UMUM

HARI

5

|

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT”
DPR.
Sartono
Tiga buah pesawat terbang jang 4d kt.”
Ketua DPR
tg
besok
a
tumpangi
oleh Presiden
Sukarno da
bahw
kan,
umum
meng
djan
PM Nehru beserta pengiringnja.
19 Djuni jad djam 10 pagi, PM
1.45 tepat mendarat dilapangan terbar
Hatta akan memberikan djawab:
KEDATANGAN

RIS Mr

penggabung,

|.

Ri dan RIS.
Naa

BA

“pu dari

tangan

eberapa minggu di-

beri sekedar
5 selama ini.”
9

laporan

6 ' Perkawinan kementeri
an dan kementerian.
sidang

“Dalam
“ merintah
telah memutuskan suatu pendirian tentang persiapan2

2.

-

KEPADA

INDONESIA

TERBELAKANG.

NEGARA2

|.

Wakil RIS dalam PBB LN Palar me
ngatakan, bahwa Indonesia akan mengam

“bil bagian jg actief dalam soal bantuan
jan kementerian2 Repeng
PBB kepada daerah2 jg terbelakang. Ia
Indonesia dahr RIS dalam
. publ
katakan, bahwa pada permulaan bantuan
. negara kesatuan (baru) jad. Ba| gaimana
dirian tsb, kalangan ini Indonesia akan memberikan sokongan
sebunjak kira2 100.000 dollar.
resmi
belum mau memberikan ke
'terangan.

Hanja dikatakan,

“wa soal penggabungan
term
' kekuasaan

pengharapannja

'Palar mengemukakan

bah-

bahwa dalam waktu jad. Indonesia akan
banjak memberikan bantuannja.

ini tidak — lebih
Panitya

e

terian

:

Pe

»

Republik

seb at ai dasar ?

J an2 politik “dikota

ini

n, bahwa sepatutnjalah

ja

' kementerian2 Republik Indonesia
mendjadi dasar dari pada ke

| dalam melakukan pekerdjaannja.
umpamanja

ada kekurangan,

aga ahli dll. Keahli jang dipe-

lukan ini nanti bisa diambil dari
pada kementerian2 RIS, kata ka

langan itu selandjutnja.

Kementerian2
RIS jang

seka-

|. rang ini hampir semua — ketjuali pertahanan dan luar
negeri

— boleh dibilang adalah

kelan-

Belanda

dulu,

Hindia

dimana sampai sekarang

2.

x

Pete

San

0.

Belum

konkrit.

Wkt Perdana Menteri

oleh rakjat

Abdul

Te

Hakim menerangkan, bahwa pe-

L

rundingan2 dan

| dalam Panitya

0

Bersama di Dja-

kesulitan2

|. dan berdjalan lantjar.

—.. Dikatakannja, bahwa

#

.
2

sampai
hara-

| "pan. ,,Saja tetap optimistis, bah-

. ya negara kesatuan segera akan
terbentuk”, kata Hakim jang me
. nambahkan, bahwa semua anggo
| ta panitya mentjurahkan

segala

| tenaga untuk usaha penjelesaian
pekerdjaan itu.
:

:

. Pagi ini Abdul Hakim bertolak
| “kembali ke Djakarta.
Pa
Masjumi bersidang.

“Kemarin malam anggota2 Dewan Partai Masjumi jang
ada
di Jogja mengadakan pertemuan,
dimana Wk.
Perdana Menteri
Abdul Hakim memberikan lapo-

|
:

ran2 mengenai perkembangan

| adaan pada waktu ini.

Perdana

Menteri

ke

Halim

Setelah selesai sidang kabinet
kemarin pagi,

perdana menteri

Halim bertolak ke Djakarta dan
terus kedaerah Priangan untuk
beristirahat

selama

14 hari.

Ia

akan diwakili oleh menteri

lam negeri Susanto

da

Tirtoprodjo,

“karena Wk. P.M. Ahdulhakim ti
| dak ada djuga
di Jogja berhu--

—

“bung dengan pekerdjaannja
Jam Panitya Bersama.

da-

S-

ar,
ah

— Disepan

Karno,

Bali:

dengan

bah-

dari

disambut

Pengan dan teriakan merdeka.
njambutan rakjat terhadap kedatangan Presiden di Bali ini me-

nundjukkan kegembiraan — jang
diwak
besar. Sebagai adat Bali
tu dulu, pada tiap kamung . di-

adakan djamuan dengan
tundjukan tari djanger.
- bongan akan mengadakan

perRompet-

djalanan keliling di Bali. Ant.

pada

nanti malam djam 20.30 akan di
umumkan waktu permulaan puasa melalui tjorong radio Jogja.

Sekretaris Bank Exim S. Sher
wood : menerangkan, — bahwa

Bank tsb. waktu ini sedang mem

renpertimbangkan berbagai2
udiadj
jang
tertentu
tjana

kan
untuk

oleh

kedutaan

menggunakan

Indonesia

pindjaman

£100.000.000.— jang telah diteri
ma RIS baru2 ini dalam Pebru:

:

ari jl.

| Kalangan Indonesia di Washington menegaskan, bahwa rendimaksudkan diatas
tjana jang
pokoknja mengenai
'
m
itu dala
pembikinan djalan2 di Indonesia.

bahwa

'Sherwood menjatakan,

Bank Exim tidak akan mengambil tindakan2 mengenai rentja-

2 ''na tsb. sebelum ada kesempatan

untuk mtempeladjari dengan daitu dan sebelum
Jam2 rentjana

iadakan perundingan2 selandjut
bahwa kemeyin 'nja dengan wakil2 Indonesia undibebaskan 9 “tuk minta
pendjelasan tentang
n dalam peristi berbagai rentjana tsb. Hingga ki
'ni memang sudah dilakukan bemengenai
berapa perundingan
berbagai

Kemaren pagi Gut
at M. Sewaka

rentjana

tsb., tapi

ma-

h belum ada jang memberikan
asil jang njata.
atakan,

bahwa

ia tidak da

ga kapan persetudjuan
diberikan

terhadap

itu. Sementara “ itu
Indonesia
| kedutaan
bahwa perundian,

dilakukan hingga se

Panitya Chusus Parlemen jg diketuai

dalam

Pemandangan

upatjara

udara

penjerahan bangkalan

.
Andir Bandung ketika DWI-Warna dinaikkan untuk pertama kali.
Antara”.
3
O

Nehru
tersebut
ladjar2

mengharap hend
dipergunakan untuk
jang

hendak

4

menei

Na

Moh.

dikerdjakan. Ant.

Dari kalang

supaja djabatan2

penting

abinet Pu

tuhena

Negara

Kesatuan. —

inginan rakjat sehingga tertjapai
Ant.

tempat

gang oleh orang2 Indonesia sam.
bil menunggu tenaga2 baru jang
didatangkan dari Indoneakan
t

Diterangkan oleh Mr. Rum selandjutnja, bahwa — djika masih
djabatan penting
ada beberapa
oleh orang2 Belanda,
dipegang
maka hal ini adalah disebabkan
karena memang belum ada tena-

Exim-Bank.

nis.

Dinjatakan oleh pembesar ke-

dutaan Indonesia itu supaja perundingan2 mengenai sjarat2 per
setudjuan hutang untuk rentjana
itu sudah dapat berdjalan dalam
waktu dekat jad. Dikatakan, bah
wa pembikinan djalan2 di Indonesia adalah salah satu hal terpenting dari rentjana besar jang

rakjat Indonesia ingin dilaksanadjalan hutang itu.
kan dengan
(UP. Ant.).

- KARTOSUWIRJO
'Djuni jang

lalu sampai

13
sekaresmi

rang belum.ada laporan2

tentang nasib Wali Alfatah, jang
pada tg 24 Mei jang lalu sebagai
utusan pemerintah Republik Inmengundjungi

donesia

daerah

DI untuk mengadakan hubungan
dengan Kartosuwirjo.
Disekitar Tjiawi kini tersebar

siaran2 kilat D.I. jang menjata-

telah
kan, bahwa Wali Alfatah
5
DI.
pada
diri
menjerahkan
resmi
Sementara itu kalangan
| bahwa
di Tjiawi mengatakan,

Kartosuwirjo kini menderita

$a-

kit keras. Berita2 lain ' menga-

takan, bahwa Kartosuwirjo telah |
meninggal dunia,
uga

ka itu akan

memperbintjangkan hal ita “—d
ngan pemimpin2 pertahanan
nada. (Ant. UP).

hingga kini ti

Selandjutnja diterangkan, bahbersama untuk
wa tindakan2
mendapatkan kedudukan Indone
dunia Internasional
sia dalam
piakan menguntungkan kedua

:

INDONESIA DALAM DEWAN INTERNASIONAL

Dari London dikabarkan, bah
wa permintaan Indonesia untuk

Inter-

mendjadi anggota Dewan

nasional mengenai soal gandum
rintangan
tidak akan mendapat
“sesuatu apa. Seperti diketahui,
Dewan itu pada tg 26 Djuni jad
di London. —

sidangnja

RD.

PENJANGKALAN
Delegasi

New

Delhi lebih Jandjut

dikabarkan,

tan

di

dapat

keberangka-

bahwa

rombongan

itu jang

semula

direntjanakan dalam bulan November jad diundur sampai budalan Maret 1951. Indonesia
lam Olympiade itu akan mengambil bagian dalam pertanding-

an athletiek,

berenang,

dan sepakbola. —

hockey

RD.

Tjulamega

jg letaknja- diatas gunung Tjakrabuana
jang merupakan pusat D.I. telah diduduki oleh Bat. B. 15 dibawah Pimpinan
Kapten Ishak dari Bogor, Konsentrasie
D.I. dtempat tsb adalah dibawah pimpi

nan Dahu. Pendudukan tsb berlaku pada

tanggal 4 jl setelah diadakan pengepung .
DI.

