
    
    

   

   
   

    
  

ontel 

nik Indonesia, PKI termasuk sa 
- lah satu partai jang keras mem 
bela Republik Indonesia. seperti 

jang sudah diproklamirkan pa- 
eka ES 

In ngguh suatu hal 

  

   
   jang 

Na 
ae “ Agaknis Not bah- 

- wa sehabis pengesjahan UUD- : 
aa “sementara RIS itu, Republik In 

3 a telah menjerahkan. ke- 
Fi ja kepada RIS, sehing 

   

“Ka RIS itu lepas sudah dari tjam 

| pur-tangan KNIP-pleno,- dan 
. sebenarnja Rena mata. Tadi 
“urusan RIS. sendiri. 

& “. 

aan pen bnutar UUD: 
R sert “pembubaran Republik 

on 2 dapat kita mengikuti 
rian CC PKI, jang menga 

  

   

  

   

        

     15 aneka suatu so'al jg. 
hingga sekarang agaknja dilu- 

an Orang, sebab hingga saat 
ini agaknja orang hanja  me- 

anggap sudah “beres, kalau 
Oa Benaman Republik Es 

    

     

    

   

    

   ts nja jang ane '. tidak 
can n bersikap menolak. Tetapi 

sungguhpun demikian, menga- 

rasa “penasaran Tae jang 
mungkin Sg enak, 

KA    

Terima sadj 

Dak pengembalian: Repu- sa 

gembir: an dan jg dapat 
“ mentjotjokZkannja.    

  

   
    ga “selandjutnja UUb-sementa- 

“dan setelah terbentuk 

' mereka akan disebar keseluruh Indonesia 

“untuk menutup kekurangan tenaga2 di 

“daerah2 lain. 

Pl hanya: Menaenona Ye 

pembagian propinsi2 

ie KNIP-pleno akan 'menje 

  

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBI 

  

» 

HARY 
N 

  

   sKEDAULATAN RAKJAT" 

UMUM 

    saya 

    

ja, 

    AK menua 

NN 

an 2Eai 
seru Hatta I 

- PM Hatta kemarin pagi dalam sidang “aa DPR berseru 

  

“Sebab dki DPR dan BPKNP nra- 

sing? mengadakan perubahan akan tin 

“bullah gambaran jang berlainan menge 

(nat renijana UUD itu, sehingga timbul 

lah pula pertentangan paham jang akan 

makan waktu jang tidak perlu untuk 

Hatta minta perha- 

(iapnja, bahwa ini bukan untuk memba 

tasi hak DPR. sebab rentjana UUD ne- 

.gara kesatuan itu adalah huah pekerdja 

an partai2 besar sendiri jang duduk dim 

parlemen.” 

supaja menerima Parlemen diminta 

atau menolak. berhubung dengan urgensi 

Nan. near kesakuam dan Taki 

ri bentukan sementara Ran negara ke 

satuan sampai terbeniuknja konstituan- 

te. jg meneniukan bentukan dan dasai- 

njasjang terachir. 

£ pada itu Hatta memperingatkan. 

haha terbentuknja negara kesatuan: ti- 

dak 

gampang. 

berarti semnanja akan berdjalan 

nanti bukan kuntji wasiat atau lampu 
ta ag i $ 

aladin — kata Hatta — tetapi hanja utk 

mempermudah usaha2 mengatasi kesudi 

- tan2 jang dihadapi negara sekarang ini. 

Kesulitan? itu diantaranja pertama soal? 

pegawai jang ditimbulkan setelah penje 

rahan kedaulatan, kedua djamlah tenta 

ra jang berkelebihan dan bagaimana me 

njalurkan tenagaZ jang tidak produktip 

dan kekurangan 1 miljard pada begro 

ting negara's hingga rentjana kerdja jg. 

baik tidak dapat "dilakukan. karena ke 

kurangan uang. 

“Soal2 pegawai dikatakan, bahwa pega- 

wai #jakap kini berpusat -di Republik 

negara kesatuan 

jang memerlukan tenaga- 

nja. 3 5 

Pembentukan propinsi2 dinegara kesa 

tuan bersifat sementara dan berdasarkan 

susunan - negara kesatuan disaat diprokla 
: 

-mirkan dengan kemungkinan diadakan 

jang lain dimasa 

datang. 

Setelah terbentuk 

Hatta berseru .hendaknja koperator dan 

ncgara- kesatuan 

non koperator kerdja sama membangun 

negara. Pertentangan ditimbulkan kare- 

na perasaan dan semangat perdjuangan 

dulu, supaja dihilangkan, karena negara 

kesatuan memerlukan segala fenaga utk 

menjelenggarakan pemerintahan sebenar 

uja dan sebaiknja. Dan pedoman jg akan 

dipakai ialah menempatkan The right 

iwthe right place, demikian Hatta dalam 

memberikan keterangan dan pendjelasan 

| dentang rentjana UUD negara kesatuan. 

Dimuka sidang pleno senat. 

Kemudian Hatta memberikan ketera- 

ngan itu dimuka sidang pleno senat. jg 

garis2nja besar sama apa jang diutjapkan 

dimuka sidang pleno DPR. 

“Antara Jain diserukan. supaja 
menerima renfjana UUD sementara 

senat 

ini 

      

        

   

        

   
     
        

  

   

  

     

    
   

  

   

tung ae 

  

: Filipina Carlos 
ia tergantung kepada kesudahan dari per" 

dang Ma di Korea. Tg “. 

  
  

kamu diban ea 
Korea. 

