“
MUR

i Subject dalam :
Iternasional.
TahGta

pe

sidang

bangsa2 lain. Politik nasional Indonesia adalah politik perdamaian, kata Hatta, dengan menam-

datuk

mendengarkan -djawaban

d4

bah, bahwa8Indonesia mendjalantag

Nagan

Ma

Ae oleh

IPRNs Iwa

olitik sendiri dan berhati2
ai
meruntjingkan
jang ada diantara
bangsa2
nia sekarang.
. Hatta mer bentangkan
pula,
perbedaan paham
antaray
kaum

Kusumasuman-

Nasionalis
ngatakan

dan Komunis

dan me-

ba wa persetudjuan ti-

dak akaj

i dengan P KI
Es berpendapat,
tidak pro Ruyolusioner
dan
k Ngadiman

6 pro Rusia. Ant.

3

a Sendiri.

dan

ha-

aha kita sendiri.

(Murba).

dan

Gikatakan,

(Masjumi)

mengenai

nasionalisasi,

subje

politik Internasional,

bangsa Asing, te

jang diambil peme

didalam sengkata sekarang

antara Amerika dan Rusia. Peintah
mendjalankan politik
al dan politik ini berdasar- menghargai
untuk

persahabatan

f Konstutisi
Tt

erintah telah menje-

te-

dengan

n Petahtar
4

tan.

kedaula-

Achirnja
mengenai usul Yamin
tentang diadakan larangan kawin
dengan wanita Asing, Hatta menjatakan, bahwa pemerintah sekarang belum dapat mengadakan
peraturan mengenai soal itu. RD.

Negara Kesatuan

Otonomi “Daerah

f

pemerintah daerah. Supaja otonomi daerah dapat terdjamia
ganja sendiri, maka sebagai
ajat 2 dari pasal tsb.
. ditambah. Ai 'ajat jang me 1beri otonomi seluas?nja kepada daerah2.

pemerintah RIS dan panitia
ersama
RIS dan R.I, Hal2 lain2nja jg te Winsdi-

ubah al. sbb:

.

Tentang pembentuk kabinet diubah de
mikian rupa sehingga Presiden
tidak
terikat pada seorang pembentuk kabinet

(pasal 49).
Untuk Nanipertiapat terbentuknia par
lemen sementara negara kesatuan
jang
akan dibentuk,
maka ditetapkan DPR
, sementara terdiri daripada
angfkuta2
" DPR dan senat RIS ditambah
dengan
anggauta2 BP KNP (oa, 98). Dengan
djalan demikian
tidak
perlu diadakan

pemilihan umum

untuk ini jang mema:

seluas2nja, kebuda

pertjajaannja

dgn
dan

I. dengan tidak mengurangi pembata
san jang ditentukan untuk kepentingan
umum dengan peraturan? undang2, ma
ka kepala sekalian orang diberikan ke
sempatan menurut sifat dan bakat dan
ketjakapan masing2 untuk turut
serta
dalam perkembangan sumber2
kemak
negeri.

Seterusnja didalam pendjelasan umum
nja dinjatakan, bahwa oleh karena ke
adaan mendesak dan perkembangan po
litik sangat tjepatnja maka panitia ber
pendapat pembentukan konstitusi harus
dipertjepat supaja UUD jang
,defini-

tip” dapat ditetapkan

oleh badan

radja

Haa-

untuk menjambut perhubungan
persahabatan antara RIS
dan

RRT,

jang dihadiri

oleh

acting

presiden Assaat, beberapa mente

Tsiao

mengharapkan,

segera diadakan

supaja

utusan perwakilan antara kedua,
negara, agar perhubungan tsb
mendjadi kenjataan. Denizan de
mikian kerdja sama bertambah
erat.
Ketua

pamitya tuan Tjie Tjing

Ing menjatakan,

bahwa

:

antara

-

bangsa

inakan

djuga

itu

dalam

dilan-

masa

pen

itu dalam

masa

las”,

Indonesia mendjadi

dje-

kata Assaat.

John

Garrett:

Indonesia

lebih

dja.

. Didalam

$

tulis Wali Alfatah
takan,

4

bahwa

surat

agak
di

jang

senjliri dika

ia minta

didjem-

put oleh pihak tentara ditempat
jang ditundjukkan pembawa su
Tab Io
Dikabarkan, bahwa pada wak
tu ditulis surat itu Wali Alfatah berada dimata air kali Tji
palasari disertai oleh tjamat t.b.
Wira, oleh seorang
pengiring
dan rakjat sedjumlah 20 orang
jang ingin ikut turun
kekota.

ngiring Wali

belum

Alfatah

ber

“dari

berhak

didaerah gunui
itu dan didug:

berwadjib

16

telah ditangkap

jg.

di Tasikmalaja.

Ant

ada. Anggauta parlemen RIS sebanjak 78 orang - diantaranja jg.
15 diangkat pemerintah dari kapolitik,

ekonomi,

sosial

dan agama jang dipandang repre
sentatip - 63 dipilih. Sepuluh ang
gauta atas. pengangkatan peme-

rintah jang dulu dipetjat. Ant.

pe-

dengan

Perantjis

me-

ngatakan bahwa teori Sovjet mengenai kemerdekaan Baltik tadi
lebih merupakan
taktik perang

dingin dari pada merupakan bagian

dari

Kata

mereka

hukum

internasional.

pembitjaraan

ten-

tang laut Baltik sebagai laut ter
tutup pada balai

hukum dari Aka

demi ilmu pengetahuan Sovjet ta
di tidak memberi djawaban kepada

kemungkinan

praktis.
&

- Swedia tidak setudju.
Sementara itu dari Stokholm di
bahwa

kalangan jang

pemerintah

Swe-

dia mengatakan pemerintah Swe
dia tidak akan
gakui teori
Sovjet bahwa laut“Baltik adalah
laut tertutup
dan dibawah pengawasan negara2 jang berba-

tasan dengan
UP).

laut tadi.

(Ant.

Ke

1.

Protes

Rusa i

29 baxrkas ditahan"
inggi is.

Komisaris vnggi 2G

lin teian merprows

5i Bana :
du

|

dan minta

supaja pembesar2 Inggris
tjam-.
pur tangan dengan kapal2
barkas Sovjet dan Djerman Timur la
innja jang berlajar di saluran2
di sektor2 barat kota Berlin.
Dalam nota itu dikatakan pula

sedjak 31

Mei dan 15 Djuni 147

kapal barkas telah ditahan
di
sektor Berlin
barat selama
2
djam hingga 3 hari.
Inggris dalam djawabannja me
ngumumkan
bahwa
pemeriksaan2 terhadap barkas2 itu untuk
mentjegah smokkel.
Tapi
para
pembesar serekat dalam
pada
itu mengakui pula
pemeriksaan2
itu diadakan sebasai pembalasan

terhadap tindakan2 Sovjet.
Antara-UP.
PNI

TERIMA RAIK PROCEDURE
Pembentukan Negara

:

Kesatuan.

Dewan Partai PNI dalam sidangnja kemarin telah menerima baik procedure pembentukan
Negara

Belanda

pada

L.N.

Io
saluran2 kowa Berim

PARLEMEN NIT SETUDJU
1 PROPINSI.
Dari Djakarta didapat kabar,
bahwa parlemen NIT dalam rapat pleno tgl. 16 jl. menjetudjui
usul inisiatip pemerintah
untuk
'mendjadikan pemerintah NIT satu propinsi dalam negara kesatuan nanti dan parlemen setudjui
dewan propinsi. Menurut
putusan2
itu
dewan2 daerah tetap

langan

taktik

tidak... "2Y Kapal batka”

kedaerah karesidenan
Tjirebon.
Kabar terachir menjatakan,
“bahwa pemimpin polisi negara
DI Kosasih

“

Kesatuan

jang telah ter

tjapai dalam persetudjuan RISRI. Selain
diputuskan
djuga,
bahwa Dewan Partai'akan berke

dudukan diibu kota Negara Ke Lt
satuan jang akan dibentuk Kan”
tis

aa

RD.

nak

2

Australia harus bantu:

terse

MR WILOPO KE ROMA

akan bertolak ke

ada
ana

Baltik

:

Kalangan jang dekat

pasu

Irian

menuntut

tua

(ILO) di Gene

pula, bahwa

Pa
sg

waktu,

Internasional

Ternjata

hak2

dap negara2

kementerian

ada, hanja tinggal bekas2nja sa.

