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Perang aa 
Perang dingin di Asia  nam- 

paknja tambah ramai achir2 ini. 
Seperti diketahui, jendral Mc 

Arthur telah mei kita la- 
rangan terhadap komunis 
di Djepang. Suatu Mad ka jang 
tentu sadja tidak menjenangkan 
Rusia, malah dipandang sebagai 
suatu serangan. 3 

Terhadap tindakan itu Rusia 
telah menjatakan protes. 

Tiba2 kemarin dulu pukul 4 
pagi Korea-Utara telah menjata- 
kan perang terhadap Korea-Sela 
tan, sedang tentaranja sudah ber 
gerak melanggar perbatasan an- 
tara kedua negara itu. 

Dan bersamaan waktunja de- 
ngan itu pula Rusia telah mema 
djukan tuntutan agar Mac Ar- 
thur menindjau kembali tindakan 
nja terhadap partai komunis di 
Djepang. 

Ditindjau dlm hubungan - pe- 
rang dingin jg sedang terdjadi di 
seluruh Asia ini, bolehlah di- 
pastikan, sikap Mac Arthur ter- 
hadap partai ' komunis di Dje- 
pang, protes serta tuntutan Ru- 
sia, dan pernjataan perang ser 
& serangan Korea-Utara.terha- 
Dau aanna ada sang 

autnja jg ag dgn jang lain 

nisme di Djepang. sullah te- 
ang, Mac Arthur bermaksud 

ak mendjadikan Djepang su 
atu perbentengan bagi USA un- 
tuk menghadapi Rusia. 

Kepentingan perbentengan - se 
matjam itu tambah besar  seka- 
rang, dimana Chiang Kai Shek 
sudah terlempar dari tanah pasar 
benua Asia. 

e 
tk 

Dilain pihak Rusia pun ingin 
dibenua Asia tidak ada lagi ' pe- 
ngaruh USA. Satu-satunja per 
bentengan USA jang masih ada 
ialah Korea-Selatan dibawah pre 
siden Singman Rhee. Tetapi su- 
atu perbentengan jang sudah ti- 
dak diperkuat lagi oleh tentara 
USA, walaupun  persendjataan 
tentera Singman Rhee boleh di- 
pastikan adalah bantuan da 
ri USA. 

Berhubung dengan itu, boleh- 
lah dikira-kirakan, — dibelakang 
tindakan permusuhan Korga-Uta 
ra terhadap Korea-Selatan itu 
ada berdiri pengaruh Rusia, 
lam hal ini tentu Rusia tidak da- 
pat terang-terangan membantu 
Korea-Utara, melainkan lebih 
suka berdiri dibelakang, sambil 
membiarkan gerakan Korea- 
Utara itu suatu tindakan jang 
berdasarkan aliran kebangsaan 
jang menghendaki satu nega- 
ra Korea. 

Berhubung dinghn 
bolehlah diduga, USA pun tidak 
akan bersedia membantu  Ko- 
rea-Selatan dgn terang-terangan 
pula, melainkan hanja akan da- 
pat membantu dgn setjara ille- 
gaal. - 

peperangan jang sudah berkobai 
di Korea itu keluar naapakan 
sebagai suatu perang sau 

3g, Rusia melawan USA. 

Dgn. tindakannja melarang ko- 

itu pula,. 
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  Mean angan 

3 

ke Selatan 
Republik Korea Utara jang berhaluan Komunis dengan resmi 

telah menjatakan perang kepada Republik Korea Selatan, negara 

mana seperti diketahui telah terbentuk dengan sokongan dari fi- 

hak Amerika Serikat. Demikian radio Korea Utara 

    

      

   

    

jang. 

— Sementara itu, U. P. memberita 
hukan lebih djauh, bahwa pasu- 

kan2 Korea - Utara telah meliwa- 
ti tapal batas dan mereka itu te- 
lah menjeragg angkatan perang 
Korea - Selafan dengan meriam2, 
mortier2 danf tank2. Pasukan ko- 
munis telah merebut kota Kao- 
song, 40 kmj, sebelah barat laut 
Seoul, jaitu fempat markas besar 
divisi I tentara Korea Selatan. 
Djuga diberitakan, bahwa pasu- 
kan2 Korea utara jang mendarat 
dengan 20 kapal2 ketjil di "sela- 
tan Kangnung telah dapat memo 
tong” djalan: raja disepandjang 
pantai timur. 

& 

Berkeraan dengan itu selan- 
djutnja UP mengadakan dari 
Washington, bahwa Duta Besar 
Korea Selatan telah mengadakan 
konperensi dengan kalangan mi- 
liter A.S. Oleh Duta itu dinjata- 
kan, bahwa gerakan serangan jg 
dilakukan oleh kaum Komunis 
Korea Utara itu adalah petun- 
djuk2 Rusia. 
Sementara itu dikabarkan, bah 

wa menurut kalangan militer, A. 
Serikat tidak .akan tjampur  ta- 
ngan dalam soal ini. Beberapa pe 
sawat terbang tentara Korea Uta 

ra kemarin telah berputar2  di- 
atas kota Seoul dengan tidak men 
djatuhkan bom. Diduga pesawat2 
itu kini baru mengadakan penin- 
djauan sadja. Gerakan serangan 
ini dimulai kemarin pagi ' djam 
4.00 oleh 1 regiment. Dikatakan, 
bahwa peristiwa ini oleh rakjat 
Korea Selatan di sambut dengan 
tenang dan tenteram, meskipun 
kalangan militer itu mengakui, 
bahwa daerah ini tidak akan da 
pat dipertahankan lagi. 

Kini di Korea Selatan ada 500 
orang militer Asing. Kepada pe- 
gawai2 Asing diserahkan, supa- 
ja djangan mengadakan perdjala 
nan jang djauh dari tempat kedu 

Xx dukannja. 

DK. supaja benang 
Da- W Berkenaan dengan pernjataan 

perang Korea Utara kepada Ko- 
rea Selatan itu, maka pemerintah 
Amerika telah mengusulkan supa 
ja DK hari ini djuga mengada- 
kan sidang. 

Rusia tuntut Mac Asian 
Selandjutnja UP dari Seoul me 

ngabarkan, bahwa pemerintah So 
vjet Rusia telah memadjukan tun 
tutan kepada Djendral Mac Ar- 
thur, supaja menindjau kembali 
tindakan2nja terutama terhadap 
kaum Komunis di Djepang. RD. “ 

  

KEMBALI KEMASJARAKAT 
Dalam pertjakapan Let. ' Kol. 

Sutoko Kepala Staf — Teritorial 
Djawa Barat menerangkan, bah- 
wa sedjumlah 4.000 

“TNI di Djawa Barat akan dide- 
« mobilisasi jang nanti 

ara, 2 
da hakekatnja jang berperang 

anggota 

dikembali- 
kan kemasjarakat. Diantara me- 

dakah kemungkinan perang reka sudah ada jang kembali da 
lai dingin ini dalam waktu jang ti- 

dak lama akan mendjelma djadi 
perang jang sebenarnja dgn tia- 
da tedeng aling-aling lagi? 
MEA bergantung kepa 

anjak hal. Dan pasti tidak 
sa dipandang lepas daripada 
edjadian2 di Djerman jang se- 

ang pun sudah merupakan me           

   m lapangan pertanian, perdaga 
ngan, dikalangan pemerintah si- 
pil dll. 

Diantara TNI jang didemobili 
sasi itu terdapat di Banten ber-, 
djumlah 1177 orang jang telah 
mendirikan pula Persatuan Be- 
kas Tentara. Mereka ini telah 

herha sil mengumpulkan uang se- 
Ik f 250.000,—, uang ma 
dari belandja mereka 

5 n Et 
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NEW MELEPASKAN HUBU- 

NGAN DGN, KUO MIN TANG. 

Meskipun pemerintah Kuo Min 

Tang dengan pengakuan R: R. T. 

terhadap RIS, sudah tidak mem- 

punjai wakil lagi di Indonesia, be 

kas wakil Kepeul. Tiongkok nasio 

n New Suh 

inggal di 

ta ini. " Sa 

Kepada Wartawan ,,Kedatila 
Rakjat” jang berhubung deng 
itu memerlukan menemui dia, “ 

  

nalis, di Jogia « 

Chun masih terus 

wan New Suh Chun mengatakan 33 
bahwa setelah hubungan Kuomin 
tang — Indonesia putus oleh pe- 
merintahnja ia diperbolehkan me 
milih untuk tinggal di Indonesia 
atau kembali ke Tiongkok. 

la elah memilih jang pertama. 
sekarang ia tidak mempunjai 
igan lagi dengan pemerin- 

tah Kuomintang. 
sI have no connections any 

more with the Kuomintang govern 
ment”, demikian New. ,,Dan buat 

sementara saja telah melepaskan 
lapangan diplomatik. Tapi kalau 
sudah ada pertukaran wakil anta- 
ra RIS dan RRT sudah tentu saja 
harus memberi keterangan seper- 
lunja.” 

   

Selandjutnja New mengatakan 
bahwa tergantung kepada dirinja 
sendiri apakah ia akan mengga- 
bungkan diri pada perwakilan R. 
R. T. di Indonesia nanti. 

Ditanja mengapa ia memilih 
Jogja sebagai tempat tinggalnja 
New mengatakan bahwa Jogja 
adalah kota jang paling aman di 
Republik. New Suh Chun seka- 
rang mendjadi orang dagang. 

ko-. 3 

“polisi di 

— se mannan 

saudara di Korea 
ra menjerbu 

  

Bekas pasukan Anti Azis 
— dan Dr. Mansur 
Waktu “ditanjakan tentang keadaan 

sepasukan bekas anak buah pemberon- 

tak Andi Abdul Azis jg hingga sekarang 

mendapat latihan di Magelang, fihak 

Brigade commandant di Kedu maupun 

Commandant Depot-bataljon jg bersang 

kutan menerangkan pada wartawan Ke- 

daulatan Rakjat, bahwa berdasarkan pe 

meriksaan sehari2, maka mereka me- 

nundjukkan sikap jg baik dan disipli- 

nair dlm mengikuti segala latihan jang 

diberikan pada mereka, baik mengenai 

djasmani maupun latihan rochami. 

Sikap ragu2 terhadap sepasukan tsb. 

jang terdiri Ik. sedjumlah 120 anak buah 

pda waktu mereka mengindjak buat 

pertama kalinja dikota Magelang, sedjak 

beberapa waktu jl. tidak ada alasan lagi 

mengatur pendjagaan “itu lebih landjut. 

Mereka sekarang bergerak dengan bebas 

   

    

m kota. 

ommandant depot 'bataljon  mene- 

ikan, bahwa anak buah A. Azis itu 

diharapkan dalam wi: aktu jg. singkat ini 

akan mendapat tugas buat kepentingan 

bataljon seperti mendjaga dsb. jg sudah 

tentr dalam waktu jg singkat mereka 

ah akan memulai memegang senapan. 

ebih landjut dapat dikabarkan, bah- 

be as pasukan dari Sumatra- Timur 

berittik oleh Dr. Mansur dari Ne- 

| Sumatra Timur jg kini ada lebih 

sedjumlah 1 bataljon berada di 

  

   

   

    

     

   
      

      

Kedu menurut brigade comman- 

pat bekerdja pula dengan 

teratur sebagai anggauta APRIS. 

baik 

  

KORRUPTEUR DITANGKAP. 
Berhubung telah kedapatan 

i2 jang njata, oleh — pihak 
g. Karang kini dilaku- 

ipenangkapan atas diri Kepa- 
la Djabatan Penerangan R. 1. 
Daerah Lampung, Imam Muha- 
djir pada tgl. 14 Juni j. 1. Tudu- 
han didjatuhkan padanja mengge 

lapkan gadji untuk para pegawai 
sebanjak f 20.000. Selain dari 
pada itu rupa2 barang disribusi, 
seperti ban-sepeda, dll.  Djuga 
tersangkut dalam perkara pembe 

han lada. 
Sihubung k: jadian ini tal. 