Romulo“ mengatakan 

: Dikatakan bahwa infiltrasi ko 
'munis di Asia Tenggara telah 
“bertambah dalam tahun jang 
uan ini, teristimewa di Malaya. 

Apa jang terdjadi di Korea, ka : 
ta Fadden, dapat djuga terdjadi 
di tempat2 an di Asia Teng - 

: .mempertjepat 
rogram SN menaja serta 

akan .mendjalankan peraturan di 
Pen Map: kesempa- 

   
    
   

  

    

Pembentukan negara “kesatuan 

Ke ban saja : 
dea dab 

2 supajar parlemen dengan tidak mengadakan perubahan2 sedia 

''#erima-rentjana UUD jang telah- disetudjui kabinet RIS — R.I 
“Keadaan internasional dan dalam negeri - 

terbentuknja negara kesatuan tertunda TInRG, kata Hatta. 
tidak an 

  

didalam tempo jang sesingkat2nja,  se- 

hingga dalam minggu pertama Agustus 

atau selambunia seheluw A0 Agustus 

Sesudah DPR dan senat menerima baik, 

terbentuknja negara kesatuan sudah da- 

pat dimaklumkan dan kemudian Presi- 

den dapat berunding dengan partai? utk 

membentuk kabinet. 

Hatta menerangkan. 

dan ketegangan2 dalam negeri akan tim 

Agustus belum 

bahwa kesulitan? 

bul apabila sebelam 17 

djusga tersusun kabinet negara kesatuan. 

Dalam menghadapi terbentuknja negara 

kesatuan tidaklah akan terdapat kabinet 

baik kabinet RIS maupun 

apabila 

demicioner. 

Rf. jang dalam keadaan biasa. 

timbul krisis kabinet. kabinet lama da 

pat meneruskan pekerdjaan peme -rintah- 

an areba terbentuk kabinet baru: Ant: 

    

(ANGGAUTA. S.P.S.) 

  

Langganan 

“Langganan Pi Ajamm 11 

Etjeran 5 f 0,35 

Ng 

Advertensi: 

1 millimeter 1 kolom f 0,50 

NOMOR 166 — TAHUN VI. 

  

  mma "namum 
Aa 

NTa' mungkingdandlock?  Teruman tandatangani RUU 
bantuan 1.222.500.000 dollar: Ngaam Konperensi pers ming- 

yuan kemarin, Menteri Penerang- 
an Mogonutu menerangkan, bah- 

“wa Pannya Gabungan Irian Indo 
nesia — Belanda, ditunggu keda- 
angan di Indonesia pada bu- 
lan Augustusi'jat Ini. Tentang 
pe mbitj adan, mengenai Irian Ba- 
rat Mangautu selandjutnja menga 
takan, bahwa kin sam 
pai derdiaaN adlock djika kelak 
berundinN ju dilakukan karena 
Uelegasi Indone nesia dan Belanda 
Panja bertugas an Tapo- 
ran2, 

Mengenai tanin KNIL jang 
belum terlepas dari... dinas mi 
Hter. dan - seperti — diketahui 
irendapat Status Kon. Legar di- 
njatakan bhw. kedudukan mereka 

   

  

   

- dibawah jurisductie Belanda. Ke- 
tjuali djika terdjadi sesuatu perti- 
kaian, maka “urusan. ini adalah 

. Mendjadi tanggungdjawab peme- 
rintah Indonesia. 

Selandjutnja tentang: Jarangan 

niogok jang seperti diketahui te- 

lah « dikeluarkan Hole GAM 
Barat baru? ini, 
wa peraturan itu hanja.,merupa- 
kan stemporair dan incidenteel. ” 

Atas pertanjaan tentang kun- 
djungan Panglima besar Birma di 
Indonesia dinjatakan bahwa kun- 
djungan itu hanja setjara infor- 
mcel dan incognito 

Achirnja tentang pemeriksaan 
pembunuhan 2 orang Amerika jai 
tu wartawan Life, Robert Doyle 

dan Prof. Kennedy ditegaskan. 
bahwa perkara ini kini telah me- 
ningkat sampai penjelesaian pe- 
meriksaan jang terachir. R.D. 

Sarimin sesalkan sikap 
passip p dari NST. 

“Pada umumnja panitia tidak mendjumpai kesulitan2: dalam 

melkakan kewadjibannja. Sikap Kongres Rakjat jg. memberi ke- 

semp 

min Reksodiprodjo. ketua Pnitia Persiapan 
atan kepada panitia utk. bekerdja saja pudji”. demikian Sari- 

Negara Kesatuan un- 

tak Sumara Timur (PPNKST) dlm: pertjakapan (ken wartawan 

“KR” di Medan. 

Sarimin menjesalkan sikap pas 

sief dari pihak pemerintah NST 

dan menambahkan. sbahwa djika 

ada goodwill dari pihak tah., pe- 

Nord panitia akan berdjalan 

lantjar dan soalnja akan mudan 

sekali”. 
Pada saat terbentuknja 

negara kesatuan, NST bu- 

bar. 

Lebih landjut Sarimin mengata 

kan, bahwa pada sa'at terben- 

tuknja negara kesatuan. NST su- 

dah bubar dan kekuasaan wali 

negara sudah ada didalam tangan 

panitia. 

Tentang soal pegawai dan pem 

bagian tanah kepada petani2 jang 

membutuhkan, akan diselenggara- 

kan pelan2, karena soal tsb. harus 

ditindjau lebih dalam dan harus 

berbati2, supaja tertjapat pemha 

gian jang adil dan rasionil. 

