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atakan bahwa antara ke- 
riannja dan kementerian 

akmuran telah tertjapai sua- 
permufakatan untuk memben- 
suatu panitia jang akan mem- 

tjarakan penggabungan kedua 
menterian itu. : aa 

“Kami “baru mengadakan:per- 
ukaran. keterangan”, demikian 

Sadjarwo. Ia tambahkan bahwa 
kementerian Kemakmuran RIS 
berpegang pada pedia bah- 
wa didalam negara kes n nan- 
ti hanjalah satu kementerian jg. 
chusus mengurus soal itu, sedang 
kan Republik menghendaki supa: 
ja susunan tetap seperti jang di- 
pakai Republik sekarang ini, jai- 
tu kementerian kemakmuran diba - 
gi dalam kementerian pertanian 
dan perjagugan dan perindus- 
trian. 

Selain itu ada lagi soal2 psy- 
chologis jang berakar pada sikap 

- pegawai2 RIS jang tidak ,lekas2 
2 . Hagin melepaskan kegudkan me- 

ne , mn ga mben- 

demi- 

    

  

    

        

   

— Sadjarwo Menata NE 

   

    

   

saja ke- 
ri pada soal2 jg. 

' kementer n2. Kapan perunding- 
1 tingkat tinggi ini dilakukan 

menteri Sadjarwo tidak dapat m me 
4 Hen anji. : . 

2 “Rs 1 S. pertahankan ke: 

: ni | ditanja me- 

osial Republik dan 
sosial RIS Pant 

1 ang gan dipi- 
K dangan pe A 

, demikian m- 
    
    

  

   

 teriannja dan kementerian sosial 
RIS pun belum kelihatan kema- 

—djuannja, dan baru berada pada 
|. tingkat tukar menukar keterang- 
aan 

Le RAN UN N 1 : 
     

  

   

    

  

     

     
   
   
     
    

  

DARI 144 PASAL SELESAT. 

telah dilangsungkan sidang 

ara Panitia Bersama RIS 
Indonesia, dibawah pim- 

Mr. Dr. Supomo, Dalam 
itu Sa dikeluarkaw sebuah ko- 

« lain mengatakan, 
Undang2 pena 

pasal dari uuD 
Bap workingpaper 

   

     
   

    

    

“pertanian “Sadjarwo ! 

Tg | leh mera 
| 'nja bahwa perundingan? antara 
RIS RI kendala menghasils 
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memerlukan me- 
r mendapat kete- 

  

2 MOSI DALAM DPR. 
Dalam sidang DPR kemarin pagi telah 

diadjukan 2 mosi baru, jaitu mosi Wer- 

dojo dengan 16 anggauta  lainnja 
"jang berisikan desakan kepada Peme- 

' rintah supaja Undang2 Perburuhan setje 
pat mungkin dilakukan diseluruh Indo- 

nesia. Mosi jg kedua jaitu dari: Erning- 

pradja dengan 4 orang anggota lammja 

jang mengusulkan supaja pendjagaan? 

thd. onderneming2 dan dinas2 pendja- 
gaan lainnja jg tidak resmi segera diha 

puskan. Kabarnja mosi ini akan dilbitja 

rakan dalam sidang hari ini. Selain itu 

“akan dibitjarakan usul2 supaja susunan 

Badan Pengawas Keuangan bersama di- 

sempurnakan. 
Selandjutnja 2 dikabarkan. bahwa 

minggu IA DPR akan libur, 

  

    

   
tidak betul, karena 
'gota Dewan Partai 
“merangkap Pimpi- 

nan Daerah Djawa Tengah dan 
menurut disiplin Partai ia tak bo 

2 pengas anggota 
partai la 

itu langsung lb 

rat Ruslan 

PENARIKAN UNDIAN BA- 
—- RANG 

Panitya Penarikan Undian ba : 
rang dim. rapatnja pada tg. 22/6 
di Jogja menetapkan : 

Surat undian jang hilang 
San tanggung djawab 
pembeli. 

2. Surat undian jang belum 
terdjual diserahkan kepada Ke- 
menterian Keuangan. Republik 
Indonesia pada tg 23-6 dan di- 
anggap dibeli oleh Pemerintah. 

3. Pendjualan surat undian 
diachiri pada tg 22-6 sore. 

4. Penarikan undian barang 
itu didjalankan besok tg 24-6 di- 

si- 

gedung Indra dimuka umum mu “. 
lai djam 8 pagi. 2 pag 

|“ HARIAN U 

KEKERUHAN DIrAPAL BA- 
TAS SOVJET - IRAN 

Kedutaan besar Sovjet di Te-. 
heran telah menjampaikan pro- 
tes keras terhadap tindakan2 jg 
diambil pembesar2 Iran dengan 
bantuan ahli2 bangsa asing teru 
tama Amerika, didaerah perbat 
san Iran-Sovjet. 2 an 

Selandjutnja dalam protes So- 
vjet tadi diulangi lagi kata2 jang 
diutjapkan djurubitjara kemente- 
rian luar negeri Amerika tg 16 
Mei jl jaitu bahwa pemerintah 
Iran telah menandatangani suatu 
kontrak dengan sebuah  maska- 
pai Amerika untuk mentjari mi- 
njak-tanah di Iran utara. Disam'" 
ping itu dalam nota Sovjet itu 
diulangi pula pendapat bahwa 
tindakan2 Iran di perbatasan So- 
vjet merupakan bahaja bagi ta- 
pal batas dan merupakan pelang 
garan terhadap perdjandjian an- 
tara Iran dan Sovjet. Ant-UP. 

& 

H.A. . Salim : 
    

Djurubitjara Kementerian "£ 
view mengatakan, bahwa hingga ki 
diadakan suatu konperensi di Djakart 
ra2 di Asia Tenggara untuk memperso 
Tjina. 

Keterangan tsb. diatas diberi- 
kan, berhubung dengan adanja 
berita2 dari Saigon jang menja- 
takan seolah2 di Djakarta tidak 
lama lagi akan diadakan kon- 
perensi antara wakil India, Bir- 
ma, Korea, Pilipina dan Indone- 
sia untuk membitjarakan situasi 
di Indo-Tjina jang menurut UP 

tsb. disinggung oleh presi- 
Guirino. 

  

Vietnam itu atas dasar Inter- 
nasional. Tapi bagaimana dja- 
lan jang akan ditempuh peme- 
rintah untuk  mentjapai tudjuan 
itu kini belum diketahui. Untuk 
sementara waktu tidak ada ke- 
mungkinan akan ada peroba- 
han sikap pemeri ' Indonesia 

. terhadap soal Vietnam. 
Dinjatakan, djika kita — me- 

ngakui salah satu dari dua peme- 
rintahan jang ada disana itu, ma 
ka dengan demikian kita akan 
membantu pemisahan satu ba- 
gian dari bagian lain dari Viet: 
nam. Sudah terang sikap rakjat 
Indonesia umumnja mengenai so- 
al Vietnam itu jalah jang mendja' 
dit perintang dalam pemetjahan 
soal tsb. jalah masih adanja ke- 
kuasaan Perantjis disana. 

Dengan penarikan mundur ke 
kuasaan Perantjis dari daerah 
tsb. maka akan dapat ditjapai 
  

Soal. Surakarta: k 

Plebisit paling demokratis 
»Memang sudah banjak pernjataan2 dari daerah Surakarta. 

baik dari kaum anti maupun dari kaum pro swapradja, jang me- 
ngemukakan pendiriannja tidak setudju akan putusan pemerintah 
diadakannja plebisit didaerah sana untuk menentukan status' 
mikian kalangan resmi jang bersangkutan 
pergolakan di Surakarta kepada , 

. Tetapi penentuan itu dengan 
“ Gislan plebisif'adalah lebih demo 

hari Rebo jl. digedung P. M. kratis dipandang oleh pemerin- 

.tah. Peraturan2 utk melaksana- 
kannja kini sedang dikerdjakan 
oleh suatu panitia jang terdiri da 
3 pada kementerian DN. kehaki 
man dan polisi negara. Dan das 
“lam waktu jang pendek peraturan 
itu akan 'diadjukan kepada BP 
KNP untuk pengesahan. 

. Mengenai hal ini kalangan BP 
si dak ngwbak hn bahwa perdebatan 

: 5 perundingan 2 2 aa dalam ini disidang BP akan dja-    

     

          

    

   
   

    

     

“obuveodriid Tsinnja pun 

sedang dalam Sa, 
keamanan sudah sama sekali 

sial dalam | 2 “kali 

         
   

Oras TN hapus. Bea 

resmi tu-melangjt- 

“di hangat, mengingat, ngototnja 
kaum anti waktu diadakan  si- 

hh dang mengenai status kareside- 
. nan Surakarta, beberapa hari jl 

'Atas pertanjaan dikatakan, bah- 
| wa penentuan status Surakarta 

. mendjadi karesidenan dalam pro 
 pinsi Djawa Tengah belumlah 
berarti Swapradja dengan sendi 

  

gan 4 
       

de 
mengenai hangatnja 

Kedaulatan Rakjat. 3 

kan keterangannja, bahwa me- 
mang benar sebelum ada clash ke 
dua pihak kaum Swapradja telah 
mengadjukan soal itu kepada 
BP, tetapi karena tak ada sem- 
pat lagi karena pendudukan Be- 
landa terpaksa hal itu disingkir- 
kan. Dalam usul Swapradja itu 
didesakkan kepada pemerintah, 
supaja,status Surakarta dikemba 
likan kepada kaum radja. Teta- 
pi sesudah pemerintah Republik 
bembah belumlah ada perunding- 
an antara kaum radja dan peme- 
rintah. 

Wen mu 

JUB MADJU. 

JUB bag. SMA jg kini sudah. berdja 

lan : 
djuannja, ternjata perhatian dari kota2 

lainnja banjak surat2 masuk jg menjata 

kan penghargaan, Antara lain mengusul 

kan supaja hasil2 JUB tsb dapat dietjap 
kan didaerah2 lain2. 

Dari Bandung dikabarkan, bahwa seo 
rang Tionghoa telah usulkam pada pe 
ngurus JUB untuk mendirikan sebuah 
Sekolah Tinggi JUB di Bandung. 

OLEH daan 

       

     
    

 Dinjatakan alel Salim“bahwa 

3 minggu memperlihatkan kema-. 

RBIT (EA NATA RAKJAT" 2 

    

    

  

  

       A BIRMA BERKOBAR 

LAGI 

tan gerilja berkobar lagi 
delta Irrawaddy Birma, 

pasukan2 pemerintah te- 
sir oleh  pemberontak2. 
dari kota2 penting dan 
Menurut berita jang dite- 
stika Rebo pemberontak 
Karen giat kembali dibe- 

rik, semua terlatak di 
: rrawaddy. 

   
     
    

   

   
   

  

       

   

  

I tara pemerintah bertindak 
et dengan bantuan ke 

2 angkatan laut dan menu 
klumat kementerian perta 
Birma, pasukan2 pemerin- 

telah berhasil mengusir sera- 
12 Karen terhadap kota2 pen 
“ Pemerintah Birma telah ber 
Pata perintah dari 
an pemberontak Karen ke 

K2 buahnja jang terse- 
delta jang disiarkan mela 

io. — Ant-UP. 