16 Juni jl. act. Residen Lampung, 
Ms. Gele Harun telah mengun. 
djungi Kantor Penerangan Lam- 
pLrg memberi perjelasan kepa- 
da para pegawa: :lisana sekitar 
berstiwa itu. Selais dari pada 
itu beliau menundjuk orang un- 
tuk menggantikan pimpinan Pe- 
nerangan didaerah tsb., dernikian 
tvj's wartawan ”KR” dari Pa- 
Imbang. 

    

  

Rakjat didaerah D.I. hampir 
ta tahan 

Dari tjatatan Wiria, seorang teman Wali Alfatah jang ikut masuk daerah 

D.I. dipegunungan Tjakrabuana, dapat dituturkan sedikit tentang keadaan jang 
. 

dikuasai D.I. tsb sbb.: 

« Pendjagaan berupa pos terdapat dik 

berapa tempat, tetapi senantiasa dipin- 

dah2kan karena sering mendapat serang 

an dari pasukan2 TNI. Pada umumnya 

serangan2 TNI hanja dilawan dengan 

sembunji atau lari, bahkan pernah ter- 

djadi karena terlalu lama harus bersem- 

bunji beberapa orang D.I. mati kelapa- 

ran, 
Wali Alfatah sendiri ditahan disebuah 

pos jang mula2 mendapat perlakuan 

tidak baik tapi kemudian berubah. Ia- 

pun mengalami beberapa kali harus pin- 

dah ketempat2 jang lebih atas, berhu- 

bung dengan serangan TNI. 

Dengan Kartosuwirjo Wali Alfatah 

tidak pernah berdjumpa, meskipun ja 

pernah menerima kabar dari penduduk, 

bahwa Kartosuwirjo bersama Oni (dise- 

but panglima D.I.) sudah bermaksud 

mendjumpai Wali Alfatah dan akan di- 

iringi oleh 1500 orang. Menurut ketera- 

ngan jang disampaikan kepada Wali Al- 

- fatah pada waktu itu, Kartosuwirjo be- 

rada kira2 dua km lebih tinggi dari pada 

tempat Wali Alfatah. Menurut keterang 

an itu, ia tidak sakit. Apa sebabnja per- 
terdjadi. 

tidak 
djumpaan itu tidak sampai 

Wiria (pengantar Wali Alfatah) 

mengetahui dijelas, 

Rakjat jang pernah berdjumpa dan 

dibawa bitjara oleh Wali Allfatah dikata 

“Da. dan ingin melepaskan dirinja. Ini 

    
, kan sudah tidak sanggup lagi mengikuti £ 

beberapa orang TNI mau pulang, kira2 

400 orang turut pula turun dari gunung. 

Ant. 

AKIBAT KURANG RUMAH. 

Sumber jang lajak dipertjaja mene- 

rangkan, bahwa kini di Purwokerto ter 

dapat djawatan2 jang ada dalam pertim 

bangan untuk dipindahkan ke Banjumas. 

Hal tsb disebabkan karena kekurangan 

perumahan di Purwokerto. 

Lebih landjut didapat keterangan, 

bahwa beberapa sekolah mungkin sekali 

akan dipindahkan ke Banjumas, antara 

lain Sekolah2 Guru Tjilatjap dan Purbo 

lingga. » 

KORBAN PELURU. 
Selasa, 20 Djuni jtl djam 12.30 

dalam ruangan perdjudian di Pa 
sar Malam di Purwokerto, telah 

terdjadi suatu peristiwa jang 
menjedihkan 2 orang perang 
mendjadi korban. 

Kabarnja salah seorang tentara 
pendjaga pasar malam tsb. sen- 
djatanja telah lepas djatuh dari 
tali pundaknja, sendjata jg. ,.gela 
den” itu meletus. Peluru menem 
bus tubuhnja seorang. perem- 

a—wdengan  anaknja jang 
Tanpa: Kedua 3          

Gempa bumi jg serai pada tg. 19 malam il. terutama di Djawa Timur me- 

nimbulkan kerusakar? agak hebat. Pada gambar diatas nampak beberapa rumah 

di Surabaja hantjur, mendjadi puing. (Aneta). 

  

PM Hatta Jakin : 2 

Kongres Rakjat Sum. Timur 
pergunakan pikiran sehat. 

,Soal Sumatra Timur adalah sangat sulit dan berbelit2, ma- 
ka dalam menjelesaikannja haruslah dengan djalan kebidjaksana- 
an dan sonder sentimenten. Dan saja jakin, bahwa kongres rak- 

jat Sumatra Timur akan mempergunakan pikiran sehat sebelum 

mean tkan dan menetapkan mosi tidak pertjaja kepada saja”, de 
mikian PM Moh Hatta dalam interview dengan wartawan Radio 
Nasional Indonesia mengenai utjapan Hatta sendiri, bahwa 'ia . 
akan mengundurkan diri dari pemerintahan bila ada mosi terse- 
but dari Kongres Rakjat Sumatra Timur, 

Pula dikatakan, bahwa suara 
10 dari 27 wakil belumlah diang 
gap sebagai putusan dalam kong 
res rakjat di Sumatra Timur itu. 
Dan memang saja lebih baik me 
ngundurkan dari kedudukan sa-: 
ja sebagai PM, daripada dipaksa 
untuk membatalkan utjapan saja 
tersebut, hingga maksud kongres 
rakjat tersebut tertjapai, daa 
an Hatta. 

4.000 barisan penyawal 
dibelakang NST ! 

Kaum pengusul mosi dalam 
kongres rakjat djuga harus me- 
ngetahui, bahwa pengikut NST 
adalah barisan pengawal seba- 
njak 4.000.0rang jang sedjak pe- 
merintahan Belanda sudah diben 
tuk, dan anggota2nja adalah ter 
diri daripada anak2 atau keluar- 
ga2 kaum radja dan orang bang- 
sawan Sumatra jang waktu revo 

lusi sosial mendjadi korban. Me- 
reka ini dapat dikatakan masih 
mempunjai dendam hati terhadap 
,,kaum sosialisten” waktu itu. Ka 
lau merdeka akan dipaksa untuk 
tunduk pada putusan kongres 
rakjat itu, maka mereka merasa 
lebih baik hantjur dengan negara 
bagiannja. 

Pemerintah Republik Indone- 
sia sendiri tak mau mendesak un 
tuk meleburkan NST dalam Re- 
publik sebelum negara kesatuan 
terbentuk, dan putusan persetu- 
djuan antara RIS dan Republik 
Indonesia adalah jang sebaik2- 
nja. Demikian Hatta. 

TNI tentu pegang disi- 
pliner : 

Dalam padastu didaerah Su- 
matra Timur sekarang sudah ba- 
njak ditempatkan TNI, jg akan 
mendjaga segala kemungkinan jg 
timbul disana. Tetapi mereka 
pun akan memegang teguh pada 
disiplin militer. Mereka djuga ja 
kin, bahwa pada suatu waktu 
NST akan dapat lebur sendiri da 
lam negara kesatuan Indonesia. 
Maka, buat apakah mereka ha- 
rus bertjetjok dengan kawannja 
sendiri, kalau dapat diselesaikan 
dengan setjara jang sebaik2nja? 
demikian tanja Hatta. 

Usaha madjukan per: 
kembangan pers: 

Indonesia. s 
Panitia Pers mengumumkan tentang 

perhatian chusus panitia tsb selama 3 

bulan melakukan tugas sbb.: 

Salah satu soal jang chusus mendjadi 

tudjuan perhatian Panitia Pers selama 

tiga bulan melakukan tugasnja adalah 

soal keadaan sebagian terbesar pers In- 

donesia, jang berkedudukan tergantung 

dalam lapangan bedrijfsteknis. Biasanja 

pertjetakan2 di Indonesia ada dalam 

tangan pihak bukan Indonesia, kebanja - 

kan asing. Karena “itu perkembangan 

pers Indonesia jang harusnja sehat dan 

kuat, mendapat rintangan, Hal ini pada 

umumnja sudah tidak boleh terdjadi 

ada masa se ini 

  

      
& gp ag 

an demikian tidak 'boleh dibiarkan. 

Pada keadaan umumnja dilapangan 

pertjetakan di Indonesia, menurut lapu 

ran? ahli, tampaklah kekurangan besar. 

Lepas dari tergantungnja keadaan pers 

Indonesia dalam lapangan bedrijfsitek- 

nis, kekurangan ini harus ditjukupi dim 

djangka jang singkat. Maka dari itu me 

nurut pertimbangan Panitia Pers, djika 23 

industri pertjetakan diperluas, dengan 

sendirinja kepentingan perusahaan2 su- 

rat kabar Indonesia akan langsung diper 
. hatikan, sehingga keadaan tergantung ta- 

di setjepat mungkin akan lenjap. Ini 

adalah pedoman pertama bagi Panitia 

Pers dalam usahanja mentjari pemetja- 

han soal. 

Dalam keadaan keuangan dan finansi- 

ee-ekonomi sekarang ini lebih banjak-, 

lah badan2 pemerintah jang berkewadji- 

ban mengurus soal tersangkut itu dari 

pada halnja dizaman normal. Untuk 

mentjegah kelambatan jang diduga akan 

Pers timbul karenanja, maka Panitia 

| dengan perembukan pihak Penerangan 

dan Kemakmuran sebagai kementerian2 

jang paling dekat tersangkut, telah me- 

ngeluarkan undangan kepada semua pi- 

hak badan pemerintah jang herkepen- 

tingan, untuk menetapkan dalam perem 

bukan inter-departementaal jg bersifat 

informil apa jang kiranja dapat diudjud 

kan dilapangan Pa 

Hari belakangan pertimbangan ini 

telah diadjukan dengan resmi sebagai 

usul kepada Menteri Penerangan, 'jang 

sekarang sedang dipeladjari pada kemen 

teriannja. Dengan 

pihak jang berkepentingan adalah tem- 

patnja berharap bahwa tidak lama tagi 

mula2 akan diambil sebuah keputusan 

kementerian, Jalu sebuah keputusan pe- 
merintah, Ant. " 

BETJAK DIBITJARAKAN. 
Enam orang dari kementerian 

perburuhan dlm penjelidikan ten- 
tang betjak baru2 ini mengada- 
kan pertemuan di Tjirebon  de- 
ngan wakil2 partai, pengusaha 
dan pengendara (3 an Ant. , 

Tjotjokkenlah! 
HASIL PENARIKAN UNDIAN | 

BARANG NEGARA. 

Hadiah Radio Philips- 
BX 376 A. 

13406 34470 44881 60786 
13646 35984 48241 63278 
21821 42188 53100 65537 
31751 43525 53850 70088 
32965 43698 - 56114 71276 

Hadiah Sepeda : 
10220 22372 36076 55150 
10630 “23213. 37117 55638 
10904 26616 " 37258 58759 
10970 26818 39916 G174I” 
11479 27016. 40248 63480 
12448 27883: 42728 66744 
13026 28992 43649 67286 
13395 31260 43994 6833& 
13411 - 33811 46924 68499 
16453 34741 49254 70051 
118032 34797 50261 74293 
19962 34966 53123 75839         

..79205 

turut membantunja 
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ada tg 306 jad ini di Djakarta wp 

      

   
intah2 RIS dan RI untuk membitjar ka be 

ng -— 4 1 x - 3 sg TAN 2 T 

v1. S. 2: RI. Ea 

di an konperensi diantara Peme- 

jang belum selesai didalam Kon 

— perensi RIS—RI jang pertama pada tg 19-5 3 mengenai pembentukan Negara 

    

   

    
   

  

   
    
   

  

    
   

   
    

   

  

     

  

    
   

    

    
   

  

   

    

    
   
   
   

  

    

    

    

    

   
    

  

   

    

     
    
   

  

   

   
    
         

   

    

              

   
    

    
   

   
   

   

    

   

     
   

  

    

   
    
   

   

    

   
    
   

   

  

   

   

     

   

  

    

  

   
    
   
   

  

Negara Kesatuan 

Hatta, dari pihak RI akan 

| teri Kehakiman Abd. Gaffar Pringgodig- 
— do, Meriteri Pendidikan Mangunsarkor 

an Menteri Perdagangan Manu. Ment 
mana jangjakan hadir dari pihak RIS 

h belum ditetapkan oleh PI 

| Dari keterangan? pihak ja 
hui ini: eterusnja ternjatalah, 2 

be 

  

nd esia itu, jaitu apakah kementeri- 

ta Tg 21-6-di Manan dina 

| ma dari Komandan2 Polisi Mili- 
ter diseluruh Indonesia — untuk 

—. membitjarakan berbagai masalah 
“jang mendjadi tugas kewadjiban 
“mereka dalam usaha ikut membi- 

— na negara dan masjarakat baru 
- ini. Pimpinan konperensi  dipe- 
gang oleh Corps Komandan Let. 