Soal tsb. tidaklah mungkin di- 

selenggarakan sekali gus, tapi 

akan dilkukan dim djangka pan- 

djang”, kata Sarimin. 

Ada kesulitan? 

Pihak pemerintah NST meng- 

hendaki, supaja daerah Sumatera 

Timur dalam negara kesatuan 

nanti merupakan daerah — 0to- 

noom, dalam bentuk propinsi. 

Mereka menghendaki,  supaja 

NST dalam beniuknja sekarang 

(atuh) masuk sedalam negara ke 

satuan, ketjuali wahi negaranja. 

"Sedang panitia berpendapat. 

bahwa Sumatera Timur akan 

' mendjadi daerah admimistrasi (ti- 

dak otonoom) jang akan diben- 

tuk oleh pemerintah pusat meli- 
puti daerah keresidenan Sumate- 

ra Timur dahulu  (sebeum pe- 

rang). Tapi  sebaliknja kabupa- 

len2 akan mendjadi daerah oto: 
Noom:, sesuai dengan azas undang? 

.pokok Pemerintah. Daerah Rep. 

Indonesia No: 22 th. 1948, jang 
langsung - dibawah pengawasan 
propinsi. 

kira, #0al atupun 
diselesaikan dalan 

waktu jang, Tn paus - «mel 

nurut pendapat saja sebelum atau 
paling lambat tg. 17 Agustus 1950 
soalnja sudah beres”, kata Sari- 
min. 

  

Ditanja tentang. apakah pemerintah 

RIS akan dapat  menjetudjui program 

tsb, Sarimin katakan, bahwa pelaksana- 

an program tidak tergantung pula ke- 

pada pendirian pemerictah pusat, /kare- 

na pemerintah telah memberi andi aat 

penuh 'kepadanja. Andai kata pemerin 

tah tidak dapat menjetudjuinja-ini ber- 

arti pemerintah tidak pertjaja penuh ke 

pada panitia, Sekarang terserah kepada 

pemerintah, apakah berani bertindak te- 

gas atau tidak terhadap usaha penjele- 

saian NST, 

Nkedaerah pertempuran 

-hahan sed) mah 

dikatakan, bah. 

“terlatih untuk 

Presiden Truman kemarin menandatangani Rentjana - Un- 

dang2 bantuan alat2 sendjata bagi LN, sedjumlah 1.222.500.000 

dollar dan memperingatkan kepada mereka jang akan mengada- 

kan agressi dimana2, bahwa dunia demokrasi akan bertempur 

untuk tetap merdeka. 

Penandatanganan itu dilaku- 
kan dalam suatu upatjara istime 
wa di gedung putih jang dikun- 
djungi Menteri LN Acheson dan 
pembesar Tinggi Amerika “lain- 
nja. 

Rentjana bantuan itu adalah 
bagian untuk tahun kedua berke 
naan Pakt Atlantic Utara dan 
Rentjana bagian pertama. telah 
dilakukan tahun jang lalu  Un- 
dang2 itu akan memberi kuasa 
kepada Pemerintah supaja mem- 

pertjepat pengiriman alat2 sen- 
djata “dan perlengkapan2 milite 

Korea 
dan Negara RIS merdeka dalam 
terus meluasnjakomunisme. 

Diduga Truman dalam minggu 
jad akan minta kpd pare tam 

“5.000.0 
(kenaikan padjak ) untuk 

'rentjana tsb. Dalam statement- 
nja mengena! undang2 itu dikata 
kan itu ,,merupakan tanda ada- 
nja persatuan dalam tudjuan da- 
ri rakjat Amerika dalam menjo- 
kong politik LN Amerika”. Di- 
tambahkannja sokongan — sema- 
tjam itu mendjadi peringatan ba- 

gi mereka jang hendak mengada 
kan agressi bahwa mereka tak 

berani memperhitungkan untuk 

mendapatkan — keuntungan dari 

adanja perpetjahan pendapat di- 

antara rakjat kita untuk memban 

tu mereka dalam melaksanakan 
maksudnja jang djahat. Ant-UP. 

  

    

“3 

Inggris kirim pasukan 
darat, tank dan artil- 

lerie ke Korea. 

Inggris mempersiapkan arma- 

da Timur Djauhnja untuk berpe 

rang dan berdjandji akan kirim 
pasukan2 darat serta tank dan ar 
tiHerie ke Korea, untuk membantu 
pasukan2 Amerika jang menga- 

lami tekanan berat disana. 

Home Guard akan dire- 

organisasi. 

Pada ketika itu djuga diumum 
kan oleh kalangan resmi Inggris, 
bahwa pemerintah sedang mem- 
pertimbangkan akan mereorgani 
sasi Home Guard dari Perang Du 
nia II (pasukan2 pertahanan di 
Inggris sendiri) dan merobahnja 
mendjadi pasukan2 anti-atom, jg. 

menangkis pasu- 
kan2 pajung. 

Ketjuali itu, Home Guard dju- 
ga akan dilatih mempergunakan 
Hara? Mena an serangan udara 

Wat 

2. 
- 

  

jang paling modern. a 
Djumlah anggota Home Guard : 

tadi mungkin 1.000.0000 orang. 
(Ant. U- Pp) 

DPR—Senat dan ren- 
tjana UUD. 