   

     
    
    
     
    

  

    

   
     

        
   
     

    
   

  

  

   
     

d . Salim dalam inter- 
Pa ada bajangan akan 

tara wakil2 dari nega- 
n “keadaan- di Indo- 

  

   

   

   
n jang didirikan atas da- 
uan rakjat. Dinjatakan 
rang tidak dapat memi- 
emerintahan Vietnam 

ai daripada adanja kekua 
Perantjis disana. 'Pengaku 
ietnam dibawah Bao Dai itu 

2) tidak pada tempatnja ka- 

   

    

erintahan - tsb. tidak 
kedaulatan penuh. 
ur Ant. 

' menghadiri konperensi tsb. 

soal pemerintahan . 

Peranfjis deriduk” panen 
rakjat Viet Minh. 

Radio Vislaliah mengutuk pa- 
sukan2 Perantjis di Vietnam ka- 
rena telah mengadakan gerakan 
setjara besar2an untuk merusak 
hasil panen padi rakjat Vietnam 
dalam usahanja untuk melemah- 
kan semangat perlawanan rakjat. 
Dikatakan bahwa di daerah2 jg 
diduduki serta daerah2mpertempu 
ran, pasukan2 Perantjis memper- 
gunakan tank2 dan kendaraan2. 
lain untuk menggilas tanaman2 
padi serta tumpukan2 padi hasil 
panen. Didaerah selatan dari 
Vietnam Tengah dan di propinsi 
Vieth-Phuc.di Vietnam Utara da 
lam bulan Maret dan April jl pa- 
sukan2 Perantjis telah banjak se 
kali membakar habis persediaan 
padi rakjat, demikian suara Viet 

: nam. — Ant-UP. 

  

I. L. O. BANTU CHIANG KAI 
SHEK: 

Dalam sidngnja hari Rebo jl. 
konperensi organisasi perburu- 
han Internasional (I. L. O.) jang 
ke 3 di Djeneva telah membenar- 
kan laporan komite untuk melin- 
dungi hak2 Tiongkok nasionalis, 

Di- 
samping itu konperensi djuga me- 
njetudjui masuknja Vietnam Bao 
Dai 'mendjadi anggota organisasi 
tsb. (Ant. Tg P.) k 

TENAGA INGGERIS DIKERAHKAN 

KE MALAJA. 

Menteri angkatan darat Inggeris jang 

baru2 ini mengundjungi Malaya dalam 
madjelis rendah Inggeris menerangkan 
bahwa angkatan perang Inggeris di Ma- 
laya kini sedang ditambah dengan se- 

djumlah besar tentara darat dan angka- 
tan udara. 
  

aan sebim    

    

Biru nasionalisasi didjalantan 
sKaum neweomers di Djakarta terutama akan selalu menundjukkan ketidak 

puasannja terhadap politik ekonomi & kemakmuran Djuanda, bila mereka tak 
mau mendekati dan tak mau memahami “kehendak pemerintah”, demikian kala- 
ngan jang berdekatan dengan pemerintah RIS dalam pertjakapan dengan kita. 

Tetapi tidak mengherankan kalau de-wan ekonomi pusat jang selalu men 

dan memaklumi politik pemerintah, da-pat menjetudjui segala maksud dan 
gikuti 

tu- 
djuan kemakmuran daripada pemerintah,demikian kalangan itu melandjutkan ke 

| terangannja. 
1 3 1 

Mengenai maksud pemerintah “tu ka- 

langan itu mengatakan, bahwa jg dipen- 

tingkan oleh menteri kemakmuran RIS 

nda ialah supaja capasiteit dalam 

lapangan ekonomi dapat mentjapai se- 

'perti sebelum tahun 1942, barulah nanti 

bila itu sudah berhasil, politik ekonomi 

jang dikehendaki oleh rakjat Indonesia, 
seperti masionalisasi, didjalankan. Dilm 

pada itu Djuanda tak man memberikan 

limit dalam pelaksanaan politiknja, pula 

tidak dikatakan, dengan tjara bagaimana 

itu rentjana didialankan oleh pemerin- 

tah. : 

Berita dari Djakarta, bahwa jg sedan 

tjambuk perekomomian Indonesia dengan 

| luar negeri ialah Big Five, jaitu antara 

lain Geo Wehry, dibenarkan oleh kala- 

ngan itu, Tetapi disamping itu sudah ba 

njaklah kaum newcomers jang mendapat 

kesempatan dalam menundjukkan keak- 

tipannja dilapangan eksport dan import, 

hanjalah tidak seluas seperti Big Five 
tersebut. 

Dalam penjelenggaraan distribusi de- 
wan ekonomi pusat mendapat prioriteit 

jang besar, hingga pekerdjaan dapat 
disentralisir, jang kini sudah diakui se- 

| bagai badan setengah resmi oleh pihak 
atasan, ' 

SUKARNO SADJA PEMBEN- 
TUK KABINET! 

(Oleh koresponden K. R. 
«3. Djakarta). 

Hingga hari ini menurut kala- 
ngan jang mengetahui soal pe- 
nempatan kursi pelbagai Kemen- 
terian masih mendjadi perdeba- 
tan antara paftai2 politik. Menu- 
rut kalangan 'itu hanja ada satu 
djalan untuk menghindari perten- 
tangan disekitar kabinet baru ne- 
gara kesatuan itu, jaitu Presiden 
Sukarno harus bersikap tegas. 

Kalangan itu mengatakan bah- 
wa Sebaiknja Presiden: Sukarno 
mengambil inisiatip daripada me- 
ngambil djalan kompromi seperti 
pada masa kabinet2 RI jl. 

Dipandang dari sudut efficien- 
cy tak dapat dipertanggung dja- 

Hi : lebih djika Manan wabkan djika disampirg PM ada 

2 atau 3 kursi wakil P M jang 
maksudnja hanja untuk memenu- 
hi,tuntutan2 partai2 politik. 
Penindjau2 politik. berpenda- 

pat bahwa sebaiknja Presiden Su 
karno bertindak sebagai Presi- 
den Truman dan mendjadi kabi- 
netsformateur sendiri, dan. mem- 
bentuk suatu nasional zakenkabi 
net. Kabinet jang dipimpin oleh 
Presiden sendiri kiranja lebih bi- 
djaksana djika dipertahankan se- 
lama Indonesia masih terikat per 
djandjian KMB dan menunggu 
pemilihan umum. 

Selain itu demikian penindjau2 
politik mengatakan bahwa sudah 
sewadjarnja” dan tepat djika 
Bung Karno sendiri memimpin 
kabinet pertamg negara kesatuan 
itu apalagi dfa telah mempropa- 
gandakan bahwa Indonesia mesti 
memerintah dan menguasai kem- 
bali Irian Barat. Dengan demi- 
kian Presiden Sukarno sendiri da 
pat memperdjuangkan  kembali- 
nja Irian Barat. 

Peraturan import deviezen | 
vrij dihapuskan. 

(Oleh kor. "KR” Djakarta). 
Didapat kabar bahwa mulai tg 

17 Juni peraturan mengimport de 
ngan bebas (deviezenvrije in- 

voer) ditiadakan, karena ternja- 
ta peraturan itu merugikan Pe- 
merintah dan mendorong.  tum- 
buhnja perdagangan gelap. 

Seperti diketahui sedjak bebe- 
rapa waktu jl. ini Pemerintah te- 

“lah meluaskan daftar barang2 jg 
dibolehkan di-import dgn bebas 
jg dimasukkan dlm daftar "Free 
list”. Pedagang2 jg mengimport 
dgn bebas itu dapat Ka Da 

e- 

"” lam sidangnja bulan Ja 

“nambah djumlah KA ni 
MEN ik " 5 5 Ti 2 

   pi Hn 
0 Oan 

Langranan . 3 
Etjeran . .. 

3 

Advertensi: 

1 Milimeter 1 kolom f 0,50 
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Dikatakannja pula bahwa Mma ti 

dak mentjoba menindas gerakan kebang 

saan di Malaya jang mertudjuke kemer 
dekaand ' Sebaliknja, katanja, ” Inggeris 
sedang membantu sebagian besar rakjat 

Malaja dalam usaha menghalariki supaja 

sePerombolan ketjil dari penduduk jang 

mempunjai organisasi bersendjata dja- 

ngan sampai merebut kekuasaan di Ma 
laya. (Ant. Up). $ 

INGGERIS - ARGENTINIA 
DAN PULAU DECEP- 

—— TION, 
Menteri neyara inggeris Ken- 

netn  Youngar, menerangkan 
bahwa Inggeris telah mengirim 
dua buah perotes kepaaa peme- 
rintah Argentinia  galam buian 
Maret terhadap — apa jang 
katakan pendaratanZ jang tidak 
sjah oleh pihak Argentina di 
pulau "Deception” didaerah Ku 
tub Selatan. Soal ini telah dike- 
mukakan dalam parlemen Ingge 
ris oleh anggota konservatif Mac 
Loan jang menanjakan apakah 
pemerintah Inggeris memperhati- 
kan ekspedisi Argentina kepulau 
Deception baru2 ini dan apa- 
kah pula pemerintah Inggeris 
memberi izin kepada pemerintah 
Argentina. untuk « menempatkan 
pegawai2nja dan angkatan laut- 
nja disana (Ant. UP). 

  

SIASAT KNOWLAND. 
Dalam gerakannja untuk meng 

halangi RRT masuk , mendjadi 
anggota PBB senator “ Willian 
Knowland dari California mengu 
sulkan supaja fonds2 “bantuan 
ECA dan bantuan sendjata un- 
tuk sementara dihentikan selama 
tudjuh bulan dari tahun ini. Tin- 
dakan itu menurut. ' Knowland 
akan memungkinkan kongres da 

merintah2 lainnja jang telah me- 
nerima bantuan Amerika - akan 
berusaha menempatkan pemerin- 
tah Tiongkok komunis dim. PBB 
demikian Knowland. Ant-UP. 

  

Pers Merah ditolak kun- 
djungi setasiun tenaga 

atom. 
Kantor berita USA, United. 

Press mengawatkan dari London 
bahwa adalah suatu soal jang sa- 
ngat menjolok mata bahwa tidak 

kantor terdapatnja nama wakil 
berita Sovjet Tass dalam daftar 
wartawan asing jang diundang 
untuk mengundjungi setasiun pe- 
njelidikan tenaga atom Inggeris 
di Harwell pada hari “Kemis Ke- 
marin. 