but. Dan semua soal2 lain dapat berdja- John
Setelah sebulan mengadakan perkundjungan goodwill di Indonesia,
lan dengan baik. Oleh sebab itu pani
&
1. Penguasa sesanggup2nja memadjusedunia
untuk
Australia,
dalam
Garrett, sekretaris djenderal dewan geredja
tia mengusulkan, supaja konstitusi di”
kan kepastian dan djaminan sosial, teris
perdjilanan kembali beberapa hari jl. ini ke Australia mengeluarkan statement
bentuk dengan djalan menggabungkan
timewa pemastian dan pendjaminan sjaantara lain sbb:
“DPR
dan
senat
RIS
dengan
KNP
Repu
ratsjarat — pebruruhan "dan keadaan
blik
Indonesia
dengan
ditambah
bebe
dalam
Australia
perburuhan jang baik, pentjegahan dan
atas "nama
Critchly
Indonesia membutuhkan bantuan Aus
pengharga
mendapat
patyt
pemberantasan pengangguran serta penje apa orang lain2nja jang ditentukan de
PBB
Komisi
tralia dgn penuh keichlasan dari sekangan undang? (pasal 131). Maksudnja su
lenggaraan persediaan untuk hari
an dari bangsa dan geredja. Pekerdjaan
rang djuga.
t
paja konstitusi dipergunakan
dengan
| dan pemeliharaan djanda2 dan anak2
nja itu adalah suatu usaha pengembalian
Adalah
bagi
mereka
jang
berpandang
golongan2. jang diwakili atau belum di
jang konstruktip dan mengan:
keadaan
jatim,
an sempit belaka bahwa Indonesia digam
anggap diwakili dalam badan2 perwaki
2. fakir miskin dam anak2 terlama
perdamaian.
sifat
dumg
lan tersebut. baik dengan djalan pemi” barkan hampir terdjun kekomunisme.
lihara negeri,
Australia spj netral djuga.
Keadaan
jang
senjatanja
adalah
berlain“lihan maupun dengan angkatan
Presi
, Perekangriiah disusun Shenil usa
di
ada tanda2 bahwa
Akan tetapi
an sama sekali,
An
den,
:
Irian dan karena pengaruh omongan ten
Pada tahun achir ini Indonesia telah
pemerintah
tang ,,kepentingan vttaal”,
mulai menjelenggarakan pekerdjaan jg
si jang penting ba
sekarang mungkin akan meninggalkan
maha
besar,
mengembalikan
ketertiban
ungenai
hadjat
, Menteri Perburuhan
Indonekebaikan jang ditjapai oleh politik ke“berangsur-angsur diseluruh negeri dan
ikuasai negara,
po jang seperti dike
saat
ahlian negara jang djustru pada
melakukan
pendidikan demokrasi bagi
Ma
alam jang 5
etuai Delegasi Indo
ukan ditjapai buahnja.
70
djuta
rakjat.
Dengan
politik
jang
bi.
uas
negara 5
nesia Egi konperensi Perburuhan
Mengapa Australia #niodak gelisah
djaksana jatg terbentuk diwaktu
Dr.
ikan

mendjem-

Tjakrabuana

besar ter-,

dan

Teori Sgrjet:
rang dingin.

ngan rombongannja sudah tidak

- djumpai dengan
Kartosuwirjo
hanja
,
alasannja
dan tentang
Kemudian dibatjakan kawat jg
ui
mengetah
jang
Alfatah
Wali
dikirimkan kpd presiden Sukarno
nja.
dan Mao Tse Tung, supaja seSelandjutnja dikabarkan, bah
gera diadakan pertukaran dipiotatkala tg 15 seksi tentara
wa
matik antara kedua negara itu”.

Statemen

untuk

tiba ditempat jang telah ditetap
kan, ternjata Wali Alfatah de-

tidak bisa dja-

Na

aa

Dalam kata sambutamnja, “ac
ting presiden Assaat mengata-

Perhubungan

usaha

| Dany dan Ar

Assaat.

kan, bahwa hubungan - antara
Indonesia dan Tiongkok
sudah
sedjak beratus2 tahun ada, semasa kedua negara
merdeka

bahwa

kan DI jang kuat jang dipimp! n

lan, tetapi kini ia sudah
Sambutan

gelap !

Biltan, surat dari Wali Alfatah
ib. Dalam su

sbih batik.

Sovjet Uni

dekat dengan

Alfatah

Wali

Palang Merah DI telah menjam

le

kerugian

kepentingan

kabarkan

rombongan

Tg 14 jang lalu

sedjak

peratu-

Laut Baltik ada

put Wali Alfatah dari Tjipalasari dipegumungan
'
tg 15 jang lalu belum berhasil.

perhubungan perda.

kedua

mengadakan

vensi Kopenhagen tahun
1857.
Molotov
mengutuk
Amerika,
Inggeris, Perantjis
jang menghendaki kemerdekaan penuh untuk pelajaran dan prinsip ini ka

Dari Bandung dikabarkan,

dulu sudah ada
perhubungan '
erat antara Indonesia dan Tiong

jaitu

lainnja.

lah laut.terbutup. Misalnja Kon-

masih

'

maka negara2 Baltik berhak un
tuk menutup selat2 jg menudju

menundjukkan

Keadaan

tukar menukar

nimbulkan

dari laut Baltik dan Selat Baltik,

keamanan
tadi. Selandjutnja
Molotov adjukan dokumen inter
nasional dari masa lampau utk

dapat mengirimkan karet. RD.

lain.

istimewa

ran2 pelajaran “di Selat Baltik
untuk mendjaga
terdjamimnja

bahwa
. Noorwegia. Ditegaskan
donesia kimi dapat menerima
kiriman kertas dari Noorwegia,
sedanfgikan sebaliknja Indonesia

Jogja

CHTH,

digedong

malam

jang

hadap

hak untuk

ma dalam perdjuangan kemerde.
kon dari negeri ini.
kaan menudju perdamaian“ du
Setelah upatjara penjerahan
nia”, demikian t. Tsao Tse Tung,
erangkan,
ketua Lembaga Indonedis-Tione itu. «Mr Tamzil
hoa dalam pertemuan ramah ta
menghendaki
Indonesia
bahar
mah jang diselenggarakan ole
dengan
ngan perniagaan
organisasi2 Tionghoa
kemarin “hubu

rintah

”

muran

kpd

ke-

surat

menjampaikan

telah

kedudukan

ke Laut Baltik bagi kapal2 peramg dari negara2 jang bukan ne
gara Baltik untuk kepentingan
keamanan.
2
Negara2 Baltik Semuanja ber

untuk

Noorwegia Mr Tamzil kemarin

jaan dapat diperkaja, kerdja sa

,Perhubungan

ap orang deradjat hidup jg sesuai
martabat manusia untuk dirinja
keluarganja.

bung

jg achir2 ini kurang djelas, karena keadaan di Tiongkok belum
Mereka itu dibawa oleh 5 orang
djelas,
berhubung
dengan ada
polisi negara
DI bersendjata.
nja perobahan disana Tapi seka “ Baik menurut keterangan
Pa
rang keadaan telah djelas dengan " lang Merah DI, maupun ketera
adanja RRT,
maka sikap pemerangan Muslih jaitu seorang pe-

Indonesia mengenai

bahan bagi

bisa terbuka

djaidjahan.

(untuk mengurus rumah 4

disusun senat RIS sebagai

dan perekonomian

djutkan

: dihapuskan bab2 mengenai daerah2 bagian, dan diganti dg pasal? 18 UUD “Rep.

: engan dijalan demikian, djuga bagian
ketiga swapradja dihapuskan, pendjelas
'an umum dari
rantjangan tersebut jang

perdagangan

1007o.

terdjamin.

4

DJA HAAKON
Besar Indonesia

Duta

gangan dan kebudajaan.
udjuan dagang
Depah, dinjatangan adanja pertukaran
per
setudjuan itu telah ““kilam nanti, maka persahabata

SN
FIRE
"OA sementara negara kesatuan Republik
Indonesia jg telah diren».
#jangkan oleh senat RIS pada umumnja menghapuskan semua perkataan? fede
rasi, federal dan serikat dalam konstitusi sementara RIS sekarang ini dan djuga

Aa

:

kok,

aliran sendiri
Pa
loka

Aan
lan

ka

membeajai. Gen kini memang

po

Didjelaskan, bahwa po
“jalah ikut sebagai
engambil

bahwa

lum dapat me-

Jusuf

dari pada perhubungan,
resmi
antara RIS dan RRT, antaranja

ri dan pembesar2

djaman dari luar
egaskan, bahwa
an atas kebutu-

ruh), Muh. — Yamin,

keuntungan

beberapa

telah menjebabkan
Molotov dalam tulisafmja ta- ta Molotov
tindakan
jang
tidak sah dan medi mengatakan
bahwa
berhu-

| MR TAMSIL DITERIMA RA3

,Ada

Tk

suatu these mei ngatakan bahwa berdasarkan undang2 Sovjet Uni, kedudukan juridis Selat Baltik adalah sebagai laut jang terputus dari djalan lalu lintas pelajaran
dunia dan hanja menudju ke beberdpa negara sadja.

Kalimantan.
pasti dan mana
jang
al
Tangg
| jang didulukan, belum didapat ke

RIS -RRT.

laut tertutup

Baltik:

V. Molotov dala

atau

terangan. Ant.
Hubungan

Lauton

Dari kalangan istana didengar
kabar, bahwa Presiden Sukarno
sehabis Lebaran Idul Fitri ada
Indonesia
jatan mengundjungi
“Timur

Soviet:

- KALIMANTAN.

Evat mendjadi
Menteri Luar Negeri, karena tuntutan? Indonesia
Presiden Sukarno, didalam
Arvstralia dari mulanja telah menundju
ninja

jang

besar

terhad

an

akan

masuk

ke

atas Irian?

menjatakan
Indonesia, hanja-

Npengulangi apa jang telah diadjukan

bundar. Pada saat itu idee itu
telah
mendapat persetudjuan
dari Australia
maupun Amerika Serikat. Adalah terang
dari statement Amerika baru2 ini bahwa mengenai hal itu Amerika bersikap
netral terhadap negara muda Indonesia.
Demikianlah hendaknja kita.
Indonesia akan dapat Menang
balikan ketertiban.