"Tentang sikap DPR RIS jang 
akan diambil terhadap rentjana 
UUD Negara Kesatuan didapat 
keterangan dari kalangan Parle- 
men bahwa fraksi2  Masjumi, 
PSI dan fraksi Demokrat jang 
mempunjai kelebihan suara 1 di-- 
butuhkan didalam DPR RIS aa 
pat menjetudjui Tentjana U Tr 
ba tidak us | mergadakan 

perobahan' Iegi Seperti jang -dike 
sherirak “Pemeriutah. 

Diingat kentungkina: anggo- 
ta2 partadan golongan — jang 
akan mendesak supaja bisa me- 
madjukan perobahan jang “ me- 
mang djadi hak DPR. Dalam hal 
demikian maka pemungutan su- 
ara adalah djalan jang sebaik2- 
nja untuk menjatakan keputusan 
D. P. Ri baik untuk terima 
atau menolak rentjana U. 'U. 
D.' demikian kalangan  terse- 
but. tentang sikap Senat apa 
kah perlu diadakan .perobahan 
atau tidak dalam rentjana UUD 
ketua Senat Pellaupessy menun- 
djukkan kepertjajaannja jang be 
sar bahwa Senat menrima  de- 
ngan tidak usah ada perobahan 
lagi. Apalagi mengingat Senat 
ikut menjumbangkan tenaganja 
dim. penjusunan RUUD isb. de- 
mikian Pellaupessy. — Ant. 

          

ROMBONGAN PRESIDEN 
BERTOLAK. 

Wartawan “KR” mengabar- 
kan dari Djakarta bahwa hari ini 
djam 6.30 bertolak ke Makassar 
melalui Semarang Presiden Su- 
karno diiringi oleh Menteri Ke- 
sehatan Dr, Leimena, Mtr. Pen. 

Mononutu, Menteri Sosial Kosa- 

sih, Dj. Maj, Suhardjo “dan Y 
orang wartawan diantaranja 4 
wartawan “-L.N,. Di Semarang 
rombongan Presiden akan sing- 
gah untuk mengadakan wedja- 
ngan dan kemudian perdjalanan 
akan dildhdjutkan ke Makassar 
dimana mereka akan tiba pada 
djam 3 sore. Kundjungan Pre- 
siden di Indonesia Yimur akar di 
lakukan Ik. seminggu lamanja. Se 
perti diketahui dlm sentjana' ter 
masuk pula kundjungan ke Me- 
nado. 

   
  

UUD Sementara Republik Indonesia 
Setelah dilakukan 3 

pada tgl. 19 Mei, 30 Djuni dan 

mentara R- 1. 

Dibawah ini kita tjantumkan Mukad:- 

(limak UUD Sementara RI, hasil kom- 

promi Pemerintah2 RIS dan RI sbh: 

yBahwa — sesungguhnja kemerdekaan 

itu ialah hak 

sebab itu, maka pendjadjahan diatas du 

segala bangsa dan oleh 

nia harus dihapuskan. karena tidak se- 

suai dengan perikemanusiaan dan peri- 

keadilan, : 

. Dan perdjoangan pergerakan kemerde 

kaan Indonesia telah sampailah kepada 

saat jang berbahagia dengan selamat sen 

Rakjat 

ikedepan pintu gerbang kemerdekaan Ne 

Igusa mengantarkan Indonesia 

gara Indonesia, bersatu, 

berdaulat. adil dan makmur. 

Dengan berkat dan Rahmat Tuhan ter 

jang merdeka, 

tjapailah tingkatan sedjarah jang berba 

hagia dan Luhur. Maka demi ini kami 

menjusun kemerdekaan kami itu dalam 

suati. piagam Negara jang berbentuk 

Republik-Kesatuan, berdasarkan penga- 

|kuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri- 

kemanusiaan, kebangsaam kerakjatan dan 

keadilan sosial, untuk mewudjudkan ke 

bahagian, kesedjahteraan, perdamaian 

dan kemerdekaan dalam masjarakat dan . 

Negara-hukum Indonesia Merdeka jang 

“berdaulat sempurna.” 0 
6 Bab. dengan 146 pasal, 

kali perundingan antara pemerintah RI dan RIS ialah 

20 Diuli, maka selesailah penjusunan UUD Se- 

Ae 

Apabila UUD RI lama terdiri dari 

16 Bab dan 37 pasal dan UUD RIS. 

terdiri dari 6 Bab dengan 197 pasal ma- 

ka UUD Sementara RJ terdiri dari 6 

Bab dengan 146 pasal. 

Bab IT tentang Negara Republik Indo- 

nesia jang dibagi dalam Bentuk Negara 

dan kedaulatan: dan 

hak2 dan kebebasan? 

azas2 dasar, 

Bab II tentang alat2 Perlengkapan Ne 

gara- jang bagi 

kewarga-negaraan 

penduduk Negara: 

dasar manusia: 

dalam pemerintah, De- 

Rakiat, Mahkamah A- 

gung, Dewan Pengawas Kenangan. 

Bah III tentang tugas alai2 perlengka- 

pan Negara jang dibagi dalam pemnerinta 

han, Perundang-undangan, 1 

wan Perwakilan 

Pengadilan: 

Kenangan, Hubungan Luar Negeri, Perta 

hanan Negara dan keamanan umum, 

Bah IV tentang pemerintah daerah dan 

daerah2 swapradja. 

Bah Y tentang Konstituante dan 

Bab VI jang dibagi dalam Perubahan, 

Ketentuan? peralihan dan ketentuan pe- 

nutup. 