AA Kak Meokoginta Uu 3 
(5 Tg 27-29 Djuli 1950 Serikat 

  

. ' Buruh Daerah Autonoom . akan 
mengadakan kongres jang kedua 

—. di Jogja. 
Sab Untu! « 'melaksanakan silat 
satu keputusan ,,Kongres Musli- 

| min Indonesia” pada bulan De- 

      

    

  

   

    
    

      

— Djakarta, akan : 
— 1Jambore,Besar Pandi 

Juruh Indonesia”, nanti 
20 — 22 September 1950 

- tempat di Surabaja 
"3 

23 Peba & GEA 

His — Dengan djala 
gembok pintu beberapa 

“telah berhasil memasuki gudang- 
a Perusahaan dagang ,,Kali- 
ntan” di Semarang dan meng- 

dol beberapa bal kain putih, 

ine dil seharga f 19.000, —: 

' Kabarnja mereka datang de- 

“ngan membawa sebuah truck. | 

5 Gudang Mirandolle Sema- 

rang mengalami pembobolan de 

“ngan menanggung kerugian seba 
“injak f 20.000,— berupa kain, 

“band dll. Ini adalah jang keseki- 

an kali gudang itu dikundjungi 

maling tetapi dengan tidak keru- 

    

  

sebanjak itu. an 

—— Tuntutan buruh perusahaan 

—- bus Kediri ,,0ost Java Verkeers 

' Mij” telah berhasil dengan didja- 
ikannja Undang2 Kerdja me- 

— ngenai djam bekerdja dan uang 

lembur. 

—.— Kini oleh CHTH telah di- 

mulai pemindahan djenazah2 

'sdr2 Tionghoa jang terlibat da- 

'lam perang kolonialjl dari selu- 

“ruh daerah Surakarta jang ber- 

' djumlah 216 djenazah, kemakam 
G3 4 » 

— Tionsroa di Solo. 

|— Siling Dewan Haminte — Menado 

19 Dj :3i dengan suara bulat telah me 

| ngambil :-osi supaja status Haminte Me 

do diten.-patkan langsung dibawah pe 

E ng wasan propinsi Indonesia Timur, ke 

dudukan dibawah daerah Minahasa tak 

memuaskan dan terasa merintangi  per- 

& kembangan Haminte. 

  

   

      

     

   
   
    

   

    

   

    

   
   

  

   

      

   

    

   

  

          
      

  

   

aa Antara” “Semarang mendapat kabar 

| bahwa pada 1g. 17-8 jid Serikat Buruh. 

“Radio diseluruh Indoresia akan menga- 

dakan kongresnja di Semarang untuk 
hari Jamanj:.     

1. 

KAN 

takan bahwa tak perlu se 
  

  

ang mesti du 

ensi Tni, jang akan dipimpin : 

oleh Wakil PM Abdulhakim, Men 

..igi mungkin sekali setelah konperensi 

     
    

   

& 

ndonesia jang tidak 
"8 5 ae 

: Kesatuan Indonesia, antara lain soal kedudukan dan djabatan Wakil Presiden : 

ita, demikian keterangan dari pihak jang mengetahui. 2 Pan T 

| an2 jang ada pada RIS sekarang ini 

| akan dilandjutkan selengkapnja atau 
akan diadakan kementerian2 jang baru 
seperti kementerian keamanan dil. Hal2 

RIS—RI jang kedua itulah baru dapat 

| diketahui kepastiannja. — Ant. 

      

Kongres Rakjat Sum. 
ai sekarang sebenarnja belum dper ' “Timur disokong! 

dapat gambaran jang lengkap tentang ea 

“bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Setelah 

1 | ngeluarkan mosi tidak pertjaja terhadap 

200 beleid Hatta mengenai peleburan NST, 

— dapat dikabarkan lagi, bahwa beberapa 

| organisasi menjatakan menjokong mosi 

Setelah padan sekretariat kongres me 

tsb. Amtaranja Dewan Pimpinan Pusat. 

Gerakan Pemuda Rakjat Indonesia di 

' Surabaja telah mengirimkan kawat kepa 

6 “ da badan sekretariat kongres, mengata- 

sungkan konperensi jang perta-" kan menjokong sikap kongres dan meng 
dipertahankan hingga harap sikap i 

. NST digabun an pada RI. 

Jang menjokong mosi itu djuga ada- 

Jah Serikat Buruh Kapal dan Pelabuhan 

“jabang Belawan “dengan 3.000 anggota- 

nja dan PB Serikat Buruh Perkebonan 

serta komisariat Rukun: Tani Indonesia 

Sumatra Timur. j 

: Dalam pada itu GPIT Sumatra Timur 

mengeluarkan statement jang  menjata- 

kan kepertjajaannja kepada Hatta-Halim 

untuk menjepatkan terwudjudnja “Nega- 

ra Kesatuan dan menjokong statement 

politik Masjumi wilajah Sumatra Timur 

baru? ini. — Ant. 

“ 

  

Na 

PENJELENGGARA PANTI PEMUDA. 

“Oleh org. Pemuda di Kendal telah 

dibentuk Panitia Penjelenggara Panti 

Pemuda dengan diketuai oleh saudara 

. Purwadi jang bermaksud mendirikan ge 

| dung buat pertemuan para Pemuda di 

Kendal. Usaha mendapatkan uang, telah 

direntjanakan oleh panitya akan menga 

dakan pasar malam, Toterij, menerima 

sokongan2 dil. IK 

nu 

pengadilan di NST pada umumnj 

kehakiman sesudah tg. 1 Mei 1950 jang 

bedaan pengadilan didalam dan diluar 
penga dilan. bat baik dalam djalannja 

Tawanan politik. 

Tawanan politik hampir semua 

telah dibebaskan ketjuali sedjum 

lah ketjil jg perkaranja akan di 

pertimbangkan. Untuk tawanan 

"politik telah disediakan “badan 

penumpang. Sebagaian besar pe- 

gawai Belanda telah diberhenti- 

kan, jang masih ada adalah pega 

wai2 Belanda jang tidak meme- 

gang djabatan pimpinan. Kerdja 

sama antara NST dan pemerintah 

RIS dalam pemberhentian pega- 

wai Belanda tidak berlaku dengan 

lantjar. 

Adalah kebebasan demokrasi? 

Pada umumnja keamanan, ada 

dan terdjamin- Kerdja sama anta 

ra tentara dan Pemerintah NST 

baik. Dikota Medan pada umum- 

nja ada kebebasan hak2 demokra 

si tapi dikota2 ketjil masih kerap 

kali diadakan rintangan2 atas ke 

bebasan pemakaian hak2 demo- 

krasi. Adanja wakil Pemerintah 

(polisi) dalam wpat2 dirasakan 

sebagai pembatasan atas kebebas 

an itu. Tp 

Swapradja menuntut pengem- 

balian hak kekuasaan jang telah 

holik tidak rebut 
kursi : 

Kana (Oleh korr. KR” Djakarta). 

' Kasimo, ketua Partai Katholik Indonesia pada wartawan ki- 

nengatakan bahwa hingga sekarang partainja belum merun- 

'dingkan siapa dari partainja akan didjadikan wakil duduk da- 

lam kabinet negara kesatuan TI lama lagi di- 
x 

nomi dan tehnis Amerika tak 

eributkan soal sia- usah dikuatirkan akan merugikan 
Indonesia asal sadja kita pandai 

menggunakannja. Ditambahnja 

bahwa kedatangan komisi2 itu . 

sebenarnja adalah , uitvloeisels 
resi- pemberian pindjamah EXIM 

  

         
     
     

       
         

         

      

   
    
   

Bank pada Indonesia. 

  

f 8000,— LEBIH LENJAP. 

| Penrjurian terbesar telah terdjadi di 
1 dirumahnja tm. Philipus pegawai 

gan dijalan membobol 

dapat masuk dan seke 

Sea 

. #KEDAULATAN RAKJAT” 

  

    

pi 
harus dikobar2kan dan terutama 

dipraktekkan! : kr 

Situasi NST sekarang : 
(Oleh korr. »KR” Djakarta). 

# Amelz dan LA. Muis, anggota2 DPR RIS 

engadakan penindjauan di NS 

. ngan ningrat 

  

  

  

Sudah genap satu tahun sedjak 
Republik kenibali di Jogja. Sela- 
ma itu banjak jang sudah diker- 
djakan. Perhubungan lalu lintas 
antara Jogja dengan daerah2 lain 
sudah djalan lagi: Dengan Solo, 
dengan Surabaja, dengan Sema- 
rang dsb. Keadaan dikota Jogja 
djuga sudah baik kembali. Dja- 
lan2 diasphalt, tembok2 dilabur, 
plansun2 penuh dengan" kem- 
bang2 diadakan. Hingga indah 

untuk pandangan mata. Tapi sa- 
“tu hal jang lebih penting sampai 
sekarang belum mendapat perha- 
tian tjukup» “ialah perhubungan 
kereta api Jogja — Kutoardjo ! 
Djembatan diatas kali Bogowon 
to jang putus akibat politik bu- 
mihangus belum djuga dibikin be 

tul. Ada jang bilang tidak ada be 

sinja, atau alat2nja, sampai ba- 

lok (dwarsliggers) pun belum. 
ada ! $ 

Kita mengarti. Segala apa me 
mang kurang. Atau belum a. 
Tapi soalnja sekarang apakah pi- 
hak jang berwadjib sudah berusa 
ha dengan sungguh2 untuk betul 
kan djembatan kereta api itu?'g 

Kita rasa, segala apa mungkin 
dan mudah dikerdjakan asal sa- 
dja segenap perhatian dan tena 
ga ditjurahkan kepada soal per 
betulan djembatan 
tsb. Dizaman Djepang peker 

an2 jg maha sulit bisa dilakukan 

dgn tjepat dan beres. Kini diza- 

man daniai, 

tidak ada peperangan lagi, peker 

djaan pembetulan mestinja bisa 
dilakukan dgn lebih mudah. S6 
nja bukan kurang alat sadja, 

  

   
Bogowo: 

karena toh sudah 

  

   
    
   
    

  

   

  

SEMANGAT  pembanguna 

Dipodiwirje 

# 

“DN 

jang baru2 ini 

T menerangkan bahwa djalannja 

a baik. Perubahan dalam susunan 

akan menghapuskan per- 

kota Medan akan beraki- 

diserahkannja pada NST. Mereka 

menghendaki daerah2 Swapradja 

jang otonom dalam lingkungan 

NST. . 
: DPR tak representatif. 