TNI

tidak

bisa

menahan

lagi

ge-ori-o

atau

aU

.perabu-

SN

nuhan”,
3
Ke
Sjarat2 tsb. telah disempaikan
kepada markas besar kaum pem
berontak, akan tetapi hingga ki

ni belum
&

jasan.

diterima

sesuatu ba

(Ant Rtr).

EFFISIENSI

KURANG

TIM-

jang

mengeta-

KORUPSI.

| BULKAN

kalangan

Dari

fidapat kabar bahwa susunan
pada Kementerian2 RIS.
efficient. Tidak sedikitsu--

ian misalnja di Kemente-

tahanan jang seharusnja
erdjakan oleh 50”orang

i

Pasukan

desakan

sehingga meninggalkan tempat per

sembunjinja serta barang dan dokumen2.
Gubuk2 jg ada ditempat tsb dibakar oleh

menudju kesebelah
mereka kemudian
Timur kearah Telaga.
Pada tanggal 6—7 kn Djuni djam 6
sore terdjadi pertempuran ' antara TNI
dan D.I. didaerah Tjimeong. Dls terkxe

pengawasan

rena masih kurang

dari pihak atasan, tidak djarang
dilakukan korupsi pada pelbagai
Djawatan. Kalangan itu tak da-

“pat menaksir berapa besar djumpi banjak djuga.
Aa
li-itu menurut kalangan
tahui masih banjak pe

SOVIJET!

Kabar2

jang demi-

kian itu untuk melihatkan bahwa
produksi Sovjet untuk kepentingkean perang dan tidak untuk

ahg tertimbun dan be-

pentingan

umum.

BIRMA

MENUNTUT

RAHAN

TIDAK

PENJE-

BERSJARAT

mem:
Pemerintah Birma telah
pemimpin2
beritahukan kepada
Organisasi
kaum pembrontak
Putih” jg.
Pita
Sukarela Rakjat
sjamembitjarakan
“
kini sedang
kaum
rat2 penjerahan, bahwa
pembrontak harus menjerah de-

T.N. I.

pung disalah suatu
,Hutan Sangjang”.
tertembak dan luka
D.I. mati tertangkap

hutan jang bernama
Seorang kopral TNI
enteng dan 3 orang
hidup ada 19 orang,

Ibagai Djawatan
ana kerdja sa-

menimbulkam

ma jang tidak baik-bagi lantjarnja pekerdjaan Djawatah2.
DI,

BEBERAPA ANGGOTA
MENJERASTI.,
Kepala

Kemarin

resimen D.

Staf

beserta 20 pengikutnja telah menjer
I
batu,
Tj
di
APRIS
kan diri kepada

menjerah dengan membawa

barang2

hiasan mas, intan dan matjam2 pak
jg sebagian kini telah dikembalikan k

pemiliknja. Ant.

DPR

Nan

setudju undany2
grasi,

(Ant. U.P.)

didudu?i

dari
,,KR” mengabarkan
Wartawan
)
lengka
(Madja
ega
Tjulam
bahwa
Bogor,

'an dan serangan dgn mortier.

deprgn

bersenljata

-

nomi PBB untuk Eropa menjang-

propaganda.

Olympiade

peramooten

jang

Sovjet di komisi eko-

kal kabar bahwa produksi Sovjet
untuk kepentingan perang. Peme
rintah Rusia katakan telah mendapat hasil besar dari pada negeri2 barat dalam memekanisir
memperbesar
perindustriannja,
produksi pertanian dan industri
dan barang konsumen. Djumlah
jang didjuat
barang2 konsumen
lebih tinggi
persen
20
di Sovjet
Semua ka'40.
tahun
pada
dari
tak
bar jang sebaliknja adalah
maksud
benar dan dibikin untuk

INDONESIA DAN OLYMPIADE NEW DELHI
Tentang rombongan PORI jg
akan mengikuti

dapat memperkuat

perhubungan keradjaar dan
'ia
menerangkan,
bahwa » "3kan

dak ada hal2 jang merintangi.

MATI?

Menurut ,,Nicuwsgier” tg

ngan Kanada dan A. Serikat, ma
»

Tentang perundingan2 menge
nai perdagangan oleh Mr. Roem

hak. RD.

tisrla bersisrat. Djika des:
ngan
mr'kian, mereka ti 'zk ckan-ditun
h
mereka tidak ' hers
tut. esal
m.
perkesaa
anken
mendjal
telah

tus-ratus orang. Ketjuali itu ka-

matjam ini djika dilak

adalah biasa.

dinjatakan, bahwa

lo

djumlah pegawainja adaber- ———-

kedjadian ini

ini akan mengadakan

perundingan2
karang
bersifat
soal2 tehpermulaan mengenai

rangkan, bahwa peraturan2 jang
dalam:
Pakt
akan dimasukkan
“Pasifik itu seharusnja masuk dju
ga perdjandjian2 untuk tukar me
antara,
militer
nukar orang2
bangsa2 jang ikut menandayfita
ngani perdjandjian itu sebagai
antara angkatar
na berlaku
Wan Austra
ra Inggeris

|

ga Indonesia dan

dipe-

ini, hagus

an komunisme di Asia akan diIa seterusnja mene
berhentikan.

dalam penglaksanaan ke- -

tempat

be
djika kemadju-

menteri

erdja bersama

ri mandat penuh pada

pertahanan kolonialisme,
maka
Komisaris Tinggi RIS Mr. Moh.
Rum membantah kebenaran beKini telah diusahakan
“rita2 itu.

:

Semua bangsa2 jang merdeka,
demikian

hui didapat
pada tg 16-6 semi

kolonia lisme

adalah

di Asia 'Leng-

gara.

2.

Berkenaan dengan berita Antara jang menjatakan, bahwa ko
misariaat Tinggi Indonesia
di

menahan

- sanggup

akan

arus komunisme

Komis:riat RIS . bukan

negeri Belanda

Australia sendiri

sekali, karena

Roem:

“

Austra-

Menteri penerbangan

lia, T. W. White menerangkan
kepada pers, bahwa Pakt Pertahanan Pasipik itu adalah. perlu
tidak

DJAWA TIMUR.
Besok pagi Menteri Penerangan Wiwoho akan bertolak ke Djakarta
untuk
mengadakan tindjauan mengenai keadaan perkembangan politik dewasa ini.
Sesudah beberapa hari disana, ia akan
melandjutkan perdjalanan ke Djawa Timur antara lain untuk menghadiri konpe
rensi penerangan disana.

Mr

wp
tentang keamanan di Djawa Ti.
pur dan Darul
Islam di Djawa Barat
guna dipakai sebagai bahan resmi untuk
menentukan sikap Par emen seterusnja,

tindakan2 apa jg ak ai

per

Kata menteri pe.erbargan

angan pemerintah dlm rapat
1

-

WIWOHO KE DJAKARTA DAN

4

Pakt pert ohona n Pasipik
lu sekali.
|
Austrc

agai putusan
dari rapat Panitya
iSjawaratan Parlemen
dengan kei, telah ditentukan untuk me-

bitjara dihadapan masjarakat Indi
g
isinja all. mengandjurkansupaja merek
mendjundjung tinggi kehormatan IT
disini dan tahu
akan hak kewadjiban
orang hidup dinegeri asing.
Lebih landjut dapat dikabarkan bahwa mengenai k
ngan Nehru ini sikap pemuda2 jang sedang mengadakan
kongres dikota itu dingin sadja.

.dari

Pindjaman

SIDANG PANITYA CHUSUS
PARLEMEN.

te

,,jai hind”

oleh Mr. Tambunan hari ini dgn memin
ta pertimbangan dari sub Panitya Keha
kiman Parlemen ' akan mengadakan sidang untuk memikirkan tjara procedure
matan dan
penghargaan dikalongkan” pentjalonan anggota2 Mahkamah Agung
oteh wakil2 penduduk keleher Sa
usul pengangkatan
berhubung dengan
dan Sukarno.
Djuga beberapa hadia
| dua anggota Mahkamah Agung oleh kedari golongan India dipersembahkan k
tua college tsb. jaitu Mr. Suprapto dari
pada Presiden Sukarno dengan peran
Jogja dan Mr. Sutan Malikul Adil dari
raan
Nehru.
Seorang wakil
c
Djakarta. Dengan mengingat usul ketua '
India
menjampaikan kepada
chusus
"Mahkamah Agung ini Panitya

sia.

PUASA
PERMULAAN
Dari Kementerian Agama Repu

blik didapat kabar bahwa

terbang dengan

teriakan:

ta-

tepuk

liwat. Malamnja di Hotel Bali di

sekarang belum kelihatan hasil2
jang konkrit, tapi itu tidak men-

».. djadi alasan untuk hilang

Ku

bunjikan gamelan. Djuga pendibunga2
ta2 agama menjiarkan
Nehru
dan
Karno
sewaktu bung

'pembitjaraan2

karta tidak menemui

bung

5096 “berdaran

hasil

sa

lain2nja.

wa ia sendir! adalah lebih

terus

tertjapai

dilapangan terbang

Keterangan

bekerdja tenaga2 reaksioner dan
“ kolonial, dalam banjak hal
di-

putjuk pimpinan.

rombongannja

djang djalan disambut oleh — pu. luhan ribu rakjat, sehingga mobil
mobil terpaksa berdjalan
pela'han2. Dilapangan Den Pasar Pre
siden dan Nehru masing2
berpidato setengah djam . dimuka
rakjat jang berdjedjal2. Pokok2
pidato keduanja adalah
serupa
dengan dilain2 tempat. '

itan dari pada departemen2 pe

.merintah

mendarat

rang serta

Memang harus diakui, bahwa di

| kurangan tenag ga

dengan

ta, 12 km dari Den Pasar, disam
but oleh kepala daerah — Anak
Agung Gde Oka dan kol. Kawila

“ti, karena telah terbukti selama
5 tahun jl ini
kesanggupannja

| sana sini masihh

O kemarin dulu Pres.