Sudah

tentu adalah sehat utk don

mukakan bahwa djika perlu daerah ja
dulu dikuasai Belanda seharusnja mendjadi Indonesia jang bersatu, damai dan
diperintah setjara
demokratis. Dlm artian ini Indonesia mempunjai tuntutan
jang lebih Iberhak atas Irian daripada
Belanda, dan sudah tentu djauh
lebih

berhak lagi dari Australia. Adalah berpandangan sempit untuk menentang In.
donesia dalam
itu dengan anggapan
bahwa

Indonesia tak

sebaiknja.
dai

Hasil

dapat memerintah

usaha?nja

belakangan

dalam mengembalikan ketertiban, hu

“kum dan keamanan adalah njata sekali
dengan mengingat kesulitan2 besar.jang

napi dalan wekan jang

pendek

i

Australia
Adalah

akan mendjadi

wadjib

bantu.

malapetaka dji

ka Australia melupakan hal bahwa garis
pertahanan terdepan
adalah Singapura
dan bahwa

djalan

terbaik untuk meri

perkokoh perlawanan Indonesia tc hadap, komunisme jtau fasoisme adalah
em
bantu Indonesia sebaik-baiknja. | Ada
lah terkandung bahaja besar dalam ka?
ta2 jang baru2 ini diutjapkan oleh Pre:
siden Sukarno dan oleh Spender. Keada
an

sekarang

terus terang

menfhendaki

satu dengan

tjakap?

lainnja.

jang

Saja

mengingini Australia mengambil initie
tief untuk mengadakan konperensi disi.

ni untuk kepentingarv itu seleka-lekas
nja, Peserta? konperensi ini boleh ter.
masuk Pr
den
Sukarno, Moh. Hatta
dan Dr. Leimena dipihak Indonesia, dan
tuan Spender, Casey dan Dr, ' Erat
dpi

hak kita. Adalah sebaiknja djika
rika

Serikat

sebagai pihak

stel,

pinta untuk menundjuk seorang
dari konperensi iti

&

20 JUNI 1950.
snrenwan

.

sean

irakan
Bas

Hoa

Hevolast

mendesak

Anti Swapradja

telah

sa

KANTOR2
»PENJULUH
20.0.
BURUHAN”.

PER-

watan Perburuhan

Barat

telah dimulai

wa maksud perdjalanan itu ialah

untuk. memeriksa
kemungkinan
pendirian kantor ,,Penjujuh Per-

marin Tiada
.mendekaan, dikota

buruhan” dibeberapa tempat. Di
Banten ias berhasil mendirikan

jang terkenal

: gerakan? kedjam Pn
“Westerling dulu, jaitu

ng di Sulawesi Selatan.
ongres ini dipimpin

kantor itu, s@dang di Bogor dan

Tkp
Pala

Tjirebon sudah tersedia tenaga2
untuk kepentingan itu.
Tugas kantor demikian ialah
mendorong perkembangan organisasi2
buruh,
memperhatikan
djaminan sosial dan soal2 upah
serta menjelesaikan
perselisihan
buruh/madjikan, kata Hadiwidja
ja. Mengenai soal jang terachir
itu diterangkan lebih
landjut,

|

oleh Ju-

Ban dan Karaeng Djarung.
| Achirnja Putuhena menerang'kan, bahwa didaerah NIT umum
|

nja tidak terlihat

an ndgiponta

itu. Ant.

BANTEN

DISERAHKAN

5
:

'halangan2an

pembentukan negara kesatu

Es ang

- bahwa dulu buruh

SIPIL.

Bertempat

digedung

Kareside-

lu memihak

k datuter hadir Kokin,

Let.

Kol. Sutoko,

masing2. komandan

dan kepala

pe-

Tidak

de

ra bekerdja madjikan masih bersifat kolonial bahkan
pimpinan
beberapa djawatanpun masih dihinggapi penjakit dulu itu. Ant.

staf dari Siliwangi, Major
Usman Abdullah komandan
Peme
. 'rintah Militer - Daerah
Banten
para perwira
“militer, . se-

pada sesuatu

keadaan,

Hingga

dapat

kinan.

Ke

t ropong biar 3sampo
pertama

Mn

jan organisasi

ber
|

tu

gannja

Di Ninive Irak telah diketemui sebuah

eh bekas Major Saleh Is,,Per-

gai djalan agar bekas anggota

tentara- terdjamin

kembali

alam masjarakat.

(Ant.).

TOLAK PLEBISIT.
- Anti Swapradja Surarapatnja jg terachir
an menolak diada
“ebs

didaerah

Sura-

katja optik. Katja jang
membesarkan
ini — menurut ahli2 — telah dibuat di
abad ke-7 sebelum Tarich-Masehi, jakni
djauh dulu daripada waktunja dunia Ba
rat mendapatkan lens katja. Tlh diketaMEDES dh membu
“hui, bhw al A
rat katja2 pembesar (brandspiegels) sbg
alat pertahanan kotanja, jaitu Syracuse.
Dengan brandspiegels tadi kapal2 Romawi dapat dibakar. Jang membuat tero
. pong pertama kalinja, ialah HANS LIPPERHEY, dan mikroskop ialah ZACHARIAS JANSSEN, Kedua orang tersebut
bekerdja sebagai tukang katjamata
di
Middelburg
(propinsi
Zeeland)
pada
achir abad ke-6. Menurut berita
jang
membuat
teropong
ialah
GALILEO
GALILEI.
:

Akan tetapi Galilei sendiri mengakui-

paniAn Near

bb

Land

pangan

sedjak

uang

16

— pada th. 1610 — dalam seputjuk naskah, bahwa dia kira2
10 bulan
lebih
dulu mendengar, bahwa dinegeri Belanda ada dibuat sebuah alat, dengan mana
“barang? jang djauh, dilihat mendjadi de
kat dan amat djelas. Sesudah itu dipikir
Nan La
betapakah mendapat aki

“Sebagian dari polisi jang dilu
tjuti dan pemuda2
kini ditahan
n

polis

is

|

jang kebetulan

segera mengam-

Dalam penjelidikan
a bahwa pemuda2

telah

dakan perampasan sendjaap

anggota2 polisi jang
kantor Keradjaan
esar)

berasal"

Tarich Masehi

kian
pemerintah
ga didemobilisir “se

dan pendjara

.I. berita
Pnterlambat da-

oleh pihak militer untuk
ngar keterangannja.

dide-

Seluruh anggota polisi telah di
konsinjir dan

lehkan

lagi

pemuda2

tak

dibo-

mempergunakan

bambu runtjing jang
mendjadi
. persendjataan umum disana, se-.

dangkan

pendjagaan

keamanan

dipegang oleh Apris.
Keadaan kini mendjadi

kembali,

An

' dan siDengan mendapat perhatian dari pembesar2 mili
pil djenazah2 Let. . Kol.
embong dan adjudannja Let :I Leo
Kaelola jang telah mendjadi korban dari peristiwa Aprg di Ban-

dung hari Minggu

jl. dimakamkan kembali di Taman

bilang

Tuntutan

PGRI

karta mengenai

dat

guru2 harian se-

daerah istimewa Jagiadiantaranja Sleman 63,

luruh
karta

Pahlawan

Bantul 52 dan kota 17 orang Ki
penuhi oleh pemerintah.

Menteng Pulo, Djakarta.
Upatjara pemakaman dipimpin oleh pendita tentt

Kolonel Sugondo sebagai wakil Menteri Pertahan

membe-

Pe

Mba
manan di Banten kini

'TUNTUTAN P: G. R L
DIPENUHI.
&

halangan hadir, memperingati djasa2 marhum, istime
Let. Kol. Lembong diperingati djasanja dalam perdjuang
ja melawan tentara Djepang di. Pilipina dan seterusnj
ngannja membela kemerdekaan di Indonesia.
Berpuluh-puluh karangan bunga diterima dari berbagai golongan sebagai tanda turut berduka tijita.

DPR
Tiela

DPR tjela beleid Menteri DaNegeri hingga soal ini memf
Atm
awa suasana tidak
lak dalam
aa

Pr

Malam jegaan Al- Our an pas
0 - direntjanada tg. 2-3 Djuli1
ti di Presidekan akan diperi
nan Jogja.
Dalam upatjara itu al. akan
berbitjara Acting Presiden Assaat
dan wakil dari Kementerian Aga
ma Rep. Indonesia.
Ketjuali peringatan di Presidenan malam itu akan dibatjakan
dengan Oiraah
djuga Al-Gur'an
ian Agama
Kementer
oleh
Sabaah
dimuka tjorong radio RRI pada
penutupan siaran malam itu. Ju.