DPR NST berdasarkan atas per 

wakilan golongan2 penduduk. Di 

tindjau dari sudut manapun dju- 

ga Dewan itu tidak reprensenta- 

tip. Maksud NST untuk mengada 

kan pemilihan umum untuk De- 

wan itu pada umumnja dapat sam 

butan menentang dari pihak rak 

jat, karena rentjana undang2 pe- 

milihan itu mengandung sjarat, 

jang dituduh mempunjai tudjuan 

untuk “ mentjegah aliran2 politik 

tertentu untuk turut serta dalam 

pemilihan itu. ' 
Pemerintah feodallistis 

Pemerintah NST bersifat 

odal oligarchis, karena djabatan2 

tertinggi dan djuga menengah se 

bagian besar dipegang oleh kala 

(tenku). Antara 

rakjat dan pemerintah tak ada 

hubungan. erat karena  pemerin- 

tah tak didukung oleh kemauan 

rakjat banjak. Walaupun tjara2 

dan penglaksanaan pemilihan wa 

kil2 Kongr. Rakjat belum tjukup 

sempurna, Kongres Rakjat dapat 

dikatakan mewakili sebagian he- 

sar penduduk NST (60-709e). 

Permusjawaratan Rakjat ku- 

rang representalip. 

Permusjawaratan “Rakjat jang 

berpendirian mempertahankan 

NST,"baik ditindjau dari tjara 

dan penglaksanaan . pemilihan 

wakil2nja, maupun  banjaknja 

pengikut2nja, rppresentativiteit- 

nja lebih ketjil dari Kongres 

Rakjat. 
Keadaan politik mengenai sta- 

tus NST sungguh sangat tegang, 

sehingga pemetjahannja bukan 

- hanja bersifat politis sadja, tapi 

' djuga psydhologis, sosiologis, dsb. 

Penjelesaian itu hendaknja bersi- 

fat permanent dan overall, demi- 

kian Amelz dan I. A. Muis. 

fe- 

j 

PERAMPOK TERTANGKAP. 
'Aitas kegiatannja Polisi di Kendal, te 

lah, dapat dibekuk batang lehernja salah 

Seorang perampok dari 6 0 h 

    

     
     pakaian 

2g, 

Siauw tentang penjelundupan deviezen. 

dens onti Tionghwa 
Dalam pertjakapan tuan2 Drs. Yap Tiwan Bing dan Siauw Giok Tjan, kes 

Pe 
gang import Tionghoa. 

Kesan tsb diperkuat, bahwa dengan 

adanja ”vrije devizen import” itu impor 

tur2 Tionghoa dapat memperkuat orga- 

nisasi djual-beli mereka, sehingga meru 

n bagi importur2 besar. 

isota2 Parlemen itu selan- 

djumja | serpendapat, bahwa — hendaknja 

soal ini djangan ditindjau dari sudut 

justisionil sadja, tetapi pun dari aspek 

politis-ekonomis, supaja tidak menge- 

ruhkan suasana jang tentunja djuga ti- 

dak diingini oleh pemerintah. j 

Atas pentanjaan apakah soal ini tidal 

akan mereka madjukan setjara resmi, 

didepan Parlemen sebagai anggota dari 

fraksi golongan Tionghoa, mereka mene 

rangkan, bahwa ,,mereka bertindak tidak 

sebagai pembela dari golongan Tiong- 

hoa, tetapi sebagai warga negara Indo- 

nesia” dan belum akan dimadjukan ke- 

pada Parlemen. Ant. 4 

pakan sainga 

Kedua'a 

  

      
      

  

SEKITAR KUNDJUNGAN 
MONONUTU. 

Ke Indonesia Timur. 

Karena kapal ,,Siauw” dari 

KPM jang akan ditiumpangi oleh 

Menteri Mononutu dan Kemente- 

riin Kemakmuran dalam perdja- 

lanan mengelilingi Indonesia Ti- 

mur baru bertolak hari Djum'at 

tg. 30-6  jad., maka rombongan 

tsb. baru berangkat dari Djakarta 

dengan kapal “udara hari Kemis 

pagi tg. 29-6. 
“Dapat diumumkan, bahwa da- 

i Makassar kapal ,,Siauw” akan 

vi 'ke Luwuk, Gorontalo, Pos- 

» Ternate, Taruna, Menado, To- 

li-Toli, Donggala dan kembali ke 

Makassar. 
Dengan kapal itu jang besarnja 

2.500 ton akan diangkut beras dan 

textiel untuk keperluan tani kela 
pa didaerah2 tsb. diatas. 

Menurut kterangan pihak Kem. 

Penerangan RIS, maka tjara pe- 
kerdjaan Kopra Fonds ak: di 
ubah sedemikian rupa 
'betul2 kepentingan tani 
akan diutamakan, spj Kopra- 
Fonds tidak akan mendjadi usaha 
perniagaan Pem. tetapi suatu usa 
ha sosial jang hak hidupnja dida 
sarkan atas kepentingan Pak Ta- 
ni. (Ani.). 

  

   

  

Penggeledahan disekitar 
Bandung 

Dari kalangan jang bertang- 
gung djawab .,Antara” memper- 
oleh keterangan sedjak  permu- 
laan bulan ini sampai sekarang 
masih terus dilakukan penggele- 
dahan disektiar kota Bandung 
dan Tjimahi. Penggeledahan tsb. 
dilakukan oleh CPM dan polisi 
diwaktu malam dan mendjelang 
pagi (dinihari). — Diadakannja 

dua?dnja dari fraksi minoriteit di Parlemen RIS, menerangkan, bahwa tindakan 

pemerintah terhadap peristiwa penjelundupan 

seolah-olah dalam. hal ini ada tendens ,anti Tionghoa” dan tidak bebas dari 

pengaruh importeur-besar Belanda. Karena djustru sampai kini jang dituntut 

oleh pihak Pemerintah hanja pedangang2 Tionghoa, padahal semua kalangan 

dagang tahu, bahwa dgn adanja “vrije devizen import” dulu, kemungkinan utk 

menjelundupkan uang-asing dilakukan oleh semua pedagang, tidak sa j 

devisen menimbulkan ' kesan, 

  

   

  

     

   
    

     

ja peda- 

penggeledahan ini karena banjak 
terdjadi perampokan Sngpono1u 
rian mobil dalam kota dan seki- 

dari  penggeleda- 
dahan tsb ditawan beberapa 
orang, demikian pula beberapa 
putjuk sendjata dapat  dibeslag. 

Kalangan tsb. menerangkan 
selandjutnja, bahwa telah dikete 
mukan pula sebuah bom jang be 
ratnja 10 kg beserta 3 ditonator 
dan 10 houwer peluru karabijn 
ditepi djalan raja dibekas  ru- 
mahnja seorang  KNIL antara 
Bandung—Padalarang pada tg. 
8 Djuni jl. djam 12.30 siang, se- 
hari sebelum datangnja Presiden 
Sukarno beserta rombongannja 
ke Bndung. Sebagaimana dike-- 
tahui rombongan  tsb.. memakai 
kendaraan bermotor dengan me- 
lalui djalan raja tsb. 

Berkat kegiatan “mengadakan 
penggeledahn itu, maka — kea- 
manan kota Bandung dan seki- 
tarnja agak reda dan dapat pu- 
la diperhatikan “dengan diundur- 
'kannja djam malam sampai pu 
kul 2.00 jang berlaku sedjak tg. 
22 Djuni. 

  

tarnja. Hasil 

  

Konservatorium' Kara- 

Panitia 
konservatorium 'karawitan (sema- 

tjam akademi musik Djawa) jang 
diketuai oleh Pangeran Surjoha- 
midjojo telah mengadakan  ra- 
patnja jang terachir. Segala per 

siapan untuk pembukaan konser- 
vatorium ini telah selesai dan ha 

ri Saptu jl panitia akan mengha 
dap Menteri Pendidikan, Kebuda- 

jaan dan Pengadjaran untuk me 

laporkan pekerdjaannja. 
Konservatorium karawitan tsb 

akan dibuka dalam bulan Agus- 
tus jad. di Surakarta. Begrooting. 
untak keperluan itu disediakan 
oleh Kementerian tsb. sebesar 
10.600 rupiah. Lama peladjaran 
dalam konservatorium itu 3 tahun 
dan peladjaran dibagi mendjadi 

2 basian. Bagian pertama meng 
utamakan teknik dari pada theori 
dan bagian ini diperuntukkan ba- 

gi mereka jang telah mempunjai 
ketjakapan memukul gamelan. 

: Bagian kedua ialah untuk pela 
djar2 jg baru beladjar memukul 
gamelan. 

Lebih landjut dapat dikabar- 
kan, bahwa Kementerian Pendidi 

kan, Pengadjaran dan Kebudaja: 
an merentjanakan pula membuka 

konservatorium seni musik ber- 

tempat di Jogja. Ant. 
  

F 30.000.000 utk perindus- 
@. 8 

trian Ketjil : 
Dari sumber jang lajak dipertjaja didapat keterangan, bahwa 

Kementerian Perdagangan dan Perindustrian R. I. telah menje- 
tudjui sebuah rentjana pemberian kredit kepada industri2 ketjil 
dengan maksud supaja rakjat dapat membangunkan kembali pe- 
rusahannja jang menghasilkan bahan2 pokok buat keperluan hidup 
sehari2. Lain dari itu kepada perusahaan2 jang memberikan ha- 
sapan baik akan diberikan barttuan sepenuhnja. 

Menurut keterangan itu, Peme- 
rintah Republik Indonesia buat 
tahun ini telah menjediakan un- 
tuk “keperluan tsb.  sebanjak 
£, 30.000.000. Pemberian kredit 
itu akan dibagi sbb. : 

Sedjumlah f. 25.000.000 akan 
diberikan kepada  pengusaha2 
industri ketjil, dan 5.000.000 Ia- 
gi akan diberikan kepada pengu-' 
saha barang2 keradjinan. Buat 
masing2 propinsi berapa djum- 
lahnja akan ditetapkan lebih 
landjut. Pemberian kredit akan di 
atur oleh Bank Negara atau Bank 
Rakjat. 

Pengawasan kredit akan diatur 
oleh Inspektur Djawatan Perin- 
dustrian didaerahnja masing2, se- 
dangkan dipusat akan didirikan 
komisi tetap jang terdiri dari ke- 
pala Djawatan Perindustrian, Ko 
perasi, Kementerian Dalam Ne- 
geri, Kementerian Keuangan, Di- 
rektur Bank Negara, Direktur 

Bank Rakjat dan seorang dari 
kalangan , industri ketjil jang 
ditundjuk oleh Menteri Perdaga- 
ngan dan Perindustrian. 

. Selandjutnja dikab    

  

rasanja kebutuhan akan kredit 
itu bulan ini djuga akan diberi- 
kan kesempatan kepada pengusa- 
ha2 jang tersebut tadi. Ant. 

Bataljon Dani dipindah 
Surabaja : 

Tgl. 19 Juni j.l., telah berto- 
“lak dengan kapal ,,Waiwerang” 
dari pelabuhan Kertapati Palem- 
bang, Bataljon 22 Brigade. Suma 
tera Selatan jang dipimpin oleh 
Kapten Dani, menudju posnja jg. 
baru di Surabaja. Sebelum  tu- 
run kekapal, lebih dulu diadakan 
ri oleh Kepala Staf Brigade Su- 

   
   

matera, Selatan, Let. Kol. Dr. 
Ibnu Sutowo sebagai wakil Ko- 

' mandan Brigade, Gubertur Su- 
matera Selatan Dr. 

lain2 pembesarssipi 
serta para peminat. 

Kie R 3 " 
— Bataljon Dani terkenal di Stu- 
matera Selatan sebagai pasukan 
jang terkuat dan terlengkap per- 
sendjataannja. serta diakui kebe- 
taniannja. Demikian dikabarka 
oleh wartawan ,,K. R.” dari Pa- 

Rentjana projec listrik 

hington, bahwa pada hhari Kemis JI se 

orang pembesar Indonesia menerangkan, 

bahwa dalam waktu 10 hari ini perwa- 

kilan Indonesid akan menjampaikan 'ke 

pada Eximbank rantjangan 
nan pusat tenaga listrik dan pelabuhan. 

ta dollar. Komisi tehnik ' n 2 

datang dalam bulan Mei telah memadiju 

penjelidik pendirian . 

“sama antara polisi dan tentara. 