Pasal 27, 29-dan 8 UUD RI masuk.“ 

Dalam  pendjelasan atas Rantjangan 

konstitusi sementara RT dinjatakan bhw 

Undang2 Dasar Negara Kesatuan diper 

dapat dengan mengubah Konstitusi Se: 

3 

     
     

“ 
mentara RIS. sedemikian rupa, sehingga 

essentialia UUD RI. antara lain pasal 27,” 

pasal 29 dan pasal 33. ditambah dengan 

bagian2 jang baik dari Konstitusi Semen 
tara RIS termasuk didalamnja, “ 

Di UUD Sementara Negara Kesatuan 
diadakan pasal jang menurut pokok fi- 
kiran: ,,Hak milik itu adalah -suatu funk 
si sosia?”, 

«2 

Menurut pendjelasan atas Rantjangan 
Konstitusi Sementara Rep. Indonesia 
cssentialia UUD RI buat sebagian (pasal 
29) sudah termuat dalam Konstitusi Se: 
mentara RIS dengan lebih tegas. Maka 
jang diambil ialah Redaksi Konstitusi 
Sementara RIS. 2 

(pasak 19,20 dan 21). 
Djuga apa jang ditevtukan dim pasal 

29 UUD RI 'enurut pendjelasan itu 
sudah termuat dalam Konstitusi Semen. 
tara RIS dengan lebih djelas. Hanja ajat 
1 dari pasal 29 UUD RI belum termuat 
dalam Konstitusi Sementara RIS, - dan 
dalam Konstitusi Sementara sekarang ini 
dimasukkan. : 

Ketentuan? dalam pasal. 33 UUD R.I. 
Daltiha termuat dalam Konstitusi Semen 
tara RIS 

- Dalam" Konstitusi Sementara sekarang 1 
ketentuan? itu dimasukkan, paxal ini me: 
“ngandung arti antara lain bahwa seluruh 
“barang? jang dinsahakan dan dihasilkan 
Sanibungan lihat Il. 4) 

 



  

   

       

    

   

    

   
   

   

   
   

   
    

  

    

   

    

  

   
   

    

    

  

   

     

   
   

   

   

  

     

    
     

    

    

   

   
   

    
    

  

   
    

    
    

  

   

     

    
    

  

   
   
   
   
    
   
   

     

     
     
    

    
      

     

      

     
     
   
    

    

    

     

    

     

   
   
   
     
    

  

   

  

       

  

   
       

    
   

  

“Dengan surat edarannja tg. 24- 

“il Instituut Devisen meminta 

“perhatian jang berkepentingan 

“mengenai pambajaran sertifikat2 
devisen untuk — melaksanakan 

| izin? pengiriman keuntungan ke- 

San mere un — 

Dikatakannja, bahwa oleh kas 

rena tidak diizinkan memperun- 

tukkan djumlah alat2- pembaja- 

“ri pada djumlah jang diizinkan 

— oleh Instituut Devisen, untuk pe- 

—— ngiriman keuntungan keluar ne- 
“seri, maka pembelian2 sertifikal 

ngumuman Instituut ini tertang- 

gal 11 Maret 1950, untuk melak- 

sanakan pengiriman keuntungan 
hanja dapat dilakukan dalam ling 
kungan djumlah keuntungan jang 
diperkenankan untuk dikirim. 

3 Aturan ini ada  pengetjualian- 

| nja apabila keuntungan jang da- 

pat dikirimkan. (transferabele 
winst) jg termaksud diatas di-- 

tetapkan dalam uang Indonesia 

berdasarkan jang dinamakan ,,ba 
—sisjarencriterium”. Dalam hal ini 

ON ongkos? utk membeli sertifikat2 

P1 devisen, jang perlu untuk mewu- 

iftndl djumlah keuntungan jg. 

boleh dikintr,xdapat djuga diba- 
jar dari keuntungan “iang tidak 

bele winst) dalam  tahun-buku 
“itu djuga, jaitu dari djumlah, de- 
ngan - mana keuntungan-padjak 
sesudah dipotong padjak, melebi- 
hi keuntungan rata2 dalam tahun 
tahun 1937/1939. 

Dalam hal2 dimana izin untuk 
pengiriman sudah diberikan se- 
belum 13 Maret 1950, akan teta- 
pi pelaksanaannja sebagian mes- 
ti ditunda Instituut Deviesen ber- 
sedia untuk merundingkannja de- 
ngan jang berkepentingan. 

“ Masa berlakunja formu- 
lir 9. 

Orang2'jang berdasar surat e- 
daran tg. 4 April 1950 tidak ber 

- kesempatan memakai hak-mengi- 
“rimnja dalam Waktu jang tertja- 

tat dalam izin, dapat meminta di 

. 

K A Tjepat. 
- Mulai I Agustus jad. K.A. Tje 

“s pat Surabaja — Tjirebon akan 
— djalan kembali melalui Semarang, 
— dan tiba di Tjirebon-djam 18.58, 

— dan dari Tjirebon djam 6,18 sam 
| pai Surabaja djam 18.29. 

6 Pada hari itu djuga akan dibu 
0 ka perdjalanan K.A. Tjepat Jog: 
“ ja—Semarang—Djakarta via 

Gundih p.p. berangkat dari Jog 
ja djam 5.16 sampai Semarang- 
Tawang djam 9.26 dan di Dja- 
karta 19.35. Dari Djakarta be- 

“rangkat djam 6.00 sampai di Se 
marang djam 17.00, di Jogja 
ea : 

Dalam minggu ini dimulai per 
djalanan. K.A. Blitar—Malang. 
Dengan demikian Blitar bebas 

200 dari isolasi. Hubungan Blitar — 
(20 Kediri belum dapat dibuka. Ter- 

pentjilnja Blitar — adalah karena 
00 daa djembatan besar belum diper 

G3 dhaiki, jaitu djembatan2 Kali La 
0 hor dan Redjotangan. (Ant.). 