persiapan

solider

Indonesia

buruh

ag

djalan2

ak njatas

bat sedemikian, dan bersandar kepada
azas refraaksi (jakni bahwa tjahaja itu
mungkin ,,patah”, straalbreking) dapatlah diketahuinja rahasia itu. Maka dile
katkannja katja pada udjung dan pang
kal dari sebuah pipa timah. Katja jang
nja mukabulan jg bergunung2, ,tjintjin”
satunja ialah convex, jakni lengkung: jer
bintang Saturnus, dan 4 bulan2 dari bin
lainnja concaaf, jakni kembung. Demikitang Jupiter
Jang menarik per:
anlah teropong Galilei
jang pertama.
hatian ialah, bahwa Galilei — jang diunAkan tetapi teropong ini senantiasa didang oleh paus URBANUS kekota Roma
-perbaikinja, sehingga diperoleh sebuah
untuk mentjeritakan tentang pendapatan2
teropong,
jang
memperbesar
'benda2
1000 kali, dan narmpaknja seakan2 30 ka ' nja itu — dikota Roma mendapat kesem
patan pula untuk memperbaiki suatu pen
li lebih dekat.
dapatan Belanda.
Kota Venetia keheranan!
Pada th 1622 telah sampai dituota Roma
Dikota Venetia orang sudah
sangat
seorang jz bernama JOCOB KUPPLER,
pandai tentang membuat katja,
akan
oleh CORNELIS DREBteropong
Galilei itu dipandang — diperintahkan
tetapi
KEL — seorang ahli — alam bangsa Bemereka
sebagai
suatu barang adjaib.
Janda — untuk mendemonstrasikan sebu
»Dikota Venetia, demikianlah
Galilei
ah mikroskop. Akan tetapi Kuppler itu
bertjerita, dlm surat kpd. BENEDETTO
wafat, sebelum dapat didjalankan perinLANDUCCI,
iparnja, pada 29 Agustus
tah itu dan tak ada seorangpun jang du1609 orang telah mendengar,
bahwa
pat memakai-alat itu. Maka dipanggillah
saja membuat sebuah alat dan 6 hari
Galelei dan dengan segera mengerti Gajang lalu saja diundang oleh jang malilei bagaimana
akan
mempergunakan
hamulia pengurus negara Venetia utk.
pesawat itu dan dapatlah Sape en ngn
memperlihatkan teropong itu. Saja telah
mikrogkop itu,
mengagumkan seluruh Senaat
engan
Pada tahun
1624 disempurnakannja
pesawatku itu. Amat banjak orang bang
mikroskop
itu: JAN SWAMMERDAM
sawan serta senator2, jang — sungguhX1637—1680)” dan ANTHONIE VAN
pun mereka
sudah tua turun-naik meLEEUWENHOEK
(1632-1732) — ahlinara geredja tertinggi di Venetia untuk
pengetahhian bangsa Belanda — menjem
meneropong kepada
kapal2 lajar, jang
purnakan mikroskop itu lebih saksama
sangat djauh dari kota Venetia itu, hing
ga dua djam lebih lamanja, barulah dalagi.
Pada
dewasa ini dunia mempunjai
pat dilihat dengan tiada memakai teropong”,
teropong2 bintang jang mahabesar. Dgn
alat itu dapat orang meneropongi semesGalilei menghadiahkan salah satu daripada teropongnja kepada Senaat, dan ber
ta alam. Sebaliknja berkat mikroskop—
mungkinlah orang menjelidiki machluk
hubung dengan 'hal itu, maka gadji—tahunannja (jaarwedde) sebagi mahaguru
jang seketjillnja (kuman penjakit)
di
di Universiteit Padua ditambah dengan
laboratorium.
Sudah semendjak abad ke-7 H Niniveh
1.600. florin.
. Jang mahabesar dan jang mahaketjil
kota jang terletak diantara sungai Tigris
Oleh karena
Galilei
mengatjungkan
dan Eufrat — telah ada dibuat
orang
katja untuk melihat. PA.
teropong kelangit, maka nampaklah pada

dari

|

buruh

dana

da Sekretariat Seri
Pemerintah Belanda
kan sikapnja jang reaksi
langgar hak2 demokrasi

thd

tindakan

tsb.

PENJAKIT ANDJING GILA
i
DI SOLO.
dg

dua

Pembesar

di

berd jangkitnj ja

penjakit andjing gila dikota Solo,

maka dari jg berwadjib kepada.
penduduk diminta mengindahkan
peraturan2 jg ditetapkan utk. me
nghindari penjakit tsb.
Antara lain, semua andjing jg
berada diluar rumah sipemelihara, harus diberangus dan djika
berada
didjalan
dan
tempat
umum harus diikat.

Dilarang membawa andjing, ku

tjing
atau kera keluar
daerah
Kotapradja Surakarta, Kab. Subo
hardjo dan
Karang-anjar kalau
tidak mendapat izin dari Kement.
Pertanian R.I, disertai surat keterangan Dokter ewan jg. berkesiapa tidak
Barang
“wadjiban.
tsb.
peraturan2
mengindahkan
akan dituntut, dan andjing2 jang

berkeliaran akan dibunuh. Sw.).

P.

Tiong

hoa, hingga berachir dengan
me-

Kepada Pemerintah R.S. SOBSI me
minta dengan sangat
supaja mendesak
UNI-Partnernja
untuk
mendjundjung
tinggi hak2 demokrasi rakjat dan supaja
djangan menghalang2i pernjataan solider
Internasional daripada kaum buruh
seDunia jang telah dan masih terus “me:
njokong perdjoangan kemerdekaan Indo
nesia,

Berhubung

Kidul

ari Pek Tjun kemarin
banjak bangsa Tionghoa jang per
gi kepantai Selatan Jogja lengan
inick dab,
Hari Pek Tjun itu adalah hari
pemandian.
Menurut
tjeritanja
pada waktu dulu ada perselisihan
SR

kejar.
Berhubung dengan
tindakan reaksioner Pemerintah Belanda ini maka Sekre
tariat Sentral Biro SOBSI telah mengirim surat kepada Komisaris Tinggi Nederland di Djakarta memprotes sekeras2
nja

Gunung

i

jang

ternjata pula perhatian
rakjat terhadap sidang boleh dikatakan tidak ada.
Selama DPR Sumatera Tengah
bersidang pamongpradja, bupati2,
wedana2, tjamai2 mengadakan pu
la pertemuan dan mendirikan per
satuan pamongpradja
diketuai

: leng ap,

didaerah

kini akan dimulai dengan pembi
kinan kolam perikanan
didaerah
Nglipar jang akan diisi terutama
dengan ikan karper dil. dengan
maksud untuk memadjukan perekamoknipan —
didaerah itu.
"
an perikanan itu akan di
m
fartapura dan menda
air mata jang dipan.
3

1 pernja

Be

4

PEREKONOMEMADJUKAN
.
MIAN RAKJAT.
Setelah
diadakan . perbaikan

Be

Berhubung dihalang
taan

«tanggal

memprt

merintah

see

Sidang DPR Sumatera Tengah
sekali ini berkesan tiadanja kete:

SOBSI

TURUNNJA

AL-0UR'AN.

RI.“

beleid mentri DN.

Sidang pleno DPR Sumatera Tengah ke-4 semen
10-6 telah beracdhir pada tanggal 14-6. Sidang membitja
mendjadi perhatian
pemilihan
umum jang sangat

dang.

MALAM

Sumatra Tengoh

(St. Judjana) 4

e teropong bintang
ae

mi-

kita lihat " dinegeri
ta, Atjara2 lain banjak jang ditun da 'membitjarakann ja”
kita
sendiri!
Saja
mentjoba
wa rentjana begroting propinsi Pee
engah.
membandingkan. Kaum beruang $
disini mendirikan disana sini mas
Soal.
mendebewind mendjadi
bupati Solok Basjrah
kapai2 jang sangat menjolok masoal hangat bhb dengan , adanja
Tanggal 15-6 mala
ta rakjat disekitarnja. Dan merekawat Menteri Dalam Negeri R.I.
matera Tengah r
ka mempengaruhi dengan dollar jang serahkan pimpinan medebetemuan dent Pp:
nja kaum intellegensia berdekat- wind buat Sumatera Tengah pamongpradja
untuk .
an dengan hukum.
7
"3 da residen R. M. Utojo selama
aliran2 jang menghe
Gubernur Nasrun sakit.
Ini adalah sangat berbahaja!
“propinsi akan dia
Andai kata mereka berhasil, ma
Tindakan Menteri Dalam Nege
tera. Banjak aliran n
ka negeri kita akan terdjerumus
satu propinsi,
a :
ri ini menjebabkan DPR
Sumadjuga dalam kaum beruang
dan
kurang
pula jang
tera Tengah dan Dewan Pemerin
2
dapat merubah segala keadaan
tiga propinsi. Alir
tah merasa tersinggung hak
-bemasjarakat pada sekarang ini.
“leidnja, karena sebelum ini Menkan banjak suara se la
teri Dalam Negeri telah serahkan
Bagaimana para pemuda kita,
TR
keras sha
pimpinan daerah pada wakil kejang tak mau
mengalami
lagi
kedjerumusan negara kita dalam
tua DPR Sumatera Tengah Mang
tjara. Ant.
kuto
selama Gubernur
Nasrun
“lembah kesengsaraan dan kemis-

mikian
halnja sekarang, karena
sekarang ada politik perburuhan
pemerintah jang tidak memihak
madjikan, mengetahui bahwa tja

daerah Banten dari per kepada pemerin

3

madjikan.

et
besar

4 Sekarang

merintah mentjampuri
perselisihan buruh/madjikan karena sela

nan Banten, Serang pada hari
“Ahad dilangsungkan upatjara pe
ea

tak mau

1m

landjai buruhnja jang amat ting:
gi, pun dapat membeli tanah2 jg
luas2. Achirnja mereka dapat me
dan
menimbun
keunnguasai
tungan2 jang bukan main besarnja.
Untung,
sebagian
penduduk
dari situ terutama
pemuda2nja
memberanikan diri untuk membela anak2nja didjalan
jang benar, hingga achirnja mereka
dapat menguasai kembali
maskapai2 kapitalistis tsb.

jang baru kembali dari perdjalanan didaerah inspeksinja,
menerangkan kepada ,,Antara” bah

1
sanaan
,,Kongres Rakjat”
| sebagai usaha sa mengisi ke-

Giants)

akan mendapat gambarar
pengaruh $ (dollar) ama

gerinja.