» 

| “menudju puntjak Merapi jang” diduga . 
e — mendjadi sarangnja Ikawanan' grajak. "    

   

  

    

    

2 

“dan pelabuhan 

Berita UP, menjatakan dari  Was- 

pembangu- 

Sebagaimana pernah dikabarkan, dlm 

  

ngizinkan pembukaan kredit b: 

bangunan di Indonesia sel    
   lonesia jang 2 

kan projek2 pembikinan djalan2 dan 
pengluasan pengangkutan kepada pem- 

besar2 bank tsb. j 

Diterangkannja, bahwa kini Eximbank 

sedang mempeladjari projek2, itu dan 

belum ada tanda2 apakah atau bila pro 

jek2 itu akan mendapat persetudjuan. 

Seterusnja diterangkan, bahwa projek 

tenaga listrik hanja mengenai perluasan 

dan perbaikan jang telah ada, sedang- 

kan disamping itu ada pula pembangu 

nan ketjil jang baru. 

Perbaikan pada pelabuhan jang ter- 

penting akan “dilakukan di  Tandjung 

Priok, Belawan dan Makasar serta di 

Rupat (Sumatra Utara). Maksudnja ada 

lah untuk memadjukan export 'hasil2 

seperti teh, kopi, karet, minjak sawit, 

tembakau dan kopra. Guna pengangku- 

tan kopra akan dibikin pelabuhan? ke 

tjil di Sulawesi Utara. — Ant. 
  

TBS djangan masuk 
. Surakarta. 

Panitya Anti Swapradja Sura 
karta dalam rapatnja tg 20 jbl 
memutuskan memadjukan resolu- 
si pada Pemerintah jang maksud- 
nja tidak menjetudjui ditempat- 
kan tentara TBS (Knil) di Sura 
karta, mengingat ketegangan po- 
litik di Surakarta, bertalian dgn . 
soal Swapradja, "Ik 

Kemungkinan ada, apabila ten 
tara tsb ditempatkan di Surakar 
ta, dipergunakan oleh anasir2 jg 
tidak bertanggung djawab untuk” 
dapat meletuskan kekatjauan jg 
tidak kita harapkan. 

  

SOLO SEMARANG KURANG 
PEMUDA : 

Didapat kabar, bahwa tentara 
peladjar dari Semarang sebanjak ' 
200 orang akan memasuki: kur- 
sus polisi negara. Berhubung ini- 
para Pe major 

K Semarangsi Soehardi dari 
buk merentjanakan soal itu. Se- 
dang lain anggota TP dan Solo 
terutama akan meneruskan seko- 
lahan biasa, sekolahan militer di 
Magelang, Bandung dan Djakar- 
ta. Dengan demikian kota Solo 
dan Semarang akan kehilangan 
pemuda2nja jang terbesar djasa- 
nja dalam turut mendjaga keama 
Pe didaerah Semarang dan So- 
O. 

x 
  

Tanah? erfpacht di Pati 
Siapa jg memiliknja ? 

Menurut tjatatan jang didapat 
dari Kantor Karesidenan Pati, di 
sana terdapat 7 buah tanah erf- 
pacht ketjil jang beberapa puluh 
hektar luasnja. Diantara itu baru 
diketahui ada 2 orang jang mera 
sa berhak memiliknja sedang la- 
innja setelah waktu jang ditentu 
kan tidak ada orang jang menga 
djukan namanja sebagai jang ber 
hak akan diserahkan kepada po- 
litik agraria di Pusat Pemerintah 

MRI 

Selain erfpacht ketjil terdapat 
djuga perkebunan seluas Ik 4.000 
ha jang masih ditanami kelapa, 
padi, kopi dll jang tidak diketa- 
hui beberapa hasilnja setiap mu- 
simnja masing2. — Ant. 

  

Pembersihan Segi Tiga 
Diwakitu belakangan 'ini penduduk 

daerah utara Klaten dan barat Bojolali 

'banjak mengalami gangguan2 perampok 

bersendjata jang menurut kabar2 jang 

diterima disekitar Solo menamakan diri 

njaST(entara) K(orban) R(asionalisasi). 

Desa2 didaerah 'Djatinom (Klaten) 

dan Kemusu (Bojolali) adalah daerah 

sasaran kaum perampok tapi diwaktu 

sekarang ini kedua idaerah tsb telah 

'kembali aman berkat pendjagaan ber, 

  

       

  

   Daerah2 sekitar pegunungan M 
— Bini tidak aman, oleh karena 'itu di 

nkan pembersihan dari segi tiga” ja 
.tu dari Klaten, Bojolali dan Magelan 

1 
wei 

    

  

ap 

Tag Untuk mentjegah djangan sampai Ika- 

wanan grajak tsb dapat meloloskan diri 
dari kepungan kearah pegunungan Mer- 
babu maka disekitar Salatiga, Amiarawa 
diadakan pendjagaan2 rapi. 
Lebih djauh didapat kabar, bahwa dgr 

adanja pembersihan itu diduga pender 
taan rakjat didaerah pegunungan Klaten 

— dan Bojolali akan berachir d hi 
1ga ki 
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SA 

erapi 
idj 

Ran 
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— kalau me 

| melanggar ' 
Djangan2 

| Indonesia jang berpikir: 

ada putusan kabinet sematjap itu, “ajo 
hidup mewah2. 

Tapi ja benar djuga Sbndir ema sema- 

tjam ilus Siapa tahu, dalam kabinet Ne 
gara Kesatuan nggak .djadi Menteri 

« 

Kabinet Pilipina putuskan, Menteri? 

diandjurkan hidup sederhana. 

mewah2 djuga, 
utusan kabinet. 

nanti 

, 

  

| — Kabarnja, di Semarang banjak perem- 
Belanda (Indo) pada pakai kain. 

Berabe djadi heran. Perempaan Be- 

jaan Mangynsarkoro tetap pakai saxong! 

jari: 

at 

Komplotan j njelundu 
Sumatera Selatan terbo 

    

Seorang importeur “Tionghoa di Teluk 

Betung, Tan Seng Beng dari Hong Goan — 
landa jang dulu2nja biasa pakai jurk Kongsi telah didjebloskan dalam tahan 

ng pada pakai kain. Tetapi danjak 
n Indonesia di Jogja jg d 

tu kain, sekarang malah Na 1 

£ 
Bab apa dah, asal Menteri Kebuda- Yiselundupkan dlm 200 peti damar. Akal 

litjin ini ketahuan oleh pihak polisi. 

ag peti2 itu akan dinaikkan dikapal 

an polisi pada tgl. 11 Juni jl, karena ke 

»" Japatan hendak menjelundupkan Ik. 

10 ton lada Lampung ke Singapore. La 

da tsb dimasukkan dalam 500 peti dan 

-Batavia” dipelabuhan Pandjang. Ameh- 

nja perbuatan ini dapat lolos dari doua- 

ne pelabuhan Pandjang jang" menerbit- 

mereka "3 ketjurigaan. Berhubung dengan ini 

lantas ada Menteri Fe 

selagi belum- 

Selagi masih ada kesempatan «... ! 

BERABE. 

Hadiah Textiel : 

orang pegawai douane jg bersangkutan - 
dengan urusan ini ikut ditahan 

diperiksa lebih landjut: 

Lebih landPut dari pihak kepolisian 

didapat keterangan, penjelundupan tsb. 

adalah perlaksanaan dari satu komplo- 

tan besar jg berpusat di Palembang. Tan 

Seng Beng dim hal ini bertindak sebagai 

kaki tangan sadja sedang kepala kom- 

plotan ini seorang saudagar Tionghoa di 

Palembang bernama THD. Dgn tertang- 

untuk 

'kapnja Tan Seng Beng tsb dapat diha- 

rapkan dlm waktu pendek rahasia kom 

plotan ini akan dapat dibongkar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

(Oleh korr KR." 

  

SER UKATAN SANA 

  

SENEN 26 JUNI 1950.         
  

  

Palembang 1 

aa        
        

di 

  

sil pekerdjaannja. 
Desember 1949 
kg. 

Agar hasil perikanan laut 

h 

ng bulan 
il itu 996.291 as 

da- 

pat diatur sebaik-baiknja maka se 
djumlah 
pCt.  didjual' 
.anggangan 

sek didjadik 

hasil penangkapan “0 
- mentah” 

dan 60 pCt. digere- 

ikan asin 

atau 

untuk 

mana seuap tahunmnja dibutuhkan 
60 ton garam. Ant. 

  

MASJUMI SETUDJU 

Masjumi daerah Surakarta menera 

kan bahwa menurut putusan konperentt 

baru2 ini tjara sebaik2nja jg diadakan 

PLEBISIT. 

untuk menjelesaikan masaalah Swapra- 

dja adalah diadakannja plebisit. 
  

— Dari Purbolingga didapat keterangan, 

bahwa baru? ini dikota tsb telah terdja 

di pengg 

wai sedjumlah 

elapan wang oleh seorang pega- 

beberapa ribu rupiah. 

Penggelapan tsb adalah sebagai akibat 

dari permainan hazard. 

Ta , 

  

  
   

  

    

  

     

    

    
           

     
      

      

      

      

  

     

        

    

       

  

      
       
        

  

ELLA RAINES MENGATAKAN: 

,Berilah perawatan” jang demikian halus 
mempertjantik mukamu. Mena'djubkan 

sekali betapa halus dan litjin kulit mu- dh 

kamu, | serkat melimpah'nja busah jang 1    

  

(Bintang film Universal) 

  
  

LILZ 504 —165— 8. 

  

  

  

  

  

    
  

    
  

   

      

  

  

  

    

  

  

  

   

  

    

  

  
  

  

    

  

  

  

  

      

  

11668 12697 14444 Dim pada itu actireg Residen Lampung, 
10452 11699 12760 14579 Mr. Gele Harun ada menjatakan, dalam REX Malam ini dan berikuinja. Djam 5—7—9, 
10745 11962 13692 14836 — perkara komplotan tsb ada ikut tersang : 17 th. keatas. Minggu Matine dj. 10 pagi. 
10877 12315 13985 14932  kutpaut beberapa pegawai tinggi R. IT. “Tip D 5 KA 

Tr 12353 14061 15056 jang telah memberikan izin (licensi) pe Unsus ected 
15887 21850 26687 32350  ngeluaran. Penjelidikan sedang dilaku- " An : Na Manan I SANG ( p ) 

15922 21970 26771 32280 kam dan bahan2 bukti sedang dikumpul Tinggal 2 hari Dj: 5—T7A Te 3 3 1 Na 2 5 2 dgn. CLAU ye JOAN CAULFIELD 

Asas aa 20405 an Ta terachir j tak lal Te a kar P An Tn Dibelakang ehidupan seorang radio-comentator — Wali 
4 2 Fa er 1 ena akan, setelan segata Uu. . 2 se : 23 PS M Hat te antun Lipa bunuh diri? Kn Ma- 

16275: 122477 26012 3745 $ $ em ditahan, Tan Seng Beng Je PUNTJAK - jr wak? di: 9 pagi (hrg. kartjis jat terlentangaNN Sip Pembegbnja? al Piringan Tiga aa 
4 As Tana Ta al Tn "-... YTHE- CLIMAX) | rata2 f 0,50 tiap anak). utk. mengelakkan sak-wasangka terhadap perbuatannja jg. kedji. 

16952 227824 27215 33105 i , 2 3 Marcelina 10 th. jl. hilang dgn Bah Pendjelmaan KING KONG Tetapi betapapun djuga iitjinnja, achirnja . . . . Saksikanlah ! 

