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Sementara itu kabinet Korea Selatan 

desas-desus, bahwa ibukota boleh djadi 
Nafa akan dipindah ke Kwengju didaerah se 

Asi £ 

. Ai 

latan. 
Pertahanan Selatan di Uijonbu, 17 mil 

sebelah utara Seoul, telah dapat ditem 

5 bus-oleh pasukan tank jang djumlahnja 

tidak ditentukan, jang memelopori ge- 

rakan pasukan? Utara kearah Seoul. Pa 

sukan2 Korea Selatan hanja bersendjata 

ji kan senapan dan senapan mesin ringan, 

— sehingga tidak dapat menghentikan ge- : 

rakan satuan2 bermotor jang serba leng- 

kap persendjataannja. 

Menurut berita jang terachir pada Se 

nen pagi, pasukan2 pelopor Korea Utara 

telah bergerak dalam djarak 4 mil dari 

— "Seoul. (Ant. UP). ? 

Lapangan terbang Kimpo (de- 

kat Seoul) djatuh. a 

(5 Kalangan jang lajak dipertjaja menga- 

takan bahwa penerbangan jang dilaku- 
kan oleh tentara Amerika antara Dje- 
pang dan Korea Selatan untuk sebagian 

telah dihapuskan ,.karena keadaan makin 

| buruk” 
Dengan demikian timbul pertanjaan 

apakah Mac Arthur akan meneruskan 

kiriman bantuan ke Korea Selatan. 

Menurut kalangan militer, Korea Uta- 

ra mempunjai keunggulan dalam lapang 

an artileri atas Korea Selatan: dengan 

meriam2 djarak djauh mereka, rupa2nja 

Korea Utara berhasil menimbulkan ke- 

rusakan2 hebat. : 

Diberhentikaninja penerbangan antara 

K 'Djepang dan Korea Selatan tadi mung- 
Ba 

    

” 

“disebabkan “ oleh karena “lapangan 

terbang Kimpo, 

ta Seoul, telah i 

Utara. 2 5 Ta 

Komunis melintasi sungai Han. 

tara itu berita dari Washington 

akan, bahwa menurut kalangan 

a ik disana, pertempuran telah 

di pula di Ascom City, ja'ni bekas 

besar pasukan? Amerika jang 

di Korea Selatan ketika masih 

menduduki daerah tersebut, 10 mil sebe 

lah barat daja Seoul, terletak pada dja- 

Jan ke Inchon, pelabuhan dari Seoul. 
“Ini menundjukkan, bahwa pasukan 

komunis 'dari Korea Utara dan jang me 

lintasi sungai Han, sungai jang terbesar 

di Korea Selatan dan jang merupakan 

garis pertahanan menurut kodrat di Se- 

latan. Sungai Han ini mengalir tidak 

djauh disebelah selatan Seoul.” 
Pertempuran di Ascom City (Ascon, 

“adalah nama Amerika, si ikat: ri 

Amry Service Command) ini menu 3 

kan, bahwa Seoul terkepung. 

70 tank Sovjet? 

Berita2 jang melalui saluran? diploma 

tik menjatakan, bahwa faktor penting da 

lam gerakan2 pasukan Korea Utara ini 

ialah adanja 70 buah tank Sovjet, jang 

katanja memelopori gerakanv pasukan? 

tersebut dan jang pasukan? Korea Sela 

tan tidak mampu memberi perlawanan 

karena persendjataannja tidak seimbang. 

Akan tetapi berita2 jang sampai pada 

state department Amerika Serikat me- 
njatakan, belum terdapat bukti2, bahwa 

Sovjet ikut dengan langsung dalam ge- 

rakan pasukan? Korea tersebut. 

(Ant. UP). 

letaknja diluar ko 

ngan pasukan?      
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Seoul diduduki. 

.. Kabar terachir dari medan perang 
   

  

Korea mengatakan bahwa ibukota Korea 
Selatan, Seoul telah di i oleh pa- 

sukan2 Komunis. Pemerintah Korea Se 
latan telah mengungsi. Dalam pada itu 

' pemimpin tertinggi angkatan perang Ko 
. rea-Utara menjerukan kepada semua 
rakjat hendaknja mereka membantu ang 
katan perang Korea-Utara dalam usaha 
mempersatukan kembali seluruh Kc 

  

Pemberontakan2 di Korea 

“UP selandjutnja dapat mehgalsluk 

ituasi Militer Korea : og 

diduduki 
U tara tak ind: an putusan D. K Pasukan2 tank jang memelopori pasukan2 Kor 

telah bergerak dalam djarak 4 mil dari Seoul, i 1s 

kan berita2 dari front menjatakan, bahwa pa: 
»hampir tidak memberi perlawanan”. 

- pakan suat 

   

  

   
    

     
   
     

Utara pada Senen pagi 

ta Korea Selatan, sedang 

pertahanan Korea Selatan 

an jang dja 1 lebih kuat dari pasukan? 

Korea-Utarafmaka sudah dapat diramal 

kan bahwa tentara Korea-Utara dalam 

beberapa hati sadja sudah dapat mengu 

Republik Korea Selatan. 

nja dari Seoul komisi tsb. 

'bahwa resolusi D.K. jang 

»ceacetfire” boleh djadi 

rupakan teori belaka. Ko- 

tentara komunis tak akan 
resolusi DK. 

asai seluruh 

  

  

menerangk: 
memerintahka 

akan tetap 
misi tsb jak 
mengindah 

   
   

  

    
   

        

     
   

. Komentar Moskow. 

dalam siarannja ten- 

jang memerintahkan 

Korea mengatakan 

Radio 

lang pu 
gentjatar 
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Soal Korea dim 
Parlemen. 

Ketua ke-Il dari Parlemen 
RIS Arudji Kartawinata mengu- 
mumkan, bahwa Parlemen jang 
kini sedang mengadakan istira- 
hat akan segera dipanggil persi- 
dang berhubung dengan pepera- 
ngan di Korea. Mengenai soal 
itu selandjutnja Arudji menerang 
kan, bahwa keadaan di Korea itu 
akan membawa pengaruh besar 
terhadap perkembangan di Indo- . 
nesia, terutama dalam perhubu: 
ngan kita dengan duniasInterna- 
sional. 4Oleh karena itu tidak da 
pat menerima perkembangan di 

  

   

ak Kan Kekuasaan. Korea itu dengan perasaan op- 
1 LE f timistis. RD. 1 

dd Tea nga & : 5 

Onesia harus bantu 
rakjat Korea. 
ang melenjapkan 

     

  

   
     

     

ati ja perang jang 

“di Korea itu adalah ke 
2 (gewone verschijn- 

sesuatu perang sat 
abkan karena dua 

aliran jang bertentangan satu sa- 
ma lain, jaitu aliran jang hendak 
melenjapkan anasir2 kolonialisme 
di negeri itu, dan aliran jang hen 
dak mempertahankannja. Demiki- 

iauw. Giok Tjwan anggota 
jang kini berada di 

   Jogia mu a . keterangannja. 
mengenai soal Korea kepada ,,Ke 
daulatan Rakjat”. 

Dinjatakan selandjutnja, bah- 
wa dipandang dari sudut politik, 
maka in wezen negara Korea Se- 
latan tidak dapat dikatakan mer- 
deka atau berdaulat. Kita ingat, 
bahwa Amerika Serikat di Negeri 
itu sekarang diperkenankan mem 
buat sebuah pangkalan udara. 
Pun dalam soal2 ekonomi Nega- 
ra Korea Selatan masih tergan- 
tung kepada L. N., sehingga da- 
pat dikatakan, bahwa Republik 
Korea Selatan itu adalah meru- 

egara ,,Boneka”. 
Atas pertanjaan sdr. Siauw 

Giok Tjwan menerangkan, bah- 
wa menurut perhitungannja pe- 
rang saudara itu tidak akan me- 
ngakibatkan perang dunia jang 

.ke-IH, karena perang dunia ini 

menghendaki perhitungan 
semasak2nja. 

Mengenai sikap jang bagaima- 
na harus diambil oleh Indonesia 
terhadap soal Korea itu, Siauw 
menjatakan, bahwa dengan tidak 
membeda2kan Korea Utara “dan 
Korea Selatan, kita harus mem- 
bantu rakjat Korea jang berdjo- 
ang untuk membentuk satu nega 
ra Korea jang merdeka dan ber- 
daulat dan melenjapkan anasir2 
kolonialisme. 

jang 

i 
da 

WIWOHO KEMBALI. 
Kemarin siang telah tiba kem- 

bali di Jogja menteri penerangan 
Republik Wiwoho setelah sela 
ma beberapa hari menghadiri 
konperensi penerangan Djawa- 
Timur di Djember. Wiwoho tam 
paknja puas dengan hasil2 jang 
telah diperoleh selama konperen- 
si itu. Dalam kundjungannja ke 
Djember itu Wiwoho disertai is- 

. da berkenaan menindjau 
te 

an di Banjuwangi. 

  

   
  

Pada tanggal 23 djam 9 ma 
lam di bioscop Central di Bo- 
gor telah terdjadi insiden anta- 
ra K. N. I. L. dengan P. M., se 
hingga .dikirimkan balabantuan 
dari TNI serta pendjagaan jang 
keras sekeliling kota. Ketika se- 
dang ramai2nja orang membeli 
kartjis masuk bioscop, P.M. me- 
ngatur orang2 jang hendak beli 
itu supaja teratur hendaknja, en 
tah apa sebabnja seorang ang- 
gauta KNIL marah dan mentja- 
but granatnja. Maksudnja ini bi- 
sa dihalanginja tetapi KNIL tsb 
merebut stengun P.M. dan me- 
ngindjak2 topi badja jg. djatuh. 
Sementara kawan2nja bersiap. 
Polisi jg. hendak memisahnja di 
pukul KNIL. Balabantuan diki- 
rimkan untuk meredakan suasa- 
na. 

GEMPA BUMI LAGI 
DI SURABAIA. 

Untuk kedua kalinja dalam bu- 
lan ini, kemarin pagi djam 9.00 
di Surabaia terasa adanja gempa 
bumi jang lamanfa Ik. 20 detik. 
Kali ini tidak sekeras dengan gem 
pa bumi pada tgl. 19 Juni tempo 
hari. (Ant.) 

  

Markas Besar Aangkatan 
“- Udara Bld diserahkan.. 
Kemarin siang Markas Besar 

Angkatan Udara Tentara Belane 
da di Merdeka barat diserahkan 
kepada AURIS. Hadir Kepala 
Staf APRIS Kol. Simatupang, ko 

. mandan pangkalan Djakarta Let. 

' Kol. Taswin, wakil Alris, Wali- 
“kota Suwirjo dan pembesar ten- 
tara lainnja. Dari pihak Belanda 
hadir Let. Dj. Buurman van Vree 

ahwa di beberapa -tempat dibelakang” den, Kwartier meester Dj. de Bie, 

garis pertempuran telah terdjadi pembe 

rontakan2 terhadap pemerintah Korea- 
Selatan. Pemerintah Korea-Selatan telah 
mengambil tindakan seperlunja. Tiap? 
orang jang dlm keadaan “sekarang mem- 

ya Korea-Utara akan dihukum seha- 

ngchianat. 
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RA Ha 
3 Tae Teori belaka. 

| Korea kemarin Selasa 
& melihat persendjata 
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55 ANA    

Dj. Major van Langen, anggota 
ML dan pegawai2 Markas Besar. 