Dengan demikian tak seorang 
pun dari pers negeri tirai besi ini 

da 
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ikut serta dalam rombongan 24 
wartawan jang mendapat kehor- ' 
matan. untuk mengundjungi Har- 
well. Pun harian komunis Ingge-. 
ris ,,Daily Worker” mula2 dike- 
tjualikan pula, tapi achirnja di- 
perknankan mengirimkan wakil- 
nja setelah mengadakan protes 
keras. Seperti diketahui salah se 
orang sardjana atom jang pernah . 

bekerdja pada setasiun penjeli- ... 
dikan ini ialah Dr. Klaus Fuchs 
jang telah didjatuhi hukuman 
pendjara karena dipersalahkan: 
memberikan rahasia atom Ingge- 
ris kepada Rusia. jet UP 

  
ngan pedagang2 benda Ka 
dimustikan membeli certificaten, 
Dengan peraturan baru itu meng 
import deviezenvrij djadi tak me 
narik lagi, karena disamping pe- 
dagang harus membajar dengan: 
valuta luar negeri untuk a- 
rang jang diimportnja, djuga ha 
rus membeli deviezencertificaten 
dengan koers 200“pCt. 

enurut kalangan jang mes 
ngetahui peraturan deviezenvrij 
itu merugikan perda 
mal meskipun tampaknja mer”. 

dalam | 

  

gangan nor- 
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| untuk mengundjungi 

#   
   
  

“mengubah 

Australia kemaren dulu., 

   
- tanigan mengenai statement Neh- 

ru baru2 ini tentang tuntutan Ind. 

atas Irian. Barat jang ber- 

gandeng dengen Irian Timur jang 

diawasi Australia. 

8. Spender tidak mendjawals wak 

— tu ditanja apakah permintaan 

bantuan Nehru kepada tuntutan 

Indonesia itu mewakili pendapat 

bangsa India, akan tetapi ia ber- 

kata, bahwa ia menganggap state 

ment Nehru di Singapura hari 

| Saptu, jl itu penting. Statement 

tsb. menjatakan, bahwa dalam 

menentukah hari depan'dari Irian 
Barat 'itu, kepentingan? rakjat 

pribumi adalah jang penting dji 

ka tidak jang, paling utama. Ant. 

Reuter. , 

  

MONONUTU KE NIT. 

Pada tanggal 23/6 j-a.d. ditung 

gu kedatangannja. di Makassar 

Menteri Penerangan RIS Mono- 

Hutu: Ia akan menghadiri. pem- 

bukaan - djawatan'” penerangan 

seluruh: NIT jang akan dibuka 

pada hari itu. Seterusnja ia ber- 

maksud bertolak bersama Mente- 

ri Penerangan NIT Rondonuwu 

n Gorontalo, 

Menado dan Ternate dengan 

maksud mengadakan penerangan2 

mengenai perkembangan umum 

di Indonesia. 

Di Djakarta diperoleh kabar, 

bahwa Menteri Mononutu akan 

| mengadakan perdjalanan dengan 

Direksi Jajasan Kopra jang 

maksud mengadakan 

ngan orang2 

ber- 

kontak de- 

hubungannja. Ant. 

  

— Didapat kabar bahwa mulai 

tanggal 25/6 oleh permerintah 

'kota Surakarta akan diadakan 

pendaftaran penduduk bangsa 

asing -dan golongan pranakan. 

Pendaftaran tsb dilakukan berhu 

bung dengan akan adanja pemi- 

lihan umum jang akan datang. 

—— Balai Pendidikan Universiter 

Guru Senirupa jang digabungkan 

dengan fakultet Tehnik di Ban- 

dang, tahun ini antuk pertama 

kalinja telah menghasilkan 

guru2 senirupa di Indonesia se- 

telah beladjar 3 tahun lamanja. 

- Mereka jang lulus “ialah: A. van 

Kraaijenoord, O. Kreeft, M. Su- 

kondo dan Tjong Tek Tjiang. 

—- Mulai tg. 16 bulan ini djam 

malam di Klaten dihapuskan la- 

gi. 
"5 Tn Litm seorang pedagang 

Tionghoa Yari Magelang jang pa, 

da tg 20 jl bepergian ke Sema- 

rang untuk mengambil barang2 

' distribusi bagi Magelang, di dja 

lan Djurnatan Semarang telah ke 

tjopetan tasnja jang berisi uang 

“sebanjak f 20.000.— 

— Persatuan pegawai polisi me- 

ngluarkan komunike jang menga 

takan,. bahwa oleh pengurus be- 

sarnja telah diputuskan untuk me 

milih Djakarta 

kan pengurusnja. ' 

—— Pada permulaan bulan Agus- 

“us 1950 jad PSII se Sumatera 
Tengah akan mengadakan konpe 

rensi di Padang Pandjang untuk 

merundingkan berbagai2 soal, 

baik jang mengenai urusan organi 

sasi kedalam, baikpun jang me- 

ngenai soal2 politik dan ekonomi. 

— Telah dibentuk di Semarang 

pada tg 19-6 ,,Persatuan Dokter 

Bantu Republik Indonesia” (Per 

dobri) dengan Surni dan Sumar- 

jo masing2 sebagai ketua dan pe 

“nulisnja, dengan anggota 

njak 13 orang. 1 

$ — Berhubung dengan diangkat 

nja Wang Yen Suk (lebih terke 

| nal dengan nama Barhen) men- 

djadi duta pertama RRT di Indo 

nesia, maka oleh beberapa per- 
himpunan Tionghoa dan' Indone- 

“sia di Medan telah dikirimkan ka 
wat menundjukkan perhatian. 

. — Pada hari Minggu tg 18 Dju 

ni 1950, telah diresmikan berdiri 

.nja Lembaga Persahabatan Indo 

“nesia Tionghoa di Medan, jang 
berdasar kepada persaudaraan jg 

Djangan ubah status Irian 
Ke Nat 

2 Australia tetap pada pendiriannja, bahwa tiap gerak untuk 

statiis Irian-Barat tidak hanja menjinggung kepenti, 

ngan Indonesia dan Belanda sadja, demikian Menteri Luar Nege- 

ri Percy Spender mengatakan kepada 

Pernjataan diatas itu adalah se 

ji djawaban Spender atas per: , 

sendjata masih terus 

sebagai kedudu- 

seba- . 

luas, demokrasi dan anti perang. .. 

  

Dewan Perwakilan Rakjat 

  

PERPUSTAKAAN INDONESIA 

Atas usaha Hatta Foundation 

di Djakarta kini sedang disiapkan 

pdadirian Perpustakaan Indone- 

sia. Badan Wakaf tersebut telah 

menjediakan — uang sedjumlah 

90900.000 rupiah — Nederlandse 

Courant untuk pembelian buku 

di Nederland. Buku2 jang dipe- 

san untuk keperluan Perpustaka- 

an Indonesia terutama mengenai 

ilmu penfetahuan Timur. Hatta 

Foundation. telah dibentuk di 

Djakarta belum — lama berselang. 
Ant. 

PERTEMPURAN DGN. GEROM 

BOLAN BERSENDJATA. 

Baru? ini satu gerombolan ber 

sendjata dlm gerakannja menu- 

dja Gunung? Ringgeung didesa 

Lewo (tidak diterangkan daerah 

mana, Red.) bertempur dengan 

kompi 3 bataljon G. Achirnja ge- 

rombolan tsb. mengundurkan di- 

ri, demikian keterangan djuru- 

bitjara G.M. IV. Dalam pertem- 

puran tsb. gerombolan menderita 

10 orang mati dan 5 orang dita- 

wan, sedangkan sendjata banjak 

jang djatuh ketangan TNI. Penge 

djaran terhadap gerombolan ber 
dilakukan. 

(Ant.) 

    

   
   

    

       

   

  

    JIN 
Sekarang ini penerbit2 buku, madja- 

lah, harian, film Jukisan dan Tain2. jang 

bertjorak penjiaran, banjak sekadi siaran « 

gambar2 pemimpin2 perdjoangan. Dina 

na sadja kita berada, selalu lihat "gan 

bar2 pemimpin2, baik jg melekat a 

pan ditepi djalan, dikamtor2, ditoko dh. 

Dari penjambutan' tamu2 luar neg ri. 

sampai soal2 jang ketjillpun, selalu ada 

gambar pemimpin2 perdjuangan. Kita 

mau tanja berapa banjak biaja semuanja 

untuk itu sedjak Indonesia “merdeka 

sampai sekarang total djendral? Untuk 

memotret, utk melukiskan, untuk meng: 

klisekannja dil lagi? Tentunja besar 

djuga!! 

Kita tahu dokumentasi adalah perlu 

dan kitapun tahu bahwa segala kerdja, 

      

   

Asa. 

   

  

    

      

   
   

Indonesia telah diterima. sebagai anggota Organisasi Perbu- 

tuhan Internasional (I- L. O-) oleh konperensi umum I- L..O. jang 

61 dari organisasi tsb. 
Indonesia dalam sidang tadi diwakili 

““ke33 di Geneve, dan dengan demikian mendjadi anggota jang ke 

satu, rombongan jang 

perdjalanan, penjambutan taimu2, para yordiri wakil2 Pemerintah — Buruh — Madjikan. 
pemimpin2 itu adalah news untuk doku: Dari kiri tampak Mr. Wilopo, Menteri perburuhan, Mr, Su- 

mentasi jg penting bagi peringatan dan orpo. Sek. Djen. Kementerian Perburuhan, Mr. Hendrik Kolk- 

man, Penasehat hukum Maskapai Perkebunan Karet Amsterdam, 

dan Mr. Oh Sien Hong dari Pusat Organisasi Buruh (Antara). 

bukti2. Tapi gambar2 jg sifatnja perseo 

rangan itu djangan sampai Naa in 

gambar2 lukisan2 pembangunan, keseha 
tan, industri, pertanian dil.-Kalau di 

presidenan ada upatjara atau rapat ini 

dan itu, para wartawan2 potret berdu- 

jun2 dan berebut-rebutan sama bikin 

gambarnja. Tapi gambar jg mengenai 

pembangunan, lukisan2 kampung, jang 

mengenai penderitaan rakjat djembel 

dl. lukisan masjarakat jg realistis dja- 

rang sekali diumumkan! Dijarang didja 

dikan berita bergambar untuk mendjadi 

perhatian chalajak Sekali lagi 

saja bilang bahwa jang paling  banjak 

hanja gambar mengenai para pemimpin2 

sadja jg toh sudah tjukup dikenal orang. 

Hal mana sampai mendjemukan! Maka 

ada baiknja sdr. wartawan2 portret, ita- 

roh lebih banjak perhatian kpd situasi 

masjarakat jg sesungguhmja, ialah jang 

diluar ruangan istana “presiden, atau 
ruangan rapat. Lukisan2 masjarakat ber 

gambar itu adalah satu faktor penting 

utk kemadjuan dan kesukaan rakjat. 
Iman Sudjono. 

ramai, 

  

Wali Alfatah selamat : 
Berita paling achir tentang pe 

ristiwa Wali Alfatah menjatakan, 

bahwa ia selamat dan ada di Ta- 

sikmalaja. Sebelum itu banjak 

kabar2 jang memberi kesan, bah 

wa ia telah ditawan D. I. 