Sukarno

pesawat

dan

— RD.

politik DN.

' dap

merdeka” kemudian setelah musik kehormatan menjanjikan lagu kebangsaan
Indonesia dan India rombongan
tamu
Agung pergi ke Kantin lapang terbang.
Perbagai karangan bunga tanda kehor-

ke.

enai pekerdjaan pa

BANTUAN

itu, pe-

kabinet

sidang kabinet

|

ngenai beleid Pemerintah terha-

ga-negara India jang ada di Surabaj
menjambut keluarnja Presiden dan

nggu ini dari pada
- negara kesatuan

me

'an atas pemandangan umum

Morokrembangan Surabaja hari ini. $
genap hadirin baik dari kalangan sipi
maupun militer, konsul2 asing dan

3

sri Abdul Hakim, ketua dele

dan bersi dang.

DALAM

HATTA

NEHRU.

Kemaren parlemen mengadakan sidang terbuka untuk membi .
tjarakan dan setudju rentjana un

dang2 tentang permintaan grasi
jang

diadjukan

oleh

Pemerintah

dan dalam hal ini diwakili Menteri Kehakiman Prof. Dr.“Supo-

mo. Ant.

tt

Na

ATAS PERAMPOK2
PEMBERSIHAN
,
DI KLATEN.
Aa,
Ts. 10 Djuni malam jl. djam 24.00
5 polisi

negara

ten didesa

patroli

Tambak,

Kabupaten

Kla.

kelurahan Gemul,

' ketjamatan Karangnongko berdjumpa dg
15 orang perampok

'jg sudah kemba

membava hasil perampokannja.

Segi

"terdjadi tembak-menembak agak 1g
diantaranja Mardjuki wk kepala peaghu . Kemudian perampok melarikan diri
&

bung dari Bat VII DI. dan Mad £arim

jg sudah mengaku bahwa dia mela kukan
Ig

pembunuhan2.

Pada tg. 86 bukit ita diteribaki den

ter:
“mortir dan bren. Banjak dokumen
tangkap. Mereka melarikan diri kearah
Tjemai. MS.

terus dikedjar oleh polisi, Pada

pagi satu diantara perampok9

sama2 bukti? berupa perhiasan
Menurut keterangan Ruslan sendiri 3
ia telah 3 kali melakukan perampokan:
dan katanja

tilan,
—

Pada

tanggal

12/13

tran Rangkasbetung
dakan resepsi
tariaat umum

di Gedung Pami-

(Banten) telah dia.

Pembukaan Resmi SecreDewan Pimpinan ,Perbes

ta” dilirdiri pembesar
M3.

djar

itu,

ia berasal dari daerah Mun:

LAN

Ea

- Berhrbung dengan gerakan pembersih .

an jg kini terus dilakukan didaerah Bojo

lali diantaranja tlh tertangkap, 89 orang
beserta sendjata dan barang2 bukti lain:

sipil dan militer. « nja, maka kini kerusuhan didaerah Kla
2 ten agak berkurang,
au
&

2

BURUH MINJAK BERSATU.
|

Beberapa orang utusan

jang .

mewakili 8.000 orang anggota da

ri Sarekat2 Buruh Minjak di Dja

wa dan Madura baru2 ini sama
' berkonperensi di Semarang untuk membitjarakan fusinja Sarekat Buruh itu,

: Tikaliku,Minganana itu mem.
i TT

Ren

an

sepulau”

kelandjutan

Na

ana

rah demi

Kemas, Sjat-

daerah”

sungkan di Semarang
waktu

berselang
konperensi

beberapa

dan

sebelum achir tahun
oleh

,,dae

jang dilangkemudian

ini

disusul

,,seluruh - kepu-

lauan” “dimana semua Sarekat
Buruh Minjak sebanjak 30.000
diseluruh

kepulauan

Indonesia

bisa diharapkan
sudah mendjadi satu dibawah satu komando.
Patut dikabarkan bahwa

K Jan menjitjil. — Ant.

3 Irian
.

. SOCONY

dl

RIS Selasa malam

partai? politik. Komisaris2 negara akan

ma-

dihapuskan. Kedudukan Swapradja2 sedjati akan dipelihara, daerahnja selaku
sedaerah istimewa dan pengangkatan
orang Swapradja oleh Presiden Republik
onesia dari keturunan jang berhak,
dasar ukuran ketjakapan, kese
Pbakda
tiaan dan kedjudjuran.
Kepolisian.

mengadakan

jl,

2 ata ke- 36, Dalam rapat itu kabinet mendengarkan

Tentang kepolisian dikatakannja, bah

rapat- :

laporan

wa Pemerintah akan rundingkan dengan
pusat, supaja mereka dapat dipergunakan lagi sebagai alat Pemerintah untuk
membasmi kekatjauan. Dijuga akan dibi
tjarakan soal pengadilan negeri, penga
dilan bumi-putera dan pengadilan Swa
pradja, jang masih terdapat. Soal2 mere
ka jang telah didjatuhi hukuman dalam
masa jang lalu akan ditindjaw kembali,
dan akan diusahakan amnesti bagi mere
ka jang dituntut kolaborasi semasa Dje
pang.
Keuangan.

dari

Mesepeari2
RIS ke Djepang dan Baguio.
h
. Beberapa rentjana UU.
: Selandjutnja Dewan Menteri
KURSUS KEPALA PELA| telah .menerima baik beberapa
BUHAN UDARA
Diikuti 21 orang.
| rentjana undang2,
antara lain
Sebagai usaha pertama dalam
| tentang peraturan tambahan isti| rahat luar negeri, tentang peratu-

persiapan mengisi lowongan pim
pinan bangsa Indonesia dipelabu

negeri dan tentang penghapusan
berdasar pra 1945. 2 »Persbreidel-ordonnantie
Staats-

han2 udara, maka Kementerian
PTPU telah mulai dengan kur-

| ran tambahan perdjalanan keluar

ang2nja di NST ditempat:
egara neng
di aa

Sesudah

Sekretaris

maka

selesai sidang,

Kemente-

Djenderal

gan Pemerintah jg.
pembentukan negara
dasar proklamasi 1945
kalau begitu undang2
harus undang2
1, sebab meskipun

dang? dasar itu
dasar nega

berbagai bagian Iwdonesia.
Pendidikan itu dipetjah dalam
bagian teori jang diberikan diru

si-

dalam

mengatakan, bahwa

dang tsb. ditindjau djuga soal
angan Kementerian
Irian. Dinjatakan, bahwa sidang . praktek dilapangan
kabinet jang akan datang tg. 20
majoran. Diantara
Djuni chusus akan merundingkan
ran jang diberikan
soal Irian.

Undang2

1:

atakan

meme lihara perhubung
tuar

neger” Ta

setrerusnja,

undang2 pengiapusan

del ordonnantie
Aa

bahwa

,,Persbrei-

Staatsblad

pesawat2,

th.

1931”

itu

17

dimaksudkan untuk menghilangkan keragu-raguan jang mungkin masih ada dikalangan rakjat
terhadap sikap Pemerintah me-

'ngenai kemerdekaan pers. Pada
hakekatnja undang2 RIS mendjajang hanja
an, pasti

tidak

kepuasan ini dja
1d juan pertama da
th

ini,

tahun

jaitu

sa jaitu

memungkinkan

Ruslan

Abdulgani

tata

ap

Timur, dalam sidang
Pemuda

Seluruh

Indo-

ja, didapat persetudjuan

Indonesia Timur kedalam

selan-

Ant.
UNIVERSITEIT RAKJAT, DELANGGU
Pada hari Minggu jl diresmikan ber

(Univerra)
dirinja Universiteit Rakjat
ima men
diter
dapat
di Delanggu. Jang
lulus
jang
ka
mere
h
adala
jar
pelad
djadi
dari Sekolah Rakjat dan telah berpenga
Sebagai guru
lamanan kerdja 3 tahun.
| diantaranja terdapat: Bg. Ekonomi —
Dr. Ong Eng Die, Siauw
Saksono,
T

Giok Tjan dan Hutomo

Ramelan.

Proklamasi Maluku pada tg. 13-5-50
sebagai
propinsi Republik
Indonesia
"jang meliputi Maluku Selatan, Tengah
dan Utara dalam sebuah pengumuman
Pemerintah NIT tadi malam ditolak, ka
rena menurut Pemerintah tindakan itu
tidak melalui djalan jang sjah dan salu
ran hukum. Pemerintah kini sedang me
ngusahakan pemasukan seluruh NIT ke
dalam Negara Kesatuan.
Menurut keterangan PM Putuhena pa

immi

adakan

AURIS

.Verrassing”
M.L.

Suriadarma

bulan

ini

selesai.

dalam suatu pertjakapan

Tanggal 20 jad pangkalan uda

dihapuskannja
ajutnja, dengan
ordonnansi itu tidak berarti bah'mengadawa Pemerintah tidak
kea
berdasarkan.
“kan pengawasan
umum.
kepentingan
man dan
tan

un

mene-

rangkan bahwa pengoperan ML seluruhnja pada AURIS hingga
sekarang berdjalan menurut rentjana dan diharapkannja akan selesai achir bulan ini sesuai dengan persetudjuan KMB.