: 62164 66709 72518 16647 Franz (Turhan-Bey) — Angela (Su-| / #9UN 7 17128. 228788 27219 . 33140 “G9 6 22 8 Tan (MIGHTY JOE YOUNG) 2 - 

e 17499 22966 27379 33148 :2 66960 72669 76803 sanna Foster) bintang panggung sedjoli 

: 62457 66992 73199 76866 menjanjikan lagu "The Magic Voice” | Jill sedari ketjil hidup dgn Joe (King PAPAN 

| mendjadikan Dr. Hohner (Boris Kong). 10 th. kemudian datang orang? XI : 17878 23008 27523 33449 9998 67613 7335 ? 3356 77436 loff) teringat rindu akan Marcelina. Jari USA. “dan mengangkut mereka » 

Lan. 23440 28061 33453 63321 : 67771 13464 77484 Memaksa orang berbuat kedjam dgn. BEE TotkkeaKe di pertiadjukkon Kepala Djawatan Kereta Api akan memberi hadiah sebesar 
18544 23441 28080 33474! c3312 67892 73552 77564 1 sihir dan guna2. Siapa... . - PS akn f. 1000,00 kepada siapapun jang mengembalikan, atau jang mem- 
an Mp 28287. 33562 63438 68254 73591 78431 I terdjadi ..... Film. Punijak” MMR Ta 'erdiddi keributan hebat, beri djalan dikembalikannja masing2 mobil Djawatan tsb. jang 

3593 28511 33619 63513 68699 73676 78534 IN memberi djawaban. MEREK ANLAH!! telah dilarikan dari kota Bandung, dalam bulan Mei dan Djuni 
119044 - 23856 28674 “33957 3579 69104 73875. 78565 : 5 1 3 5 DISEDIAKAN : 1950. 
19438 24086 29228 34224 3605 69527 74028 8660 5 s Pen 
19640, 24238 29235 34420 63677 69608 74153 Mae Buku kartu lengganan (10 lembar 1 Loge/KI. I. Dapat beli di SOBOHAR- 1). Chevrolet Sedan 

19674 24456 29383 34960 Rn : SONO/SENI SONO siang & malangsgpaja tidak an! € ri. Ta D 590 Chasis No. SDS 424100 
Boga Daan S00E7 “20111 MA Oaol) 100 12913 OunEN ANN Warna : Telur asin Motor No. AGR 37419 
AR D5 Oa Sa ah P0, MOKKHOUDEN AE BAMASA mNGGKaK. Joe Mp2 Kota Ja 1 r : to mbongan baru ke-15 dimulai : 6 : LN 2 

1120585 25547 30443 36582 «4 70598 7 pelajaran EKONOMI dus ALDJ IBAkt | Buk rai Lama hana 6 bule. Warna : hitam Model 1948 Motor No. FAN 27946i 
20687” 25717 30552 36766 3 an aa ferdate pada: Ba aa : N i KA P2 , (Akan disambang). 4 8 #,EMERGO” .. kd OMOL se MN AS Oak 

21 aan Tenan ia ada : ” Nag wetan II. “Eliten Kidul 43. f 3). Chevrole Sedan Pa, : No SGKE 32547 
9 EP r Tn mn 291-6 : 1asis No. -52 
aa a Naa Sana PERIKANAN LAUT DI PATI. an Warna: biru Model 1949. Motor No. GAN- 180631 
21067 26311 31338” 37466 Menurut angka2 jang terachir | Staf Pemeliharaan Umum (,,0”) Tertanggal, 20 Djuni 1950. $ Nomor - dinas: DKA-P5 4. 

“21483 “263324 31358 37801 perikana ea | Angkatan Darat 4). Plymouth Sedan 3 

“21499 26359 30489 “38280 '“ Gaerah kali menghamikan | Dinas Perbekalan & Angkutan Tentara ' D 1819 Chasis No. 1166 - 4682 
38106 43500 50335 55925 Near kg TN ana April | —— Warna : Abu-abu Model 1946 Motor No. DP 15-294926 

50393 F : 1579 ne ana on - itu dalam ta- | Nomor - dinas . DKA-P3 

138635 43578 50475 , 55954 hun jl. hanja 339.099 kg. | PANGGILAN Kepala Dinas Traksi 
nan 43655 50558 56306 Mean, 8 Pn ag f No. 720/A/Sa|PAT)50. 288-6 In R. O. Kosasih. 5 

437 rangan jang didapat oleh ..Anta- an 
5 ba Ban Dana Na ra” Semarang ialah karena ter- Oleh Dinas Hana S Tn Tentara Bg. Perminjak- : 
“39189 ' 43846 50853 56577  bukanja kembali daerah2 pedale- jan Staf ,,@” Angkatan Darat pen uN : 

39228 43856 51363 . 56601 man di Djawa Tengah sehingga I. 1. Tenaga technoloog (technisch/chemisch). Pengumuman! 

39269 44115 51478 56973 menimbulkan semangat kaum ne- e Tenaga technisch. : I. Pembagian textiel untuk Pegawai Negeri Civiel/Badan2 semi 
1. 39343 44205 51714 57082  lajan untuk melipat-gandakan ha- I Ki: Lan N oficieel/Perusahaan Vitaal akan segera dimulai lagi. 

30411 44329 51744 57118 ——— MO Ke TA pi 2 h dil ini daft 2 : 
Mtabas7" 45382 51748. “57133 ad. 1. Mereka jang berpengalaman dalam oliebedrijf dan la- Mate Per an Gap Gangaa Ben Ba aa 
| 40124 455 51821 57234 Siaran RRI Jogja boratorium perminjakan dengan didikan A.M.S. b, an ek gai Naa aa 1 Na SgeaA dikirim- 

F. 40690 sa7ga 51851 57442 SKNEN 26 JUNI 1950, Ba bau K.W.S., K.E.S., PJ.S. bg. Werktuigkunde| PAN na | aa Napak an Ng Da 
£ MUAG5 “AG403 — 51908 157454 TA 2.9 Hei chemie. San ap Na 1 : 5 

41000 46661 51918 57625 ag maja imi Ta DN Sa ad. 2. Mereka jang berpengalaman dalam oliebedrijf dengan Pegawai dari Daerah Istimewa Jogjakarta). 

BNN AencA 00360 BRISOE ana na Pant anna didikan paling sedikit B.A.S., S.T.M. bg. Werktuig- HI. Surat permohonan dari Pegawai di Kabupaten2 dalam Da- 
' 17.05 Dongengan kanak2 oleh Pak Arien. $ 5 g ? 2 : Ae anne 

A16» 46665 . 52911 578491720 Imnedimeso. 1804 Adam magrib. kunde. erah Jogjakarta harus diserahkan kepada Djawatan Distribu- 

“1371 46985 . 53061 -57905 189.15 Ruangan pelajaran oleh Dr. Sum- ad. 3. Mereka jang berpengalaman dalam administratie per- tie Kabupaten jang bersangkutan. 
1, 41473 47356 53064 58411 peno. 98.30 Rangkaian serenade. 18.45 minjakan. : IV. Pegawai jang belum termasuk dalam daftar gadji tersebut su- 
Tu Tn Kana Lena Warta berita (DN). II. Gadjih menurut peraturan Negeri. paja dibuat daftar tersendiri dengan menjebutkan No. dan 

: 41523 47661 53 : IV. Surat2 lamaran dengan disertai surat2 keterangan) tanggal besluit. " » : : 4 S (turunan Or 

41588 47952 53813 aa R 5 SOEMARDI mengenai Se blanan bekerdja dls. dsn Jogjakarta, 24 Djuni 1950. 
pi Ba an anda “ kepada : Dinas Perbekalan & Angkutan Tentara Bg. Persona- a/n. Djawatan Distributie Daerah “ 
4177 8189 361 Dokter gigi dj. Widoro 7. lia Staf ,,0” Angkatan Darat. Djalan Merdeka Barat Djakar- : Jogjakarta. 
NN Da. Oe322 , ta Raya Kepala 292-6. Me pak 
41843 48478 - 54845 60620 tidak menerima tamu sampai ada : . L : san 00 h AD DPAT : 
A20 5 AAIO 90219 , #-60817 |. pengumuman lagi. al Aan ng Ken Ba ta 

| 3 Bana a.n.b. ba Ma Bang SO 23 | Wabui OBRAL BESAR! 
42415, 49216 55499 61023 K t Ma TINGGAL SEDIKIT HARI LAGI. 
42824” 49227 55521 61237 antor 293-6. : Majoor. pena Lag Ka G 

1 . c ra lengganan dan umuni 
2 Nana ana Ha iya Aannemer untuk membeli segala matjam TEXTIEL : . 

“61691 65012 70654 75685 66 , Sutra, Katun dan Wool dari tjorak dan warna jang Baling: ba- 
61739 - 65190 70969 - 76006 Sosrosa utro muman ru dan 
61760. 5 71675 76105 »9 Pp Pengu u 6 Istimewa disediakan untuk mendjelang hari raja IDUL-FITRI 

33 65924 72035 76586 dil. Bromantakan 69, Menurut keputusan Notaris R. M. WIRANTO, "Jogjakarta epa- dengan harga jang rendah sekali, sedang 'tiap2 pembelian FIO 65935 225388 76598 287.6 Surakarta (SOLO). 1 » aah ak" Not 6 telah didirikan Pee (Sepuluh rupiah) masih dapat satu KUPON HADIAH. 
050T 1172 Ja an 

TOKO KOH I NOOR 
3 

“ 25 1g MB Patjinan 113 Telp. 584. 

Dit j ar : Firma «ANU aa bb — Ta Maa anana. 2 5 Ss 5 3 "5 : 

oleh: . sebagai pendjelmaan dari Pertenunan "TIMBUL-BUSONO”,    
   

  

   
   

  

      

   
   

£. 

N. V. HANDELSVERENIGING "AMSTERDAM" 

PEG AWAI - 

g , ditiihendtak” M.S. — Bcgor. 
lah Gula — Surakarta (1943/44) atau didikan jang 

au 

atkan kepada Kam EVA. 
di Dj. Djokja 1, Djakarta. 

STAF : 

“Cultaufschool — 

      

  

  

Sebagai pimpinan: R. S. Sumosuparto. 

Berkedudukan: tetap di Gampingan 42, Jogjakarta. Tilp, 736. 

USAHANJA : 

   
adanja. 

. 

N209-6 

1. Pertenunan 

2. Batik, 

3. Gamping (Kalk branderij) dan 
4. Berdagang dalam arti jang seluas2-nja. 

Harap Tae resmi dan umum jang berkepentingan — maklum 

(Textiel fabriek), 

Pengurus 
.Fa, "TIMBUL- BUSONO” 
SUMOWIHARDIO & Halangi   Saksikanlah , 

Jang kita datangkan barang baru untuk hari Lebaran 

dan harga tetap murah. 

BOMBAY STORE 
| : di 

Toko «Niagara | 
. 'Malioboro 97 Jogja. 
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e, an statement me- 

“bahwa ia sangat terke 

  

   

   

  

    
    

  

   

              

   

                                      

    

    
   

            

   

    

   
   

    

   

  

   

tidak2 dari seorang 

: an Amerika ig menanja- 

tuduhan perhubung 

komunis. 5 

n ini dikemukakan ke 

TA 

1 penghabisan | kemari 

an Leanjuseap misi 

nja jang kedua kali- 

on, Paris dan Mos- 

awan Pmerika itu menanja- 

kan Lie apakah ia komunis atau 

2 1 djadi komunis sebagai 

mana dindhnja oleh 2 anggota 

: Panah, bahwa ia tidak mau 

'merobah rentjana pers konperensi : 

| nja kepada soal sematjam itu. 

| Akan tetapi sewaktu wartawan 

— tanjaan itu djuga, maka Lie de 

congan perasaan panas mengatakan 

| supaja adalah penghormatan se- 

dikau terhadap kedjudjurannja. 

2 Dalam statement jang dikeluar 

kan sesudah pers konperensi ini 

Lie menjatakan, bahwa soal jang 

gt Aan kepadanja itu adalah 

(00 satu soal jang tak pada.tempatnja 

diadjukan kepada djenderal sekre 

taris PBB. Karena, kata Lie, se- 

8: karang ini saja bertanggung dja- 

Ni ) terhadap semua pemerintah 

2 dan ) ilake PBB. Djadi sa- 
38 ja, katanja seterusnja, tidak akan 

D0 dan tak dapat mengambil bagian 

2 Nala ian politik jang na 

| sional atau internasional. Sebab 

»— kata Lie selandjutnja, satu2- 

 mja ideologi jang saja anut —seka 

Sa ialah menudju perdamai 

kemadjuan dunia. Djuga, 

kata Lie aehirnja, tjatatan — me- 

nundjukkarr, bahwa dalam masa 

ati ana adala anggota dari 
1 Norwegia jang so- 
kan komunis, (Ant. 