Penjerahan dilakukan oleh Dj. 
“Major van der Eem kepala Staf 
ML. kepada komoder. Surjadar- 
ma dengan diiringi pernjataan tri 
ma kasih kepada mereka jang 
pernah membantu ML selama ini 
dan mengharapkan supaja ddlam 
Waktu pendek AURIS djadi sem 

". 
2 

AURIS, — Ant. 

  

purna. 
Setelah Makutan penurunan 

bendesa Bld dan diganti Dwiwar 
na, Komodor Surjadarma antara 
lain dalam pidato sambutannja 
menjerukan kepada anggota ML 
jang masuk AURIS supaja beker 
dja keras djangan mengharap2- 
kan dulu kemewahan dan kese- 
nangan. 

Kemudian dilakukan perrggan- 
tian tanda pangkat kepada anggo 
ta ML jang masuk AURIS jaitu 
Let. Udara 1 Evers dan Let. Uda 
ral Van Ingen Shenau oleh Sur- 
jadarma. 

Dengan penjerahan ini maka 
Militair Luchtvaart dari Angka- 
tan Perang Bid di Indonesia selu 
ruhnja telah diserahkan kepada 

  Gt Pa ja ai 
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kolonialisme. . 
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Hadiah f 365.000-- 
dari Nehru 

Ketika P.M. India Pandit Ja- 
waharlal Nehru akan meninggal 
kan Indonesia, ia telah menjam- 
paikan hadiah uang kepa- 
da Presiden Sukarno 'sebanjak 
f 365.000.— dengan harapan su 
paja uang tsb. dipergunakan un 
tuk keperluan rakjat. 
“Berkenaan dengan itu kabar- 

nja untuk melaksanakan pesanan 
Nehru itu kini telah dibentuk se 
buah panitya jg. diketuai sendi- 
ri oleh Presiden Sukarno. Dian 
taranja anggota2 jalah Mr. A. K. 
Pringgodigdo dan Mr. Suma- 
nang. RD. 

- 2 . 

Mosi tidak pertja 
. 

sja berdasarkan 
@ 9. ..n. 

prinsip politik 
,Mosi van wantrouwen” atas 

osleid Hatta dari badan sekreta 
jaat kongres rakjat menjebab- 
gan timbulnja golongan pro dan 
Gntra mosi. Digolongan ter- 

'aghir terdapat golongan Islam. 
bih djauh jang djuga njata- 

1 jalah Pesindo, Gerakan 
gun kampung Deli, Gabungan 

@tikat buruh perindustrian par 
kelir, sedang beberapa anggo 

taikongres rakjat serta Masjumi 
tjabang Langkat termasuk kon- 

       

        
   

  

   
   

“Sekretariaat kongres rakjat 
ah mengeluarkan pendjelasan 

takan mosi itu reglementer su 

dah djadi keputusan dipikul oleh 
seluruh badan sekretariaat dan 
rakjat jang menjatakan menjo- 
kong serta berdiri dibelakang 

si-van wantrouwen itu dida- 
kan atas pengertian prinsip 

litik dan tidak sedikitpun atas 
soon Hatta. 

“Dalam pendjelasan itu sekali 
i sekretariaat mengatakan 

tak dapat memudji sikap RIS 
Asa RI dalam menghadapi. soal 
pembentukan negara kesatuan. 

Mosi tak representatip. 
Pendjelasan sekretariaat kon 

gres disusul dengan statement 
Masjumi dimana a.l. dinjatakan 
keputusan sekretariaat kongres 
tidak representatip, karena tju 
ma disetudjui 10 dari 28 anggo 
ta sekretariaat, djuga apabila 
ditindjau dari segi hukum parle 
menter, politis dan sosiologis. 
Masjumi tak dapat turut perso- 
alkan pertanggungan djawab 
atas sesuatu putusan tidak re- 
presentatip dan hanja dapat tu- 
rut bersama organisasi rakjat 
lainnja dalam menjusun rentja- 
na pertimbangan sebagai kon- 
sepsi nasional untuk Sumatera 
FYimur jang disampaikan pada 
panitia bersama RIS—RI. Ant. 

    

    

   

  

ngenai mosinja dimana dinja . 

   

  

Langganan . 

“ Etjeran 
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SERAT s 1 

Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda : | 

Blok ekonomi belum perlu di' 
Asia Tenggara. 

» 
2. 

Menteri Kemakmuran RIS Ir. Djuanda baru2 ini menefang- , 

kan, bahwa sjarat2 untuk mempertinggi kemakmuran rakjat da- 

ri Asia Tenggara dimana termasuk, Indonesia dalah merobahi Sys- 

tim perekonomian kolonial dan adanja stabiliteit politik peme- 

rintah. Dengan tidak adanja sta biliteit itu maka tidak ada dja- 
minan bekerdja dengan tenang dan sungguh2 1 

Diterangkan selandjutnja, bah- 
wa untuk mempertinggi kemak- 
muran rakjat diperlukan penge- - 
tahuan orang? dari luar Negeri 
untuk memberikan bantuan dan 
didikan dalam perekonomian. 

N 

  

Atas pertanjaan apakah perlu 
adanja suatu blok ekonomi di 
Asia Tenggara, Djuanda mendja- 
wab, bahwa belum perlu untuk 
mengadakan blok sematjam itu, 
oleh karena keadaan belum : sta- 
biel. Ditegaskan bahwa djika tim 
bul perang dingin atau panas an 
tara Rusia dan Amerika/Inggris, 
maka ini akan membawa jang sa 
ngat besar bagi negara2 di Asia 
Tenggara, termasuk Indonesia, 
karena pemasukan barang2 dari 
luar negeri dan pengiriman ba- 
rang2 mungkin terputus karena- 
nja Ant. 

  

Perundingan Maluku 
Utara dgn RI tak 
menjenangkan. 

Kemarin dulu tiba di Jogja- 
karta utusan pemerintah daerah 
Maluku Utara dan Komite Nasi 
onal Ternate, jang terdiri dari 
pada sdr.2 Hasan Radja Loa se- 
bagai ketua, M. Arsjad' Hanafi, 
Z. Latumahina dan Saleh Buba 
kar. Dan kemarin telah mene- 
mui pemerintah Republik Indo- 
nesia untuk menjampaikan per- 
mintaan supaja daerah Maluku 
Utara, jang baru2 ini melepas- 
kan diri dari NIT, diakui seba- 
gai daerah langsung dibawah 
Republik Indonesia. 

Dalam pertjakapan pers kema 
rin mereka menjatakan, bahwa 
hasil perundingannja dgn peme 

  

Dr. Sukiman : 
  

K MB sementara ta perlu 
diusik2! 

,Djanganlah kita mempersukar diri dlm melaksanakan per 
setudjuan antara RIS dan Republik Indonesia, karena toh negara 

kesatuan jad adalah pendjelmaan djiwa proklamasi 17 Agustus 
1945, demikian presiden Masju mi Dr. Sukiman dalam pertjaka- 
pan dengan ,,Kedaulatan Rakjat ” 
dewasa ini. 

Selandjutnja dikatakannja, bah 
wa jang diprimerkan dalam hal 
ini ialah Republik Indonesia akan 
tetap berpegang pada tjita2 pro- 
klamasi 1945 dan tertjiptanja ke- 
makmuran rakjat. 

Perlaksanakan piagam 
sekunder! 

Dalam :menudju pembentukan 
pemerintahan baru ini Dr. Soeki- 
guan harapkan supaja kita harus 

“berpikir politis, zakelijk dan ti- 
dak kesilap dalam sentimenten jg 
rendah2. Kita sebaik2nja mentja- 
ri djalan bagaimana pelaksanaan 
itu dapat selekasnja dan sesem- 
purnanja didjalankan, tidak per- 
lu kita mengikat diri dalam dog- 
ma2 jang tidak ada gunanja. 

Membitjarakan tentang sifat 
kabinet dan UUD negara kesa- 
tuan, jang sekarang kelihatannja 
selalu rendet djalannja dalam pe 
rundingan, dikatakan, bahwa itu 
baginja adalah soal sekunder. 
,Kalau kita tak dapat memben- 
tuk kabinet parlementer, ja ben- 

klah kabinet presidentieel, ka- 
» 

ae bg BL un : 
mengenai situasi dalam negeri 

rena toh itu semua adalah untuk 
sementara sadja sampai terben- 
tuknja constitusi jad”, demikian 
Dr. Soekiman. 

KMB untuk sementara 
tak perlu diusik2! 

Mengenai putusan2 dalam 
KMB dikatakan oleh Dr. Soeki- 
man, bahwa itu tak perlu diba- 
wa2 kedalam perbintjangan pia- 
gam antara RIS—RI sekarang 
ini, karena segala putusan KMB 
dengan sendirinja nanti akan di- 
tindjau kembali dalam parlemen 
negara kesatuan jad. Dan pula 
KMB itu sudah disetudjui oleh 
KNIP, jang kerarti sudah diteri- 
ma oleh rakjat Indonesia, 2 

Kalau masih tjektjok...... ! 
Sebagai achir kata Dr. Soeki- 

man mengatakan, bahwa kita ha- 
rus mengingat djuga pada reaksi 
diluar negeri, kalau kita terus me 
nerus bertengkar mengenai soal2 
kita sendiri. Sebagai akibat anta 
ra lain dinjatakan, bahwa mung- 
kin pengiriman barang2 pindja- 
man dari 100 djuta dari  Exim- 
bank akan diperlambat. 

sia sebagaimana 

rintah tidak begitu menjenang- 
kan baginja. Atas pertanjaan 
mereka mengatakan, bahwa mes 
kipun perutusannja tidak mem- 
bawa hasil jang tegas mereka 
akan tetap meneruskan perdju- 
angannia dalam menuntut tjita 
tjitanja, paling sedikit supaja 
diakui status daerah Maluku se 
bagai provinsi sendiri. 

Dalaru perdjalanannja selama 
16 hari dari Maluku Utara ke 
Jogjakarta mereka singgah di 
Djakarta untuk mengadakan 
perhubungan dengan pemerin- 
tah RIS. 

  

Penurunan Bineka 
Tunggal Ika difikirkan 

masak? ! 
,Antara” mendapat kabar dari 

sekretariaat pemuda bahwa pem 
bentukan Front Pemuda Indone- 

telah diputus- 
kan oleh kongres pemuda di Su 
rabaja baru2 ini, akan dilangs 
sungkan nanti pada tg. 9 Djuli 
di Jogjakarta. Pembentukan tsb 
akan diselenggarakan oleh se- 
kretariaat pemuda, dan dengan 
terbentuknja front pemuda nanti 
sekretariaat pemuda jang diben- 
tuk hasil dari pada kongres pe- 
muda jang pertama di Jogja ta- 
hun jl. dengan  sendirinja akam 
mengachiri tugasnja. 