Hinkuasaan Gobnor Djenderal
dia Belanda dulu sesuatu perusadapat dimatihaan surat kabar
kan,
Kata

nasional, dan

Bg.

| Kebudajaan— Sudjojono dan Sutjipto.

'Bg. Politiek — Mr. Sudariman Purwo| kusumo, Dr. Tijoa Sek Ten dan Bg.

Umum — Ir. Johannes, Dr. Mardjaban
,
dan Ie. “Setiadi. — Sa.

ra Tjililitan akan diserahkan dan
kemudian sebagai - pengoperan
terachir Hoofdkwartier
Militer
'Luchtvaart di Djakarta. Sampai

sekarang sudah 12
pangkalan
udara jang diserahkan ' kepada

setahun lagi. Material pun banjak
jang sudah tua.
Tentang kekuatan AURIS dirantjangkan hanja lima sguadron
berhubung dengan keuangan. Me

ngenai penerbang

Indonesia Su-

riadarma berkata: ,,Lihat
sadja
tanggal 17 Agustus jad. sebagai
AURIS, demikian Suriadarma.
- verrassing”. Diterangkannja
lebih landjut bahwa pemberian bre
' Selain dari pada itu
AURIS
vet setjara resmi masih harus dipunja pangkalan
udara
bekas
lakukan, penerbang2 kini semua
AURI dan lapangan2 udara jang
dilatih lagi (direconversi)
dulu
tidak merupakan pangkalan kakarena mereka dulunja ada jang
rena tidak lengkap dengan
didilatih di Jogja, di Birma, di Innas2 radio meteorologi dan tehdia dsb.nja, dan sekarang untuk
nik. Ditambahkannja bahwa Kaanggauta
AURIS
tersedia kelidjati kini didjadikan pusat pensempatan mengembangkan inididikan penerbangan karena ditiatifnja sehingga
pada
achir
situ sudah lengkap outilagennja.
Djuni akan bisa ditetapkan tenDiterangkannja bahwa pem. tetang kedudukan dan pangkatnja.
lah pesan antara lain 6 pesawat
Selandjutnja Suriadarma
meAmphibie Catalina dan onderdenerangkan bahwa AURIS kini
len karena diantara pesawat2 jg
harus
membantu
penerbangan
diserahkan ada jg hanja bisa disipil. Perihal tehnik kini
masih
pakai 6 bulan, umpamanja bomdjadi faktor dalam penindjauan.
ber2 Mitchell, sedang pemburu

Mustang

kiranja bisa digunakan

Antara,

Malam Rebo sekolah2
mene- 1
ngah di Jogjas mengadakan malam perpisahan disekolahnja ma-

da SA plaan , penetapan daerah2 adalah
kompetensi Pemerintah Pusat Djakarta,

Pemerintah NIT mendjaga djangan sam

“sing?

pai timbul anarchi dan tindakan sesuka2.
bantuan
minta
' Soumokil

kelas2

berhubung dengan

jang tertinggi akan meninggalkan
teman?nja dan karena liburan.
Australia.
Berhubung dengan berita Reuter ten ' puasa.
Sekolah Guru A/B di Djetis,
tang permintaan bantuan sendjata oleh
mereka jang menamakan dirinja .Repu
SMA-A didjalan Pakem, SMA B

blik Maluku Selatan”, menurut kalang
an jang mengetahui, permintaan itu dilakukan: dalam suatu surat dari Soumokil
kepada PM Australia. Surat itu dikirim
ke Australia melalui Sorong, satu team

pat di Irian jang berada dibawah keku

asaan Belanda.
Dalam surat jang tersebut diatas, Sou
j
miokil menjatakan bersedia unt
rahkam pangkalan2 kapal teri D
pelabuhan Amboina kepada", 5

di Kotabaru, SMA Bopkri di Gon
dokusuman
dan sekolah2
lain.

KONPERENSI DJAWATAN
AGAMA DJAWA TENGAH.
dunia,
»Sepandjang sedjarah
baru Negara Republik Indonesia
jang
mempunjai
Kementerian
Agama
jang kemudian
diikuti
oleh RIS, dan 1 diantaranja
5
fatsal Pantjasila
adalah fatsal
Ketuhanan jang meliputi semua

jang merupakan

fatsal itu

dja-

minan jang lajak bagi hidup tiap2 macluk jang hidup dalam ne
gara baru ini”, demikian
kata
Menteri Agama RI Fagih Usman
dalam
resepsi konperensi Dja
watan

Agama

seluruh

Djawa Te

ngah tg. 11/6 di Semarang.

Konperensi tsb. dihadiri

oleh

300 orang penghulu mesdjid dan
pengadilan, kepala2
Djawatan
Agama karesidenan utk membitja
rakan “berbagai masalah
sekitar
djawatan agama jg disesuaikan se
bagaimana tsb dim peraturan Pe
merintah RI no. 33 #h. 1949 dan
no. 8 tahun

1950.

Lama konperensi diduga 3 hari

dipimpin

K.H. Muslich,

Diawatan

Agama

Ruangan

kepala

propinsi

Dja-

Th

Malam perpisahan itu diramaikan dengan bermatjam
pertundjukan, tarian dan njanjian.

DOSEN BARU DI SPKOLAH
THEOLOGIA".
Pada malam Rebo jl oleh, Seko
lah

Theologia

tren Lor,

digedongnja

Jogja,

diadakan

Kli-

malam

pertemuan untuk menjambut kedatangan dosen baru pada seko-

lah tsb, jaitu tuan Dr. Mr. D.C.
Mulder,

KITA TERIMA.
1. Kuntji Cramatika Inggeris, oleh Zainudin bin Rali Tuanku Randah, Bukittinggi.
2. Buku Dagang I. — Balai Pustaka.
3. Umu Kebidanan
idem.
4. Riwajat J. Nehru
idem

«

Siaran

RRI Jogja

KEMIS, 15 DJUNI 1950.
09.00 — 11.00 Ujon2 dari Pu
ro Pakualaman. 17.05 Peladjaran
lagu2 Djawa oleh Pak Rintoko.
17.45 Orkes ,,Satria”, 19.20 Mim
bar Islam oleh Kementerian Agama R. I. 21.15 Obrolan Pak Besut, 21.30 Siteran Tjlimen. 22.15

Siteran Tjlimen diseling Motjopat
oleh sdr. Bandjaransari.
wa Tengah di Semarang dan me
rupakan konperensi jang pertama
semendjak daerah Djawa “Tengah
ini kembali

kepada

RI Ant.

Ekonomi :

Fox mau beri bantuan
produsen2 koret.

Pemerintah NIT tolak
Proklamasi Maluku

ICAO

djuane,

Agustus
Aircommodore

ke-

dergar

tatatjara

Pengoperan

min kemerdekaan pers.
' Seperti
diketahui, ,,Persbreidel-ordonnantie - Staatsblad
th.
1931” itu adalah suatu ordonansi

jang

terbang Kemata peladja
terdapat:
penerbangan,
susu-

ekonomi

tuk ini Pemerintah telah merentjanakan
: suatu planning jang tertentu untuk kemungkinan industrialisasi. — Antara.

grasi dan karantina, sjarat2 kesehatan pelabuhan modern, dan
lain2. — Ant.

1931”. u
dimaksudkan untuk
penguapusan »Persbreidel ordon-

Xantie Staatsblad th.

bagian

nial mendjadi

(International Civil Aviation Or
ganisation), theori dari ilmu penerbangan, susunan dan adminis
trasi pelabuhan2 udara, perhubu
ngan dan angkutan udara, mete
orologi, pengawasan keselamatan

zapuskan.
&

dan

nan dan peraturan? dari

d ang/ kabinet
jaga hal2
Panitya

nja merupakan -j

Mengenai keuangan dikatakannja, bah
wa kekurangan 100 djuta rupiah telah
disanggupi oleh Pemerintah Pusat untuk
'menutupnja. Politik Pemerintah dalam
soal ekonomi — menurut Putuhena —
ialah: melikuidir politik ekonomi kolo

21 orang tenaga muda dari SMA,
HBS dan jang sederadjat - dari

Abdulrian Penerangan Ruslan
Tan jang hadlir dalam sidang ka
berpartai?” binet itu, atas suatu pertanjaan

: ak (ta

sebab

sus tjepat kepala pelabuhan udara
(luchthavenmeester)
buat
“waktu 3 bulan, jang diikuti oleh

'blad th. 1931 no. 394”.

Swapradja.

Disamping itu Pemerintah bermaksud
dengan
akan mengadakan konperensi

Kabinet

20 Djuni.

Dewan Mantari

nja untuk sementara didjadikan dewan
luxe
propinsi. Segala jang merupakan
pang
senat,
nja
umpama
kan,
dihapus
“akan
'kat Presiden, Menteri, Sekretaris Dijen

dil. Ant.

sidang

.

didjadikan satu propinsi, dan parlemen

.lam resepsi itu dihadiri oleh masing2 madjikan seperti dari BPM,

“ama
aa
Hn
Na an
|, tara 4-5 ratus rupiah dengan dja

da

sar umum dari Pemerintahnja, ialah uni
'tarisme dan pantjasila, maka diuraikan
nja tentang urusan dalam, antara lain di
katakannja, bahwa sementara menunggu
diperolehnja pengertian luas dalam Ikefingiman2 rakjat tentang peleburan NIT,
(maka Pemerintah bermaksud untuk me
NIT
“ngusulkan pada Djakarta, supaja

#

MALAM PERPISAHAN
SEKOLAH2 MENENGAH.

politik pemgnian NIT

“Jemen NIT. Sesudah mengemukakan

serta merupakan

dari konperensi

A

Pantia Sila

dan

Unitarisme

| Kemarin dulu P, M, Putuhena mem:
beri keterangan Pemerintah kepada par

sung 5 hari di pimpin oleh Datuk Radja Bangun dari Djakarta
dan dinamakan konperensi ,,pulau
demi

Pem. NI 7 dim Parlemen

Dasar

Konperensi tsb, akan berlang-

dak mudah. -

Ja

Keterangan

pd

Dari pengurus persatuan kebon2 getah rakjat Labuhan jang
adakan perhubungan dengan Fox concern berkenaan
pembangunan karet rakjat Labuhan Batu Asahan Selatan didapat kabar,
bahwa Fox concern selain bermaksud memberi bantuan pada produsent2 getah rakjat seluruh In donesia jang menginginnja. Ban:
tuan ru akan berupa bahan2, alat2, djuga tenaga 2 ahli dan uang”
untuk mentjapai perusahaan? pro duksi nasionl jang stabiel dan
efficient.