  

   

ti 

PEMIMPIN? PENDUDUK ASET 
#RIKA SELATAN MENJERU- 
“KAN PEMOGOKAN. 

Ab asan penduduk asli Afri 

: ka Selatan menjerukan agar supa 

(pada hari Senin j.a.d. semua 

kaum buruh bangsa bumi putera 

mengadakan pemogokan sebagai 

| protes terhadap: 

4. Tindakan polisi Katun Pi 

| ra pengikut demonstrasi ketika 

| perajaan 1 Mei, hingga 18 bangsa 

(0 bumiputera telah tewas: 

200 9pUndang2 jang #kegisendili ari 

5 Ag Tanba tempat tinggal masing2 

golongan bangsa jang ada di Afri 

N Ea Selatan: : 

3. Rentjana undang2 anti-Ko- 

munis, hingga dengan demikian 

|. pemerintah diberi kuasa untuk 

73 | bertindak dengan tidak berdasar 

akan 'hukum. (Ant UP) t 

  

Se Acune | NASIONALIS . nifirmarean 
| GIAT DI CANTON. #i 

Laporan dari Hongkong menerangkan, 

— bahwa bom waktu telah dapat didjum- 

| pai dalam gedung jang dipergunakan se 

bagai tempat tinggal dari ahli2 penasehat 

dlan tehnik Rusia unituk RRT. 

Ini “adalah insiden ibom jang ketiga 

| kalinja dalam minggu2 belakangan ini. 

Beberapa hari jl 2 bidji bom telah dapat 

didjumpai dibawah tempat tidur djen- 

dral Yeh Chien Ying. Sedang insiden 

' bom pertama ialah jang meledak di Ba 

Jai Kota Canton telah melukai beberapa 
Z 'orang pekerdja. '”——« 12 

De Menurut Japoran dari Gang menja 

Da5 takan, bahwa 12 orang “warta Tiong 

. hoa jang 'kebanjakamnja dari harian ba 

basa hasa Tionghoa telah ditangkap. 5 

| nja polisi di Canton giat aa 
| dakan Sana Tua 

| jang “Jaludintas 
ai BPN dikote 

    
   

   

  

    
   

  

    

  

    

   
    
   

  

     

pers konperensi- : 

3 Lini masih terus mengadjukan per 

  

    
   

   

   
    

Beberapa 'hari belakangan ini kabar- 

. Fori p TN dan men 

EN 

TARTEUR 

Menteri Pn aban A. Serikat, Louis 

3 aan dan djenderal Omar Bradley se 

sudah mengadakan inspeksi militer sela 

ma 2 minggu ke Timur Djauh telah tiba 

di Washington, 

Salvpketat berbitjara Mana para waria 

    

   

  

   

   

  

wan Jol menerangkan, bahwa dalam 
:e ian itu mereka hanja me 

lihat tu itu dari sudut kese 

lamat Oleh sebab itu, kata- 

ja, engetahui kenjataan2 

idaerah Pasipik. 

3 adley tidak mau mem- 
j3 

dan permusjawaratan de 

a2 angkatan darat, laut dan 
udara dan kemudian memberikan lapo. 

ran Ikepada presiden Truman. Johnson 

menerangkan djuga, bahwa pembitjaraan 

nja dengan djendral Mac Arthur adalah 

memuaskan. Tentang berita jang menja 

takan, bahwa djendral Mac Arthur akan 

pulang segera ke Amerika Serikat, John- 
son menjatakan, bahwa ini sama sekali 

Amerika baru2 ini. Lie: tidak ee 
Ant-UP. 

RUSIA PROTES TINDAKAN DJEN- 

DPRAL MAC ARTHUR 
Rusia telah wenuntut kepada djendral 

paja menarik kembali se 

jang bermaksud 

is Djepang dan begitu 

   

      

    rangan diperdan ari kantor Mac Ar- 

Ihur tentang hal ini, orang menduga, 
'bahwa Mac Arthur akan memandang se 

pi protes Rusia ini sebagaimana jang 
terdjadi sebelumnja. Menurut It. djen- 

dral Derevyanko, anggotu Soviet dalam 
Dewan Serikat di Djepang, tindakan 

Mac Arthur ini adalah bertentangan de 

a Persetudjuan Porsdam dan kepu- 

usan2 Komisi Timur Djauh jang hen- 

ik mendemokrasikan Djepang. 
Ant-UP: 

    

ANAK DUTA INDIA DI INDONESIA 

DITANGKAP KARENA KOMUNIS, 
Pekerdjaan pelabuhan Bombay pada 

tgl. 24-6 terhenti “sebentar oleh sebab 

ditangkapnja Shanti Patel, djendral se- 

kretaris dari Serikat Buruh Pelabuhan 

Bombay. Serikat buruh ini mempunjai 

anggota 8.000 jang terhimpun dari pe- 

kerdja2 mesin pengangkut2 barang2 

berat dan staf masinis2 dari suatu stich- 

ting jg Nan unjai pekerdja 

12000 orang. 
Dalam -. itu #kkabaikar, 

hari ini djuga polisi Bombay telah me- 

nangkap Mohin Kumaramangalam, ang- 

gota terkemuka “ dari Partai Komunis 

India dan anak dari duta India di Indo- 

“nesia. Kumaramangalam sekarang dita- 

ham menurut undang2 jg bermaksud utk 

memelihara kesentosaan umim Bom- 

| bay. (Ant, Rtr). 

siMBoL KEBANGSAAN KOMU 
NIS TIONGKOK. 

Menurut berita NCNA simbol 
kebangsaan untuk komunis Tiong 
kok ialah suatu circle jang me- 
nundjukkan bendera kebangsaan 
“jang diatasnja diletakkan pula 
gambar ,,Pintu Gerbang Perda- 
maian Surga”, dan gambar djari2 
roda jang menundjukkan kaum 
pekerdja dan gambar gerobak2 

, pengangkut gandum dan padi jg. 
| Tae kaum petani, 

(Ant Rir) 

OBAT2AN UNTUK RAKJAT 
VIETNAM L 

Didapat kabar bahwa di Jo- 
gja kini telah dibentuk  panitya 
persiapan untuk mengumpulkan 
obat2 guna dikirimkan” kerakjat 
Vietnam. 
Duduk dalam panitya itu 

prof: Dr Sardjito, Dr Martohuso 
do, dan Dr Tjoa Sek Ien. 

' menurut undang? di 

sedjumlah 

    

bahwa 2 

2 ,KEDAULATAN RAKJAT” 

ROBERT MENZIES " MAU BU- 5 
BARKAN PARLEMEN. 

Karena tak berhasil me- 
nundukkan opposisi. : 

P.M. Australia Robert Menzies 
mengatakan, bila opposisi pihak 
partai buruh jg. mempunjai suara 

'zerbanjak di senat tetap memperta 
hankan deadlock tentang rentjana 
undang? anti-komunis, maka akan 

"BAYAR pemilihan lagi utk. par: 
lemen achir th. ini. Dalam sia: 
ran radio ke seluruh Australia 
Menzies katakan bila senat me- 
nolak lagi rentjana2 undang2 “uu 
kalau Tik bioukakah lagi dalam 
3 bulan ini, maka pemerintah 
akan menggunakan kekuasaannja 

ar utk. mem    
   

  

bubarkan senat da 
dah. (Ani. Rtr.). 

  
Indonesia. — Aneta. 

TEA Ama 

    

   

  

“mad d jelis “ selamat dilapangan 

  

SENEN 26 JUNI 1950. 

NEHRU. TIBA DI CALCUTTA. 

dana PN India, Pandit Jawa- 

'Nehru, menjatakan kepada per: 

dana menteri Birma, Thakin Nu, bahwa 

ia akan diterima di Tndia dengan : hati 

“terbuka bila berkundjung ke India. 

Nehru mengutjapkan perkataan ini 

“pada waktu ia hendak mengiki pesawat 

terbang istimewa jg akan 'membawanja 

kembali ke India sesudah berdiam di 

Birma selama 4 hari. Antara orang2 jg 

mengantarkan Nehru. dilapangan terbang 

kelihatan dijuga menteri2 kabinet Birma 

kepala2 korp diplomatik dan pembesar2 

pemerintah Birma jang lainnja. 

Selandjutnja Reuter mengabarkan dari 

Caleutta, bhw Pandit Jawaharlal Nehru 

beserta dengan anakmja Indra Ghandi 

dan kedua tjutjunja telah tiba dengan 

terbang Dum-Dum, 

Calcutta, 

Binatang2 dari Australia jg Baar Pemerintah Australia kepada 

  

en Denmark dan Swedia 

mungkin akan menolak ' maklu- 
mat Sovjet Uni jang menjatakan 
bahwa batas2 perairan territori- 

al Sovjet Uni di Baltik djauhnja 
dari pantai adalah 12 mil laut. 

Menurut kalangan kementerian 
luar negeri Swedia, Denmark dan 
Swedia sedang membitjarakan tin 
'dakan Sovjet tadi dan akan meng 
adakan tindakaws bersama terha- 
dap maklumat Sovjet tadi, jang 
oleh pers Swedia dinamakan ..per 
buatan badjak laut merah”. 

Perluasan — daerah — perairan 

territorial Sovjet tadi telah di- 
umumkan dalam nota djawaban 
Sovjet terhadap protes Sweden 
tentang dirampasnja kapal2 peri- 
kanan Swedia oleh kapal2 ang- 
katan laut Sovjet. 
ngatakan bahwa tindakan Sovjet, 

k memperluas perairan terri 
torialnja dari 3 mil (sebagaimana 
diakui oleh dunia internasional) 

— Ahli2 hukum Internasional da- 
.ri Swedia dan Denmark dan me- 

mendjadi 24 mil laut tadi ada- 
lah suatu hal jang tidak masuk « 
akal dan tidak mungkin djika di 
pandang dari sudut manapur' dju 
ga, (Ant UP) 

  

RRT akan menjesuaikan diri 
aga politik baru 

ta Mao Tse Tung 
Dalam sidang penutup dari 

konperensi penasehat politik rak- 
jat Tiongkok Mao Tse Tung me 
njatakan harapannja tentang pe-. 
merintah RRT akan menjesuai- 
kan dirinja dengan politik baru. 

Selama sidang jang  berlang- 
sung 3 minggu ini. konperensi ter 

sebut menetudjui andjuran pero- 
militer 

Boa 
n aa ekonomi 

kan tabah: 

2 jang diambil db 
ensi ini: Pertama: De 
djuta tentara dan ha- 

a akan meninggalkan Scan 
g kuat untuk memerdeka! 

        

    

“lah gerilja' wanita 
:4 mendapat, Tara: 

ce perbelandjaan negara. Ketiga: 
Mereperkuat organisasi partai 
dan memperkuat perhubungan an 
tar? partai dan masa. - Keempat: 
Meneruskan programa memper- 

' baiki pemilikan tanah selangkah 
demi selangkah dengan mensita 
tanah2 orang kaja. — Ant-UP. 

GERILJA WANITA TIONGHOA 
MALAYA MENDAPAT HU- : 

KUMAN MATI. 

Atas seorang wanita Tionghoa 
jang berumur kira2 33 tahun, Hu 
Nan Wah, telah didjatuhkan hu- 
kuman mati di Raub, Pahang. Tu 
duhan jg.  ditimpahkan atasnja 
ialah karena padanja kedapatan 
sebuah handgranat dan ini ada- 

jg Te 

oleh seba 

  

Swedia dan Denmark tolak 
maklumat Sovjet 

Tentang perairan t 
r urut sumber jang boleh di 

  

| PERANTIJIS- 
BAO-DAI DIMULAI. 