B. Madiwidjaja inspektur Dja
Djawa

Valley

salnja disesuatu negeri, dan das
pat merubah sama sekali kondga "
an tsb. Lebih2 dalam dongengnja
dapat diketahui, bahwa pemborong2 kaju jang memainkan rol2
tersebut sangat
djulignja dan
mendapat perlindungan dari hus.
kum (wetten) jang berlaku dine

delegasinja
untuk
ia adalah para ant Sange
menjata
| penolakan tersebut
Djuga soal2:
ja jg.
. itak RE. Ant.
IL, dan kpd. perMR
i masuk kepad:
3

itu sekarang

REX di je wa
The

mati

nja salah satu diantara maa
Karena
belakangan
ternjata
bahwa jang mati itu jang benar,
maka untuk mentjari tulang pem
besar itu rakjat Tionghoa
pergi
kelaut,

sungai

.

dsb.

Sekarang sudah mendjadi kebi
asaan pada hari Pek Tjun bangsa
Tionghoa pergi kepantai dsb. un
tuk mandi dan pesiar. (Ju).
H GURU B.
LULUS SEKO:
Dari 115 orang murid Sekolah
udjian
Guru B jang menempuh
penghabisan

orang

jang

lulus

ada

105

(Ju).

GERWIS

JOGJAKARTA

BERDIRI

Baru2 ini di Semarang telah berdiri
GERWIS (Gerakan Wanita Indonesia Sedar) sebagai hasil fusi beberapa gerakan
wanita

di

Semarang,

Bandung,

Ambaras

wa, Salatiga, Kediri dan Madura.
Kini

di

Jogjakarta

telah

didirikan

tjabangdari Gerwis itu, Tag susunan pengurusnja shb.:
Ketua: nj. Sardjono: Wk. ketua: nja
' Djokosujonos Penulis I: nm. Kadarsih:
Azas dari
Gerwis ialah: keketuargaan dan persaudaraan jang sempurna dalam masjarakat jang bersendi Pantjasila,
dan

'tudjuannja:

Tertjapainja

susunan

masjarakat jg lepas merdeka dari pada
perbudakan dan penindasan antara orang
dengan
orang, golongan
dengan golongan, bangsa dengan bangsa, sehingga
mewudjudkan kekeluangaan jang sedjati
dari pada manusia. (B.S.).

BIRO PENGAWAS POS/TIIe

. GRAP

Seperti

diketahui

mulai

aa

5 lagi.

tar Na
ae

"1 ss

| Mobil inai di Bni dari Mekar
. me ngadakan beberapa pembitjaraan

Dja

nuari jang lalu pusat PTT Repu

blik Indonesia dengan PTT prefederal telah dipersatukan, dan
v berpusat di Bandung. Mulai tg 1
Djuni ini di Jogjakarta dibuka
Biro pengawas Pos dan Tilgrap
ibuk daerah Djawa. Tn

NOBICE

| SKATING
z

: mendatangi sendiri tempat ,,Ska:
u. Ok, tahu sarang kare: .

TODAY /

Siaran RRI Jogja
SELASA, 20 DJUNT
12.15 Genderan

mardowo.
nak2 0

Dut

HN
siang Heli

63. Doj

U 05 Peladjaran janji Ika.

:

KAK ton?

Lag
lia his

Bar
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AULATAN

SELASA 20 JUNI 1950.

RAKJAT”
Sa

dan Bradley di
Djepang
Membitjarakan pertahanan USA

x

Jak in genting, 'Rakiat sudah tidak bijepang
rasa «“dendam. hatinja terhadap pemerintah

“Kedudukan. Amerika tambah hari tambah

Ft
AN
Mac Arthur telah perintahkan lakukan
beraksi
.sihan2 dan Bao. kaum komunjs serta 2

Johnson
di

:

Menteri pertahanan,
Amerika.
Louis Johnson dan djendral Omar
Bradley telah selesai
'mengadakan rundingannja mengenai per-

pemberdengan

tahanan dewasa

gelisah.

'makin

djadi

Rakjat

gerak-

' Mereka chawatir diadakan

tamah

'an2 “dibawah

revolusioner. Polisi Djepang pun
madju-

Mereka

“djadi ketakutan.

pembe“kan permintaan kepada
'sar2 Amerika supaja mereka di-

|

perkenankan

| djata2nja

mengembalikan

sebab

mereka

sen

chawa-.

“Stir dibentji oleh rakjat jang su' dah meluap marahnja.

Sao au

AL Ara

ari

5

:
|
1

|
:
j
|
A

“

Tidakpun mengherankan. Mac
Arthur minta supaja perdjandjian perdamaian dengan Djepang
selekas mungkin
Ia
diadakan.
“ingin selekas mungkin
angkat
kakinja dari bumi Djepang jang
tambah hari tambah panas baginja. Berkenaan dengan ini, maka
pertahanan — Amerika
menteri

“Louis Johnson

berserta

kepala

staf gabungan angkatan perang
Bradley datang
Omar
Amerika
di Tokio untuk mengadakan perundingan - dengan
MacArthur.
Ikut serta djuga penasehat
kementerian luar
negeri Amerika,
John Foster Dulles. Kemungkinan
diadakannja perdjandjian perdamaian dengan -Djepang hendak
ditindjau dari sudut militer maupun politik. Tapi satu kesulitan
timbul karena
kalangan militer
Amerika tidak seia sekata mengenai pangkalan2 militer mana “di

Djepang jang

akan didudukinja

bila prdjandjian perdamaian telah diwudjutkan dan .pemerintahan diserahkan kepada pemerintah sipil. Sementara itu mengenai pulau Formosa kementerian
Pertahanan mempunjai pendirian
jang berbeda dengan kemente3rian luar negeri. Kementerian per
tahanan inginkan supaja Formosa dikuasai Amerika, sebab dipan
-dangnja
masuk
didalam garis
pertahanan Amerika terhadap ke
mungkinan agressie Rusia. Tapi
.Dean Acheson dan Truman me« nentangnja, karena hal itu akan
berarti meletusnja perang dunia
ketiga...

Tidak bisa disangkal lagi keadaan
kin

politik di Djepang

buruk,

dan

bila

sema-

pemerintah

pendudukan Amerika tidak lekas
dihapuskan, dichawatirkan
akan
terdjadi apa2 jang tidak diinginkan oleh Amerika dan jang mung

kin akan lebih menjulitkan ke-

dukan Amerika,diseluruh Timur
Djauh. Tapi bil@ftentara Ameriika ditarik dari Djepang, timbul
soal lagi karena dichawatirkan

djuga kalau2 Rusia akan datang
menjerbu.

rakan

Atau

setidak2nja

subversief

Rusia

ge-

akan

menghebat. Tambah
pula bila
perdjandjian perdamaian diada-

kan dengan

tidak

ikut

sertanja

Rusia, keadaan politik akan tetap
tegang. Djadi diputar balik bagaimanapun djuga dewasa djalannja perkembangan politik di
Timur Djauh, terutama di Djepang, serba sulit bagi Amerika
Serikat.
Masalah Djepang
sangat diperhatikan
pemerintah
Truman
hingga Gardon Gray ahli dalam
masalah Rentjana Marshall, telah
diangkat oleh Truman sebagai

assistent kabinet istimewa untuk
mejakinkan masalah . Djepang
jang djadi semakin

sulit itu. De-

ngan itu Amerika hendak merobah politiknja terhadap Asia se-

tumbuh

makin

dan sedaridan jang makin susah
diadjak

berkompromi.
a
Indo China.
Pertempuran berdjalan “terus,

bahkan

jhebat. Pesawat2 ter $

bang Aj ne

ta sudah

Indo

untuk

China

sampai

bantu

sionalismenja? Perbuatan2

|

setengah2

kepada

nampaknja

#

penjelundupan sendjata dari Siam dengan Cambodja. Di Cambo
dja lalu didirikan Front Persatu
kan Nasional dan Panitya. Pembe
basan Tanah Air.
Ini adakan sebagai tanda bah
wa Ho'Chi Minh akan memperhe
bat perlawanannja terhadap Pe-

rantjis. Keadaan

djadi

tambah

genting karena Inggris telah me
njagkan hendak mengirim bantu
aterieel guna ikut basmi

komunisme” di Indo China.
Malaya.
Maya bergolak terus. Tinda
kan militer jang tegas oleh Ing-.

gris telah diambil. Tapi kalangan
jang mengetahui
mengatakan
bahwa peperangan di Malaya ma
sih akan berdjalan lama.
“Kaum
pemberontak
mendapat bantuan
makanan $
penerangan dari
petani2 jang tersebar
diseluruh
daerah. Bai
penerangan me
ngenai djalannja keadaan
atau
perdjuangan rakjat didaerah seke
lilingnja.
Disini djuga Inggris mengguna
kan resep terkenal mengenai per
gerakan rakjat. Semua
gerakan
jang tidak menjukai pada peme
rintahan pendjadjahan dikatakan
»komunis” dan pendjahat. Karena rakjat tidak mendapat kesem
patan untuk melahirkan
keinginannja dan maksud2 atau keingi
nan2 pantas tidak mendapat per
indahan, achirnja mereka bertindak tjara lain jang gabungkan di
ri dengan aliran2 jang betul2 ko
munistis.