Dalam pada itu Djurubitjara 

G. M. IV menerangkan bahwa 

sekarang sudah ada kepastian, 

bahwa Wali Alfatah telah dita- 

wan oleh gerombolan bersendja- 

ta' dipegunungan Tjakrabuana. 
Pasukan TNI jang dikirim pada 

tanggak15/6 tidak mendjumpai 

Wali Alfatah ditempat dimana 

dia pada hari kemarinnja ada. 

Usaha mentjari disekitar tem- 

pat tsb menundjukkan, bahwa 

Wali Alfatah telah dipindahkan 

ketempat lain. Pimpinan tentara 

mengerahkan tindakan utk. mem 

bebaskan Wali Alfatah jang be- 

lum pernah berdjumpa dengan 

Kartosuwirjo dan dianggap tidak 

ada kemungkinan berhasil men- 

djumpainja. : 
Paling achir, didapat keterang 

an dari Djurubitjara G. M. IV, 

bahwa tg 19-6 bataljon C kom 
pi Rahmat telah mendjumpai Wa 

li Alfatah didaerah Pageragung 

dengan selamat. Sekarang Wali 

Alfatah itu ada di Tasikmalaja 

bersama dengan Bupati Tasik- 

malaja. Ant. 

PANITYA GAS DAN LISTRIK. 

Dengan ketetapan Menteri Per 

hubungan, Tenaga dan Pekerdja- 

an Umum pada.tg. 15-6-1950 te- 

lah dibentuk sebuah Panitya Gas 

dan Listerik untuk: 1. Mengusa- 

hakan menempatkan tenaga2 non 

actief kembali. 2. Mempefadjari 

kemungkinan2 perubahan status 

Perusahaan Gas dan Listerik. 

Dalam panitya itu duduk 5 
orang wakil Kementerian PTPU 

jaitu: Ir. Saljo, Ir. Sudoro. Ma- 

ngunkusumo, Ir. F. J. Inkiriwang, 

Grahito dan Kresnoparno:  se- 

dang dari pihak buruh Gas dan 

Listerik duduk Abd. Muthi dan 

J. Sirie. « 
Panitya ini nanti akan ditam- 

bah 'dengan anggota2 dari  Ke- 
terian2 Kemakmuran, Keu- 

angan dan PTPU dan seorang pe 
nasehat hukum jang akan dite- 
tapkan belakangan. Ant. 

BENGKEL BESAR L. T. D. 82 
DISERAHKAN. 

Dengan dihadiri oleh Guber- 
nur Djawa Tengah Budiono, Kol. 
Ansidei dll., dilangsungkan  ba- 
ru2 ini di Semarang penjerahan 
bengkel besar LTD 82 oleh Ko- 
mandan Let. Kol. A- van Santen 
kepada Gubernur Militer Djawa 
Tengah Kol, Gatot Subroto. 

-— 

. 

  

Upatjara penjerahan ini diiku- 
ti dengan dilangsungkannja per- 
gantian bendera tri-warna- oleh 
dwi-warna diiringi oleh lagu ke- 
bangsaan dari kedua belah .pi- 
hak. Upatjara diachiri dengan 
kata2 pernjataan terima kasih 
dari Kol. Gatot Subroto. 

Kemudian - setelah: dilakukan 
penanda-tanganan piagam, pe 
njerahan, diadakan pemeriksaan 
keliling didalam bengkel jang 
berachir dengan dilangsungkan- 
nja pertemuan ramah-tamah oleh 
kedua belah pihak. Ant. 

  

UU Darurat No. 16 dise- 

tudjui Pemerintah. 

Perbedaan prinsip semula jang 

ada antara pemerintah dan parle 

men tentang kedudukan militer 

dari Hakim-opsir mahkamah ten 

tara agung jang menyrut peme- 

rintah harus lebih tinggi daripa: 

da si-terdakwa, bisa diatasi da- 

lam sidang pleno parlemen tg. 

21/6 jl begitu djuga tentang kri- 

terium mengenai kedudukan se- 

seorang anggauta tentara untuk 

dapat dalam tingkat peradilan 

pertama diperiksa oleh mahka- 

mah agung tentara. Dengan begi- 

tu, undang2 darurat no. 16 ten: 

tang susunan dan kekuasaan ba- 

dan2 peradilan tentara dapat 

disetudjui oleh parlemen. 

Mengenai prinsip2 itu, kompro 

mi jang tertjapai sbb: Hakim: 

opsir dalam mahkamah  tentars 

agung tidak harus anggauta ang- 

| katan perang, tetapi dapat djuga 

hakim biasa dengan pangkat op- 

sir titulair, djika dari hakim2- 
opsir tidak terdapat sjarat2 untuks, 

mendjadi anggauta dari mahka- 

mah agung “tentara tersebut. 

Pengangkatan mereka dilakukan 

oleh Presiden atas andjuran par- 
lemen, dan dipetjat oleh 'presi- 
den. Jang diadili oleh mahkamah 
tentara agung ialah opsir2 fing- 

gi Ant 
  

  
Njonja Eleanor Roosevelt, djanda 
Roosevelt almarhum barud ini mengundjungi radja Swedia keti- 

ka mengadakan perdjalanan keliling ke Eropah. 

presiden Amerika Serikat, F.D. 

gambar ANP. 

  

Pertanian di Kedu. 
Hasil pertanian diseluruh keresidenan Kedu sesudah clash jang kedua ini 

telah meningkat 35Jo lebih banjak daripada hasil selama daerah tsb diduduki 

Belanda. Keadaan jang demikian itu akan menambah kemakmuran dan kegiatan 

bekerdja dari rakjat tani, djuga memberi harapan jang baik dalam langkah jang 

akan datang. 

Pertama? jang ditanami soleh pendu- 
duk didaerah itu 'ketjuali padi, “ialah 

ketela pohon, . djagung dan katjang 

tanah. 5 

Panen padi: 'Didaerah Kedu terdapat 

1851 desa: dalam kabupaten Magelang, 

panenan jl. telah menghasilkan padi 

60.000 kwintal, Purworedjo 100.000 kwin 

tal, Kebumen 35.000 kwintal, Temang- 

gung 39.000 kwintal dan dalam kabupa- 

ten Wonosobo 32.000 kwintal. Penghasi- 

lam rata2 per hektare kering 20 kwintal 

dengan harga padi tjere f 30— dan 

f 32.— padi bulu per kwintal. 

Berkenaan dengan hasil panen itu, 

Tebih djauh Surjadi wakil kepala Dja- 

watan 'Pertanian  Rakjat daerah Kedu 

menerangkan kepada .,,Antara” bahwa 

mungkin hasil panen padi 'jang akan da 

tang untuk daerah Kedu Selatan ada 

kurangan, karena disitu banjak saluran2 
“ 

   

air jang rusak selama clash jang kedua, 

misalnja untuk deerah kabupaten Purwo 

redjo kerusakan bendungan Boro dan 

daerah Kebumen bendungan Kali Ke- 

dungsamak dan 'Kaligending. Ditambah 

pula dengan adanja penggundulan hutan 

selama clash itu, sehingga ada kira2 3000 

ha sawah jang kekurangan air. 

Djagung: Penanaman djagung seluruh 

Kedu dalam panen jang lalu ada meng 

hasilkan 30.000 kwintal, kering pipilan 

' mendjadi beras dengan 'harga per kwin 

tal f 25.—. Sebagian Ibanjak tanaman dja 

gung itu terdapat didaerah Magelang, ia 

lah 1.125 ha, Wonosobo 973 ha, Purwo 

redjo 90 ha, Kabumen 145 ha dan Te- 

manggung 36 ha. 

Ketela pohong: ' Tanaman ketela po- 

hong seluruh Kedu ada 4.874 ha, terma 

suk dalam kabupaten Magelang 848 ha, 

'Kemanggung 178 ha, Wonosobo 513 ha, 

  

  

MOGOK, KARENA KAWAN 
SEKERDJA DIPETJAT 

Tg 20-6 lebih kurang 50 orang 
buruh dari Djawatan Pengeruk- 
an di Semarang jang terikat da 
lam ,,Gabungan Serikat Buruh 
Pelabuhan” dibawah — pimpinan 
M.T. Ritonga telah mogok, seba- 
gai protes atas pemetjatan bebe 
rapa orang kawannja sekerdja. 

Lebih djauh ,,Antara” smenda- 
pat kabar, bahwa djumlah buruh 
Djawatan Pengerukan ada, 280 
orang, sebagian besar terikat da 
lam ,,Serikat Buruh Laut dan Pe 
labuhan” jang berpusat di Tan- 
djung Priok dan tjabangnja di 
Semarang diketuai oleh Abdulka 
har, sedang sebagian lainnja teri 
kat sebagai anggota GSBP terse 
but diatas. . 

  

pembentukan 
D.P.R. 

Untuk pertama kalinja kema- 
rin dulu dilangsungkan pertemu- 
an antara residen Bogor Ipikgan- 
damana dengan wakil2 partai 
dan organisasi2 lainnja untuk 
mendapatkan kontak sebaik2nja 
antara Pemerintah dan wakil2 
rakjat. Kemudian didjalankan ke 
sulitan2 jang dihadapi Pemerin- 
tah daerah sekarang, berhubung 
dengan belum dibentuknja DPR, 
sehingga pekerdjaan kepala da- 
erah berat dan bertjahang2 kare- 
na masih merupakan ,,eenhoefdig 
gezak”. 

Dari pihak wakil2 rakjat anta- 
ra lain diandjurkan, supaja per- 
hubungan kepala daerah dengan 
wakil2 rakjat lebih erat lagi 
hingga dapat ditjapai persesuai- 
an antara tindakan2 Pemerintah 
dengan 'aliran2 dan kehendak 
rakjat. Kepada residen diusulkan 
supaja selama DPR belum bisa 
dibentuk, diadakan Badan Pe- 
nasehat, dimana wakil2 parta: 
dan orang terkemuka dalam ma- 
sjarakat duduk dalamnja. Usul 
ini disetudjui' dan untuk menetap 
kan segala sesuatunja akan diada 
kan pertemuan sekali lagi. Ant 

Menudju 

  

£ 75.000,— UNTUK MEMBA- 
NGUN KANTOR 

Didapat keterangan, bahwa 
oleh jang berwadjib telah disedi- 
akan begrooting sebanjak 
f 75.000,— pada kantor Pemba- 
ngunan Masjarakat dan 'Trans- 
migrasi Daerah Banjumas, untuk 
mendirikan bangunan guna. kan- 

tor Djawatan tsb. 
Kabarnja kedua Djawatan tsb 

akan melandjutkan bangunan stu 
dio RRI jang belum djadi dan 
hingga kini terlantar keadaannja. 
  

Purworedjo 2.200 ha dan Kebumen 1.135 

ha, dengan harga per kwintal rata-rata 

4 10— Dari kaum tani sebagian banjak 

ketela pohong itu didjual kepada pa- 

brik tapioca rata2 setiap bulannja ada 

534 kwintal dengan harga f 5.240.— 

Katjang tanah: Diseluruh Kedu tana- 

man katjang tanah ada 1.029 ha sebagian 

banjak terdapat di Purworedjo 500 ha, 

Kebumen 391 ha, Magelang 138 ha, seti- 

ap hektare menghasilkan 10 kwintal de 

ngan harga f 80.— per kwintal. 