SEindjutifja Subagio Reksodi- 
puro dari  sekretariaat pemuda 
menerangkan kpd. ,,Antara” ten 
tang peristiwa penurunan Bine- 
ka Tunggal Ika sebelum kongres 
di Surabaja dimulai sebagaimana 
disiarkan oleh pers pada waktu 
itu. Menurut Subagio duduknja- 
perkara ialah kurang lebih demi 
kian : 

Sebelum kongres dimulai, pada 
waktu itu. kongresisten masih 
ada diluar gedung, dan sementa- 
ra itu pihak panitia sibuk menga- 
dakan persiapan2 antara lain me 
ngenai pula pemasangan sang 
dwiwarna didalam gedung si- 
dang jang pada waktu itu di- 
samping terbentang bendera 
Sang Merah Putih diuga digan-: 
tungkan Bineka Tunggal Ika. Pi 
hak panitia pada waktu itu ber 
pendapat bahwa Bineka Tunggal 
Ika sebaiknja diganti dengan 
gambar presiden Sukarno. Da- 
lam pada itu rupa2nja diantara 
kongresisten jang pada waktu 
itu masih berada diluar gedung 
kongres djuga ' mempersoalkan 
tentang digantungkannja Bineka' - 
Tunggal Ika tsb., dan seko- 
njong2 seorang anggauta pani- 
tia berlari-larian menemui ang- 
gauta2 panitia jang ada dlm ge- 
dung itu dengan mengatakan 
bahwa beberapa orang kongre- 
isten akan memadjukan usul spj 
Bineka Tunggal Ika diturunkan, 

. 

Sementara itu pihak panitia 
tsb. menjatakan bahwa panitia 
sendiri “ memang bermaksud 
mengganti Bineka Tunggal Ika 
dengan gambar presiden Sukar- 
no. Dengan demikian maka di- 
turunkanlah Bineka Tunggal Ika 
jg- pada hakekatnja tidak kare- 
na tuntutan dari beberapa kon#” : , S5 gresisten # semata2, melainkan 
atas pertimbangan2 jg. telah di, TN 

Mn 
fikirkan lebih dulu oleh  piha 
panitia. 

& “ia : Kabinet Di Kpn aja: 

U. P. kabarkan bahwa berhu.- 
bung deggan keadaan di Korea, 
maka kemarin kabinet Djepang te 
lah.meletakkan djabatannja, Kini" 
sedang diusahakan pembentukan 
kabinet baru jang sifatnja tjon- 
dong pada sosialisme, 
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tiba di Djakarta, duta 
3 “Mesir, Hadji Rasji- 

dat agan: ini adalah “untuk 
pembitjaraan2 dg ' 

terian Luar Negeri RIS, 
en ai perhubungan Manar, 

negara2 Arab. 
sekarang dikalangan " 

1 sedang 

'ab jang telah mengakui 
“itu akan dibuka perwakilan 
ikat buat “ sementara waktu 

ngan membagi lapang- 
alam 2-wilajah jang ma 

dan satu bah 

S akan mengadakan pertukar- 

Naa Ea ketentuannja, walau- 

pia "pengakuan dan permintaan 
: ri Turkey 

| Ai ada. 
Pun masih belum! ada ketetap- 

“siapa jang akan mengganti- 

kan. almarhum Hadji Dahlan 
Abdullah sebagai duta RIS di 

3 Bagc ad. 
, nentara diketahui pula, bah 

1 wa Aaalant bulan ini ditunggu 

'kedatangannja Mr.Razif dari Ne 

| derland untuk melakukan peker- 

' djaan sebagai konsul djenderal 

RIS di Singgapura. Mr. Razif ini 

' adalah sekarang wakil RIS bagi- 

«an ekonomi dan perdagangan 

. na komisariat tinggi RIS di 

Nederland. Ant. 

EC 

SBAB SEMARANG SOLIDER. 

Pusat Sarekat Buruh Angku- 
tan Bermotor di Jogja telah me- 

meri putusan SBAB di Sema- 

sbb.: 
2 ae - Memperkuat ana, PB 

s3 SBAB tentang langsungnja DAM 

2 Ri sebagai staatsbedrijf, peruba- 

Perlapamama peraturan WV 
berbau kolonial. 

$ | Mendesak supaja Panitya 

3 DAMRI iIkan kepada Pe 

' merintah ang nasionalisasi da- 

ri perusahaan2 Keidarsaii bermo 

.& | pentjabutan pengumuman 

Kementerian Perhubungn, Tena- 

ga dan Pekerdjaan Umum RIS jg 

' memberi kesempatan penjeleng- 

| garaan perusahaan otobis di Dja- 

wa dan Sumatra kpd pengusaha 

partikelir dan penambahan alat2 

serta kendaraan bermotor. 
Sea koor SA AU itu. 
  

  

JAJASAN KOPRA BUKAN JA- 

jo JASAN SOSIAL 
. Berhubung dengan adanja beri- 

AA mengatakan, bahwa Jaja 

: Kopra (bukan Panitya  Ko- 

pra — Red. ) mendjadi suatu ,.ja- 

| jasan sosial” maka Kementerian 

Ker kaakmuran mengumumkan, 

ad wa .Jajasan Kopra tetap meru 

“pakan suatu jajasan perdagang- 

| an. Tetapi sekarang Jajasan Ko- 

Sp jakan lebih mentjurahkan per 

nja paila kepentingan? tani 

  

peri | tlh. diketahui,  Panitya 

Kopra jang telah dilantik oleh Pe 
. merintah beberapa waktu jang la 

“Tu, sedang mempeladjari peruba- 

hang jang mungkin dalam Jaja 

san Kopra, untuk lebih menjesu- 

an Jajasan ini pada kenjata 

. Menurut Iehoruri jg. dite- 
rima Dewan Pimpinan PPI-Ma- 

" sjumi Bogor, pada tgl. 18-6 H. 
un ketua Masjumi Sawa- 

pok) telah ditahan oleh 
jibinong dan dibawa 
g: Apa alasannja be- 

Pada tanggal 26 dikantor 
ten tel. Pan: Denta 

ab “dibitjarakan Ta 

didalam.per- - 
apakah pada setiap “ 

berpusat Pa Ta 

Djuga ? paka Meng 

wakilan, sampai sekarang 

sendiri sebenarnja F 

bgl di 

5 ED ULATAN harga" 

    

  

   

    

10.000 BU- 
TENUN GAGAL ! 

Usaha pimpinan Serikat Buruh 
'Textiel Propinsi Djawa Barat un 

PENJE, SAIAN 

RUH 

duk menjelesaikan pemogokan 

pa Tuah tenun di: “Tjirebon 

0g tg 23 jbl Suhendro dan 
: D. Harun dari pimpinan Serikat 

h Textiel Djawa Barat te- : 
h mengnudjungi Usman — Al 

Habgi ketua Gabungan Perusa 
haan Tenun di Tjirebon, dengan 

maksud untuk membitjarakan tja 
ra penjelesaian pemogokan bu- 
ruh itu. Maksud tsb ternjata oleh 
Usman Al Habsji ditolak men- 

'tah2 dengam alasan karena seka 
rang ini bulan puasa, dan Usman 

Al Habsji itu hanja mau dan ber 
sedia menjelesaikan peniogokan 
tsb sesudah lebaran. 
"Dikabarkan, bahwa penolak- 

an tsb menimbulkan kegelisahan 
dikalangan 10.000 buruh jang mo 
gok sedjak tanggal 19 jbl: Ant, 

Na 

Residen D.I: ditangkap 
“Dari pihak tentara didapat ke 

terangan, bahwa Residen DI Tji 

rebon Zainal Abidin hari Achad 

jl tertangkap didaerah — Madja- 

lengka. la tertangkap dengan be 

berapa kawannja, terkepung oleh 

pasukan Kapten Ishak jang me- 

ngadakan pembersihan. 
Selain itu dapat dikabarkan, 

bahwa hari ini telah dilakukan 

timbang terima oleh” komandan 

KMK Kapten Sidik jang diganti 

oleh Kapten Kunaefi dari Garut. 

2 Antara. 

Alfotah djalankon 
setjara informil 
Antara” dengan Wali Aljfatah, olehnja dite- 

h Masjumi untuk — menjelesaikan 

dengan adanja penjelesaian soal politis itu 

diselesaikan setjara effektif, mengingat pula, bahwa ig 

bangsa sendiri jang sedikit banjaknja mereka 

djaan pem. 
Dalam pertjakapan wartawan 

rangkan alasan jang digunakan 

setjara Potitis atau damai, kar 

segala sesuatunja- dapat 

soal D.I. itu dipandang antara 

itu pada mulanja turut menjumbangkan diri untuk perdjuangan 

Indonesia. 

anne menemui pemimpin D.I. 

ata Wali Alfatah — adalah 

TE Lah pengharapan jang telah 

aah oleh pihak Ummat Islam - 

chususnja oleh organisasi2 Islam jang 

tergabung dalam Masjumi, PSII dan Ba 

dan Kongres Muslimin Indonesia. 

Atas pertanjaan apakah hasil perun- 

| dingan politik itu, Wali Alfatah belum 

mau menerangkan, karena soal ini akan 

dilaporkan dulu kepada pihak pemerin- 

tah. Wali Alfatah menerangkan selandjut 

nja, bahwa ia adalah setjara informil 

mengerdjakan pekerdjaan pemerintah 

dan sebagai orang perantara untuk me: 

njelesaikan soal D.I. itu setjara politis. 

Apabila- DI. menghendaki, dapatlah 

diharapkan terdjadinja perundingan2 jg 

lebih resmi antara pihak D.I. dan peme 

rintah dan pula dengan adanja gerakan 

DL. itu adalah suatu kenjataan politik 

jang perlu mendapat penjelesaian dari 

pihak pemerintah. 

Pernjataan untuk mengambil tindakan 

keras oleh pemerintah terhadap D. I. 

setelah kembalinja Wali Alfatah dari“ 

daerah D.L, menurut Wali Alfatah ter- 

serah nanti kepada pemerintah tindakan 

apa jang akan didjalankan, akan tetapi 

Wali Alfatah jakin, bahwa pihak peme- 

rintah mempunjai backing politik jang 

lebih kuat daripada jang sudah2 untuk 

menetapkan tindakan2 jang tegas selan 

djutnja. 

Menanjakan lagi Sakah jang hidup se 

karang dalam ' alam pikiran orang2 D.I. 

sehingga mereka itu 2 heikeras kepala, 

Wali Alfatah tentang Soal ini belum 

mau mendjawab, karena, djika dikatakan 

terlebih dahulu adalah tergesa2, karena 

soal ini akan dilaporkan kepada pemerin 

tah dan ditambahkannja, djustru soal 

inilah jang mendjadi segala kuntji raha- 

sia dari gerakan D.I. Ami. : 

SILAT NASIONAL INDONESIA 

Kini Akademi Militer telah da- 
pat Nan pentjak dan silat 

dengan methode baru menurut ke 

'adaan jang diberi nama silat ma- 

sional Indonesia. 
Silat nasional Indonesia itu di- 

peladjarkan kepada anggduta2' 

“angkatan perang, disamping pe- 

Iadjaran2 dengan ' memperguna- 
kan sendjata modern. 
sDalam Konggres Kebudajaan 

nanti jang akan diadakan di Dja 

karta Akademi Militer ikut serta. 

Sebelum silat nasional Indone- 

sia itu dipertundjukkan didalam 

konggres, maka dim bulan jad. 

akan diadakan pertjobaan dulu 

“dimuka para ahli pentjak — dan 

ogja. 