Atas pertanjaan apakah peme
rintah menjetudjui perdjandjianperdjandjian semarjam
itu
dengan Fox, diterangkan bahwa pe
merintah nasional jang insjaf dan
tahu
akan
kekurangan2 modal
dari rakjat tentu akan menjetu-

djui pembangunan2

dan usaha

nasional itu.

Karet di Djakarta.
Menurut tjatatan tgl. 13/6 turunnja harga2
sheet (karet) di

Djakarta djauh - sekali, jakni
mendjadi: sheet No. 1: 4.08 b.
Sheet No. 2 3.98 n. Crepe No. 1

4.20 b.d.

Tg. 12/6 harga masing2 ada-

lah 2.85,

Diterangkan pula adanja kejakinan penuh
bahwa
pemerntah
akan sokong terlaksananja bantuan2 modal sebagai itu asal dja
ngan bersifat monopoli dengan
segala tenaga dan kekuasaan jg.
ada padanja. Diterangkan
lagi
bahwa itulah salah satu usaha legal jang dapat merombak peraturan2 kolonial jang berakar dan
masih terdapat seperti historische
rechten, diseriminatie politik dsb,

4.66.

Padi jang berumur ne
dek.

perpendek umur padi - g0g0, k
ni orang telah berhasil mendap

kan djenis padi-gogo jang didadi
lam tempo 4 bulan telah SAR
ketam padinja.

Sebagaimana diketahui, insad! |

nja umur padi - gogo. adalah Ik.

6 bulan. Penjelidikan2 Hioadara
terus 5
masih
TX

'itu didapat kabar, Ke
Kan djenis padi baru
Kemakmuran
djabatan . dilandjutkan. Ant.

Selain
mentrian

pertanian kebon2 rakjat bermaksud melopori pembentukan
sebuah organisasi karet rakjat untuk
mengurus , membela
dan
memperdjoangkan segala kepentingan2 kebon karet rakjat Indonesia jang bersifat partikelir dan

akan

dipimpin

produsen2

getah

. rakjat.
Kabarnja badan ini diusahakan

supaja

LN

Di kebun-pertjobaan Tjibinong
(Bogor) dalam pertjobaan mem-

djadi

rechtpersoon

dan

berkedudukan di Djakarta
ngan mempunjai
tjabang2

deselu-

ruh Indonesia. Ant,

eng
omega
eo

PABRIK

T

KRETEK BEKERDJA
KEMBALI.

Sm”
186 Diantara 640 ton tjengkeh
didjandjikan oleh pihak pemerintah kini

telah diterima oleh pengusaha? paberik

roKok kretek di Djawa- -Tengah. Selain
itu djuga kertas sigaret sebanjak 8.585
riem dan 2.047 riem kertas pak masih

A
t

akan diterima lagi 7.362 riem kertas 2. 2
matjam itu pala.
“«
Menurtt Tjoa Kian Sie dari ,Gabu:
ngan Paberik Rokok” DjawaTengah. aan

1

Semarang menjatakan bahwa paberik?2
rokok
kretek
di
Djawa-Tengah
sebulan membutuhkan 1.200 ton
dan
kalan djumlah itu bisa diterima berke

1

tentilan dari pemerintah, nistjaja harga
kretek bisa dikembalikan mendjadi 6
sen lari sebatangnja. “Sebagaimana dike

tahnit kihi tiap? batang 'harganja 9 sen
terhitung sudah dengan tjukainja.
Lebih landjut dituturkan bahwa dga
| datangnja tjengkeh itu 60—10Y5 dari
djumlah 'paberik jang
tadinja tidak bekerdja, kini mulai bekerdja
kembali
. dengan kekuatan sebagaimana mestinja.

Dalam pada itu dikabarkan bahwa harga

tjengkeh (di Semarang jang tadinja nawe

KAN
KA Plh

Naa
“

ah

mama

2123
$

A

isampai f 3000, kini turun mendjadi
“
f 2000,— dalam pasar merdeka.
Dari
pemerintah harg
mk
tersebut fu sn :
xja | 1100,

KEmES 1 15 JUNI 1950.

| Mentor, luar "negeri

bahaja perang.

Amerika

en Dilla

u 1 pidatonja

Sovjet

Aa
api

sjarat penangan
nis dan
me

kitik luar negeri kita

po

oleh karena

CAREUP).

2 PENDJAHAT PERANG
DJERMAN
DITEMBAK
MATI
Bekas
komandan konsentrasi
kamp
Ravensbruek, Fritz, dan
'bekas kepala “bagian pekerdjaan
dalam

kamp2,

Hans

Pflaum,

te

lah ditembak mati oleh tentara
Perantjis di Rastatt (daerah pen

dudukan

Perantjis di

'Barat), demikan

Djerman

menurut

kantor

berita Djerman Barat DPA.

TSIANG TETAP
TIMISTIS.

(An Rtr).
ma antara Amerika dan negeri?
lain serta" diperkuatnja masjara-

kat Atlantik Utara
untuk kepentingan
Pidatonja

adalah perlu
perdamaian.

di Dalles itu

adalah

ermulaan dari beberapa pidato4 Nae

Tepung

»tjorak

politik

i Amerika Serikat” jb.
iutjapkan oleh Acheson di

ak

— muka umum.
'Tudjuan politik

luar

negeri

kita “adalah sangat mudah dite
'rangkan, kata
Acheson. ,,Kita
ingin
dan

dunia jang
amar
. Konsepsi kita me-

' nge:

erdamaian ialah
itu

ng
| Pandit

teka

jang

kepertjajaan

dan persaudaraan. Tapi ia menanjakan
“ini
dengan

Ia menanjaka
matjar: “gressie
kesabaran
skar n ini den
bae
2 -i

gasi Mesir telah memberi
kepada
Komisi Pendalestina bahwa mereka melurkan diri dari pembitja-

memang
»

ni ag Indonesia dapat
-

?Niem : 5 mm

TS

Le

perdamaian

dengan

Israel:

di Djeneva.
Menurut djurubitjara tadi ledjud dalam sifat pertemuan |kedua bang. gasi Mesir di Bern akan mengusa itu. jang menin
mendjadi suatu rus perhubungan2 Mesir dengan
pertutaran perasaan “jang keluar dari
« Komisi untuk selandjutnja. Wapapa
na pertemuan jang dilakukan
laupun Komisi tidak suka mem: (memperibatkan Suasana
beri komentar tentang pengundu

Aa

adalah suatu succes, jang terwu-

2 ting Lan

Pe engarag dsn

resmi

. apapyi Pak Tea

merasa

dite-

oleh Tsiang dalam hal ini ialah:

rangkan oleh perdana
menteri
Irag, Taufik el-Suweidi. Dikatakan, bahwa pemerintah Irag telah menolak keterangan-bersama
itu dengan alasan karena itu tidak sjah dan menimbulkan
su-

1. pemerintah RRT katanja lekepentikepada
bih mengabdi
kepada
dari
asing
ngan2 negeri
pada kepentingan Tiongkok sendiri: 2. deradjat penghidupan di

Formosa katanja adalah jang ter

atu aksi diluar PBB dan suatu ak

tinggi diseluruh Asia, sedangkan
tentera telah diperrakjat dan
satukan dalam usaha- perlawanan. (Ant.-Reuter).

si jang bergantung kepada pema
kaian tenaga kekerasan.
(
Ant-Rtr.

Ketika hari Selasa

dgn Israel.

tjara jang memalukan. tiap?

1 Nehru

tika pasukan2 marsekal “Chiang
Kai Shek akan dapat menguasai
kembali Tiongkok Darat.
dikemukakan
Alasan2 jang

tesir undurkan diri dari
mbitjaraan2 perdamaian

. menginsjafkan.

Nehru meminta

bahwa

harus membawa

untuk

ran-diri

delegasi

Mesir

itu,

orang menganggap peristiwa ini
| sebagai suatu tamparan jang he

perundingan2 perda-

bagi

| bat

maian jang selama lebih dari se-

tahun mendjumpai djalan buntu.

pihak Mesir ini diam-

. Putusan

“Da

tgl. 1 Mei jl.

pada

setelah

mana

dinjatakan,

man

FIRE.

dan

Pakistan,

dimana

Laporan

India

menjatakan,

mengenai

bahwa

dang untuk
oleh

agar

komunis

Max

karena

30

hari

ia tidak

lamanja,
mene-

suka

itu

mortir,

(Ant. UP).