Ia & 

  

    
Han Untuk turut merajakan hari ulang 

| tahun kemerdekaan jang ke-5 nanti, ma 
AAA ka kini oleh Djawatan Penerangan Kota 

Sa pradja Djakarta Raya dengan kerdja sa 

F3 ma jang rapat dengan Kementerian Pe 

star nerangan RIS sedang dilakukan persiap 

Dan? untuk mengadakan seteleng penera- 

, ngan bertempat digedung Pertemuan 

  

Umum Kotapradja. 
 — Menurut putusan D.P.K. Se- 
mentara pada tanggal 8 Djuli 
"50, maka mulai tg. 1 Agustus 
'50 j.a.d. bea? pasar2 seluruhnja 
dinaikkan “dengan 2004, dam 

““umtak toko2 jang pada tanggal 
000 Mei 1949 telah dinaikkan sam- 

gs pai 409o mulai tanggal 1 Agustus 
0 dad ini pula akan dinaikkan 
2 Aan TOMGA SS ea 
2 De. Matap pemimpin Djawat. |..am Penerangan Djawa Ti .damur 

& anja : 
  

   
tuk 

ai 

un Aa 

tan dalam negeri lebih besar da- . 

“akan menguntungkan pihak2 jang 

  

tifikat devisen pengiri- 
man uang - keuntungan 

000 keluar negeri. 
perpandjang pada- Instituut Devi 

sen, perpandjangan mana akan 

dapat diberikan, apabila dapat 

ditundjukkan, bahwa kekurangan 

uang — tunai bersifat semen- 

tara. : : 

Demikian pengumuman - Insti- 

ti Devisen, Ant. 5" 

TINDAKAN KERAS ATAS PELANG- 

GARAN  PERATURAN2! 

| Menurut Djawatan Penerangan Kotw 

pradja Djakarta Raya, berhubung dsn 

banjaknja pelanggaran2 peraturan men- . 

dirikan bangunan2, baik dipinggir dja- 

- devisen- termaksud dalam pe- “ian2, maupun ditempat2 lain dim kota, 
: : 1 

jang pada waktu belakangan ini telah 

dinasehatkan 'beberapa kali kepada jang 

“bersangkutan, akan tetapi tidak dihirau- 

kan sama sekali, maka B.P.H. Kotapra- 

dja Djakarta Raya jang djuga telah di- 

setudjui oleh D,P.K, Sementara, telah 

putuskan untuk mengambil tindakan2 

keras terhadap mereka jang telah melaug 

gar peraturan? itu, kalau perlu dengan 

djalan kerdja sama dgn pihak polisi, 

Ant. 

PBMIMDIN2 MASJUMI KE BANDUNG 
Dr. Sukiman, M. Natsir, Wahid Har 

sjim, Gafar Ismail dan Drs, Sigit Saptu 

ini akan datang ke Bandung untuk meng sah 
hadiri kongres Persatuan Guru Islain 

Indonesia di Madjalaja. Didapat ketera 

ngan, selain itu kedatangan pemimpin? 

Masjumi ini ada hubungannja dgn soul? 

Masjumi Djawa Barat dan suasana poli 

tik serta hal2 sekitar pembentukan. nega 

ra kesatuan dewasa ini. A 

Dr. Sukiman cs akan berbitjara dakam 
# Tg 

rapat umum di Madjalaja, Ant. F 

  

KABUPATEN2 DISERAHKAI 
PEMERINTAH/SIPIL. 

Dalam bulan ini. 

Menurut rentjana, acnir Djuli 
ini kabupaten2 seluruh Priangan 
diserahkan -ketangar  pemerinta- 
han sipil. Sedjak tgl. 25/7 dimu 
lai dgn Sumedar?. Pelaksanaan- 
nja tlh dilangfungkan, tg 26-7 
di Garut, tg..29-7 di Tjiamis, tg. 
81-7 di Tasikmalaja. Dengan 
demikian di Priangan hanja ting- 
gal Kotapradja Bandung sadja. 

Pada tgl. 25/7 penjerahan da- 
ri militer kepada sipil dilangsung 
kan di Purwakarta untuk seluruh 

. karesidenan Djakarta Raya. Ant. 

Alimin sesalkan petjahnja 
PN. I. 

PNI sebagai partai nasional jang besar sangat, saja sajangkan telah menga- 

EA $ “g & : 2 SN Ae ah 2 j i . tuk turut dapat dikirimkan (non-transtera—-- Jami perpetjaban, djustru pada 2. tenang, sepenuhnja dibutuhkan untuk tur 

: serta menjelesaikan soal2 jang akuut dekat 5 takan Negara Kesatuan ai 

sekarang ini, demikian Alimin atas pertanjaan » Antara. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa PNI 

menurut dasar dan sifatnja mempunjai 

rol penting dalam ikut mentjapai tudju 

an perdjoangan nasional. Atas pertanja 

an apakah jang dimaksud dengan par- 

tai jang besar dan rol penting jang dila 

kukan PNI dalam perdjuangan nasional 

dan apakah perbedaannja dengan PKI 

jang tentunja dinamakan partai besar 

dengan mempunjai rol penting pula Ali 

min menerangkan, bahwa menurut sifat 

nja PNI seharusnja dapat mengikat se- 

mua lapisan masjarakat jang memang 

dibutuhkan untuk perdjoangan nasional 

sedang PKI mendasarkan perdjoangan- 

nja atas tenaga massa jang menghasilkan, 

jaitu buruh dan tani dan bersifat inter- 

nasional dengan aktip sepenuhnja dalam 

perdjoangan nasional sebagai sjarat mut 

lak untuk mentjapai tudjuannja jg lebih 

luas. 