WABAH TJATJAR DI SOLO. 
, Dari Djawatan Kesehatan Balai 

| Surak rta yaaa kabar, 

mempunjai tugas 

  

  

DEWAN TRANSMIGRASI SE- 
:GERA BERSIDANG. 

n Transmigrasi jang di- 
bentuk oleh kabinet, anggota2- 
nja terdiri dari wakil2 Kemente- 
rian Kesehatan, Petburuhan, Per 
tanian, Dalam Negeri,  Pemba- 
ngunan dan Pekerdjaan Umum. 
Sebagai anggota dari luar peme- 
rintahan “gladi seorang ang- 
gota- B, P..KNP. Dewan tsb.:se- 
gera. 2 AM | mengadakan sidang- 
nja untuk memilih ketuanja dan 
langkah2-jang akan segera di- 
ambilnja mengenai tugas dewan 
tersebut. 

Seperti diketahui, 

Dew 

dewan tsb. 
mempeladjari 

clan menjelidiki soal transmigra- 
si. Ant. 

  

Pertempuran TNI- ge- 
rombolan bersendjata 

Pasukan TNI Mungdinglaja 
pada hari Saptu jl telah bertem- 
pur selama 20 menit di Tjilawu 
daerah Garut dengan gerombo- 
lan bersendjata. Korban seorang 
pagar desa dan dua lagi luka2. 
Korban dari pihak gerombol 

  

belum diketahui. — Ant. 
-1 a 

P Y 

SIAPA HARUS MEMBAJAR? 

Dalam sidangnja baru2 ini kabinet 

NIT al. telah mempersoalkan: Siapa jg 

seharusnja membajar biaja dua djurnalis 

Amerika jang sekian lama' berdiam da 

Bali kemudian telah kawin dan honey: 

moon? AA 

Djumlah ibiaja2 tsb ada lebih 

2000 rupiah. Katanja pemerintah PT 

sekarang tidak hendak tahu dgn perka: 2 

ini karena kedatangan mereka mungkin 

atas panggilan RVD almarhum dan tidak 

ada sangkut paut dengan pemerintah 

NIT sekarang. Ant. 

an 5. sm 

peker- 

D.I. soal 

kemerdekaan 

di
du

ga
 

  

bahwa 

jang menderita sakit tjatjar, 

10 diantaranja telah meninggal- 

dunia dan 41 lainnja sudh  da- 

pat disembuhkan. 

Lebih landjut dapat diberita- 

kan, bahwa menurut tjatatan jg 

terachir, kini djumlah jang ma- 

sih dirawat  mendjadi 56 

orang, diantaranja 3 orang telah 

meninggal. 

   

selama 3 bulan jang ter- 

achir ini telah dirawat 92 orang 

REBO 28 JUNI 1950. 

— Renijana transini kas, be- 

   
   
   

kas tentara selesai 
semula senantiasa men djadi perhatian dari Pemerintah. 
embalian tenaga dalam tentara jang tidak dimasukkan 

an pengembalian tenaga pasukan2 gerilja jang turut dalam 
memperdjuangkan kemerdekaan, ke masjarakat. Metapi keadaan 

“serta kesulitan2 dilapangan politik dan militer di dlm negeri me- 

njebabkan tidak dapat segera diambil tindakan2 kearah ini, ber-- 

hubung dengan tindakan? lain 
sinja. 

Penundaan itu tidak boleh ti- 
dak. menumpuk masalah2 jang 
timbul sebagai akibat dari keada- 
an'jang digambarkan diatas. 

Sehingga diberbagai2 tempat 
terdjadi keadaan jang tegang, 
dan keamanan terantjam. 

Kini telah selesai suatu rentja- 
na transmigrasi untuk anggota 
Angkatan Darat jang akan di- 
kembalikan ke Masjarakat. Da- 
lam garis2 besar rentjana itu me 
ngandung transmigrasi kedaerah2 
jang luas-dimana sedikit pendu- 
duknja, dan pula kedaerah dima- 
na masih kurang tenaga militani 
dalam arti pertahanan. Anggota 
tentara, serta bekas pedjuang ge- 
rilja setelah-mereka mengalami 
transmigrasi akan lepas dari ikat 
annja masing2, tetapi kepada me 
reka diberi kewadjiban sebagai 
seorang  wadjib tentara  (mili- 
cien). 5 

Selama mereka mengerdjakan 
tugas baru, ialah pembukaan ta- 
nah, selama itu mereka mendjadi 
tanggungan Pemerintah , dalam 
hal perawatan rochani dan  djas- 
mani. Bagi tiap orang ditentukan 
luasnja tanah untuk dikerdjakan 
tjukup untuk pekarangan rumah, 
sawah atau ladang. Apabila pem- 
bukaan tanah itu selesai, kepada 
mereka akan diberi kesempatan 
mendatangkan keluarganja de- 

“ngan ongkos oleh Pemerintah. 
Transmigrasi akan dilakukan 

Matan satuan2 bekerdja berdjum- 
lah 5300 orang. 123 

Pengeluaran untuk bulan Dju- 
ni, Djuli dan Agustus dirantjang 
sebesar 11,7 dan 3 djuta. Ant. 

  

SUSUNAN PEMERINTAH 
DAERAH: KEDU. 1 

Pada tg 23-6 di Magelang di 
' adakan konperensi para bupati 
seluruh daerah Kedu, dipimpin 
oleh Residen Muritno. Dalam 
konperensi tsb antara lain dip pu- 
tuskan diadakannja pero n 
batas2, dimana tempat2 banana. 
tan, kewedanan dan kabupaten 
telah dihapuskan oleh Pemerin- 
tah Belanda, sekarang supaja di 
hidupkan kembali. Sebagaimana 
diketahui, seluruh keresidenan 
Kedu sekarang ini mempunjai 85 
ketjamatan, 24 kewedanan dan 5 
kabupaten. Dengan diusulkannja 
perobahan.tsb, maka tenaga pa- 

    

Berhubung akan datangnja hari Raja Idul Fitri, oleh Gub. Mil. Djawa Tengah 

Kolonel Gatot Soebroto telah dibagikan bahan2 pakaian kepada para Invaliden 

di Solo pada tgl. 17-6-50. (Foto: Ipp hos-Aneta). 

8 

Pro dan Contra mosi tak 
pertjaja . 

Berhubung dengan diterimanja mosi 

van wantrouwen oleh badan sekretariat 

Kongres .Rakjat terhadap beleid Haitta, 

harian Mimbar Umum” tg. 26-6 dengan 

berkepala ,,/Tidak bertanggung djawah” . 

mengatakan, bahwa .,mosi tidak pertjaja 

itu tidak dapat #dipertanggung djawab- 

kan kepada 417 anggauta Kongres Rak- 

jat maupun seluruh rak jat Sumatera Ti- 

mur” dengar mengemukakan terlebih 

dahulu sembilan buah alasan. 

Pertama, mosi itu dikemukakan Head 
waktu “negara ditekan oleh Australia 

dan Belanda dalam soal Irian Barat di- 

samping proklamasi Rep. Maluku Sela 

tan, maka akan menimbulkan kesan tak 

baik diluar negeri, jaitu bahwa Pemerin 

tah RIS waktu ini tidak ditaaw oleh se- 

luruh rakjat Indonesia. 

Kedua, mosi itu walaupun ,,sjah” dgn 

hanja 10 suara, akan tetapi belum diso- 

kong oleh sebagian besar anggota badari 

sekretariat (28 orang), apa lagi 417 ang: 
uta Kong | Rakijat, karena 30 persen 

dar fraksi Tebar menolak, sedang ing 
70 persen lagi sudah berpetii 

Dinjatakan pula, bahwa mosi tidak per 

tjaja in adalah berarti djuga menging 

kari penglaksanaan pembentukan Negara 

Kesatuan jang sedang dirantjang Panitia 

Bersama RIS—RT, karena kabinet Hatta 

menimut konstitusi RIS tidak dapat: di- 
tumbangkan oleh .,10 orang”, maupun 

oleh parlemen RIS. & 

Dikemukakan pula, bahwa dengan sia 

sat Hatta sekarang seluruh pertikaian po 

litik dalam negeri diseluruh Indonesia 

dapat dilenjapkan sekali gus, demikian 

djuga tuntutan Kongres Rakjat untuk 

membentuk Negara Kesatuan dan mem 

bubarkan NST dengan sendirinja tertja 

pai, sedang perdjoangan rakjat Sumatera 

Timur dpt diteruskan dgn djalan mende- 

mokratfiseer Dewan, supaja segala aliran 

dan partai masuk didalamnja serta me- 

nuntut supaja orang2 jang sreaksioner” 

“diganti dengan jg ,/progressief”. 

Sementara itu harian ,,Rakjat” menu: 

Jis ada, bahwa jang bertanggung djawab 

atas mosi itu tentunja badan sekretariat 

Kongres Rakjat sendiri, disertai pula 

“oleh aliran? jang menjetudjui mosi tsh. 

  

harus didahulukan karena urgen- 
1 

  

mong pradja jang memang accep 

table dan capabl ingga ki 

ni masih belum 

li, akan mendap 

      

   

    

    

Kementerian Agama 

kan surat edaran mi 

gwotum Hadji tahun 

karesidenan al. shb.: 

Buat beberapa “karesid Ouotum 

Hadji jang telah ditetapkan dalam surat 

edaran tgl. 1-5-50 terdapat kelebihan, 

sedang dalam daerah Jainnja terdapat 

banjak kekurangan. Dari sebab itu guo- 

tum dari karesidenan2 jg bersangkutan, 

dengan persetudjuan Kementerian Aga- 

ma RIS/RI, Bank Rakjat Pusat, Kongsi 

Tiga dan PHI Pusat perlu ditetapkan la 

gi, dan utk Djw. Tengah seperti berikut: 

  

   

  

  

Ditetapkan : Peneta- 

| pan 11-5 

1. Semarang 400... 350 

2. Pati 250 
3. Surakarta 250 

4. Kedu 250 

5. Pekalongan 300 

6. Banjumas 250 

7. Jogjakarta 250 

1900 

: . 
Kongre i- 
Swap i 
pa kabar: bah a Panitya 

$ kini 
sean merent tak suatu 
kongres rakjat jang akan diada- 
kan untuk menolak kembalinja 
Swapradja. Kaum tani - kabarnja 
akan mengadakan suatu demon- 
strasi dan rapat umum untuk me 
nentang Swapradja. — Ant. 

PESAWAT TERBANG PROGRESSIEF. 

Mr. Moh. Yamin mengatakan bahwa 

pesawat terbang di Rusia itu, sangat pro 

gressief, dibandingkan dengan Garuda 

Indortesia Air-ways atau Ka 

Seseorang penumpang, harus menolong 

dirinja sendi i menaikan, “dan. menurun- 

   
    

kan bagage pat, karena tidak 

disediakan ska ka tuk keperluan ini. 

Dipesawat terbang penumpang tidak 

dapat makanan. Djadi, setiap penumpang 

djuga, harus bawa makanan sendiri djika 

diudara ia kepingin isi perut. 