Pembesar2 Perantjis dan per- 

dana2 menteri 3 negara taklukan 

nja di Indochina mulai membi- 

tjarakan masa depan Indochina 

PERUNDINGAN 

dan kedudukannja dalam Uni 

Perantjis. 
Konperensi diketuai oleh Pre- 

siden Auriol dari Perantjis, se- 
dangkan dari pihak Perantjis ha 
dlir perdana menteri Bidault, 
menteri luar negeri Schuman dan 
pembesar2 lainnja. 
Diduga bahwa konperensi ini 

tidak akan menghatsilkan barang 
sesuatu jg penting. Ant. UP. 

  

Pemerintah Bidault dj atuh 
Pembitjaraan rentjana 

Pemerintah Georges Bi 

suara mosi kepertjajaan pe 

“Dengan kekalahan pemerintah Bidault 

ini, maka Perantjis sekali lagi meng? 
lami krisis pada waktu Perantjis menun' 

tun Eropa barat kearah persatuan untk 

menentang “komunisme. Kekalahannja ' 

ini adalah akibat dari tidak maunja Bi- 

dault menerima tuntutan Socialig m 
ngenai kenaikan gadji pegawai pen 

rintah. i 

Oleh sebab kekalahan ini, maka  Bi- 

dault terpaksa akan menjerahkan man: 
datnja kembali kepada presiden Vincent 

Auriol. ig 
Sebagaimana diketahui, bahwa peme- 

rintahan Bidault ini adalah pemerintah 

an koalisi jang tergabung dari Socialis 

Radikal dan partai Bidault sendiri, Par 

tai Republik, Dan pemerintahan ini ba 

ru berdjalan selama 8 bulan. 

Kekalahan pemerintah Bidault 

akan memperlambat perundingan nega- 

ra2 Eropa Barat tentang penggabungan 

produksi batu-bara dan badja jang baru 

dimulai. Akan tetapi dikabarkan, bahwa 

presiden Vincent iol boleh djadi 

akan meminta lagi kepada Bidault utk 

mentjoba membentuk pemerintahan ba- 

ru.. (Ant. UP). 

ini 

NEGARA2 RENTJANA SCHU- 
MAN MEMBITJARAKAN KE- 
KUASAAN DAN PEKERDJAAN 

SUPER-NASIONAL. 

Delegasi2 jang menghadiri pe- 
pundingan tentang rentjana Scu- 

an akan menerima garis2 besar 
tertulis jang pertama dari pro- 
jeckt jang dalam mana Perantjis 
mengadjukan usulnja untuk men 
dirikan ,,kekuasaan super nasio- 

nal” sebagai langkah pertama ter 
hadap penggabungan produksi 
batu-bara dan badja Eropa. 
Nampaknja Perantjis sekarang 

mengandjurkan supaja kekuasa- 
an pengawas tertinggi ini akan 
melaksanakan rentjana2 jang ber 
sangggaan dengan tehnik, keuang 

n padjak jang bersangkut 
paut dalam rentjana sedjarah jg 
akan dapat menolong mengurangi 
perselisihan lama antara Djerman 
dan Perantjis. 

Djadi usaha2 delegasi2 Peran- 
tjis, Djerman barat, Italia, Bel- 
gia, Belanda, dan Luxembourg 
sekarang ini terbatas untuk me- 
nentukan kekuasaan, pekerdja- 
an2 dan tjara2 bekerdja dari ke- 
kuasaan tertinggi tersebut tadi. 

(Ant Rtr) 

PERTAHANAN TIMUR 
DJAUH DIBITJARA- 

KAN 
Pihak Republikein USA te- 

lah mengadakan agitasinja lagi 
supaja diadakan rentjana bantu- 
an baru bagi nasionalis Tiong- 
kok sesudah didapat kabar da- 
lam pers, bahwa Mac Arthur te- 
lah andjurkan supaja pertahanan 
Formosa terhadap - komunisme. 
Menteri — pertahanan Amerika 

  

Menteri2 Filipina spj hidup 
sederhana 

d 

Dalam sidang biasa kabinet 
Philipina telah menjetudjui 2 
langkah. jang akan  didjalankan 
dengan maksud untuk  memper- 
baiki langkah2 dari orang2 peme 

rintahan disini. 

Langkah jang pertamanja ialah 

mengeluarkan suatu circulasi jg. 
ditudjukan kepada pekerdja2 pe- 
merintah supaja mengurangi per 

kundjungannja ketempat2 per- 

djudian, kabaret, dan lain2 tem- 

pat serupa ini jang dipandang 

menimbulkan kesia2an. 

“Langkah kedua ialah jang me 

njatakan tentang langkah2 jang 

akan diambil untuk memperhati- 

kan pembesar2 pemeriptah meng 

gunakan mobil2 jang mahal2 dan 
membataskan tjara menggunakan 
mobil2 pemerintah ketjuali un- 
tuk dinas. Menurut langkah ke- 
dua ini direntjanakan djuga supa 

ja pembesar2 pemerintah terma- 

suk anggota2 kabinet mengguna- 

kan mobil jang ketjil sadja seba 
gai ganti dari mobil2 besar dan. 
harga mahal sebagai mana pergu 

nakan sekarang ini. (Ant UP) 

NIKIJULUW DAPAT UANG. 

Berita Reuter dari Bindhoven menja 

takan, bahwa disana telah dapat dikum- 

pulkan uang sebanjak /“25.000 jang dise 

Naah kepada Dr. Nikijuluw, 4 wakil 

jang dimaksudkan utk membeli 
obat2an guna dikirim ke 

“ Ang jarig, kimi Pi g 

    

  

TIMES NEW YORK TEN- 

TANG GERAKAN 

HUKBALAHAP 

Harian New York Times da- 
lam tadjuk karangannja  mene- 
rangkan, bawa soal mengembali 
kan ketertiban di Philipina itu 
adalah suatu soal jang berhubung 
an dengan ,,perang panas” dan 
begitu djuga sebagian dari kom- 
plotan komunis terhadap keama- 
nan dan kemadjuan dimana2 di- 
seluruh dunia ini. Lg 

Harian ini seterusnja menjata- 
kan, bahwa gerakan2 Hukbala- 
hap 'itu sebagai gerakan 'perbaik 
an agraria jang sebenar2nja ada- 
lah salah belaka. Karena dalam 
gerakan ini komunislah jang ber 
kuasa dan mereka ini memilih pu 
sat tindakan mereka ini dite- 
ngah2 Luzon. 

Selandjutnja harian ini menja- 
takan, bahwa Hukbalahap dapat 
meneruskan gerakannja ialah se- 
bab dapat bantuan sendjata dari 
gerilja2 anti-Djepang dulu dan 
oleh sebab ipolisi jang sudah hi- 
lahg moralja oleh sebab. Djepang 
dan jang sampai sekarang keada 
annja masih belum kembali seba- 
gaimana sebelum perang. 

Hanap: 

— Presiden Shutter" Pi hari 
Selasa telah mengangkat Donald 

        

t telah mengalami kekalahan dalam pemungutan 

intahnja dalam parlemen Peran dengan 
352 suara menentangnja dan 230. jang pro. 8 

'- Washington mengatakan, 

“militer Amerika di Timur Djauh 
kini sedang giat ditindjau kemba 
li dan dibitjarakan oleh Mac Ar 
thur dan kepala pertahanan Ame 
rika. Ant. UP. » 

“lebih ringan atas diri 4 orang la- 

Heath, bekas duta USA di, Bulga 

    

      

      
    

  

    

   

   

    

    
    

    

    

  

    
    

    

    

   

      

   
    

    

   

    

   

  

       

     

     

    

  

    
   
    

    

  

    
    

   

      

   
    
    

    

  

    

    

      

    

   
   

     
   

   
    
    
    

    

     

   

     
          

    

     

    

     
   

    

    

      

      

   

      
      

        

  

      

  

Schuman PL adan 3 a 

hasil 

  

Sr Dua dan djendral Omar Brad- 
ley kini di Tokio sedarg — run- "1 
.dingkan keadan militer dd ,Ti- 
mur Djauh dgn djendral 'Mac 
Arthur, 

Sementara itu pembtsar2 

tak Tu 
ada perobahan dim pelitik Ame” “ 
rika mengenai bantuannja kepa- 
da nasionalis Tiongkok.  Pem- 
besar2 tadi mengatakan politik 

  

— Pengadilan tentara di Cluj (Ru 
mania) telah mendjatuhi hukum 
an mati atas diri 2 orang, hukum 
an 25 tahun 'kerdja paksa atas 
diri 2 orang, dan hukuman2 jang 

ionja. Tuduhan: Hendak mero- 
bohkan pemerintah Rumania, dan 
melakukan ,,terror” di Transsyl- 
vania. 
— 240.000 orang telah dikerahkan 
dari pelbagai bagian Tiongkok 
untuk dipekerdjakan diperindus- 

'trian Manehuriay” antara bulan 

Djanuari dan Mei th. 1950. 
Pengerahan tenaga ini adalah 

merupakan sebagaian dari rentja 
na pembangunan kembali idustri 
disana: / 

PEMBANGUNAN HUTAN 
5. KEDIRI 

Djawatan Kehutanan Kediri 
kini sedang sibuk mengerdjakan 
rentjananja untuk tahun 1950, 
jaitu menghutankan kembali 300 . 
ha. hutan “djati dan 3750 ha..hu- 
tan rimba dengan rentjana beaja - 
f. 76.000. Si 

Berhubung dengan kesukaran: 
tenaga dan keuangan Be ana 
nan jang lebih luas ta'dapat di- 
djalankan. Sebaliknja mengingat 
luasnja hutan jang telah gundul 
(30.000 ha dari luas seluruhnja 
33.300 ha), baru 10 th. lagi kea- 
daan hutan Kediri mendjadi nor- 
mal. (O). 

PWKI SATU2NJA ORGANI- 
SASI WANITA KRISTEN - 
Permusjawaratan Ma 2 

ten Indonesia di Jogja pd. tg. 21- 
23 Djuni-1950 jang dikundjungi - 
oleh 15 organisasi Wanita- Kris 
ten di seluruh Indonesia diluar 
PWKI telah mengambil keputu- 
san2 al sbb: | 

1. Mengakui Persatuan Wa- 
nita Kristen Indonesia (PWKI) 
sebagai satu2nja grganisasi wani 
ta Kristen untuk s&luruh Indone- 
sia jang bekerdja dilapangan ma 
sjarakat, berdampingan AK 
perkumpulan2 wanita Kristen " 9. 
didalam ikatan gredja. 

2. Memperkuat resolusi2 jang 
bermaksud masuknja Irian barat 
kepada negara Indonesia. EN 

3. Mengadjak organisasi? wa 
nita sedunia untuk  memperba- 
njak serta memperhebat propa- 
ganda dan penerangan2 kearah" 
perdamaian dunia, 

4. Mendesak kepada 
rintah supaja selekas - 
mengadakan aturan 
(leerplicht). 

B 

  

Peme- & 
mungkin 
Ta 

    

DIGEDOR PENDJA 
Rumahnja pak Iskak Sa did 

Tandjungssemi Kendal pada tg. 20 ki 
dijam 3 malam telah digedor oleh 2 orang 
pendjahat bersendjata pistol. Mereka 
mengangkuti barang? perhiasan dan pa 
kaiam seharga f 1900.— 1 

TIDAK SOPAN. 
Tamu :Permisi tuwan. 2 
Tuwan Rumah : Silahkan masuk. 
Njonja : Lho, . bagaimana, tamu 

ta mau bukak propnja, itu 
kan kurang sopan... 

Tuwan Rumah 4 Ssst, itu tam 
tak. #3 
& (Rametan). 9 
APA SEBABNJA? 

Amat : Min, apa sebab. di Bj 
karta sakarang ba 

bil hilang Apa 

    
      

    

     

  

      
   

  

     

     

    

    

     
   

  

   

        
    

    

     

   
    

     
     
   

      

  

     

   
    