Maka tepat djuga kata Nehru

setibanja di Singapora dari Indo
nesia ketika diinterview, bahwa
masalah komunis di Asia tidak bi
sa dibasmi dengan kekerasan sen
djata. Tapi harus diselesaikan de
ngan setjara psychologis dan de
ngan berikan bantuan
ekonomi.
Masalah Malaya baru bisa beres, djika Inggris undurkan

diri.

Memang
logis.
Bangsa2
di
Malaya nistjaja ingin djuga mer
deka terlebih pula melihat saudara2nja di Indonesia, Pilipina, India,

Birma

sudah

merdeka.

“Da

lam pada
itu, saudara di Indo
China djuga ' sedang berdjuang
utk. melepaskan diri dari ' be-

Amerika

kemerdekaan

— bangsa

Asia, tapi berbareng dengan

itu

ia tjoba pertahankan kolonialisme, sedikitnja menjebabkan rakjat Asia djadi tjuriga kepadanja,
“sekalipun Amerika asjik mempro

pagandakan kata2 jang manis2
dibarengi dengan pemberian ber
bagai2 bantuan ekonomi

dsb. Di

Eropa Amerika hanja menghada
“4 komunisme sadja
la
i
Tan

,

akh
pendjadjahan “Perantjis:”
Maka sudah
semestinja kalau
rakjat Malaya ingin menghirup
udara jang bebas dan merdeka.
Tapi sungguh dramatis dan menjedihkan, tiap2 tudjuan
luhur
itu selalu kebentrok oleh pendirian sempit dan
kolot dari pihak
pendjadjah,
hingga kesudahannja tidak bisa lain hanja perlawa
nan thd. kaum
imperialis tidak
ada habis2nja dan mengatjaukan
perekonomian
dan penghidupan
umum.
Formosa.

RRT kelihatan siap2 sedia utk

pus selangkah

demi

selangkah

dibagi2kan kpd. rakjat jang tidak
punja tanah.

ai

mengatakan

bahwa

kaum

dur.

tentara serekat jang mun-

rapat raksfisa jang akan

diada-

menghantjurkannja.

Harian tersebut memuat gambar2
menundjukkan lobang2 itu.
Keberafan2 bahwa dengan ren

. Dikatakannja patin barat te tjana itu Holland dan Swiss teru
lah mengadakan persiapan2 un- tama akan menderita akibatnja,
tuk menghantjurkan djembatan2
telah ditolak, kata harian itu selandjutnja. Seorang opsir Ameri
serta tanggul2 dari sungai Rhine
ka dalam pada itu malahan me
dan pegunungan Lorele disebelah
barat Frankfurt, Maka itu, ka- “ngatakan karena Swiss telah me
serta
dalam
ta harian itu. seterusnja, komite, nolak untuk ikut
Pakt Atlantik Utara, baginja tak
perdamaian lembah Rhine
meada alasan untuk mempertimbang
ngandjurkan kepada semua bang
sa Djerman supaja — memprotes ' kan kepentingan2 Swiss.
(Antara-UP).
maksud2 “negeri2 barat itu pada
f

di

nan2 angkatan udara pada hari
ini. (Ant. U.P.)

Djauh.

dengan

—

Dr Vud

Irh Tung,

nam, dalam kedudukannja
gai seorang katholik,
djurkan pada seluruh

tholik Vietnam supaja giat melakukan perintah presiden Ho Chi
Minh untuk mengadakan mobilisasi umum agar lekas mendapat
kemenangan melawan kaum pen
djadjah Peranfjis.
—Dalam gudang2 bekas kepunjaan Kumintang di Tiongkok selatan

diketemukan

emas

dan per-

ak, uang dollar, hampir sedjuta
gallon minjak bakar, hampir 400
transmitter radio, 17.000 peti bagi
an2 mobil, dst.

Parade

Marno:

Bu, bu,
anak
dari Priangan
kuat betul giginja, ja bu?!
Ph "ena ngga 2?
Marno: Kemarin ibu si Tjetjep bilang
Pn

Tjetjep

an : ,Tunggu

baru

sore Ik. 12.000 tentara
beserta
240 pesawat udara mengadakan
parade dimuka Johnson. Bradley
Arthur,

dulu,

njokot

besar2an.

salah satu

No,

si

ember!
(Prijadi).

Selandjutnja dikabarkan Senen

Mac

seba-'

mengankaum ka-

Tiongkok.

Echols dalam pengumumannja
mengatakan kedua opsir tinggi
itu akan mengadakan, konperensi2 dan pemeriksaan2
di
Djepang dan Okinawa. Dinjatakannja pula diduga Johnson, matpun Bradley tak akan mengadakan konperensi pers selama kundjungan mereka di Timur Djauh.

dan

menteri

bekas pradjurit2 dan invalid dari
pemerintah republik rakjat Viet-

Fx
Suami:
Isteri:

de-

Kalau saja djadi pindah Djakarta, kau minta apa djeng?
Saja minta di ...... bawa, mas!
(Santoso, Solo).

Eropa,

Jang ikut serta dalam
konperensi itu adalah wakil2partai2 so
sialis dari Perantjis, Belgia, Hol
land, Denmark,
Norwegia, Sweden, Italia, Djerman
Barat, Aus

-

tria dan Inggeris. Konperensi di
adakan selama 2 hari. (Ant. U.P.)

Masih ada
pekerdjaan rumahtangga menunggu, jang mem-

PEMUDA DJERMAN DAN
BOM ATOM
Organisasi pemuda
komunis
Djerman Timur ' mengumumkan
bahwa tiap anggota dari pemuda Djerman merdeka di
sektor
Sovjet harus masuk didaerah Ber
lin barat untuk paling sedikit me

butuhkan banjak tenaga. Djadi
mandilah dulu dengan sabun
toilet Lifebuoy jang banjak
dan sedjuk busahnja. Segera
Njonja

daftarnjas menurut

dilarang-

nja bom atom.
Sebagai diketahui gerakan un-

5

tuk perdamaian itu telah dilarang
oleh pemerintah kota Djerman ba
Gerakan itu akan dimulai sege
ra pada achir bulan ' September

jang akan datang.
Dikatakan
pasukan agitasi baru sedjumlah
300 orang akan dibentuk, kira-

nja untuk membantu

kampanje

Wi

&

L8.7.504— 95 — BR

KUNDJUNGILAH !!

PASAR
MBLAM
BESAR
untuk AMAL di MADIUN

di Djerman barat itu.

Selain itu organisasi

tersebut

katakan pula akan berusaha un
tuk menambah anggota2 organisasi itu dari 60.000
mendjadi

MULAI
SAMPAI

100.000. — Ant-UP.
—

Djendral Chen Yi jang per

nah mendjadi gubernur Formosa
diwaktu terdjadi
pembrontakan
jang menumpahkan darah tg 23

Pebruari 1947 Minggu diberi hu

“kuman

mati karena

kan oleh pengadilan militer telah

komunis Tiongkok.

@
@

1.
2.

@

3.

ui

TANGGAL 24 JUNI 1950,
TANGGAL 15 JULI 1950.
TONTONAN,

Wajang Orang
Ketoprak

Sandi Wara

Kesempatan bagi

kaum

dagang

@
@

4.
5.

Bioscoop
Rejek )

@

&.

Radmolen,

untuk

meluaskan

G
Tn

dsb,
propaganda.

Alamat Panitya:

dipersalah- «

mengadakan kerdja sama dengan

merasa

SEGIGAR

ngumpulkan 100 tanda tangan da
lam

rat,

kan di Lgrele Minggu jad.
Lobang2 dan parit2 (tunnel) telah
dibikin
di gunung Lorele
dan
di semua djembatan2 sungai Rhi

ne untuk

baru

mengadakan konA

perensi dengan pemimpin angkatan udara Amerika di Timur Djauh, let. dendral George Strateineyer dan mengundjungi bangu-

maupun 'di daerah2" jang masih
terbelakang di seberang
lautan:
dan pemerintah2 itu harus menga
dakan politik keuangan dan tehnis utk menjokong
penanaman2
modal sematjam itu. 5. Anggota2
pemerintah
harus
bertanggung
djawab terhadap penglaksanaan
putusan2 negerinja sendiri
jang
dibikin pada tiap2 persetudjuan
internasional. 6. Dimana harus di
adakan pengorbanan2, beban pengorbanan2
itu harus
dipikul
oleh semua negeri jang ikut serta
dalam rentjana itu.
-

serbu Formosa.
Tentara sepandjang pantai Timur jang berbata
san dengan Formosa diperkuat.
Berbareng dengan
itu, tentara
nasionalis
melakukan gerakan
serbuan
kedaratan
Tiongkok.
Rupanja dengan
maksud
utk.
mentjegah aksi2 tentera RRT jg
membahajakan kedudukan
Formosa.
Sementara
itu, keadaan
di Formosa memang makin genting hingga
pemerintah adakan
perutusan pembagian
makanan
(rantsoeneering).
Sementara
itu RRT membangun industri pertahanan nasional utk. menghadapi ' masa da- ,
tang jang penuh segala kemung«
knnan.
'Tanah2 partikelir diha-