Dan lebih progressief lagi kata Yamin, 

bahwa pesawat terbang itu tidak dipanas 

kan dulu mesinnja seperti jang kita ala 

mi dilain2 tempat. Begitu mesin dihidup 

kan, begitu pesawatnja naik ke udara. 

Ketika Yamin tanja, mengapa mesin 

tidak dipanaskan dulu, orang Rusia dja 

wab: Benzine jg dipergunakan untuk 

memanaskan mesin itu, sama besar baha 

janja dengan bahaja jang dihadapi dalam 

perdjalanan. 

Pesawat terbang jong mengangkut mis 

sie Pular, kata Yamin, tiba di Moskow 

tengah malam dan berangkat dari sana 

tengah malam djuga. Serba gelap! 

(SP 

PENJERAHAN MOBIL. 
Bertempat di Istana Merde- 

ka telah dilangsungkan upatjara 
penjerahan mobil sedan Cadillac 
kepada Presiden oleh tuan2 De 
Vaal dan Van Buren jang mewa- 
kili Direksi General Motors. 

Menurut keterangan Kemente- 
rian Perhubungan, Tenaga dan 
Pekerdjaan Umum, mobil itu bu- 
kan pemberian General Motors, 
tapi telah beberapa waktu j. 1. 
dipesan oleh Kementerian tsb. 
untuk Presiden. 
  

didalam “dan diluar Kongres Rakjat”. 

Dinjatakan selandjutnja, bahwa kita 

tidak sangsi2 untuk menjatakan bahwa 

mosi tidak pertjaja itu adalah pentjermi- 

nan dari" golongan jang memperdjoang- 

kan kebenaran demokrasi, jaitu memper 

djoangkan- bubarnja NST sebelum Ne 

gara Kesatuan, dan berdjoang terhadap 

Mereka jang njata2 menolak pembubar- 

an itu jakni Bung Hatta PM RIS”. 

Achirnja dalam tulisannja itu, warta- 

wan ,/Rakjat” menulis: ,,Bilamana dike 

mudian hari ada pergeseran dalam sua- 

sana politik di atera Timur (jang 

tidak kita harap2kan) adalah itu sebagai 
akibat tantangan Bung Hatta sendiri jg 

hendak mengudji kesungguhan hati 

Kongres 'Rgkjat. Setjara sedar atau tidak 

memang tantangan (penolakan) Hatta 

sekarang'ini makin ,mempertegang” tua 

sana politik didaerah ini, karena dalam 

semangatnja golongan NST terangZan 
mendapat sokongan dari Bung Hatta 

sendiri dan dari orang2 jang mau setjara 

lahir membubarkan NST, tetapi dalam 

batinnja sudah terlebih dahulu membuat 

kompromi dalam pikiran dan perbuatan 

nja terhadap NSP, ukarena tidak sanggup 

memikul risiko untuk Pn Hatta”, 

« ATip $ 

"al, 

jang berwadjib akan 

   
KAMI TUWA DAN LURAH 

“DI KURSUS a 
Pada tg 28-30 Djuni di Wono 

sari akan diadakan Kursus Sosi- 
Pengikutnja terdiri terutama 

dari para lurah dan kamituwa di 
daerah Gunungkidul, semua Ik 
ada 290 orang. Tiap pengikut di 
minta memberi bantuan untuk be 
aja asrama dll sedang kekurang 
annja nanti akan ditutup oleh ka 
bupaten. SIA 

28 

: 

PUTUSAN RAPAT pMK Ia 
Rapat PMK Jogja pada tgs 

26-6 didjalan Sajidan al membi- 
tjarakan tentang lalu lintas diko 
ta, permainan lajangan dan rol- 
schaatsen, tarip air leiding dsb. 

Berhubung dengan terlalu pa- 
datnja djalan besar Malioboro 
(Tugu, Malioboro, Patjinan, 
Margomuljo) hingga boleh dika 
ta overbelast, maka kini sedang 
difikirkan suatu tjara untuk me- 
ngurangi padatnja lalu lintas itu. 

Kini ternjata banjak anak2 jg 
bermain lajangan dan rolschaat- 
sen didjalan2 jang sering2 meng- 
ganggu perdjalanan lalu lintas, 
malahan dipandang berbahaja. 

Berhubung dengan itu maka 4 
mengada- 

kan larangan permainan lajang- 
an dan rolschaatsen didjalan2. 

Tentang tarip air minum jang 
dipandang sangat tinggi dan be- ' 
rat itu berhubung jang berkewa- 
'djiban tidak hadir, ditunda sam- 
pai,pada pertemuan PMK jad. 

  

PERSIAPAN PEMILIHAN 
DJAGO ATLETIK “ 

PORI di Jogja telah menerima 
persiapan2 (voorbereiding) dari 
pemilihan untuk seluruh Indone- 
sia berhubung dengan Olympi- 
ade Asia jad jang diadakan di 
Stadion Malang bagian atletiek. 

Adapun hasilnja jalah lari tje- 
pat 100 m sdr Rifai, estafette 4X 
100 m sdr Guruwenda, . Ahmad, 
Mursanjoto dan Rifai, lari 10.000 
m sdr Sumadi, lontjat tinggi sdr . 
Mangi, lempar peluru 714 kg. sdr. . 
Uma dan lempar peluru 3 kg 4 
sdr Susiami. 319 . 
  

  

Sioran RRI Jogja 

REBO, 28 DJUNI 1950. i 
17.05 Taman kepanduan oleh Pandu Rak” 
jat Indon. tjb Mtr. 18.05 Adzan Magrib. Ta 
18.15 Peladjaran Njanji Pemuda oleh 2 

Pak Moeradji. 19.20 Sekitar Kesenian i 

kita. 19.30 Lagu2 baru oleh O.RJ. Po : 
niman. 20.30 Siaran Pemerintah. $ 

pan Rochani Bulan Puasa. 21.15 £ 

Rawit. 21,30 Ketoprak Mataram. ' 

    

   

  

WANITA ASA: GABUNGAN : 
HAN PERTAHANKAN Dr. 

MANSUR. 

  

Rapat ibu-ibu jang ada dida: 
lam GAWA dan ibu-ibu kera'ja- 
tan umumnja jang diluar GAWA 
di. gedung ' Perkumpulan " Per- 
satuan Sekerdja Tionghoa Persa 
tuan Asahan, pada tanggal 13 
Djuni 1950 telah mengambil reso 
Kn a.l. sbb. : 5 

. Resolusi Permufakatan Ibu 
$ .Tandjungbalai. 
1. Mendesak kepada  Peme- 

rintah, agar Kabinet N. S, T., 
Pamongpradja,  Pangrehpradja 
dan pegawai2 administrasi serta 
segala djabatan2 agamanja, te- 
tap dalam djabatannja masing2, 
walaupun N. S. T. itu telah men 
djadi Negara Kesatuan: 

2. Meminta dengan  sesung- 
guh-sungguhnja kepada Pemerin- 
tah, agar J. M. Tengku Dr. Man- 
sur, tetap mendjadi pemimpin ka 
mi di Sumatera Timur ini : 

3. Kalau andai kata, ada di- 
antara pegawai2 jang tersebut 
diatas, harus diganti oleh sesua- 
tu sebab, hendaklah pengganti- - 
nja itu jang dapat diterima oleh : 
ibu2 Sumatera Timur. Pa 

Disebabkan kami telah Mela 
sai tempo hari dipimpin oleh Ba-. 
pak2sjang dahulu (angkatan Ra” 
jat), ketika tahun 1945-1946: ta” 
dapatlah kami memaparkan satu 
persatu, bagaimana jang telah 

| alami: 

' KELUARGA DIIKAT, BA- 
RANG2 DIRAMPOK ! 

» Dua orang pendjahat bersen- 
djata PM dan karabijin telah 
menggedor rumahnja pak Hadji 
Abdulchamid penduduk desa 
Truko Kendal pada malam Djum 
'at jl. Sambil memberi, antjaman 
penghuni rumah dan 2 
anak keponakannja terus di-ikat. 
Setelah itu mereka mengangktiti 
barang2 pakaian dan perhiasan Pt : 
jang go bs ditaksir da 1 

Ai 5000, — ( Hai | " 
SP Sau 

   

    
  



       
   

   
kan Kai 

0 menawarkan pasu- 
terbang dan ka- 
latan, kata kala- 

   

   

   
sidang 

ka Senin pa- 
- usulnja 

SA Pa 

   

   

  

   
   
     

sepada pre. 

  

   
   

     

rapa “Haa : 
in dikatakan bah- Likan Bekwa" Na 

tt 16 truck dan 100 mintang se g berunding  de- 
ngan negara2 jang bersahabatan 
lainnja untuk ambil tindakan? jg 
tepat. 

Ketjuali itu Chiang menama- 
kan "serangan di Korea tadi suatu 
agresi Sovjet. — Ant-UP. 

   

  

   

Utara rebut Pochon & 
Tongduchonni. 

—. Tentara Utara mengadakan se 
rangan jang hebat dikorridor 

. Vijongbu (sedjak zaman kuno 
. mendjadi pintu ke Seoul dari 

   

    

  

MAC ARTHUR KIRIM 10 PEM. 
BURU MUSTANG KE 

| KOREA SELATAN. 
Kantor penerangan 

Mac Arthur umumkan pada 
Senin bhw pemerintah di 
shington telah menjetudjui 'pengi 
riman 10 buah pesawat terbang 
pemburu Mustang F-51 untuk pe 

merintah Korea Selatan, dan a- 
kan diberikan kepada 
bang2 Korea Selatan jang bera- 
da di Djepang. 

Pesawat2 tadi bermesin satu 
dan bisa dimuati beberapa bom. 

pener- 

(Ant. UP).. 

SITUASI KOREA LEBIH SU- 
KAR DARI JUNANI, KATA 

TAFT 

aa Taft dari Partai Repu 
blik mengatakan di Stoubenville 
bahwa serangan terhadap Korea 
Selatan adalah hasil dari peratu 
ran2 jang buruk jang diambil ke 
tika Konperensi di Yalta. 

Seterusnja dikatakannja bah- 
wa situasi jang dihadapi Ameri- 
ka di Korea adalah lebih sulit da 
ripada apa jang dihadapi di Ju- 

nani — Ant-Rtr. 
  

Utara) dan berhasil merebut Po- - 
chen dan Tongduchonni, 25 mil 
sebelah utara dan sebelah timur- 

t Seoul, ketika hari Minggu: 
Diudik Uijengbu tentara Uta- 
mendapat perlawanan keras: 

|. dari tentara Selatan, pada suatir 
tempat jang letaknja TAN 

   

   

  

   

T 

“dari Seoul. : 

: Utara un di 

    

Kimpo. 
2 Tentara Utara lainnja berhasil 
2 mendaratkan 1.300 serdadu diu- 

| djung dalam semenandjung Kim- 
ea 30 mil barat-laut dari ta 
tentar aga Rg akan menj 
Kise perlawanan. 

   

   

Dipantai Timur Korea. 
.. Pendjaga"pantai timur Korea 

. Selatan berhasil menawan satu 
-.resimen jang mendarat disana ke 

a hari Minggu di Samchok, le- 
Ta an Ke 38 deradjat 

3 

  

   

    

    

  
Hampir tiap hari terdjadi tabrakan? dalam kota Jogja achir2 ini. Paduk djarang 

orang2 jang tersangkut mendjadi korban. Kemarin pagi dimuka kantor ,,Ke- 

daulatan Rakjat”, terdjadi suatu tabrakan antara sebuah mobil dan dokar. 