Bibit padi jang baik: 

djundjung deradjat pertanian, maka kini 

oleh pihak pemerintah daerah — Kedu 

telah didatangkan bibit padi jang baik 

Seperti padi Bengawan” dari Bogor jg 

setiap panen rata2 per ha menghasilkan 

40 kwihtal djadi dua kali lipat daripada 

tanaman bibit padi biasa, Sedang satu 

hekitare hanja,menghabiskan bibit 12 kg 

dan usianja tanaman 120 hari atau sama 
dengan tanaman paci bulu lainnja. Ant. 

ah dilangsi 
Untuk men- 7 gsiagkan 

PA ea aga NUSA KAMBANGAN KAJA NA- 

Percy. Spender : e C9 ani Da .. TUURMONUMENTEN 
Kusnadi koordinator djawatan 

kehutanan daerah Kedu, — Banju 
mas dan Pekalongan jang baru 
sadja kembali dari penindjauan- 
nja di Nusakambangan  mene- 
rangkan kepada ,,Antara” bahwa 
di Nusakambangan jang dulu 
mendjadi tempat pengasingan 
orang2 jang berbahaja — adalah 
sebenarnja tepat jang. mempu 
njai kekajaan natuurmonumenten, 
dimana tumbuh berbagai djenis 
tumbuh?an jg. djarang didapati 
ditempat2 lain. Tumbuh2an tsb 
misalnja bunga Rafilesiz.Da 
ma. Djuga terdapat Amoftphophal 
luspu jang bertangkai besar dan 
tinggi Ik 2 meter, pohon2 Diptera 
cocarpus Gracilis. Masih banjak 
lagi matjam2 tumbuh2an lainnja 
jang sangat penting bagi dunia 
pengetahuan. 

  

  

“ 

IBNU PARNA DI SUMATRA 
TIMUR 

Didalam perdjalanannja ke Su 
matra Timur, djuruwarta kita te 
lah dapat bertemu dengan Ibnu 
Parna pemimpin Acoma. Patna 
menjatakan bahwa ia didalam per 
djalanannja ini menindjau kawan 
dan lawan di Sumatra Timur, da 
erah jang mesti banjak mengam 
bil perhatian kaum revolusioner 
anti imperialis jang  konsekwen. 
Sebab Sumatra Timur adalah sa 
tu daerah pertumpuan modal 
asing di Sumatra. 

Tentang kaum buruh Ibnu Par 
na menjatakan, masih belum ter 
atur serikat sekerdjanja, dan ba 
njak dimasuki oleh anasir avontu 
risme dan reformisme. Keadaan 
pemerintahan, menurut Parna, se 
rupa sadja antara Djawa dan Su 
matra bahkan dimana sadja di 
Indonesia dewasa, ini, dimana ps 
merintah adalah merupakan pela 
jan modal asing sadja. 

Ibnu Parna kini telah berang 
kat dari Sumatra Timur, dan hen 
dak memperluas pengalaman dan 
tindjauannja keluar negeri. 

  

MASIH ADA GEDORAN 
DI BOJOLALi. 

. Meskipun pihak jang - berwa- 
djib selalu sangat, giat membas- 
mi perampok2 dengan djalan ope 
rasi2 disarang perampok, tetapi 
masih sadja pengatjau2 mendja- 2 
lankan rolnja. 

Pada malam Minggu jl. rumah 
tn, Darsomuljono desa Sonoke- ling katj. Sawit (Bojolali)- di da- 
tangi oleh 15 orang perampok 
dan berhatsil menggondol ba- 
rang2 perhiasan seharga f 6300,- 

Bersamaan waktu itu djuga ru 
mah tn. Atmowijono djuga desa 
Sonokeling mendapat giliran dan 
merampas  barang2 LSM PN 

  

PANITYA PEMBANGUNAN 
MASJARAKAT TIAP2 KARE- 

SIDENAN. : 
Dari kalangan jang berwadjib 

»Amtara” - mendapat keterangan, 
menurut peraturan Gubernur Mi 
liter Bandung bhw ditiap karesi- 
denan harus dibentuk panitya2 
pembangunan masjarakat ig. ang 
gotanja Kn kalangan sipil 
dan tentara. 
Panitya tsb. ialah melopori pe- 

kerdjaan Kem. Debat Ri. 
karena, menurut kenjataan ibia- 
njak rakjat jang memerlukan per 
tolongan disebabkan mereka men 
djadi korban terror atau korbar 
pertempuran. 

  

TEMANGGUNG BE 
Fu TJA-SILA. uu 

engan disaksikan oleh 2 la2 Djawatan, Partai, Oa 
si dan pada anggauta Tentara telah “diresmikan pembukaan Ba lai Peradjurit jang diberi nama »Pantja-Sila”. Dalam upatjara tersebut pun dikenalkan kepada para hadirin tentang susunan pe- Kena »Ikatan-Perwira” Tja- ang temanggung jang diketuai oleh Kpt. T. Set Idi: : 
Moh. Sajuti. 1 Pn Haa 

  

   
4 PERTANDINGAN & 

BOLA BESAR." 
Pada tgl. 17 di Tobongan te- 

ertandi 
sepak-bola-besar Ahmik “Dania 
17 Agustus 1950 antara CHTE 
Salatiga — XI P AA 

sudahan 3—0, aura jg berke 
ada u nja fi 

hak tamu lebih naga na 
segala hal. Siang harinja di 
Pe TATA Parakan diadakan 
menaly-game pingpong ant 
fihak tamu dengan CHTH TN 
berachir dengan 5—5 mengenai « 
single dan 2-1 mengenai double, 

  
“ 

La 1» 

  

       



    

   

        

   
    

  

   
    
   

  

aah Beam? “Ofeha 

  

   Tales telah Maa | va Belanda akan memperdjoang 
Hina, Peneanan "Warta kan mati-matian soal Irian itu. 

  

   

  

Si 

   
   

militer sangat di- 
ngara2 ang “anti     

   
: ma "2. ng Ta 

    

Betah g tentu Belanda bilan 
ara Irian” ini udalah suara ea Na 

( bawa suara rakjat Irian.    

    

   esia artis Hat mg dan berpen- 
irian jang tegas agar Irian da- 

Ma LN dtg kembali mendjadi satu. de- 
Tikar geger2 di Irian, Be- NYA, kepulauan Indonesia  lain- 

(kan ulangi suara sematjam itu. nja. Pemerintah harus tegas pu- 

    
   

  

   
   
       

Ae dekat ta, bahwa dalam waktu satu ta- 

SAT HR ea “hun ini jaitu semendjak penjerd- 
"Orang banjak tanja, apa dapat h ' han kedaulatan, soal Irian harus 

“kari Lebaran. ! sudah. selesai dan tidak dapat di . 
bilang dapat satu bulan gadi, ea tunda lagi. Demikian kalangan 

politik 9 og ja. Ant. 
Dm 

Tp TEA LA . ) 
“Mengenai berita ,, Susunan Pa- 
nitya Pro Swapradja” jang di- 
muat diharian ini hari . Djum'at 
tgl. 16 il lebih djauh didapat ka- 

bar, ahwa berita itu tidak be- 
nar, demikian sdr. Sudarjo  Tjo- 
krosisworo dan Sutopo Wonobo- 
pa KA | 
inn : Et) g 

Gambar jang “kita muat kema 
rin mengenai ,,suasana dalam ma 
lam,ramah tamah persahabatan 
RIS dan R RT”, bukan gambar 
Ifphos, melainkan Stindo. 

    
   

   
   

  

   

1 tentu. Kans besar 
tidak ag pan sulit. 

      

  

   

  

      

  

PEERBANJAK SEKOLAH VAK 
».. KEPUTRIAN 
Kongres Persatuan Wanita 

2 2 Weristan Indonesia pada tg 19-21 
. Djuni 1950 di Jogja al mengam- 
“h Dansa 

: - Minta pada Pemerintah su 
a : sekolah vak keputrian diper 

  

       

        

  

    
   

  

      

   

    

    

  

   
   

  

      

  

   
    

  

   

  

   

  

        
       
     
      
      

     
   

   

    
    

    
    
    

      

    

    
   

   
   

     

  

   

    

   

  

jak. 
: 2 Supaja studiebeurs keluar OP ana geri disediakan djuga bagi 2 PENDJAIT & PENATU 

   
putrian. 

3. Supaja diperkenankan daa 
Kn kursus2 bagi Er AL HSANY 

JUDONEGARAN 78 DK 
    

. Nk Ketua Nj Mc Hara HJ — 
p. “Penulis Nj Widuro dan Su A K 3 

anu, Bendahari N Sutinah dan 
atuharhary. 

TOKO BUKU 

GARUDA 
Gani 

BEAN 

  

— MODEBLADEN 
LIFE — POST — DIGEST — ECHO- 

WERELD' — SUCCES,— WANITA — 

KUNANG2 dil. m anik 
1 j a B3 En f 4,50 

2 2 Woordeab. Eng. Ned. '/Ned-Eng.- f 50.50 

2 Woordenb. Jav. -Ned./Ned-J av Sa — 

ai Handelstaal (de Maas) 5 bk f 57.25 

  

        
r 15 Ruangan Rumah 

angga oleh “Ng. Soeparto. 13.45 Hid. 

oleh O.R.J. Suwandi. 17.05 Taman 

oleh S.R. Purwodiningratan. 18.15 

“Penjakit menular oleh Wakaf P. 5. Step Iby step IM, IIT ..........o. f 23,— 

0 Djawaban surat2. 19.30 Siteran ma New Course of Eng. T, WM ........: f 18,— 

21.15 Hal Idiom and Grammar I, IL ......... f-1925 
oleh G.S. Dojomardowo. 

Kebudajaan oleh Ki Hadjar Dewantoro. 33 La 

z Para ragam oleh O.R.J. Poniman. BUKU2 KANAK2. BERMATJAM2 

22 2 —— c ea : Dalam liburan anak wadjib -membatja! 

“Frostballon 2 : Ongkos kirim 1072 Amin f pan). 

" Bemutang .dengan utjapan2 
menteri Belanda van Maarseveen 
jang. mengatakan, bahwa peme- 

— rintah Belanda harus memperta- & 
| Tara Irian, kalangan2 politik | 

. di. Jogja menganggap utjapan 8 
: Had Maarseveen itu hanja sua $ 
te sproefballon” terhadap perso- & 
“alan Irian untuk mengetahui sam 
pai dimana sikap pemerintah In- 
donesia terhadap soal tsb. 

  

  

  

Sedia Jukisan2 tjat minjak indal Fi 

262-6 
  

HA kB    

  

LI» 

BARU TERIMA: Lampu? Radio dan 

Dikatakan bahwa  utjapan2  ELECTROLYT 
1 - menteri Maarseveen tsb. sudah F Si 
| barang tentu berdasarkan pula Djual/beli, & Reparatie segala. matjam 

pada factor2 jang ada pada se- Radio, dengan garantie. 258-6 

  

  

IAN! PERHATIAN! PERHATIAN! 