Perpetjahan dalam PNI langsung meru 

gikan perdjoangan nasional, — demikian 

Alimin meneruskan keterangannja, kare 

na perpetjahan itu berarti lebih meme- 

tjah lagi persatuan. PKI tetap menghen- 

daki persatuan nasional dan oleh kare- 

na itu sangat menjajangkan perpetjahan 

dalam PNI itu. Mudah2an perpetjahan 

itu tidak begitu meluas karena — hanja 

anti 

gerakan progressief - revolusioner dan 

-anti meningkatnja revolusi nasional se 

dang PNI dapat menjesuaikan langkah- 

nja. 

  

DIBUKA KEMBALI 

Di MALANG. 

Dari kalangan jang mengetahui 
didapat kabar, bahwa Sekolah 
Pertanian Menengah bagian Atas 
(SPMA) di. Malang “djika per- 
siapan?nja memungkinkan pada 
permulaan bulan Agustus j.a.d. 
akan dibuka kembali. 

Sekolahan tsb setelah agresSi 
Belanda pertama telah dipindah 
kan dan digabungkan dengan 
SPMA di Klaters dan sekarang 
berada di Jogja. 

S.P.MA. 

  

IMPORT BENANG TENUN 
TIDAK DIBATASI. 

Achir2 ini tersiar desas-desus 
bhw. Pemerintah mempertimbang 
kan untuk mentjabut benang te- 
nun dari ,,firee list” atau untuk me 
ngura ngi pemasukan barang2 ini 
dengan  djalan lain. 

Beriubung dengan itu, Kemen 
terjan Kemakmuran mengumum- 
kan, bahwa kabar2 sematjam itu 
sama sekali tak beralasan. Peme- . 

rintah tidak mempunjai niat un- 
tuk membatasi import.benang te- 
nun. 

  

4 
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Keteranga CCPKI : 
   

Harija K.N.LP. Pleno berhak 
engesjahkan UUD negara 

Periang aoi: seperti beberapa “hari jang lalu pula oleh Menteri 

| Kehakiman, Mr Pringgodigdo, bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, 

/ Mal ini berarti, bahwa baikpun pemerintah RI. maupun BP KNIP dilarang me- 
langgar/ undang? negara, seperti djuga rakjat biasa. Lebih? lagi dilarang melang 

gar Undang? Dasar Negara. Djadi kalau Pemerintah atau BP melanggarnja, 

mgeka dituntut oleh hakim, seperti djuga rakjat biasa. Dalam pada ini Peme- 

  

dan bukan dari sudut kehendak 

Jang berhak mengubah UUD sementa 

ra RIS tentu sadja menurut hukum ja- 

lah badan jang dahulu telah membuat 

nja, jaitu KNIP Pleno dalam sidangnja 

bulan Desember 1949. 

Maka sekarang pula, menurut hukum, 

KNIP Pleno harus dipanggil bersidang 

kembali untuk mengubah keputusannja 

jang lama. 

Untuk mengubah, apa lagi menghapus 

kan UUD RI beserta membubarkan Re 

publik Indonesia, maka jang berhak me 

nurut hukum, adalah Madjelis Permu- 

sjawaratan  Rakjat (tatsal 37, afat Ih: 

UUD RI). Karena Madjelis ini helum 

ada, maka jang berhak ialah perwakilan 

rakjat jang tertinggi, jaitu KNIP Pleno. 

Karena alasan2 diatas ini jang berda- 

sarkan hukum, maka BP tidak 

mengambil “keputusan “menghapuskan 

UUD RI, membubarkan Negara RI dan 

merubah UUD RIS sementara, 

Pelanggaran hukum tidak boleh dibe 

berhak 

ri alasan tidak adanja uang, sebab umum 

Aintah RT dan BP tidak boleh melanggar sumpah setianja terhadap UUD RI. 

Oleh karenw ita 1jara (prosedur) pe-ngesjahan UUD Negara Kesatuan harus 

pertama? dilihat dari sudut melanggar atau tidak melanggar hukum negara RI 

sese-orang. 

  

PNI- SIDIK TETAR AKAN 
MERUPAKAN FRAKSI. 

Hari Rabu jl. Fraksi PNI da- 
lam parlemen RIS telah mengada 
kan rapat antara anggota2nja 
sendiri, Manai Sofian mengata- 
kan, sebagai hasil dari rapat tsb. 
maka kemarin dikeluarkan kete- 
rangan oleh fraksi PNI dalam 
parlemen itu dan ditandatangani 
oleh segenap anggotanja 30 o- 
rang jang menjatakan, bahwa di 
dalam kalangan fraksi tsb. tidak 
ada kegontjangan karena adanja 
perpetjahan dalam PNI 'dan tim- 
bulnja PNI - Merdeka. 

Seterusnja anggota2 itu akan 
tetap merupakan satu fraksi. Di- 
njatakan pula - bahwa mengenai 
procedure dim mempersoalkan 
rentjana UUD Negara Kesatuan 
jad. fraksi tsb. akan tetap ber- 
pendirian tidak usah digunakan- 

mengetahui bahwa banjak nang telah di IA hak amandemen, 

“gunakan oleh pemerintah untuk hal2 jg 

tidak begitu penting. 