Untung kedjadian ini tidak meminta korban. Hanja kudanja luka, dan dokar 

  

  

   
     

    

2 AuRiO1 MBENTUK , PEMERIN- 
ea TANESABIAN MAMOL  Pendan 2 Mn 

AL” PERANTIJIS. ra 5 
residen Perantjis, Vincent nggc 

  

uriol, boleh i akan mem- 

2 bentuk suatu pemerintah »persa- 1 
5: tuan Leone”, djika keadaan in 

"ya bertambah-tambah 
demikian Marcel Plaisant 

Menurut keterangan Kepala Djawatan 

Keuangan Djawa Barat Pusposutjipto ke 

pada ,,Antara”, berhubung dengan harus 

adanja penghematan maka renijana ang. 

garan belandja tahun 1950 untuk Djawa 

Barat jang dulu direntjanakan oleh ne- 

gara Pasundan sedjumlah f 200  djuta 

lebih, sekarang oleh pemerintah terpak 

sa ditekan kebawah mendjadi kira-kira 

'f 180 djuta. Rantjangan pendapatan 

| negara umpamanja dari matjam2 padjak 

ditaksir sebesar f 80 djuta sehingga 

Djawa Barat akan mendapat tekort (ke 

kurangan) sedjumlah f 100 djuta jang: 

harus dipenuhi dengan subsidi dari pe- 

merintah R.I. dan pemerintah RI. harus 

mendapat subsidi atas segala tekortennja 

dari pemerintah R.L.S. 

| Perlu diketahui bahwa angka2 angga 

ran belandja tsb diatas itu adalah untuk 

daerah Djawa Barat dengan tidak terma 

suk Banten-dan bekas federal distrik, jg 

masih termasuk dalam ressort inspeksi 

keuangan lain. 

Mengenai kedudukan dan organisasi 

djawatan keuangan di Djawa Barat Pus- 

posutjipto menerangkan, bahwa itu ma- 

Anin guna membi- 
soal perang Korea de- 
ua Komisi Urusan Luar      

   
   

     

    

    

     

    
     

    

Fiol | Demauai akan Neng 
krisis kabinet Perantjis ini setje- 

an aa ta 

  

Tara na menteri Inggris, Cle- . 
ment “Atilee, ketika hari Senin 

mbitjarakan soal Korea de- 
penasehat2nja dalar Tap a- 

an politik luar negeri, “sebagai | 
iapan dari maklumat jang 

dibatjakan kepada madje- 
— Iis rendah Inggeris hari itu dju- 
Haa — 

Dalam statement tadi iki di- 
muat pula laporan jang diterima 

lari wakil2 Inggeris di Korea, 
ang | gatakan bahwa tidak 
lung erangan di Korea tadi 

lam keadaan negara kesatuan jg sterk 

gecentraliseerd tiap dijawatan2 jang ada 

“di Djawa Barat (jang merupakan ver- 

“lengstuk dari kementeriannja masing2) 

harus mendapat wang dari kementerian- 

kementeriannja jang bersangkutan, um- 

pamanja kementerian pengadjaran mem- 

berikan wang kepada djawatan penga- 

djaran. Tidak demikian halnja sekarang : 

baik soal keuangan jang “dibutuhkan 

      

Fe kan Rn oleh | djawatan2 di Djawa Barat maupun pem 

apa , bagiannja terdapat dan diawasi oleh dja 
aa watan keuangan Djawa Barat. Ini dise- 

eri- babkan oleh karena kalau tiap djawatano 

membutuhkan wang harus pergi ke Jo- 

  

   

    

     
   
   

  

ia ini Maan sehingga pekerdjaan terhambat, dan dja 
berat antara negara ).. watan keuangan merupakan perwakilan 

ur, , jang tidak a he An untuk keper 

begitu sadja. TO Dendalndhanapn ara : 2 1 (An NA . dung pertanggunganddjawab dikirimkan 
| kepada kementeri y 

eka goa Dulina ka 

atan perlu n 
enam wang jg incidemi 

    

      

     

  

     

    

u ternja 

sengadakan 

, maka 

eminta 

  

   

  

    

   

  

   
   

    
   

TA" DIBER 
fedanca Mac . 

- tanggung 

sih dalam keadaan peralihan, sebab dida 

gja dulu maka itu memakan waktu lama “ 

jang mengan 

'belandja Djowa 
“Barat dikurangi 
  

hata” (,,Bendera Merah”) sela- 

ma waktu ,,sekurang2nja. 30 ha- 

a? 

Alasannja karena harian tadi 

memutar - balikkan kebenaran 

dalam membitjarakan situasi di 

Korea.” : 
Diterangkan bahwa setelah 30 

hari, maka hak ,,Akahata”  un- 

tuk terus berdiri akan  tergan- 

tung dari ,,ketjakapannja untuk 
mentjapai kdudukan jang ber- 

djawab dikalangan 
pers Djepang jang bebas dan 
bertanggung djawab.” (Ant. U. 
en 

Taman Beng 
HARGA2 DI DJAKARTA. 

Harga nominal di Djakarta bu 
at kemarin adalah sbb.: . 

Beras BA f 90,— Beras BB f 82,50. 

Beras BC f 66,— Beras Tjikampek TA 

f 82,50. Beras TC f 64,— Minjak sereh 

(A) ready f 28,50. Minjak kelapa mesin 

Dijak. f 305.-— tangan kedua. Minjak ka- 

tjang f 325,— Kopra kering 95Y6 f 165,— 

Bungkil kelapa f 45,— Gula kelapa f 120 
Gula aren Bali f 115,— Teh BOP bayi 

f 400,— sampai f 500.— Teh Dust f 400.: 

Lada hitam Lampong f 2000,— pendjual 

Lada putih Kotabaru f 5750— Tjengkeh 

Zanzibar tikar f 1900,— pendjual. Tjeng 

keh Zanzibar karung f/ 1800.— Tjengkeh 

Padang 276 f 1300,— Tjengkeh Lampung 

15Y5 f 115,— Kopi Arabica no. L lama 

715— Kopi Arabica no. 1 baru f 675,— 
Kopi Punte f 360.— Kopi Rob. Lampung " 

baru f-400,— Kopi Palembang f 425,— 

Kopi G4. Rob. Balief 540,— Kedele 

PMI Lum'adjang f 102,50 Ked. PMT Dijem 

ber f/ 85, Ked. PMI Ngandjuk f 90. Ked. 

PMI Panarukan f 95. Tjabe kering f 300. 

Karet sheet, no. 1 f 420.— Damar Suma 

tra f 240,— Kemukus bidji besar f 300,— 

Kembang pala bunder f 750-— Bidji pa 

la bunder baru f 450— Djagung merah 

baru f 35— Djagung putih f 30,— Dia 

gung kuning f 32,50. Kapuk kw. € f 675. 

Rotan putih no. 1 f 80y— sampai f 90,— 

Rotan soga f 754— Rotan tahiti f 90,— 

sampai f 100,— 

— Suatu eksposisi tentang keadaan peru 
mahan di Amerika terdiri ata's sedjumlah : 

". £ Pan rp Aa 

sar 

ra 

   
   

   

   

-MISSI AMERIKA: DI seour 
BERSIAP-SIAP 9 

Rombongan penasehat mil 

“Amerika Serikat di Korea Sela- 

13
 

'tan telah mulai membakari doku- ' 

men2 rahasia, dan setjepat mung 

'kin pegawai2 perempuan  missi 

tadi telah diperintahkan berang- 

kat kearah Selatan. 
ir 4 

HUKBALAHAP  PERGUNA- 
KAN. PESAWAT TER- 

BANG PIPER CUB 
Pasukan2 Hukbalhap memper- 

gunakan pesawat2 terbang piper 
cub untuk mengangkut persedia- 
an dan mengadakan pengintaian 
dipulau Luzon. 
“Berita2 jang sudah lebih dahu 

Ju tersiar tadi, kemudian dibenar 
kan oleh 3 orang jang telah lepas 
kan diri dari tempat tawanan 

" Huk. 
“Laporan ketiga orang tadi, jg 
dimuat dalam harian  ,,Manila 
Chronicle”, mengatakan bahwa 
mereka telah lihat sebuah pesa- 
wat terbang piper cub mendja- 
tuhkan suatu benda putih — 
mungkin surat — diatas perta- 
hanan Huk didesa Kaipilan, pro 
vinsi Nueva Ecija. — Ant-Rtr. 

KOMENTAR HARIAN2 EROPA 
BARAT THD. KOREA. 

Harian2 di 

tftiali harian2 Komunis, semua- 
nja berpendapat bahwa ,,beban: 

untuk menghadapi — antjaman 

Sovjet di Korea untuk sebagian 
-besar dipikul oleh Amerika.” 

'Berkobarnja peperangan tadi 
dianggap sebagai krisis jang sa- 
ngat berbahaja, jang harus dia- 

tasi dengan tindakan jang tenang 

akan tetapi tegas. ' 

|Harian ,,Times” London tulis 
“bahwa penjerbuan di Korea itu 
adalah ,,terang2an satu tantang- 
an terhadap pengaruh Amerika di 
daerah jang  terachir dibenua 
Asia sebelah utara Indochina, jg. 
masih terbuka baginja.” 

“Harian ,Morgentidningen' Stock 
holm berpendapat bahwa kedja- 
dian2 di Korea itu akan merupa- 
kan tanda bagi kaum komunis 
untuk mempersatukan Djerman 
seluruh dengan kekerasan. 

»Le Populaire”, suara 
Sosialis Perantjis tu tu is : ,,Kita da 
pat mengira-ngirakan apa jang 
akan terdjadi di Djerman,  apa- 
bila pemerintah Djerman Timur 
tidak dihalang-halangi di Barat 
oleh tentara2 Amerika dan Ing- 
geris.” 

»Dagens Nyheter” Stockholm 
tulis bahwa Moskow untuk men- 
tjapai tudjuan jang penting di Ti 
mur Djauh telah ambil djalan 
peperangan. 

.Arbeiderbladet” Oslo, suara 
pemerintah Sosialis Norwegia, tu 

lis bahwa persengketaan di Ko- 
rea ' membahajakan kedudukan 
PBB: soal Tiongkok dalam PBB 
mendjadi tak terpetjahkan. (Ant. 
UR) 
  

JAJASAN 
PEMBANGUNAN 

Tugu Kidul 23 Jogjakarta. 

Sedia: 

Dr. H. Sinzheimer: 

rechissociologie 

De taak der 

Politeia (Grote mannen over 

Staat en Maatschappij van 

Napoleon tot 'Rosevelt) ......... 

J. de jong: Het geestesleven der 
volken van Indonesie 

Het Herziene Inl. Regl. 

299-6 

  

        

        

        
        
        

    

      

      
      

      
      
     
     

  

   

  

   

  

DIeoken AB AN) 
“BINTANG TOEDJOE         

“terdiri dari 130.000 orang, 

Eropa Barat, ke-. 