hendak menggenangi

Harian tesimi partai — komunis
Djerman Timur, ,,Nues Duetsch-

.maman2 . modal

djutnja akan

Echols,

Johnson tak membitjarakan soal2
tentang keadaan politik di Timur
Djauh, kata Echols.
Tetapi menurut kalangan
jg.
mengetahui rentjana militer Ame
rika itu bersandarkan sebagian
besar pada soal2 politik tentang
penjelesaian
perdjandjian
perdamaian Djepang dan perkembangan2 di daerah2 jang terans
tjam oleh komunis jang berbata-

serta
rekat2
buruh harus
ikut
Para delegasi itu dengan suara
terhamengadakan
pengawasan
bulat menjetudjui
resolusi jang
dap rentjana2 jang bersifat nasimemuat 6 garis pokok jang kata
onal dan internasional untuk ber
nja. harus dilaksanakan, bila renusaha supaja ukuran hidup buijana Schuman 'itu menghendaki
ruh dinaikkan. 3 Produksi badja
bantuan dari kaum sosialis negedan batu bara negeri2 Eropa hari2 Eropa 6 garis pokok itu jalah:
1. Ukuran hidup buruh di indus- “xus - diorganisir setjara efficient
tri2 pokok di negeri2 La ha- “dan pekerdjaan sepenuhnja (full
employmen) harus tetap diperta
rus dinaikkan setidak2nja.2. Sehankan. 4. Harus diadakan pena

m@strasi militer jang t erbesar
sedjak pendudukan “Serikat. sPa- ,
rade itu dimulai djam 3.30 son
Kedua opsir tinggi itu. selan-

umum

kol. MP

do Amerika di Timur

san

Djauh

itu.

dalam pada itu menegaskan bah
wa konperensi di Tokio itu .mengenai soal2 militer. Dikatakannja maksud kundjungan
menteri
Johnson itu terutama untuk memeriksa bangunan2 bagi operasi2 dan organisasi2 dari komarn-

Konperensi sosialis'internasi onal dari 10 negeri telah menjetudjui ,,maksud2 umumnja” dari rentjana Robert Sehuman untuk
mempersatukan industri2 batu bara dan badja negeri2 Eropa, tetapi akan mengambil putusan ' terachir, bila detail2nja telah dikerdjakan.

“Utk lindungi temteranja mundur

land”,

hari kes

opsir penerangan

dari Mac Arthur,

Sosialis setudju rentjana
Schuman

bah Rhine bila petjah perang

jang” Wungi

simpati

Tapi

Peran-

agresor Amerika bermaksud akan
menggenangi seluruh lembah sutelah djadi merosot
dikalangan
ngai Rhine dengan air, bila
pebangsa2 Asia jang kini
djustru
berkembang terus perasaan
na- . tjah perang, untuk
memperlin-

1

Sir tinggi

di |

tjis serta boneka Bao Dai dalam”
menghadapi Ho Chi Minh.
Se- :
mentara itu tidak lama kabarnja '
Amerika akan kirim Missi Militer
untuk memberi peladjaran menge
kepada :
nai pemakaian sendjata
tentera Bao dan Perantijis.
Sementara itu diwartakan, bah
Seorang pendjaga tua dari
Kalau buruh kereta-api mogok.
wa Viet Mimh robah
taktiknja
djalan kereta-api di New-York agaknja tidak menganggap petjah
dalam menghadapi
Perantiis.
duduk
nja pemogokan suatu kedjadian jang
memusingkan.
Ta
Propaganda dikalangan buruh tiTapi meski demikian
enak, seperti seorang jang dapat liburan.
dak diadakan lagi, tapi
diganti
ingat djuga ia akan kewadjibannja, sebab papan ,,Berhenti” dipe
dengan #findakan2 perseorangan.
gangnja dengan erat, sehingga kalau pergogokan berhenti ia terus
Kabar terachir mengatakan, bahdapar kerdja lagi. (ANP).
wa tentera Viet Minh (dari Ho
Chi Minh) telah menduduki Cam
bodja Utara dan membuka djalan

luruhnja.
Tapi bagaimana hendak dir8bah, djika Amerika terus menerus membikin kesalahan2
jang
djustru membahajakan
kedudukangja? Bahkan.
populariteitnja

jg

ini dan

mudian bagi Amerika di Timur.
Djauh.
Sementara itu tak ada pengumuman tentang soaiZ jang te
lan dirundingkan dalam perlemu
an2 rahasia jang telah diadakan
antara Mac Arthur dan kedua op

uh Pusaka BerhadapZan dengan
komunisme berbareng dengan na
sionalisme

oleh “kawi

Timur

177-6

Hotel Merdeka K, No. 1
MADIUN,

"B

,

-

BRIGADE IX DJUARA.
1Sea
sepakbola, bulung
ennis, pingpong antara djago2.
pemain dari brigade IX Apris Kedu,
berganti? melawan

djago2

dari brigade

viii Banjumus dan brigade XT Pekalongan jang berlangsung 4 hari berturut2
il. Brigade IX telah berha
ol piala dengan mendapat

ang

sma

ng2

ussolini djuga keluarkan

kalau: kita bikin semua
Ta

diadi

tosia

an mt

AN

2

a

BERITA. TATA-USAHA.

“Pada kantor2 tjabang dan

mer-

ere” atau lautan

edaulatan Ra'jat” di
1 Juli jad. diperbolehkan
nerima langganan ba-

ea
25 Kang Basa
cal

tanja apa'Berabe

| nama Fu

TU. 99
Jang belum

akur

diganti djadi Fu

tar nama

mengirim daf-

truck, lap,

kalau

"aa

tor pusat

jeep dan

mobil

1 950.

diterima

sebelum

3
a

ganti nama djogobojo, betul2 hanja ME
.NUNGGU
BAHAJA melulu.
Kalau
» para penaik kendaraan motor bantu, bi

Mentjari

KA sedap, untuk memperkuat.
badannja.
PEMUDA SEHAT
RAKJAT KUAT

A3

TENAGA"ADMINISTRASI

1 | POLISI tetap, bahaja ja kurang

TENAGA KAMAR GELAP

BERABE.

Foto Studio

mengun-

210

i

BAL:

10.

PKI

kan-

tg. 1 Na

— tidak bantu mendjaga keamanan — lalu— lintas, Berabe kewltir, polisi jg sudah

Alasan?

Biarlah dia itjipi lagi sepotong
roti dilapisi Blue Band jang

KM

tjalon langganan,

diharap sudah
Hn

tersebut

jang diadakan oleh divisi Djawa Tengah
rhatian besar.
menitan

te

ta"

lagi.

brigade VIII dan XI

angka 9. Pertandingan

»

Mali

ai

Tengah”

atau slautan kami” samyai .

:

durkan diri
BARA NA
SEN NA aa GA f 2.50
Jasan2 selengkapnja tentang — Spektra No. 38 .....y..oi...... Aa
mundurnja PKI dari Panitya
Internasional No. 11, 18 .......... f 150
Aneka No. 8 woo

arian dari Surabaja

Pemerintah R. I. menge

LS. dan

Sa

nai

pembentukan

13

an,

berisi:

negara

kesatu-

Ki

Djuga
#

2

mendirikan

negara

kesatu-

iperdapat dari
sementara RIS

kota

si"

Evening

Post,

Life,

Time,

La-

sanakan persetudjuan
Halim Hatta itu dibentuk Panitya Ber-

Indonesia

(Stencil)

Tuntunan Ilmu Fisika (Stencil)
& Djepnan (batjaan p. bhs. Indonesia
8
(Stencil)
er (Wortschatz) ' Kekajaan
ai bhs. Indonesia.

| sama RIS- RI jang ditugaskan
menjiapkan rentjana UUD baru,
dengan sjarat2 jang sudah dite. tapkan dalam Pee ajaa . itu.“

2 hari s/d

17 th, keatas”|

dengan

Maria

Preston

sia

dapat

dibeli.

“ha ohios

MET Ga wenaeju
Niimniea

Kadang

sering

kadang

dgn

mentara RI
3
3: Melanggar

UUD

hir

Republik

utjapkan

.. Indonesia.

Tn

untuk menghapuskan U.
». Ri dan membubarkan Ne-

azas

demokra-

tidak boleh hanja dipu-

wakil

:

Presiden sadja,

sana :

| Oleh

“Inst. ,,MERCURIUS

melainkan

Tlp.

“2.

266

Wetan

kehendak rakjat,

de-

18 tahun keatas.

Atau setidak2nja oleh

-—

Moch

|

Act.

:

:

President

ke

ta?

£

UNTUK

| angan.

Petroleum Maatschappii

Pemuda

jang belum beristri dan jang

3. Margono

Indonesia

4. Prawirodisastro

SMA

relations

N. V. Standard-Vacuum Petroleum Maatschappjj
Sungei Gerong, Palembang — Sumatera Selatan.

228-6

Jogja.

di. ajat II sub. I, berbunji, tanda

kratia, Ant.

h OR"

Special

kepangkan, betulnja dan berbunji seluruhnja.
1. Untuk Perwira (Letn.
II
keatas) berpakaian lengkap memakai tanda kepangkatan
atau
dengan menundjukkan tanda anggautanja.

Main

HARGA

3X, dai

Hari

Raya

baru,

MELAWAN!—

Onderjurk, Housecoat, Buste-houder, Sutra
kembang matjam2
dan Sutra polos, Wool 100 pCt., Mating Tusor, Hudjan Tusor
dan Tusor Lean Taplak medja, Dasi, Handdoek, dil.