PUSARAN

Herald”, ang:
Menurut harian ,Daly
membudapat
katan udara Inggeris telah

jang lazim disebut piring?
1 — rahasia
an
djurwterterbang. Menurut laporan2
besar golongan kiri - Indonesia tidak
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rahi
dise
a
imew
.ist
jang
| bang2 RAF
pi
asi
gaw
men
te untuk menjelidiki dan
ng

sandar aan Indonesia He India.
Pa'ut ditjatat disini bahwa
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aa mengatakan, bahwa ,pestraal:
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PK
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rin

keran:

Schuman

Mengapa partai buruh Ing
gris tolak rentjananja.
ata

Menteri
“Robert

kan

am

aa em.

luar negeri Perantjis,
telah

Schuman,

menjata-

'keheranannja terhadap

isi

jang dikeluketerangan politik
badan peoleh
London
di
arkan
Inggekerdja dari partai buruh
ris, jang seperti telah dikabarkan
unmenolak Rentjana Sehuman
i
mendjad
n
tuk menggabungka
dari
berat
2
industri
satu aa
Kata

ap

t sangat terhambat
didalam negeri,

hu terdjadi, seka

mengatakan

Han

2, Konsolidasi balans
pemasukan dan pengeluaran, .konsolidasi pengawasan dan pimpinan
jang dipersatukan dalam lapangan ekonomi dan keuangan: lenjapkan anarchi ekonomi selangkah demi selangkah, perbaiki industri dan perdagangan jang ada,

Konp.

Sen,

a

maja

rasa da-

bahwa

tiada satu pemerintahpun

tentang usaha mempersatukan

in

pa Barat, jang akan dimulai
Paris pada tg. 20 Djuni jad.

di

dustri2 badja dan batu bara Ero

Inggeris menunggu
berhati2.

Sementara itu perdana menteri
Inggeris

hari

Clement

Attlee

Selasa mengatakan

pada

bahwa

Inggeris telah memutuskan untuk
tidak mengirimkan suatu usul ba
Schulasan mengenai renitjama
man didalam waktu jang singkat

dimuka
ini. Attlee mengatakan
atau perwakilan buruh jang akan
rentjana
kalau
bahwa
en,
negatif
“parlem
jang
sikap
mengambil
nesia, sena gjamelaSchuman diselenggarakan
seperti jang telah diambil oleh
ke kemakmuran rak statement badan eksekutif partai
pemu
oleh
lui apa jang dianggap
oleh: kedjadian2 po
prak
jang
,,garis2
buruh
rintahan
buruh Inggeris itu”.
j jang mestinja tidak
turut
akan
Inggris
mungkin
tis”,
Laporan singkat mengenai ataTen
tement tersebut diperlihatkan ke serta dalam suatu usaha jang sa
pada Schuman dalam sidang men ngat berharga dalam kerdjasama
1g
v
Hear aan? Jana itu — Ant-UP.
2 | teri2 mengenai

Tn

Sosialisme tak bisa sekali
gus.

:

katakan bah.

Tse Tung

Mao

wa idee beberapa orang, jang me
ngira bahwa kapitalisme bisa lekas2 dilenjapkan dan diganti desalah
adalah
ngan sosialisme,
dan tidak sesuai dengan keadaan
di Tiongkok.
3. Konsolidasi pertahanan, wa
laupun tentara tetap tjukup un- “
tuk memerdekakan Taiwan dan
Tibet, tapi sebagian harus dide1950
tahun
dalam
mobilisasi
djuga.
Demobilisasi ini harus didjahingga
hati2,
setjara
lankan
sepulangtentara
bekas
orang2
nja ditempat
tinggal smasing2,
mendapat pekerdjaan jang pro-

duktif. — Ant-UP,
LIAOUAT
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GERIS.
Dean

KHAN KE

Meta

achir ba

int.

ING

Pakuan

Pasi

pada

Sumbangan 16000.000 dollar
disanggupkan

memberi

sumba

Berita2 jang datang dari Forlebih
mosa menjatakan, bahwa
dari 1 djuta orang penduduk laki2 jang berumur antara 18 dan
45 tahun kini sedang dikerahkan
kewadjibuntuk mendjalankan
an2 dilapangan pertahanan. Dika

takan, bahwa latihan2 jang akan

dan

N

hubungan antara perPa
perusadan
partikelir
usahaan
haan pemerintah dan antara buruh dan kapital, hingga tiap2 ba
gian dari masjarakat punja pama
bagian pekerdjaan.

bantuan tehnik PBB

1 DJUTA PENDUDUK LELAKI FORMOSA DIMOBILISIR

2

balai dies ia poli orang “pat diterima dika saja katakan,

1

“ia

ngannja ialah Amerika, Inggeris,
Pakistan
Perantjis, Nederland,
dan Iran. Konperensi tersebut
mendapatkan 20
akan berusaha
djuta dollar untuk tahun pertama ahli rentjana bantuan tehnik
PBB. Ant—Rr.)

“Bermatjam-matjam pesawat jang telah diserahkan kepada
— AURIS. dipangkalan Andir antaranja pesawat Pengangkut, Bom
P-50, Piper-cup, dil. (,,Antara” »
ber B-25, Se

Eropa Bar

ones a tidak tahu menempatkan soal2
ler 1. seng jang
1

menghebat

bahwa untuk
memperbaiki keadaan sosial-ekonomi, maka dibutuhkan tempo tiga tahun.
Untuk hal ini, Mao
adjukan
berbagai sjarat:
sda
“Leruskan pekerdjaan pemVia
tanah
selangkah
demi
'elangkah dan teratur, pemerin:
tah mampu pindjamkan uang kepada petani miskin untuk mengimbangi kerugian mereka karena kekurangan tanah.
Oleh sebab itu, maka sikap ter
dap petani kaja harus dirobah:
itaan tanah dan hak-milik
kaja harus diberhentikan,

menjanggupkan

Ie

:

TERBANG”

Ing-

antara golongan2 didalam negeri
Inggeris dan Amerika,
sedangkan disamping
itu jang paling
menarik
perhatian ialah gerakan2 massa dari rakjat Djerman
danDjepang,
jang “telah dengan
terang2an
memberontak
terhadap tentera pendudukan Amerika.
Demikian Mao Tse Tung.
Rentjana 3 tahun.

Selandjutnja

SKALI

telah
per-

da6 negeri mengumumkan
k
Tehni
lam Konperensi Bantuan
up
sangg
ka
mere
PB B bahwa
sedjumlah
menjumbangkan
antu nememb
guna
0.000
16.00
$
gara2 jang terbelakang.
Amerika Serikat telah mengumumkan akan ' menjumbangkan
10 djuta dollar, djika negara2
lainnja dapat memberi 7 djana
dollar.
6 negara tadi jang kini telah

bahwa

ALIRAN UDARA?

kini makin

Telah

mm

PIRING

tikaian

(Ant. UP).

Komisi tidak akan menerima pei- nuntutan sjarat2 guna memulai
di
perundingan2 jang langsung
MeDjeneva. Sebagai diketahui,
ain Krama
memberi
sir, Syria, Lebnon dan Jordania
mena
kedan bola sita,
telah menuntut penglaksanaan
ialah pengembaresolusi PBB,
terlebih daArab
i2
ungs
lian peng
m
hulu sebelum turut serta dala
Pe.
sung
lang
| perundingan2 jang
- merintah Israel telah menerang n
peru
an
adak
meng
kan bersedia
i
.dingan2 langsung, akan tetap
janperd
tidak dengan sesuatu
(Ant. U. 3g:
ea Ka

Bae

imperialis, terutama

geris dan Amerika Serikat
makin mendjadi-djadi. Pun

si

dari

peraturan jang melarang
rima
tenperdebatan
“diadakannja
ketua
bekas
aan
pernjat
tang
Reichstag Paul: Loebe bahwa dae
Timur garis Oderrah sebelah
bagian
mendjadi
Neisse tetap
dari Djerman. Reiman menuduh
dibuat
pernjataan itu
bahwa
memperhatikan
tidak
dengan
Komunis, dan
pendapat partij
akan memkarena itu ia tidak
Kochler:
perdulikan peraturan2

granat dan senapan telah bersahut-sahu
tan dengan seru sekali dalam suatu pertempuran jang berlangsung 4 djam lama
nja, jang terdjadi pada Senen pagi jl.
setelah
sedjumlah
pasukan? Pakistan
menutup
daerah
perbatasan
didaerah
Pa,
disebelah selatan Kashmir,

2

menuntut

dikeluarkan

Reiman

orang

Hau

tembakan2

partij

pemimpin

dikabarkan

15 orang serdadu Pakistan dan 6
dari pasukan India tewas.

komunis

Kohler

tua Erich

India telah menuduh Pakistan menga
dakan .pelanggaran - setjara terangZan”
terhadap persetudjuan perhentian tembak-menembak Kashmir berkenaan dga
terdjadinja bentrokan antara pasukan2
India

wk.2

keluar oleh polisi Djerman.
Kekatjauan timbul setelah'

INDIA TUDUH PAKISTAN LANGGAR
CEASE

mengak

jang

Barat

14 orang

oleh Komisi dikirimkan nota kedan Israel,
pada negara2 Arab

dalam

di insiden didalam par

PERSETUDJUAN

th. 1.

dari pada

bih kuat

le

Dunia

Komunis

' Gerakan

negeri2

' PBB, menjatakan kejakinannja
jang teguh, bahwa pada suatu ke

bersama ,,Tiga-Besar” mengenai
Timur Tengah, demikian

OP-

Dr. T. F. Tsiang, peminipin de
legasi Tiongkok Kuomintang . di

IRAO TOLAK KETERANGAN-BERSAMA TIGABESAR
Pemerintah Irag telah memutus
kan untuk menolak keteranganpengiriman alat2 sendjata

#

Perdana
menteri RRT, Mao
ana perang dunia ke-III ,,pasmenjatakan
bahwa
akan berarti berachirnja kapi : 'Tse Tung,
kaum komunis mendapat kemeNas
sebagai suatu sistim sosi
nangan dalam perang dingin meal dunia, demikian menurut lapo
lawan negeri2 demokrasi,
jang
ran2 jang diterima di London.
dikatakan kini telah
terpetjah: Chervenkov, jang djuga menbelah dan berselisih diantara medjadi ketua partai komunis Bulreka
sendiri.
Mao
berbitjara
garia, menjusun sebuah laporan
dimuka sentral komite partai kodari 11 halaman untuk konperen
.munis Tiongkok di Peiping ming
si partai komunis dalam minggu
gu jl,-dimana ia menindjau kejang lalu Laporan itu mempermadjuan2 partai jang tertjapai de
bandingkan “ antara
,,keadaan
wasa ini serta memaparkan
kememperalat manusia dalam nega
wadjiban2 dimasa datang.
ra2 kapitalis, dimana
terdapat
“Kata Mao, gerakan - komunis
kaum pengangguran
sebanjak
dunia dibawah pimpinan Sovjet
45.000.000 orang,, dan ,,kemadju
kini adalah lebih besar dan lebih
an ekonomi nasional di ' Bulgakuat dari pada tahun jeng lalu.
ria 15 Ant-UP:
sedangkan pertentangan2 antara.

itu, “ialah membantu ' mendapatkan sjarat2 jang diperlukan
untuk Hn damai jang demikian”

kerdj

Bulgaria,
mengatakan

dimuka partai komunis Bulgaria,

jang: harmogkan bagi

bangsa2 didunia | ini. Tudjuan

tidak

. perang 2

te

Bulgaria.
' Perdana Menteri
Valko Chervenkov,

Tse Tino.