Partai 

'Pasukan2 Amerika Serikat 
di. Timur Djauh don pepe- 

Di Timur Djauh Amerika Seri 
kat mempunjai pasukan2 H3 

@- 

djumlah ketjil angkatan laut dan 

beberapa pasukan angkatan uda- 

ra. Menilik gelagatnja hanj2 sedi 
kit kemungkinannja pasukan2 ini 

akan dilibatkan dalam peperang- 

an di Korea. Anggota2 militer fb 
kini ada di Korea hanja kira2 500 

orang opsir jang mendjadi ang- 

gota suatu misi penasehat. Inilan 

taksiran2 jang dikemukakan oleh 

djurubitjara komite urusan keten- 

taraan Senat mengenai Pasukan? 

Amerika Serikat di Timur Djauh. 
Pasukan2 angkatan darat jang 

berdjumlah 123.000 orang itu 
sebagian terbesar ada di Dje- 
pang. Pasukan2 ini terbagi dlm 4 
divisi infanteri serta beberapa pa 
sukan penggempur. 

Angkatan lautnja terdiri dari 
1 kapal induk sedang The Bo- 
xer”, 2 kapal pendjeladjah, 10 ka 
pal perusak, 2 kapal pengawal - 
perusak, 3 kapal silam dan bebe- 
rapa kapal pengangkut. Satu da- 
ri kapal2 pendjeladjah tsb. serta 
4 kapal perusak langsung diba- 
wah komando djenderal Douglas 
Mac Acthur, pemimpin tertinggi 
Serikat di Djepang. 

Pasukan2 angkatan laut lain- 
nja jang merupakan armada ke- 
7 djuga tersedia bagi Mac Arthur 
bila keadaan memaksa. 

Angkatan udara terdiri dari 5 
' pasukan pesawat2 pemburu seba- 

gian besar bermotor jet, "sepasu- 
kan pesawat2 pembom sedang 
B-29 jang. berpangkalan di Gu- 
am, dan | pasukan pesawat2 pem 
bom ringan, diperlengkapi dengan 
pesawat2 B-26 jang hanja sebe- 
sar 2 sguadron, sedangkan biasa- 
nja 3. Disamping itu 'masih ada 
beberapa pesawat pengintai dan 
pengangkut. (Ant-UP). 

rangan di Korea. 
  

-—— Perdana Menteri Iran, Ali Man 

sur, ketiKa hari Senin mengun- 
durkatg diri: sebagai pengganti- 

enja ditundjuk djenderal 'Ali Raz- 
mara, kepala staf umum tentara. 

- HER ae Re 8 
2 2 

Ruangan olah yaga. 
BRASII.TA—MEXICO 4—0. 

Uang msuk 100.000 
dollar. 

Hari Sabtu siang jl. distadion 
haminte Rio De Janeiro Telah di 

buka pertandingan sepak 
untuk merebut kampiun dunia 
dengan periandingan kesebelasan 
Brasilia  meliwan kesebelasan 

Mexico. Hingga 1aiirahat Brasikia 

menang 1, tetapi 
co dikalahkan dengan 4—0. 

Ketika kanan-dalam Ademir 
dari kesebelasan  Brasilia pada 
detik jang ke-13 mentjetak goal, 
beribu-ribu orang Brasilia ditri- 
bune berteriak-teriak setinggi Ia 
ngit. Tetapi sesuai dengan  ta- 
biat mereka teriak tidak hanja 

tinggal teriak sadja. Tidak ' lama 
kemudian seluruh stadion djadi 

gempar karena ledakan petasan 
dan mertjon. Sesudahnja istira- 
hat, pemain-pemain Brasilia ter 
njata djauah lebih unggul. Kalau 
pihak Brasilia tembakannja le 
bih djitu, pasti kekalahan Mexico 
akan lebih dari 4—0. Beberapa 
kali goal hanja dapat terhindar 

karena tertahan oleh tiang goal 

dan papan tempat pendjaga goal 

berdiri. Pun beberapa kali kesper 
Carbajal dapat penolak goal. Me- 
mang keeper-lah pemain jg pa- 
ling 'utama pada kesebelasan 
Mexico. 

Pertandingan ini dika 
oleh 120.000 penonton, diantara 
nja presiden  Brasilia Caspar 
Dutra. 

Uang kartjis total ada 100.000 
dollar lebih. (NieuwsO. 

  

  

  

aa 
z 

negeri Swis ata 
manapun djuga di   

  
z| 'OPA « 4 

   
Tuan di Perantjis, Inggeris, 

KONINKLIJKE LUCHTVAART 
MAATSCHAPPIJ 

K4 9 

  

  
Keeta? : 

s8 Hua" Hak 

Pena 2 

- Dengan adanja $ 
2 Pgan Panah 2 

ngan jang” dipertjepat : Em 
jinak Ye nang ini EROPA Sate “Nu 
apat: ditjapai hanja dal "1 se 

waktu 1/, hari sadja. pi 
Pergunakanlah perhubungan “Ni 4. 
jang dipertjepat ini bagi ke- " : 
untungan Tuan, 'baik untuk 2 
usaha maupun untuk liburan 4 

u dinegeri 
Eropa! 4 

  

rasa 

achirnja Mexi- 
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2 . Dijaga ta “memang “susah buat 

   orang jang dapat 

iah textiel kemarin, djebul ada wa: 

marah2. 

erabe 'i iri hati, apa? “Dasar Be 

8 sial! 
Si djadi nggak ngerti Beta Tidak . 

ada maksud bikin marah orang. Djuga 
| tidak eda iri hati. 

£ Maksud Berabe kan menundjukkan, 

sering orang kasih djandji. Tapi lupa, 
| kalau sudah bisa memenuhi djandjinja. 

Sekedar kias sadja. 

Tu Tapi ja nggak apa dah dimarahi. Be- 

|..rabe nggak sempat urus orang2 jang 
5 "djiwanja ketjil2. 

Laginjas kata pepatah Belanda: 

sial dalam permainan, bahagia 

Berabe belum pernah menang main: 
dan belum pernah menang Pbtr6. 

Ja toh mbak? 

2 & 

Orang sering marah2 sama kantor pos, 

karena surat kabar tidak sampai. Pada 

hal alamatnja tjukup terang! 

Berabe djadi heran. Sebab banar 

Berabe terima surat, Padahal alamatnja 

tjuman: Berabe — Jogja. Toh surat itu 

sampai dirumah. 
Tuh, hebat nggak kantor pos RI. 

Tjuman Berabe kewatir djuga, kalau 

SEGALA surat sampai dirumah! 

- Aduh, tobaaatt. 

   

   

    

   

   

    

   Jang 

dalam 
  

  

   

   

    

  

        

BERABE. 
  

   
EROPA BARAT PESIMISTIS. 
Eropa barat jalah tempat per- 

golakan perang dunia kedua mem 
perlihatkan ketakutannja terha- 
dap petjah perang di Korea itu, 
jang mungkin akan mendjadi pen 
dahuluan bagi perang dunia ke- 
tiga. Perang itu bukan hanja pe- 
rang saudara tapi dipandang se- 
bagai pertjobaan besar tentang 
kekuatan antara USA dan Rusia. 
Menurut kepertjajaan umum  di- 
daerah ini USA tak akan mem- 
biarkan begitu sadja pemerintah 

jang disokongnja djatuh keta- 
.. ngan Korea-utara jang di sokong 
- Sovjet. (Ant. UP). 

   

   
   

  

   

   

      
    
   
     

    
   

    
    

    

    

   

    

  

   

  

   

  

   

    

  

   
    

   
   

      

   

    

   
   
   
    

  

    

   
    
   
   
    
   

  

   

   
    

   

        

   

    

GAD) INIMUM TANI. 
Sidang m ILO jang akan 

datang akan membitjarakan ten- 
tang pendirian suatu badan un- 

- tuk menetapkan gadjih minimum 
. ah Bari pekerdjaan tani, demikian pu 

tusan konperensi tsb. di Geneva. 
Soal ini dimasukkan dalam agen- 
da atas andjuran panitia perta- g 
nian dan akan diperbintjangkar: 
oleh karena soal ini adalah hasil 
keputusan konperensi dunia jang 

“ menetapkan gadjih minimum dari 
orang2 jang bersangkutan dar 
pekerdjaan pertanian (Ant. UP). 

  

— Perdana menteri India, Pan- 

dit Nehru, ketika hari Senin, te- 
lah tiba diibu kota India, sete- 
lah 26 hari lamanja adakan per 

. djalanan ke Indonesia, Singapo- 
|- ra dan Birma, tetapi ia tak mau 

beri komentar tentang kedjadian 
di Korea. 
'— Komisaris tinggi Inggris di 
Asia Tengata, Malcoln Mac Do- 
nald, memutuskan perdjalannan 
nja ke Indochina dan akan kem- 
bali ke Singapura sebelum wak- 
tunja, guna mengadakan pembi- 
tjaraan2 mengenai keadaan di 

#.. “Korea. 

«INDRA » 
Hanja Sampai tgl. 30-6-1950. 

17 tahun keatas A 

  

     

    

   

    

   

    

an hudjan dada” -g tetapi 
udjan air mata ...... “karena 

sedih ...... Ifinta OS bi 

“dan singgi is una mungkinkah 
tertjapai maksudnja ......... 11 
Achirnja ane Up Saksikanlah!!! 

Tunggu: cH 1OF TRILIMPH. 
3 Te aa Cat 

    

Org 

  

“ 

Soal tanah bagi kaum tani di Sumatera Timur 

  

hingga kini 

masih djuga belum meningkat taraf penjelesaian, walaupun telah 
ada satu komisi jang dibentuk untuk pembagian itu. Komisi itu ter 
diri 

- Gerak Tani, dan RTI serta BTI. 

Kalangan2 tani sendiri menja- 
'takan/ bahwa mereka lebih suka 
“menantikan negara kesatuan ber 
diri sebelum diambil langkah2 
untuk memperbaiki ataupun mem 
ber@skan soal tanah untuk tani 
di Sumatera Timur ini. Oleh Se- 
rikat2 Tani jang ada, komisi jang 
telah ada itu hampir tidak diakui 
sama sekali. | 

' Sebagaimana diketahui, 

TEXTIE 

per- 

UTK. LEBARAN ! 
S.k. "Sin Po” mengabarkan bah- 
wa Pemerintah telah memutus- 
kan utk. melepaskan semua per- 
sediaan barang textiel jang ada 
pada importir sebelum lebaran. 
Untuk keperluan ini kepada pa- 
ra importir telah diberikan pe 
rintah utk. mengeluarkan  se- 
mua persediaan mereka dalam 
masa 28 Juni'sampai 15 Juli. Da 
ri persediaan ifi dipisahkan ba- 
rang2 textiel jang diperlukan 
oleh djawatan2 distribusi peker- 
dja sebelum lebaran. 

  

TINGGAL DJEMBATAN 
PROGO ! 

Didapat kabar, bahwa pada tg 
17 Djuli oleh djawatan kereta api 
akan diadakan pertjobaan perdja 
lanan KA dari Jogjakarta ke Ku- 
toardjo. Perdjalanan ini Na 
diadakan pergantian kereta di ka 

li Progo, karena djembatan pada 
sungai tsb belum Selesak 

  

— Menurut seorang korespon- 

dent politik pd. harian Konserva- 

tif Daily Grapic”, pemerintah 

Inggris sedang mempertimbang- 

kan untuk adakan pemilihan 

umum dalam bulan November. 
  