Hadiah Istimewa.. 
diberikan kepada mereka agan sma menemukan/menud juk- 

-kanymepeembalikan? - : 

to Tua merk CHEVROLET 1919 
No. H- 3111 

PERH: 

« 

    

Mujko Pitcairn, Syme & Co. Ltd. 
Oudstadhuisstr. 14.5 —18 

. SEMARANG. : 

jang Kilebrar pada tg. 20 Juni 1950 didepan kantor. : 
eterangan dapat disampaikan djuga pada kantor , 

$ NTAK DAGANG INDONESIA — Djetis 45 Jogja. 
4 

  

   

   
sa - 2 - tas 

“Buktkanlah aa Lt 
- TAILOR ,SINGAPORE" 

1 TJOJUDAN No, 13 — SOLO. Png 

   

  

TANGGUNG NETJES : 

aa DAN MEMPUASKAN. | 

Sah Hormat kami   
  

    

  

SAMHUDI. 

  

na itu mudah dimengerti bah 

“ (an an. jang sangat penting artinja 

     

  

     
      

sumber tenaga bagi 
      

   
      

kanak-kanak njonja. 

Dan lezat rasanja. 

PEMUDA SEHAT 
RAKJAT KUAT 

2 

    

  

   

  

     
   

      
     

      

   

  

   
   
  

    

  

        

        

    8. B. 508-220 - B. 

ad
an
, 

   

  

   

          

  

  

    
  

     

Malam ini dan berikutnja - 
Dj. 5—17—4. 17 th. keatas. 

  

  

  

nja, 

264-6 SAKSIKANLAH !! 

    

  

Berduka ijita ) 
Telah Gugur dalam mel (khan tugas keamanan Negara di   

  

« SOBO. HARSONO 
Tinggal 2 d 24 Juni, hari S9 

Djam 5—17—4. Segala umur, 

  

» 

  

Sector Banteng UH. SP 

1. Sersan SURACHMAN Angg. Bag. 

10 pada tanggal 9 Juni 1950. 

2. Pradj-. 1 SUMAR Angg. Angkutan Cie Stat Bat. 

de 10 pada tanggal 9 J “1950. 

3. Pradfj. I DIRODO Las Phb. Cie MeBat. IL Brigade 10 pa- 
da tanggal 9 Juni 1950. I 

A.. Pradj. I MUKIDJG IpakRco IT Sie fk Cie Ka Naa, Brigade 
10 pada tanggal 9 Juni - PN 

5. Pradj. II MARSO Lasik. Reg: IV.Sie 1 Cie II “Bat. 
10 pada tanggal 9 Juni 1956. 

1 Cie Staf Bat. I Brigade 

| Briga- 

| Brisade patkan 
punan 

reka hidup terus dirumah Danburry selama 166 th. 

terkenal banjak setannja jang berbaik hati, djatuh.. 
temannja Dr. “Ralph (Abbott).-Pada suatu waktu “ 

surat pudjian G. Washington, sehingga Prim 

Jan achirnja suksma mereka dapat masuk ke! 

A UNIVERSAL PICTURE 

Sengsara Bersama 
Prim (Costello) mendapat surat pudjian dari George Washington sebagai 

Warga, Negara jg setia, bersama2 Allen (M. Reynold) mentjoba enolong Pam. 
burry jg kena rahasia. Tetapi mereka malah mati tertembak dar ma 

Rum          

  

   

  

  

  

|.SIN RADIO SERVICE 
SPD). LORDASAR 45.JOGIA 

IKarangan Bernard Shaw. 

Um LUX OR” mu 
INI MALAM DAN BERIKUTNJA 

Pan and Cleopatra” 
dengan pemain2 VIVIEN LEIGH 

CLAUDE RAINS d.li.     

hidupnja 

datanglah 

  

6. Luitenant I-J: SALIMAN Komandan Seksi I Cie IV Bat. I Sekali tertawa 
Brigade 10 pada tanggal 20 Juni 1950. 

INNA LILEAHI WA INNA ILATHI RODJIUN. " Tinggal 6 hari 
: Sa 2 SEGENAP KELUARGA BATALJON 1 Sg PN an SENI SONO MinePk Basi 

|261-6 BRIGADE 10 Garuda Mataram" : 
MENARA RELA Pendjelmaan KING KONG 

Jill Young berumur 7 th. tinggal dengan ajahnja di African Congo. Teman 

kemudian 

mengangkut mereka 
ke New York utk dipertundjukkan. Akan tetapi King Kong marah dan meng- 
hantjurkan segala pertundjukan tersebut karena ia dihina oleh manusia. 
dengan teman menjajangi King Kong, lari dari New York ke Afrika, Ditengah 
djalan King Kong menolong asrama taman kanak2 
SAKSIKANLAH . 

Jntuk anak2 sek: Rakjat tiap hari djam 9.00 pagi harga kar- 
tjis f 0.50 buat tiap anak. 

sedari ketjil ialah Gorilla JOE (King Kong). 

seorang pemimpin usaha dari U.S.A. 
19 th. 

salah 

jang sedang kebakara 

. djiwa raga King Kong jg dididik seperti manusia. 

   

      

  
Juli 

1, 

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
      

    
    

     
    

      

   

     

       

       
        
      

   

    

    
    

  

    

   

  

Suatu “big film” jg. ta' ada tandingnja. Disediakan : 
BERWARNA MAIN 3 X DIAM 5, 7 DAN 9. Be aa (16 lembar) Loge/Kli 3. dapat beli di 

265-6 17 TH. KEATAS. SO ARSONDAE SI SONG Siang & wan Ta tidak : Ra 263-6 5 

Ini malam dan berikutnja & . 
am 3 

INDRA #Radio Rusak ? & 
: 3 Toro skema came $ 

MEET ME IN ST. LOUIS “. SERAHKAN: “ 2 

,dengan b “te 259-6 3 

“ JUDY GARLAND — MARGARET O' BRIEN : aa £ | 

i technicolar Akan didjual dengan segra , : : 
untuk segala umur. Sp Koala! 

TRUCK merk.CHEVROLET |: 
: MURBA 1944 dari 3 ton type C.O.E. (gurgha) 1 

HUNG CHUANG SIEN YEN Surat2 lengkab: Berhubungan dengan TAN SIAN AN Tugu 28 6 

4 (Semangat pendekar wanita) Setiap hari djam, 5 sore, '$ 350.6 

Penuh perkelahian dan pertempuran. 8 

WETAN BETENG - | — BARU DATANG —— 
GHOST PATROL , & ap Pane TO Op Rt Pe 7 

L Mengan - Ne Me on an 
3 Er Me CON. Sa Pee Te near | 280 

Hana Mba : uasana “Politika PA vena OF Ie 
k (satu film cowboy jang teneah) Pers dari Journalistiek ........ Ai han Una 5 219 
1 205.6 PN PeRFEBI. 5 Hak2 manusia, Interhasionaii ai an ala 

RAW ajat NGRI 4 esnEn u ek 0 
, REG GEN Ongkos kirim 1095, sedikitnja f 030, : ka 

Angkutan & Emballage .SOENARJO” N.V. »KEDAULATAN RAKJAT” 
Jogjakarta, Gerdjen 32 Tilp. 610. — Djakarta Dit. Kramat 6, Toko buku Ss 

1 Baru. diresmikan pembukaan kantor di Djakarta, Tugu 42, Dk 

. Achli pembungkusan perkakas rumah dan barang antiek. Pu eta 

: Traject truck Jogja — Djakarta. sementara untuk 1 minggu sekali p.p. 5 £ - 

260-6 SOENARIO. II "3 : . 
2.M Typ R.A - 1388 « 6092 GC. P/V96 E,



Djuli jang akan datang. 

Team Y yagara befir ini katanja ? 
"akan merundingkan kemungkinan utk. 

: menghapuskan keadaan perang dengan 

Djerman. 

Dal nsi pers hariannja Me 

| Dowllteteterangkan, bahwa pengumu 

man jang urna mengenai sidang 

Odi London ini akan disiarkan — dengan - 
segera. Ia memerangkan, bahwa dalam 

| pertemuan 3 menteri Tuar negeri di Lon 
don bulan Mei jl. telah ditetapkan utk 

mendirikan suatu badan bersama dari 3 

, : negara "ini jang diserahkan untuk mem- 

peladjari soal2 kemungkinan untuk me- 

ngachiri keadaan perang dgn Djerman. 

Me Denmott kemudian menjangkal, 

bahwa ia mengetahui laporan2 pers jg. 

menjatakan, bahwa 'Perantjis dgn resmi 

x akan menghapuskan keadaan perang ini 

1 apabila badan tadi mulai berunding. 

Memang kedudukan Perantjis tentang 

soal ini dapat dimengerti dengan ikutnja 

Djermam Barat dalam rentjana Schuman 

4 untuk menggabungkan hhasil2 batu-bara 

dan badja Eropa. Djadi Perantjis harus 

) bersedia memberikan kemaafan terhadap 

| kesalahan? Djerman dalam masa perang, 

Ant. UP. # 

| INGGRRIS TETAP MENGAKUI KE 

DAULATAN TIONGKOK 

ATAS DAERAH TIBET. 

Menteri negara Anggeris, Kenneth 

Younger, menerangkan kepada parle- 

men, bahwa pemerintah Inggeris telah 

mengakui kedaulatan Tiongkok atas Ti- 

bet dengan sjarat,- bahwa daerah Tibet 

suatu daerah ini “dipandang sebagai 

otonomi. 

Sewaktu mendjawab suatu pertanjaan 

Younger menerangkan, bahwa sikap 

Inggeris terhadap Tibet tidaklah bero- 

4 bah sedjak dari tahun 1943, sewaktu 

menteri luar negeri Inggeris waktu itu, 

Anthony Eden, menjatakan pendirian pe 
merintah Inggeris terhadap Tibet dalam 

memorandum jg diberikan kepada men 

teri luar negeri Tiongkok “nasionalis, 

dokter T.V. Soong. Ant. UP. 

   

    

  

, DJENDERAL2PERANTJIS 
' DIPERH BEIKAN. 

  

kan surat? ana. Perantjis da: 
lam beberapa bulan belakangan 
ini berachir. Ant. U.P. 

— ANGKATAN LAUT INDIA DI 

SINGAPORE. 

Sguadron angkatan Jaut India, terdiri 

dari 7 kapal perang dipimpin oleh pen- 

djeladjah ,,Delhi”, sebesar 9.000 ton te- 

lah tiba di Singapore utk kundjungannja 

selama dua minggu. 

Delhi akan mempunjai kapten bangsa 

India jang pertama, jalah "A.K. “Chatter- 

jee, 

Sementara ita komodor G. Barnard 

diumumkan diangkat mendjadi laksama 

na ke tiga. (Ant. Ritr.). 

lasiten “Ialiiktia dan Ju- 
5 donbeia. 

20 serdadu Bulgaria telah me- 
njerbu kedaerah negara Jugosla- 
via dan segera terdjadi“tembak- 
menembak dengan pendjaga ta- 
palbatas Jugoslavia. 