Toko

235-6

PATJINAN

31,

:

San

satu

bulan

terhitung

DAMAI
Teen

f

ana

Preaomafang

2 KERT 3 2

matjamSEKOLAH
KANTSegala
OR dan-

: BUKU NOTITIE

MA

BLOC NOT

La

2

ANTENNE

STEKKERS

"
11

mulai

tanggal pengumuman

KAP

LAMPU

(harga resmi)

compleet

ELOK

f

compleet .....o. Bek aeatisa

negeri (1 bungk:

luar

dengan alamat Gedung

,,Sobo Harsono" " Alogn2 Lor Jogjakarta
Jogjakarta,

ea

2 bidji)

35

............ f

4,50

f

55,—

.....ooWocoo.oo

GLOEILAMPEN PHILIPS segala wattage HARGA RENDAH.
TAGO
Untuk segala

BX

KESUKARAN

”

1950.

Mataram"

HARI

229-6
SEA

LEBARAN

Sutra

dengan

RADIO,

harga-harga
reparasi,

Katun

' Toko ,NIAGARA"

225-6

Ah

Malioboro 97, Dk,
ya

.

-

. Kan

Ta

SANGGUP
1.

Penjakit

MEN A0

Djiwas

@

resmi,

ombouwen

dan

|
beraneka-warna
untuk Njonjah-njonjah dan Tuan-tuan.
Harga murah sekali.
Dapat dibuktikan.

@

316, Hollandia, Model tjabe rawit,

condensers

10 Djuni

MN
AN DEA

“Untuk

FILM 6 X9 cri #1,— FOTOTOBSTEL .....o.oooicoo0eteesnisa f 10,—
RADIO'S:

ini, berhu

bungan dengan Direksi Stichting ,,Hiburan Mataram” Jogjakarta,

P. K.iO. Kota gede Jogja.

DATANG!

negeri

II.

Pengumuman ke I. tgl. 10-6-1950.

Jang berobat: TAN A MIN, Solo. 226-6

luar

222.6

Kita tetap menawarkan:
Barang-barang jang baru kita terima:

Ia menerima panggilan.

KAMER-ANTENNE

t

tjita:

Direksi Stichting

SURAT PUDJIAN kami sampaikan kepada sinshe Min Kho jang telah
me
njembuhkan kami dari penjakit batuk selama
2 th. dlm 6 kali pgngobatan,
pun menolong isteri kami sampai sembuh, jg menderita
sakit dipilung
hati
selama 3 th. Untung dan bahagia, bahwa kini isteri kami mengandung 6 bin.
Sinshe Min Kho tinggal dipenginapan ,,HARTA” kamar 5, Gandekan 20, Dk.

BARU
y

Ke

Hiburan

bg.

dan

Direksi Stichting ,, Hiburan. Mataram”
Jogjakarta,
dengan
ini:
'MENGUMUMKAN
bahwa dengan keputusan Pemerintah Daerah tetifewa Jogjakarta tgl. 24 Mei 1950 No. 2298/R/B, Stichting tersebut di-idzinkan
untuk membangun gedung ,,Seni Sono”, ialah sisa gedung bekas
Sociteit ,,De Vereeniging Baskara. mendjadi theatre jang compleet.
Berhubung dengan itu, makas
kepada barang siapa jang
rasa berhak atas Tanah dan sisa gedung bekas Sociteit ,,De Vereeniging Jogjakarta” tersebut diatas guna merundingkan pengoperan Tanah dan sisa2 tersebut, kami pesilahkan dalam tempo

Telp. No. 724, JOGJA.

.-—

bs 7 dan 9.

Jang berduka
Balangan
Purwanggan 56
Sajidan 4
Gowongan Lor.

Pengumuman

,,Bhagwani"

Dibutuhkan

dak

Ela

2

model

laki2

tenaga maupun

eB

Ki Rn

Sa

1

—

untuk

dan

SILAS'

Pi

EKHAND!

baru

224-6

Lidpukasik

Oka

barang

Mantri Djuru-rawat jang beridjazah berpengalaman.
Disediakan rumah, penerangan dan air dengan pertjumah.
Buat R. S. Muhammadijah

Ini malam dan berikutnja :

: a
an

5

Terima

Saudara2,

1

dsb.

department

kepada

baik berupa benda

fikiran.

SEGERA:

beridjazah MULO,

pa

terima kasih

umbang

. SelipeNewito
: Prawirowidakdo

Para pelamar harus bersedia untuk mengadakan dinas pendjagaan menurut giliran, karena pekerdjaan2 selalu berdjalan terus.
Surat2 lamaran jang djelas disertai oleh pasfoto jang baru
dibuat, harus ditudjukan kepada:

Employee

:

SASTROWIJARDJO
| kp. Sajidan, Djokjakarta
hingga pemakamannja,

pada tg. 1
kami haturkan
isteri jang telah

s

Beberapa

GIANTS)

berlaku.

MMNBIKU 1. dapat beli SN

DENGAN

RAKSASA

THE

-

Siang 3 & “malam, “utk supaja tidak URUT.

DIPEKERDJAKAN

OF

ini dan berikutnja
Malam
5—7—9. SEGALA UMUR.

Memaparkan suka-duka perdjuangan hidup
para
penebang kaju.
Hutan
belukar, djurang tjuram, suasana
s
alam tenang-aman.
Tetapi tidak tenang
& tidak aman isi bati orang. Sebah hak ng tanahnja diindjak2 oleh scorang avonturier.
k
An
WAYNE MORRIS ae
pemuda
anak bumi, beserta teman djelitanja
mengadakan perlawanan , dib
oleh Alan Hale sebagai Algodjo perdju-

memerlukan

RALAT

D.

(VALLEY

dari kota BengaRoman, latju, .....
njanjian.

Dean
kartjis tjuma2

“Semua

N. V. Standard #acikk
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Dalam adp. No. 219-6 tg. 19/
6-50 tentang Pengumuman Komando Militer
Kota Jogjakarta

P. R. jang tersusun setjara demo-

P

SOLO"

MOHTAR-SOFIA

za

NASIONAL”

Gorkom

SIT th. keatas
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Ta
jalan plebisit, ialah pemungutan suara sekalian rakjat jg.
berumur

KEK

3“

rahasia,

NO/SENISONO.

R.

Voor 5 film:
Kundjungan
Madura.

kl Kartu lengeanan |110 lembadN

privaat.

' tuskan oleh Menteri2 dan seorang
3

Te

Dibuka tg. 26 Djuni a f 30.—
Sjarat2nja idj. akte A atau sepadan. Masih menerima utk kursus Wiskunde SM
dan SMA
Boekhouden A a f 7,50, Inggris,
Djerman, Perantjis a f 5. Sedia peladjaran

si (kerakjatan).
Mati-hidupnja Negara Rep. In-

-donesia

selamat?

— BOEKHOUDEN B.

gara Rep. Indonesia, jang dipro2g klamirkan 17 Agustus 1945.
.. Melanggar

—-——

“DJURANG

tg. 21

MOCHTAR.

revo 3

ea

Sebuah
tjeritera
penuh
penuh avontuur ..........

diperbanjak terima kasih.
Keluarga S. HUDYONO
Magelang
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liknia bagi RI, hasil peker-

anitya Bersama RIS - RI.

dengan

Dgn

den gan 3

dengan
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JAR
HUDYONO
pada tg. 17-6-1950 djam 11.40
Atas bantuan Bidan Nj. S. Mursid kami

Sebuah tjeritera
' wan. Jang penuh
gembira

FOSTER. :

Tangier-1250 km. dari Paris, 400 km
dari Madrid, tetapi hanja selangkah
dari Madrid, tetapi hanja selangkah

OBB

s/d

nBENGAWAN

MONTEZ-Robert:

PAIGE-SABU,

2 hari

Dj. 5-1-9

TANGIE

SO!

"IG Me
sesuai
ID Sementara RIS (pa
sal" 190), rentjana itu akan disjahkan oleh senat dan DPR Se-

Tinggal

tg. Da

Dj. 5-1-9

...... HE ak 4 6,50

dies Home Yournaal, Filmwereld, Actie,
Cheerio, West Wind, MODEBLADEN
dan lainJainnja.
£
Djalan
bahasa
Indonesia,
Sedjarah
Umum, dj.4, Bhs. Perantjis pakai bhs

unde-

ngan perobahan: 3. untuk melak-

—

dim

sedia:

Saturday

ang Aa undang2 dasar negara ke“sikatan i
dang2 da

Tinggal

»Berita” - Seno san Onunaa Kena nanaoenen seahan 0 f 0,30

Langganan

dj.

............... f 2,50
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No.

Pantja warna

R.

Pemerintah

Persetudjuan

0...

f 125

tas

Ska MEMLAN L nona

Mel

Bersama RIS-RI, oleh CC PKI di

terangkan sbb. :

dan

Iningnja.

TOKO tajir
TEBE
'PATJINAN 7 — TELP. 150 — JOGJA.

2. Hati bingung, susah, berdebu
Dengan men unakan kebatinan,
“luaran dari TANAH
AIR KITA.
'Beaja:
Pertama membajar F 25
NB.

Djuga

dapat, mengurut

kali urut f 5. “Tr Ji
75-6

salah

urat,