R SOEMARDI 
Dokter GIGI 

Dji. Widoro 7. 

  

315-6. 

Minta berhubungan dengan 

Pabrik/Perusahaan Gerip (grit- 

fel) dan batu tulis (Jei) dalam 

negeri. 

Harap Kirim : 
a.  Tjonto 

b. Keterangan harga dan ka- 

pasiteit. 

Kepada : 

PENA. 

Kramat Raya 152 - Kotak pos 87 

313-6. Djakarta. 

Telah Terbit: 

NOTES dan ALMANAK ABADI 

1 Notes kaf teb. tinta item ....... f 3-— 

1 Notes kaf teb. tinta emas ...... f 3.50 

Beli-banjak mendapat rabat bagus 

Pesanlah pd ,,PENERBIT ALMANAK” 

61-6 Suronatan 125 Dk. 

KABAR BAIK DAN PENTING 

bagi fabrik2 BATIK dan TENUN, sebab 

kita sekarang sudah ada sedia segala 

matjam BAHAN-KLEUR dari luar ne: 

geri, utk BATIK, TENUN dan lain2nja. 

Toko ,, W-A RN A-” 

Kauman 39, Telf. 2245 Semarang. 

309-6 

  

ari pamong2 NST sadja, tidak ditambah dengan 
lisasi tani jang ada di Sumatera Timur 

wakil2 
-ini, seperti Sekata, aki 

kebunan telah berdjandji akar 
menjediakan tanah untuk tani 
800 ha, akan tetapi hingga kini 
tanah j:1g disediakan itu belum 
davat di' agi. 

Atas pertanjaan, berapa tahun 

kan tanah perkebunan itu dapat 
memberikan hasil jang memuas- 
kan, kalangan tani menerangk: 
tiga sampai empat tahun, ka 
keadaan tanah itu jang sangat 
membutuhkan pengairan. Dalam 
hal ini kabarnja pihak ,,Sekata” 
telah ada bermaksud memindah. 
kan 200 tani dari daerah “Toba 
(Tapanuli Utara) kedaerah In- 
drapura atas permintaan daerah 
ini sendiri supaja dikirimkan ta- 
ni untuk memberikan peladjaran 
dalam persawahan. Menurut ,,Se 
kata” pemindahkan 200 orang 
itu bukan gampang dan memer- 
lukan izin Pemerintah, tapi hing 
ga kini NST masih diam sadja 
dalam hal ini walaupun telah be 
rapa lama hal tsb. diadjukan 
padanja. 

Kalangan tani menjatakan a& 
hirnja, bahwa dalam pembagian 
tanah ataupun pemberesan soal 
tanah hendaknja djangan ada la 
gi diskriminasi antara penduduk . 
asli dan penduduk jang menda- 
tang, karena diskriminasi ini ti- 
tidak akan membuahkan hasil 
jang diharapkan dalam memetjah 
kan masaalah tanah di Sumatera 

Timur.— Ant 

REX Malam ini dj. 7 — 9. 

  

  

— KONPERENSI KRBUNAJAAN 
SELURUH INDONESIA. : 

Panitya Lembaga Kebudajaan 
di Djakarta kini telah memben 

“tuk Sub Panitya jg akan menje 
'enggarakan Konperensi Kebuda 
jaan seluruh Indonesia. Konpe- 
rensi ini mungkin akan diada- 

“kan pada achir bulan Djuli jad. 
di Djakarta. RD. 

  

PUTUSAN KONGRES RAK- 
JAT IND. TIMUR. 

Kongres Rakjat seluruh Indo 

nesia Timur di Makasar pada 
te. 17-18 dan 19 Djuni 1950 jg. 
dihadiri oleh para wakil dari 
Putjuk Pimpinan dan tjabang2 

party2 politik, organisasi2, Pe- 

merintah Darurat RI dan KNI 

setempat diseluruh Indonesia 

Timur, telah mengambil keputu 
san ,,menetapkan berdirinja sua 
tu” ,,Sekretariat Kongres” jang 
merupakan saluran suara rakjat 
serta memperdjoangkannja sua 
ra itu dan tegak pada pendirian 
nja. 

PENGGEREBEGAN DIDAE- 
RAH MERBABU- 

MERAPI. 

Mulai awal bulan ini didaerah 
Magelang kompleks Merbabu- 
Merapi diadakan penggrebegan 
pada sarang2 perampok dan pe- 
ngatjau jang pada hari2 bela- 
kang telah mengadakan kekru- 
han. didaerah Magelang dan seki- 
tarnja. Penggerebegan itu dipim 
pin oleh tentara dan polisi ne- 
gara, dengan mendapat bantuan 
sepenuhnja dari rakjat. 

Didalam usaha itu telah dapat 
terangkap gerombolan pengatjau 
sebanjak 70 orang, diantara 38 
orang dapat dibekuk oleh polisi 
negara. "Kini usaha penggerebe- 
gan itu masih terus dilakukan. 

REX 

Sg Hk 

TP AN 

Nona datang 

dirumah panas dan - 

lesu. Tetapi ingin djuga sekea 

dar” membatja bukan? Man- 

dilah dulu dengan sabun toilet 

Lifebuoy jang banjak dan se- 

djuk busahnja. Sebentar lagi 

3 

SEGIGAR 

  

  

    
   

      

In 

dia: 

5 tiap anak) 

MERAH Pendjelmaan KING KONG | 
(MIGATY » JOE YOUNG K3 

Film drama dari kota kali Mas dengan J e F3 

KENA aa MONjUSUk tan aan 

SUKARNO — NETTY HERAWATI | gt. 39 Juni — 3 Juli. 17 th. keatas. 

tjerita jg 
ak 

  

   

MISI 
i malam : sid 3 Juli. Tingg Sit | s/d 29 Juni, “gu 

13 th. keatas. Segala umur. 1 

5-7-9. hrg. kartjis biasa. 

9 pagi (rata2 f 0,50 DJEMBATAN 
utk umum di: 

utk anak2 di: 

penuh lelutjon Tersohor Buruknja     roman ..... gembira . «sedih (Notorious) 

njanjian2 jig merdu. Saksikanlah. dgn. Cary Grant — Ingrid Bergman. Sr 

DISEDIAKAN mamanna cum mnaa ma | 

Buku anan (J0 lembar) Loge/KI: 1. Dapat beli di SOBOHAR- 

SONO/SENI SONO siang & malam supaja tidak anteri. 316-6 

  

  

  

  

  

  

"6SCAR LEVANT - S. Z SAKKLI - sontume s0veniva- TTSIS 

Film berwarna dgn musik dannjanjian2nja jang gembira. 
319-6. 

en 

KAN »IL UX OR UU 
Ini malam dan berikutnja : 

Laurel Hardy 
dalam 

"WAY OUT WEST" 
Lourel Hardy main sebagai Cowboy. 

Main 3X djam 5, 7, dan 9. 

Berita! LELANG RUMAH TANGGA. 
Pada tgl. 1 Juli 1950 hari Saptu djam 10 pagi akan diadakan Lelang Rumah 

Tangga di: Djalan Bedog No. 15 Kotabaru/Jogjakarta. .   Barang2 jang akan didjual lelang Lengkap satu rumah tangga dan lain2 barang 

ig. berguna. Hari Djum'at sore dapat memeriksa 

lelang. 

Menunggu kundjungan dari chalajak ramai. 

Terima kasih 

Pengurus Djuru Lelang B.L. ,MATARAM”. 
  

PAK DJOIO. 
  

  

  

LELANG UMUM 
crediet SENEN 3 Djuli 1950 dj. 
10 pagi. Alat rumah-tangga, Pa- 
kaian dll. 

Dj. Lelang Pak MUH. 

  

BALAI PENGETAHUAN” 

Untuk 1g. 1-7-1950 tjeramah tentang 

.Decentralisasi” 

oleh : Sdr. Sutardjo Kartohadikusumo. 

sak
e 

untuk 

bi. Djuli dengan membawa kartu tanda pengikut pada kantor Ke- 

Para pengikut B.P. dapat mulai membajar uang iurannja 

menterian Penerangan bg. Pen. Mas. 

Pengurus. 
e 

1/7.dan 10/7-1950. 

tjeramah dimulai djam 19.30. 

Perhatian : Selama bulan Puasa tg. 

    3196. 
  

  

SURAT PUDJIAN. Kami Ong Tik Kong, Gombong, sakit entjok 1 th. lebih 

dan rasanja seperti ditusuk2 djarum, sedang isteri kami 6 th. asma. Ichtiar 

berobat sudah kemana2, tapi hanjatah sinse Min Kho jg. dapat menjembuhkan, 

malahan dim 60 hari lamanja. Memang betul ia dapat menjembuhkan segala 

penjakit. Tinggalnja di penginapan HARTA”, kamar 5, Gandekan 20, Dk. Ia 

terima panggilan. Jang berobat: ONG TIK. KONG. 314-6 

  Ba aan na 

  

aan 

Doktee THIO KIEM DJWAN , 
ARTS. 

Untuk penjakit dalam dan. anak-anak : 

Djam bitjara : pagi 8. — 10 

: sore 4.30 — 6 
242-6   Sosrowidjajan 2, DJOCJA. 

  

  

TJAT 
2 

Pusat Pendjual : | 

    

  
    

PERHATIKANLAH ! Untuk bikin mentereng perabotan RUMAH TANGGA dan merajakan ha- 

rian YDULFITRI jang mulia, djangan lupa pake 

Kwaliteit lain dari jang lain dan selamanja tetap disuka. 

Net Lo DJIE FO 

jap BOEROENG 

Bisa dapet dimana-mana tempat. 

  

167. — ja    
1 300-6. 

Pengumuman 
No. 1280/PUI/1950. 

izin pembelian (segi ke I dan ke III), Ketua Panitya Utama un- | 
tuk Pembagian Kendaraan Bermotor di Indonesia ' ene: askan 
jang tersebut dibawah ini :     

    

e dengan surat izin pembelian jang dikeluarkan oleh Panitya 

» (a). dipindahkan ke lain wilajah jang termasuk dalam wi- 
lajah lain Panitya: 

    

k sementara dipergunakan oleh orang lain 
, (c). dipergunakan untuk keperluan lain dari pada jang te- 

lah ditetapkan: 
,apabila tidak diizinkan oleh. Panitya Utama untuk Ten 
,gian Kendaraan Bermotor di Indonesia”. 

Barang siapa jang melanggar peraturan ini, diantjam dengan 
hukuman denda, dan hukuman tutupan sebagaimana tersebut da- 
lam ,,Verordening Gecontroleerde Goederen 1948 No, 145 (Stb. 
1949 No. 161). 

Ie Djakarta, 2 Djuni 19501   
  

  

  
Pn pa dan Tega     

    barang2 jang akan Odi al 

  

3126.) 

  

Dengan menundjuk pada peraturan jang terletak dalam surat ' | 

,Kendaraan2 Bermotor dan trailer jarig AihoreanA Tt 

untuk Pembagian Kendaraan Bermotor, dilarang : Ta #2 

aa aan hak miliknja (didjual) kepada, maupun : 

Kepala Djawatan Angkutan , |   

           
   

  

 


