbelandjalah pada Toko2 LT: 
Toko Terang - A Bulan Patjinan 52.A 

: | c'Foko- Pamor Malioboro 8"A 

«Toko Gandjar Sabar “Fugu Kidul 5g 

Ne "4 : “240 6. 

47-61 

Longeau (ditanggung 17 

batu) untuk arlodji mendapat GARAN- 

   

   
     

       
      

   

   
     

      

   

  

#pentjiptaan perumahan2.. dan cuma) 

          
       

      
    
        
       
     

      
     
    

   
     

      

  

Sama banjak tjutjian selesai dengan 
YA potong sabun Tjap Tangan 
| atau 3 potong sabunbiasa. 

  

     
     

        

    
       
       
      

      
     
    
     

     
    
    

   
        

  

    
   

  

   

   

   
    5. 518. -. 105 -, 8. 
  

  

Memaparkan « NG 

ijur Ang eng 

ag 

Ba 

DJ URAN G RAKSASA 
ia LEY OF THE GIANTS) 

. perdjuangan hidup. para 

suasana alam: tenang aman. 

8 hai orang. Sebab hak atas tanahnja @iindiak2 oleh sco- 

angn, dibantu oleh Alan Hale sebagai .Alsodjo Na 

" ROMANCR on the HIGH: SEAS 1. 
: Jack Carson — Doris Day. 

Malam penghabisan. 
dj. 5—7—9 . Segala umur. 

penebang kaju. Hutan 

Tetapi tidak tenang | 

pemuda anak bumi, Pekat teman Wistitania 

  

2. 
246-6       

  

jang. berkepentingan 

tjepat di tajani. 

  239-6 

  

Mular ini-hari perddahgan goni MATARAM h 

mulai mendjual dan menerima pesanan “dari sgl matjam goni. 

  

silahkan sigera berhubungan agar lebih 
: Hormat 

Perusahaan goni Mataram” 

djalan Gandekan 16 Jogjakarta 
Bagian Pendjualan dan Pesenan. 

  

     

   

  

      
    

  

    
   

    

Rumah Obat Bintang Toedjoe, Krekot f1 — Djakarta. 

   
    

  

  

IKUTILAH Kemadjuan 

AL nd RED. /ADM. 

  

BAHASA KITA SENDIRI ! aan 

berlanggananlah pada : Lena Tg 

imadjalah bulanan 

3 bulan & 378 (C Ie kota f. 4,50”) 
6 san f. 7,50 (“luar kota Te Ni ) 

penerbangan: internasional » dengan 

TANGKASA" 

Tt o. Staf Umum AUBIS. ai !     

  

Nang : ssU I/ Penerangan . lg 
Ippress / 606. Merdeka Angan, 13 1 RN 

an DJAKARTA oa ya 

Typ RL/A - 1388 . 6092 "G'- P/VO6 T. GAN lai    

         
    

      

 