Pi en:

Anu

'Sovjet tidak

“Tu

2bulan lamanja me-

berlangsung

nurut rentjana akan dimulai bu-

lan ini djuga.

Berita2 itu selandjutnja menja-

takan, bahwa sementara ini telah
ditangkap lagi orang2 jang ditus
duh komunis di Hwalien, Form

infiltrasi dikalangan kementerian
pertahanan. — Ant-UP.
Laksamana
Harwgad, pahlawan

dihukum

mati

Diantara
kap baru2
kolah serta
san politik
Menurut

spi-

orang2 jang ditangini terdapat guru2 seanggota2 bagian uru
dari tentara,
penjelidikan dan ke-

simpulan jang didapat dari

pe-

nangkapan jang sudah2, ternjata
kaum komunis telah mengadakan
Jt

,,Battle

Thames.

— Hudjan jang turun terus me
nerus selama 6 hari telah meng
a'abatkan bandjir2. baru serta
tanah2
gugur di Djepang, jang
pada hari Selasa ini seluruhnj:
lah mentjapai korban 59 orang
tow.s sedjak hari Djum'at,
— Pesawat
helicopter Inggeris
jang terbesar diseluruh dunia

dan jang dibuat untuk mengang
kut 24 orang penumpang, telah
djatuh pada hari Selasa sewaktu
mendakan penerbangan, pertjoba

2
Anak:
Pedagang:
Anak:
Pedagang:
Anak:
Pedagang:

karena

dipersalahkan mendjalankan
onase.

Henry

Sir
dari

of River Plate” dalam mana kapal perang Djerman ,.Graf Spee”
Se- 3
ditenggelamkan, pada hari
danen telah meninggal dunia
lam usia 62 tahun di Kana on

sa Timur, dan 4 orang diantarax
nja telah

oleh 6 Negara

Pakai kleur..
Berapa harga sa
ajam?
20 sen.
Telor bebek berapa?
a33
2) sen
Kenapa lebih mahal? .
Telor bebek biru, susah bis
kin kleurnja!
(S. Padmosarodjo,' Delanggu).

5
Toto:

Djono:

Salah

2
sangka,

,

Lihat tuh, buku2nja Nojo bee
sar2 amat!
Waah ija, ensiklopedi, kamus

: Djerman, buku filsafat,
bedah,
Pantes

ilmu
buku? apa lagi tuh?!

dia

nggak

t

| kelua

rumah, gituan si batjaan “ja! £
Parman: Bukan begitu, dia sekarang
n
S3 seorang dijahit buku!

Ha Pak

lisme

- PERANG DUNIA-III: ACHIR
NJA KAPITALISME”"
Kata perdana menteri

DAULATAN RAKYAT” AaMB | KEMIS 15 JUNI 1950.

| Karet Indonesia di Amerika
2... dapat pasar baik
“Kaka

(Oleh djuruwarta KR Djakarta).
Di Djakarta 'kini tampak ke- 25.000. ton karet onderneming
jang tertimbun sedjak awal ta(giatan dlm. lapangan dagang dan
hun ini kini tetap berada di In| perusahaan jg. diusahakan oleh
bangsa Indonesia, teristimewa in donesia.

| dustri ketjil batik, import exort

karet,

dan

hasil

bumi

(middenstands

han-

— lainnja serta usaha perdagangan

menengah

rut. kalangan
pedaulitan pertama dari- me-

sertipikat

.xgka, ialah

jang
“man?
a
esti tahu kewadjiban toh.
jangan lambat bajar gadji!
Serba bener dan serba salah, dak

mendapatkan

Produsen

kredit,

mentjari pindja-

pada bangsa asing.

hal itu, pe

dengan

Berhubung

.dagang2 itu mengatakan, hendak

ke

|.

BERAA

ungkan perkawinan 2 pangeran, Bank Negara Indonesia, Gondosu
dari Almarhum Susuhunan P.B. wirjo mengatakan bahwa soal ini

X, jaitu Mr.

| Landrechter

G.P.H. Puspokusumo

Bandung” dengan

Siti

Fati-

mah anak Dr. Makmun Rasjid dari Sibol

200ga dan GP.H. Surjokusumo — dengan
&

R. Adjeng

Siti Harnaeni

Danukusumo,

| puteri dari R. Aju Danukusumo.
Ini LTadalah perkawinan jang
ae
kalinji , bahwa seorang pangeran

ketiga
berka-

a dengan wanita dari kalangan ,,rakjat
| biasa”, Perkawinan sematjam itu dipelo

.

0 pori oleh "Kolonel Djatikusumo.

Ant.

memang sulit sekali, karena Bank

modal tidak besar mengingat
anggaran belandja negara masih
mengalami deticit banjak. Da-

l

ang-G

Sem

4

Sebagaimana diketahui

Film drama

Pasar karet baik.

sehabis perang

dunia untuk

Semarang-

kalangdiwaktu

17 tahun

Segala

Sei

.

£ :

s

tiap hari kalau tidak tu-

kurang2nja tiga orang jg
jal. Pada tiap2 rumah di1 kota tsb ada jang disekit itu, tidak terketju-

ak2 jg berumur 3 bulan. Di
ten Padang-Priaman

ti-

a dokter, kota sudah sutinggalkan penduduknja pin
h ketempat2 lain dan orang2
berputus asa akan pembasmian

wabah mataria itu.

Ap

andjutnja dikabarkan, mystik,
baha orang2 lari kealam

ukan ratib tolak bala berke
maksud dapat

t dari Tuhan

supaja mus-

Kalangan

“penduduk jg berfikir harapkan

——-perhatian dari pemerintah — puMu
sat. — Antara.
. (Dalam berita
| berkepala:

,,KR” tg. 31 Mei 1950,
|

dari kota

17.366

matjam

kartjis tjuma2

kemuka

dengan BORRIS

DINE.

—

di Solo, untuk memperke

ta Angkatan Perang Luar Formasi jang didirikan pada 2-6-'50
organisasi tsb

gota2 angkatan perang jang dilu
ar formasi tsb tetap mempunjai
kuat
djiwa ksatrija, berdisiplin

dan

tindakan2

anarchi.

Menurut keterangan di Surakarta terdapat anggota angkatan
perang jang menganggur sedjum

lah 4000 orang.

5
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YEARS

Surakarta, oleh Kementesian Per-

| buruhan

RJ. telah

disediakan

uang sebanjak f. 10,000.— seba..gai stookapitaal untuk keperluan
Werkcentraal

di Surakarta.

jg telah diadakan.

daftar

pension

|

dimana

ini berlaku

11 Mar et 1950, ditambah
atav

mess

mengirim

dan

waktu

satu

sebulan.

Indonesia dan berlaku

selluruh

mulai)

KEPALA KANTOR PENGENDALIAN HARGA

»1

MALAM DAN BERIKUTNJA :

ROBERT

TAYLOR

| BILLY THE KID|:

Kini,

terpaksa

mempertahanka n diri dalam

FILM
Penuh pemandangan
hidup dan mati.

...

BERWARNA,

indah,

tempat

pertempuran

hebat

EAGLE-LIOM

antara
193-6

menga

Pengumuman

9

Berhubung dengan bulan Puasa,

17 tahun keatas.

Perpustakaan
UNTUK

dalam

pertontasi dari dijorlah banjak!

karena murka dan tjinta, tetapi tjinta inilah menjebab-

beserta musik jang merdu.
Main 2 X di am 7

dengan paling

disebutkan:

untuk

1950.

»pINDRAx

ikan ia rela untuk ——————
Berwarna,

dari

Kolonel jang bersedih hati dl. " WATERLOO BRIDGE" ....
Luitenant jang sympathiek dl. "STAND BY FOR ACTION”..

Stewart Granger

MENGETAHUI:

5
dan siapa P.M. Halim.
si.
Suka Duka seorang jang isterinja ber-emansipa

Apa

-mulai tanggal 17 Djuni
petang hari: siang hari
191-6

Negara

1950 hingga 23 Djuli 1950 ditutup pada
dibuka sebagaimana biasa,

KEPALA

PERPUSTAKAAN

NEGARA.

Pilem Bangsawan Solo.
Kesopanan.