Jugoslavia memprotes  perbu- 
atan serdadu2 Bulgaria tadi, dan 
dikatakan bahwa kedjadian tadi 
hanja merupakan salah satu sadja 
dari sedjumlah besar provokasi 
terang2an, jang tidak bisa diang- 
gap sebagai perbuatan — perse- 

“.. Orangan sadja, melainkan meru 
pakan provokasi2 jang teratur. 

Insiden terachir tadi terdjadi 
dekat titik pertemuan batas2 Ju 
goslavia, Bulgaria dan Junani. 

Ant-UP. 

    

   
“ HUBUNGAN ANTARA INDIA DAN 
TN TIBET. 

Pptnkrodia delegasi Tibet jg. terdiri 

dari 7 orang, T. Shekabpa, untuk 

menjjatakan, bahwa mereka telah menga 
dakan rundingan dengan para pemibesar 

kementerian luar negeri India  tentayg 

5 hubungan Inidia/Tibet dihari kemudian. 

Missi tsb jg tak boleh meninggalkan 

lapangan terbang tg. 4 Djuni utk pergi 

ke Hongkong, karena menurut. polisi 

keamanan tak mempunjai visum, telah 

pergi ke Delhi untuk mentjari bantuan 

India bagi perdjalanannja, 

“Shekabpa 'katakan bahwa misi itu 
mentjari pendjelasan dari India tentang 

politiknja thd tetangga2nja. Ant, Rtr. 

  

      
   

  

F merika Serikat “akan diangkat dengan 

“pertemuan 3. negara besar jang Ta diadakan di London 

  

segera untuk 

  

AMERIKA TINDJAU KEMBALI POLI 

TIKNJA THD FORMOSA. 

Kalangan “kongres USA mengatakan 

bahwa pemerintah Amerika sedang me 

“nindjau kembali politiknja thd Formosa, 

tindakan apa jang harus diambil uniuk 

'mentjegah supaja pulau tsb, tempat 

markas besar Chiang Kai Shek djangan 

sampai djatuh ditangan komunis Tiong- 

kok. 

Menurut kabar sebelumnja di Was- 

hington djendral Mac Arthur telah mem 

beri tahukan kepada menteri pertahanan 
Amerika, Louis Johnson dan djendral 

Omar Bradley jg kini berada di Tokio 

bahwa dikuasainja Formosa oleh komu- 

nis akan membahajakan - kedudukan 

Amerika di Timur Djauh. (Ant. Rtr). 
-- 

»KEDAULATAN RAKJAT” 5 
» 

CHURCHILL DESAK - SUPAJA- IKUT 
Membitjarakan rentjana Schuman. 

” Pemerintah/Anggris telah diandjurkan 

oleh pemimpin “pihak opposisi dalam 
madjelis rendah supaja ikut serta dalam . 

rundingan2 jang diadakan sekarang ini 

di Paris tentang rentjana Robert Schu- 

man utk merjatukan produksi batu bara 

dan. badja Eropa. 

Winston Churchill, pemimpin konser- 

vatif, beserta, Olement Davies, pemimpin 

partai liberal dan John Macley, pemim- 

pin liberal nasional, telah mengemuka- 

kam meosi, minta kepada pemerintah utk 

kepentingan perdamaian dan terlaksana 

nja pekerdjaan penuh (fuli employment) 

supaja menjetudjui undangan ikut serta 

dalam “rundingan2 mengenai  rentjana 

Sehuman — dengan “#jarat-sjarat sama 
seperti jang telah dikemukakan oleh pe . Indonesia, 
merintah Belanda: menurut sjarat tadi, 

bila mundingan2 itu melihatkan rentjana 

itu tak dapat dipraktekkan, maka tetap 

ada hak utk bertindak merdeka. 

(Ant. Rtr.). 

— Menteri muda negara urusan ekonomi 

Perantjis, Robert Buron, menjokong re 

solusi petani2 'Perantjis supaja menjatu 

kan pasar2 Perantjis dan Djerman untuk 

mendjual 'hasil2 pertanian. 

  

  
Diantarkan oleh manusia banjak, teman2nja, djenazah djenderal 
Lord Wavell jang pernah mendjadi panglima Tertinggi tentara 
Sekutu di Asia Tenggara dan tinggal di Indonesia beberapa minggu 
pada permulaan peperangan Asia Timur Raja, dibawa kepeku- 
buran pada tanggal 7 Djuni jl. 

| . Gambar ANP. 
  

Mac Arthur dan Foster Dulles : 
  

Merintji perdjandjian per- 
damaian Djepang 

Djenderal Mac Arthur dan penasehat istimewa kementerian 
luar negeri Amerika Serikat, John Foster Dulles, akan merun- 
dingkan prosedure untuk mengadakan .perdjandjian perdamaian 
antara Djepang dan negara2 Barat: keputusan tentang perdjan- 
djian perdamaian tersendiri tadi — tidak dengan Sovjet dan R.R. 
T. — terserah kepada PresidenTruman. 

Didapat kabar bahwa Mac Ar 
thur dan Foster Dulles (berarti: . 
kementerian luar negeri Amerika) 
"menghendaki, supaja perdjandji- 
an perdamaian tadi diadakan se- 
karang djuga, dan oleh sebab itu 
perundingan antara kedua pem- 
besar tadi akan bersifat perintji 
an dari rentjana. 

Sementara itu dikabarkan bah 
wa menteri pertahanan Amerika 
Serikat, Louis Johnson, dan ke- 
tua gabungan kepala2 staf, Djen 
deral Omar Bradley, pd. hari Re 
bo mengundjungi pangkalan ar- 
mada dan angkatan udara Yoko- 
suka, setelah mereka mengada- 
kan pembitjaraan dengan Mc 
Arthur dan pembantu2nja. 

Didapat kabar bahwa Johnson 
dan Bradley dalam laporan me- 
reka kepada Truman akan mengu 
sulkan, supaja soal2 keamanan 
dan kemiliteran diselesaikan, se- 
belum perdjandjian ' perdamaian 
ditulis. 

Kalangan di Tokyo berpenda- 
pat, bahwa Presiden Truman, se- 
telah terima laporan2 Dulles dan 
Johnson serta Bradley, mungkin 
akan mengutjapkan maklumat jg. 
sangat penting tentang politik 
Amerika di Timur Djauh, sebe- 
lum achir bulan Agustus. Ant. U. 
1, 

LEMBAGA ARAB TOLAK TIAP PER- 

DJANDJIAN . 

Jang akan mengurangi kedau- 

latannja. 
Lembaga Arab memperingatkan bahwa 

lembaga tsb akan menolak tiap perdjan- 

djian jg mengurangi kedaulatan anggo- 

ta2?nja demikian djawaban jg diberikan 

pada 3 Besar (Inggeris, Perantjis dan 

Amerika) mengenai pengumuman poli: 

tik ketiga negeri itu dt Timur Tengah. 

Suatu statement, sjg memuat 809 kata2 

  

  

atas nama 6, negara Arab 

pertemuan 

dikeluarkan 

jg minggu jl. mengundjungi 

Lembaga Arab, mengemukakan 9 pasal 

dalam djawabannja thd pengumuman 3 
Besar tentang pendjualan alat2 sendjata , 

kepada Israel dan negeri2 Arab lainnja. 

Teks penuh dari djawaban lembaga 

tsb telah disampaikan kepada duta2 'be- 

sar 3 Besar di Kairo hari ini oleh kemen 

terian luar negeri Mesir. (Ant. UP). 

Partai Komunis Nasional 
timbul di Italia. 

Di Milano telah timbul suatu 
Partai Komunis anti-Kominform ' 
jang telah disusun dengan bantu 
an moreel ataupun materieel oleh 
Komunis Jugoslavia dibawah Ti- 
to. : 

Partai Komunis Nasional tadi 
telah didirikan setjara terangZan 
tetapi dalam pada itu tidak dike 
tahui siapa2 pemimpin2nja, dan 
djuga tidak ada maklumat resmi 
tentang dasar2 gerakan baru ta- 
di. 

Akan tetapi, 2 bulan jang lalu 
seorang bangsa Jugoslavia berna 
ma Sergio Seferov telah mengun 
djungi Milano, Florence dan Ve 
nezia.& 

Ketika itu dikabarkan bahwa 
ia mewakili pemerintah Jugosla- 
via, tetapi kabar tadi disangkal 
oleh kantor berita Jugoslavia :,Tja 
njug”. 

Ketika pembukaan markasbe- 
sar partai baru tadi di Milano pa 
da hari Selasa, disana disediakan 
sedjumlah besar surat2 seleba- 
ran dan buku2 jang diterbitkan 

“di Zagreb (Jugoslavia) dan di 
Fiume (djuga di Jugoslavia). 

Didirikannja partai baru ini 
adalah bukti jg. njata jg. pertama 
kali tentang betapa meluasnja su 
dah Titoisme di Italia. Ant-UP. 

  

DJ UMAT 23 JUNI 1950. 

MENTERI. PERTAHANAN KE 

5 “" SURABAJA. 

Dari kalangan jg mengetahui 

didapat keterangan, bahwa Men- 

teri Pertahanan Hamengku Bu- 

wono IX hari Kemis ini akan ke 

Surabaja untuk penjelesaian so- 

apa. Timur. Ant. 
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KONGRES PERGURUAN 

  

kah DINIJAH 

“Dari pengurus Perguruan Dini- 

jah Padang Pandjang diperoleh 
keterangan, bahwa pada tanggal 
23-26 Djuli 1950 akan diadakan 
kongres perguruan2 Dinijah se 

jang akan dihadiri 
oleh segenap murid2 dan bekas 
murid, jang sekarang bertebaran 
diseluruh kepulauan Nusantara 
dan Mafaja. 
Tempat kongres di Padang Pan 

djang» dan jang penting untuk 

dadakan antara lain soal 
mendirikan organisasi gabungan 
Perguruan Dinijah se indonesia 
serta murid dan bekas2 muridnja 
dan soal2 jg. langsung berhu- 
bungan dengan pendidikan dan 
pengadjaran dimasa depan. Ant 

DROOGDOK DAN GASBIP 
BERGOLAK 

Thomatala, ketua S.B. Droog- 

dok Surabaja jang mempunjai 
Ik 2.000 orang anggauta mene- 
rangkan - bahwa S.B. “ Droogdok 
mengirimkan protes keras kepa- 
da pihak madjikan, berhubung 
dengan "akan diberhentikannja 
38 orang pekerdja. Menurut ka- 
-bar jang terdengar pemberhenti- 
an itu adalah permulaan dari 
pemberhentian2 jang akan diada 
kan seterusnja, sehingga menge- 

nai 400 orang. 
Alasan2 jang dikemukakan pi- 

hak madjikan mengenai pember- 
hentian itu, ialah karena keku- 
rangan pekerdjaan jang menurut 

. Thomatala oleh pemerintah telah 
dibantah. Lagi pula dengan be- 
kerdjanja 38 orang jang akan di- 

berhentikan itu, belum lagi meru 

gikan perusahaan, demikian pen- 
dapat pihak buruh. Oleh karena 
pemberhentian itu akan didja- 
lankan mulai tanggal 23-6 maka 
sebelum itu pihak buruh adakan 
-usaha pembitjaraan dengan ma- 
djikan agar meurungkan pember 
hentian-itu. 