Dan

rubrik lain2-nja jang menarik

sacaesnganyanna

DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN:

Otomobil2 Siudebaker
dan Fiat

7,

Nge

AGENT: TECHNISCH BUREAU "BAHER" N.V.

ngan dari Ea
ae Menurut ketera

ah
tor penempatan Tenaga daer

190-6

FURY

STEWART GRANGER VALIERIE KOBSON

Membunuh

1 Djuni

djikan suatu drama besar:
unggul:

ukuran

penginapan,

Surat putusan

Djagalan Bedji 4- Tilp 779

2 pemain-pemain

dengan

rumah
sebuah

c.

«N.V. Nirwana Indonesian Trading Coy"

BLANCHE

ROW”

djumlahnja ruangan (kamar):
isi (pendudukan) rata2 tertulis dalam
nja persediaan tempat-tidur3
G
tarip rata2 untuk tiap tamu sehari dan

b

untuk Jogjakarta dan daerah sekitarnja

| LUXOR

10 pagi.

bulan sesudah berlakunja surat putusan ini kepada Kepala Kantor Pengendalian
2.

Ini malam

xX

termasuk pula mess2, paling tinggi boleh diperthitungkan harga? atau pengganti
kerugian2 setjara
banjak 30145.

Djiwa dll.”

ahwa par-

e a actief turut.

Office Ltd)

Ketjelakaan

Agen

E

Tentang harga2 untuk tempat-tinggal dan makan dalam romah2 penginapan
Kemakmuran tt,
dll. nja, ditetapkan pada surat putusan harga dari Menteri
31 Mei 1950 No. 250.
Cc
Untuk penginapan oleh para pengusaha
rumah-penginapan
dan pension2

Jogjakarta, 14-6-'50.

SARI “Ha NI

matine djam

R

Pemberitahuan

Indonesia

Kantor

5

17 th. keatas!

Harap datang lebih siang !
Pesan tempat tidak dapat.

memar

“ Pengangkutan
Mobil-mobil

dikeAdapun organisasi tsb
ir
Kusumod
Sunarto
sdr
oleh
tuai
djo, wk Ketua I, sdr Achmad Fa
djar: wk. Ketua II, sdr '” Anwar
Santoso, sdr. Subaridi Penulis.

—

dan berikutnja dj.

Ini malam

CAR-

Tilp. 1475 Kota.
Dir. A.L.W. PONGAI.
segala. matjam assuransi misalnja :
, Kebakaran

saha sekeras2nja agar supaja ang

menghilangkan

&

ialah

untuk memberikan sumbangan ke
kepentingan
pada negara guna
pertahanan. Disamping itu beru

bahwa
Badan

dlma.menousaha2ngja,Swapradj
la ntan
mene
dlm / sega
|.) 'Iak

»
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NAMA KOTA JANG BERIWAJAT: sebab diantara penduduk kota jang ternama seorang Tabih terpaksa membunuh anaknj a dan diri sendiri, sebagai korban terhadap kawan dari anaknja jang amat dikasihi. Sebaliknja karena @#jinta
dan kasihan kepada anaknja, terpaksa salah seorang Tabib lainnja berbuat kedjam memotong kedua kaki dari patigntnja. Sebab apa Tabib tadi membunuh
anak dan dirinja sendiri? — dan Tabib lainnja memotong kedua kaki pati@ntnja?

(Prinsenstraat)

ai S.Os (satu2w.t Tionghoa

wapradja,

Xx

196-6.

Assurantie

dibawah pimpinan Dewan Pusat
jang berkedudukan di Surakarta.

Maksud

dan JOHN

CHANEY

KARLOF, LON
Djam 5—7—9 ,

(United Indonesian Insurance
DJAKARTA
NO. 3 —5.
KRAMA
JA
DJALAN WIDJA

K SWAPRADJA

Raup

E

192-6.

Saga

YARGANEGARA TIONGHOA
basi

—9.

ta' berlaku.

Pantja noda istimewa.

dilangsungkan

nalkan berdirinja Ikatan Anggo-

seharusnja:

npin:
2

MOCHTAR.

Djam5—7

F rankenstein"

”House

dan

ton

pertemuan ramah tamah dengan
wk2 Djawatan dan orang2 ter-

h, seluruh pegawai P.P. akan pe-

ereka keluar

Bengawan dengan
SOFIA, — MOCH.

keatas.

Perserikatan

Tg 12-6-1950

jaannja dan menuntut kepada Peme
memindahkan

Solo"

ditaksir sebe-

April

SIRNA ANA KERANA RAN
0
MENIKAH:
1 Excvcutief Klaten sebenarnja tidak ada.
djika Swapradja dikemTJOA KHING AN
ai Begitu pula,
.

—

«

S.B. Pamong Pradja Klaten menentukan

sikap, perlu diberi pendjelasan,
pergeseran antara Patih
dgn

murat 5 jun.

.KINGS

IA AL. F. BERDIRI.

50
km utara Padang diterima kabar,
bahwa waktu ini ditempat tsb
erdjangkit penjakit malaria tro

nahnja penjakit2 tsb.

2 aa
1. mun

Minggu

dari karet penduduk (bevolkings
rubber) sebanjak 42.683 ton. Lk.

MALARIA TROPICA DI

PRIAMAN.
(GS
Dari Priaman kota-pantai

g kota dgn

pilem

mengisah-

R

3 Sa

—

Solo”

aa

port itu berasal dari perusahaan?

normaal kembali.

ena

ita diputar

ini.

- Surabaja besar banjaknja
2 Yi pap

pembukaan

Dengan

PEP, 503 — 105 — &.

sar 140.000 ton. Angka ini adalah
10.000 ton lebih dari konsumsi
3
bulan April.

jang terachir tsb dapat diharapakan mendjadi

Pada

militer,

6 gedong bioskop.

Indonesia. ,,Bengawan

SONO

R. MOCHTAR,

diterangkan bahwa djum
selesainja rintangan . lah Perlu
jang diexkaret Indonesia

| Dengan

dan

Kalangan itu mengatakan bah
kini .wa produksi karet asli diseluruh

tidak usah turun lagi.”
antara

sipil

1g

penum-

rhubungan

pembesar

ini maka Jogja punja

s#Bengawan

Dari Purwodadi-Grobogan
dit
— kabarkan, bahwa perbaikan djem “achir2 ini karet Indonesia sanga
a
aranj
diant
| batan kereta api di Djambon jang laku dipasar dunia,
Amerika banjak sekali mengim'dihantjurkan ketika terdjadi MaIndonesia. Djumlah ,
karet
port
|.
diun-affaire telah selesai dan paIndonesia jang
dari
karet
t
expor
0. da pertengahan bulan ini djuga
berdjumlah
April
bulan
a
selam
#0
akan diadakan pertjobaan sehington telah mentjapai ang8
60.04
( ga dengan demikian perhubungka jang tertinggi dalam waktu
aa

ri

.

bersatu.

SENI

sehingga belum dapat bertindak
dengan leluasa, demikian Gondo- suwirjo.

Selandjutnja menurut
an jang mengetahui

di

nyi 1

lam pada itu Bank Negara kini
masih “dalam fase konsolidasi,

53

20. SEMARANG-SURABAJA
&... HIWAT GAMBRINGAN.-

dengan

bekerdja

Negara harus

Seni Sono

kan hidup seorang bangsawan Solo jang
'beristeri lebih dari pada seorang. Seo“rang isterinja anak desa jang telah men
«dapat anak perempuan 2 orang dari pa
.danja kemudian
tidak dipedulikannja,
“hingga ibu mentjemplungkan diri dibe
lah karet rakjat
jang diexport
ngawan Solo dan mati. Anaknja jg dua
tapi kenjataannja jang dapat un
itu dipelihara oleh seorang pangeran dan
tung
banjak
adalah
exportir2
diambilnja mendjadi anak, sedang jang
dan onderneming? asing, kajanglain tinggal pada seorang petani,
dan
sesudah besar jang
belakangan ini daan buruh mengatakan bahwa hal
tang mendjadi babu pada pangeran ini.
itu menjatakan tidak mampunja
peratu. Bangsawan tadi mempunjai anak laki
Pemerintah mengadakan
dan mau dikawinkan
produ
dari isteri utama
menguntungkan
ran2 jang
diambil
dengan anak perempuan jang
sen rakjat.
itu
oleh pangeran tadi. Tapi maksud
Kalangan itu mengatakan setidak langsung, karena paman kedua pe
baiknja produsen2karet rakjat
rempuan sempat menguraikan segala sedi Djawa,
Sumatera
sebaiknja
suatunja” bahwa kedua mempelai sebetul
bersatu dalam satu badan
senialah
saudara, satu bapak
nja adalah
trale jang mengurus pendjualan
bangsawan tadi, tapi berlainan ibu. Bang
djatuh
karet langsung pada pembeli di
sawan itu mendapat malu, lalu
sebagai
luar negeri, sehingga untungnja
sengsara karena borosnja, dan
dosanja ia bunuh diri dalam
menebus
tidak djatuh pada exportir atau
bengawan Solo itu.
tenkulak karet di Indonesia.

ga banjak diantara mereka

terpaksa

harus

gedung

3

Berhubung dgn. perbandingan
karet rakjat
dan -karet On
derneming sebenarnja menundjuk
- kan bahwa jang terbanjak ada-

keluanja Pemerintah memberi
an kredft jang lebih banjak pa| da usaha Indonesia, djika ingin
NGERAN2 KAWIN WANITA2
bangsa kita dapat madju.
Baru? ini di Kraton Surakarta telah
ini, direktur
e

Pn

| Semilam

DIBUKA.

Jogja dibuka dengan resmi sebagai ge
dung bioskop oleh Stichting
Hiburan
Mataram jang mendapat ,kundjungan da

Po

2 Berabe periksakan ba:
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ipungakit

SENI

Dapat beli pada:
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