Seterusnja dapat dikabarkan 
pula, bahwa Gasbip (Gabungan 

Sarekat Buruh Industri-Partike- 
lir) di Surabaja jang beranggauta . 
Ik 16.000 orang membitjarakan 
soal2 pemberhentian jang dilaku 

kan oleh pihak madjikan kepada 
sarekat buruh industri. Ant 

15 GERBONG KERETA API 
DJATUH 

15 Gerbong kereta api djatuh 
dari relnja dan menjebabkan la 
lu-lintas kereta api tertahan. Pe 
ristiwa ini terdjadi hari Senin 
siang Ik. djam 2 ketika kreta api 
dari Medan menudju Tandjung 
Balai setiba di Batangkuwis entah 
bagaimana telah putus dua. Bagi 
an depan berdjalan terus sedang 
bagian belakang walau telah ter- 
putus mengikuti dari belakang. 

Kepala setasion  Batangku- 
wis melihat hal itu menjuruh ber. 
henti kereta api tsb jang segera 
berhenti. Akibatnja kedua bagian 
itu berlaga satu sama lain dan mey 
njebabkan 15 gerbong bagian he 
lakang djatuh sehingga lalu lin- 
tas kereta api tertahan. 

Kerugian Deli Spoorweg My, 
ditaksir f 100.000,— Ant. 

      

Pada tgl. 19-6-1950 disampaikan oleh Panitia Irian pada P.J.M. Presider sebuah 

tanda peringatan jang berupa bulu burung Tjendrawasih, 

matjam sendjata rakjat Irian. 

Gambar dari kiri kekanan: 
Moh. Jahja, Papare dan Djen Maj. Soehardjo.” 

panah dan beberapa 

  

Inggris tambah! uang : 
  

Dr. Soeparmo, PJ. M. Presiden, Mr. Letuharhari, — “ 

Gambar: Ipphos-Aneta. » 3 
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Utk basini Komunisme di 
Malaya. an 

Menteri daerah kolonial Ingge- 
ris, James Griffits, menerangkan, 
bahwa pemerintah Inggeris ber- 
sedia untuk memberikan bantuan 
keuangan jang lebih landjut ke- 

pada Malaja gung menolongnja 
membasmi pembarontak2 Malaja. 
Ia menerangkan djuga, bahwa pe 
merintah Inggeris sekarang se- 
dang memikirkan djumlah dan 
bentuk bantuan jang akan diberi- 
kan itu. 

Sewaktu memberi laporan ten- 
tang perkundjungannja ke Mala- 
ja baru2 ini, Griffits menerang- 
kan, bahwa untuk melaksanakan 

kampanje pembasmian komunis 

ini adalah kebanjakannja ber- 
sangkut paut dengan melindungi 
penduduk pereman dan memusat- 
kan masjarakat2 jang bertjerai- 
berai itu dibawah pemerintahan 
jang satu. Untuk mendjalankan 
rentjana ini, demikian Griffits me 
ngachiri keterangannja, kira2 300 
opsir polisi-dan sedjumlah opsir2 
pemerintahan akan dilatih di Ing- 
geris dalam beberapa bulan jg. 
akan datang. Ant. U.P. 
t 

  

129.000 DOLLAR UTK. INDONESIA 
Dari Unicef. 

Menurut pengumuman UNICEF (Uni- 

ted Nations International Children Emer- 

zency Fund) hari ini, dari pemberian? 

baru jang dikeluarkan untuk Timur Dja 

uh terdapat djumlah 729.000 utk Indone 

sia jatu: 100.000 dollar “untuk pembe- 

rantasan penjakit anak2, 129.000 dollar 

untuk makaman-tambahan, dan 500.000 

dollar untuk latihan bidan, pemelihara- 

an anak2 dan pesanggrahan2 kesehatan 

anak2. Ant. 

  

BINATANG2 AUSTRALIA UTK RIS. 

Dengan kapal terbang pengangkut-ba- 

rang dari BOAC telah sampai dilapang- 

an terbang Kemajoran sepasang kang- 

guru, sepasang wallabies (kangguru ber 

matjam ketjil) dan enam ekor black 

swans  (sowang hitam) dari Australia. 

Binatang2 tersebut adalah hadiah dari 

Pemerintah Australia kepada Pemerin- 

tah RIS. 

Dilapangan terbang binatang2 tsb. th 
diserahkan oleh Konsul Djenderal Aus- 

tralia, Mr. Eaton, kepada Mr. Tjokro- 

adisumarto jang menerimanja atas nama 

Kementerian Luar Negeri RIS. 

Untuk sementara binatang2 tsb dipeli 

hara oleh Kebun Binatang Raden Saleh 

sambil menunggu tempatnja jang tetap. 

Demikian dikabarkan oleh Kementerian 

Penerangan. Ant. 

1.000 DJEMBATAN TELAH 

DIPERBAIKI 
Menurut keterangan Ir. Karjo- 

manggolo, sae A Djawatan Pe- 

Sepertiga rakjat Tiongkok 
dapat tanoh 

Marsekal Li Chi Shen, dari partai komunis Tiongkok mengumumkan bhw 

Ik. sepertiga seluruh Tiongkok kini mengalami perobahan dalam: agraria — 

jalah membeslah tanah2 milik tuan2 tanah dan mentbagi2kannja kpd kaum tani. 

Lie mengatakan, bahwa daerah ' pero- 

bahan agraria itu meliputi penduduk 

144 djuta djiwa dan dalam musim dingin 

ini akan ditambahkan lagi daerah dgn 

penduduk 100 djuta djiwa lebih. Seluruh 

program untuk pembagian tanah itu 

akam selesai dalam dua setengah atau 

tiga tahun, katanja. 
Semenitara itu Changlan, ketua Lemiba 

ga Demokrasi, mengatakan, bahwa ren- 

tjana pembagian tanah itu merupakan 

tulang punggung dari seluruh sistim ko- 

munis Tiongkok dan merupakan dasar 

dalam usaha rakjat Tiongkok utk mem- 

bentuk perindustrian negara jg modern. 

Menurut undang pembagian tanah RRT 

hanja tanah, binatang ternak, alat2 perta 

nian dan rumah2 dan bahan2 makan jg 

lebih akan dibeslah. Pemerintah malahan 

hendak mengembalikan beberapa tanah 

dan alat2 pertanian agar jg mempunjai 

dapat memulai penghidupan kembali. 

c 

Undang? itu membebaskan petani2 kaja 

dari pembeslahan, asal sadja 

mau menambah hasil2 pertaniannja. 

(Ant. UP). 

mereka 

. 

JORDAN DIRIKAN PABRIK SARI- 
NGAN MINJAK. 

Pemerintah Jordan dgn giat memper- 

imbangkan utk memulai dgn rentijana 

nja mendirikan pabrik saringan minjak 

di daerahnja jg sanggup mengerdjakan 

200.000 ton minjak kasar tiap tahuny de- 
mikian menurut kabar2 dalam pers disi 

ni. Rentjana itu akan memakan 'biaja 

k djuta sterling. 

Menurut rentjana baru itu persediann2 

itu akam diambil dari pipa minjak kepu 

njaan maskapai minjak Arab/Amerika 

jg akan melalui Jordan dari Saudi Ara- 

bia ke Laut Tengah. Kebutuhan minjak 

Jordan sekarang sebanjak 90.000 ton. 

(Amt. Rtr.) 
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kerdjaan Umum dan Perhubung:- 

an diseluruh Djawa Barat, djem- 

batan jang telah diperbaiki ada 
Ik 1.000 djentbatan terhitung ke- 
tjil besar jang letaknja didjalanz 
kabupaten dan propinsi. Satu di- 
antara djembatan jang terbesar 
letaknja didjalan propinsi jang 
belum selesai dibetulkan ialah 
djembatan Dajeuhkolot. Ant. 

MUTASI DIKALANGAN 
TENTARA. 

Dari sumber jg lajak dipertjaja 

,Antara” memperoleh keterang- 
an, bahwa kemungkinan besar 
Let. Kol. : Nasuhi selaku  Briga- 
dier Komandan didaerah Tjiamis 

akan dipindahkan kedaerah Ga- 
rut jang meliputi daerah Sume- 
dang dan Bandung. : 

Let. Kol. Rukman ' Brigadier 
Komandan daerah Tjirebon di- 
pindahkan kedaerah Tjiamis, se- 
dangkan Let. Kol. Daeng Ardiwi- 
nata menggantikan Let. Kol. Ruk 
man didaerah Tjirebon. 

SAMPAI DIMANA RENTJA- 
NA PEMBANGUNAN 

PERUMAHAN ? 
Residen Banjumas pernah te- 

rangkan, telah disediakan uang 
sebanjak f 500.000,— guna peru 
mahan rakjat jang rentjananja 
akan dapat mendirikan:50 buah 
rumah. 

Berita mana sangat mendjadi 
perhatian chalajak, - berhubung 
dengan sukarnja soal perumahan 
dewasa ini. Tetapi hingga kini, 
rentjana itu belum nampak usa- 
ha2 jang njata penglaksanaan- 
nja. 

KITA TERIMA 
Berita Dagang No. I th III, 

madjallah Persatuan Kaum Da- 
gang Indonesia dari Bandjarma- 
sin. 

  

— Kabinet Djepang mel emutuskan akan 

ikut serta dalam pertundjukan interna- 

sional tentang hasil industri di Karachi 
di musim rontok ini. 

— Oleh perdana menteri Sy- 
ria, Nazim Oudsi, telah disampai 
kan djawaban bersama dari ne- 
gara2 Arab kepada wakil2 peme- 
rintah A. Serikat, Inggeris, dan 
Perantjis tentig “ pengumuman 
bersama dari 3 negara A. Serikat, 
Inggeris, dan Perantjis mengenai 
politik mereka thd Asia Tengah." 
ngah.   

  

Anaknja lebih djitu. 9 "3 
Tetangga: Hai anakmu lempar aku dgn Tg 

batu! 

Ajah: Jang kena apanja? 
Tetangga: Untung tidak kena ......... 
Ajah: Kalau begitu, bukan anak : 

saja! Be 

(Endrasanjoto). 
t 1 8 

“Tidak bisa ketawa, 3 
Sutomo: Hari ini kenapa kau mererigut 

sadja? Kan biasanja selalu 9 
gembira! 

Diman: K.R. tidak muat lelutjon, aku 
tidak bisa ketawa! 

8 (Poniman, Magelang), 

  

Untuk melantjarkan djalan pekerdjaan, 
semua lelutjon supaja dialamatkan kpd 
Redaksi dgn disebutkan LELUTJON, 

Jang 8elum ambil hadiah harap datang 
dikantor untuk menerima uangnja, Buat Si 
luar kota Jogja, hadiah dikirim dengan 
poswesel, 

  

  