Pelanggaran hukum itupun tidak da- 

pat diberi alasan tidak adanja waktu. 

Sebab seharusnja pemerintah RIS dan 

RI bekerdja lebih tjepat sehingga persi 

apan selesai sebulan jang lalu. 

Bagaimana djuga, 'menurut hukum, 

keputusan BP KNIP dalam hal ini tidak 

sjah adanja. Demikian keterangan CC 

PKI. 

— Didapat kabar, bahwa dimulai tg 1 

Agustus jad BP KKP Madiun akan me 

ngadakan pembangunan dan perbaikan 

makam2 para pahlawan di Taman Pah- 

lawan dikota Madiun. 

POB protes larangan mogok 
Berkenaan dengan berlakunja larangan mogok seperti di- 

maksudkan dalam peraturan kekuasaan tentara no. 34/SH@ tg. 
15 Djuli 1950, Pusat Organisasi Buruh (P.O.B.) di Djakarta me 
njatakan pendapatnja sbb : 

1. Hak mogok untuk buruh 
dalam negara jang berazas de- 
mokrasi merupakan suatu hak da 
sar jang mutlak, maka sesuatu la 
rangan mogok, meskipun dalam 
perusahaan2 vital, adalah menge 
tjewakan dan tidak dapat diteri- 
ma baik. 

2. Sebaliknja diakui, bahwa 
hak mogok seperti djuga lain2 
hak dasar misalnja hak milik, ha 

-nja merupakan suatu funksi so- 
3 

sial dan sendirinja menimbulkan 
kewadjiban2 jang perlu dapat 
peraturan dalam undang2 supaja 
hak mogok itu tidak dapat diper 
gunakan dengan sewenang-we- 
nang (misbruik), hingga merugi 
kan dan mengatjaukan pemba- 
ngunan negara, masjarakat dan 
golongan buruh sendiri. 

3. Bersama2 peraturan hak 
mogok, perlu hak2 madjikan de 
ngan kewadjibannja dapat per- 
aturan djuga dalam undang2, mi 
salnja hak melepas pegawai biar 
pun dengan membajar penggan- 
tian kerugian menurut undang2 
hukum sekarang berhubung de 

“ 

ngan keaktipannja dalam gera- 
kan buruh, melarang pertjampu- 
ran tangan oleh madjikan  da- 
lam- pembentukan,  penjusunan 
dan pekerdjaan organisasi buruh 
tsb. 

4. Berhubung dengan itu Pe- 
merintah supaja selekas mungkin 
meratipiseer konsepsi “no. 87 
dari International Labour Orga- 
nisation ' tentang kemerdekaan 
berorganisasi dan perlindungan 
hak berorganisasi serta konsepsi 
no. 98 tentang hak organisasi 
dan hak menuntut bersama2 (Col 
lective Bargaining) jang memang 
sesuai dengan konstitusi, dan le 
bih djauh mengadakan segala per 
aturan2 eksekutip jang diperlu- 
kan. 

5. Karena larangan mogok 
merupakan perkosaan hak dasar 
buruh, sedang pergunaan  sewe 
nang-wenang hak mogok dapat 
disingkirkan | dengan peraturan 
hak itu, maka kita mendesak su 
paja larangan mogok jang dike- 
luarkan oleh Pemerintah Militer 
itu, ditarik kembali. (Ant.). 

Intercommunale telefoonret 
Dalam usaha PTT kedjurusan memperbaiki hubungan telepon, kini sedang 

diusahakan pertjobaan2 mengadakan hubungan2 dengan perantaraan radio dgn 

gelombang pendek dan akan diusahakan pemasangan intercommunale telefoon- 

net, mengingat daratan Indonesia terdiri dari pegunungan2 tinggi, demikian ke 

“ terangan Ir. J. Deketh dari Radiolaboratorium PTT Bandung. 

Pada tingkat pertama hubungan sema- 

tjam itu akan dilakukan antara Bandung 

dan Djakarta dam dengan tjara demikian 

diharapkan sekaligus dapat dipergunakan 

sebanjak 24 alat pembitjaraan. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa utk 

mentjapai maksud itu harus diperguna- 

kan gelombang pendek, ialah gelombang 

1 meter atau 15 cm Untuk menghubung 

“kan Djakarta dan Bandung harus diper- 

gunakan tempat2 dimana kedua tempat - 

jang dapat dilihat dari dua kota tersebut 

(titik tertinggi antara kedua tempat tsb). 

Pada titik tertinggi itu akan didirikan 

sebuah relay-station disebuah titik diatas 
angkubanprahu, tetapi ini ma- 

diselidiki Tebih Tandjut untuk 
n adanja kemungkinan terha- 

dap pendirian ini. 

Hubungan telepon dengan perantaraan 

radio sematjam ini telah dipergunakan 

dibeberapa negeri, terutama untuk nege 

ri2 daerah pegunungan seperti Swiss. 

Selandjutnja diterangkan oleh Ir. J. 

Deketh, bahwa djika usaha ini berhasil, 

maka hubungan antara Bandung dan Su 

— rabaja dapat berlangsung dengan. mem- 

pergunakan 5 relay-station, — mengingat 

bahwa di Djawa tjara hubungan satu dan 

“lain station hanja dapat dipergunakan 

paling djauh 200 kilometer. 

Diterangkan djuga, bahwa disamping 

telepon, djuga hubungan tilgrap dapat 

dipergunakan dengan tjara radio atau 

tjara baru ini. Pertjobaan dengan “alat 

“haru dalam fase pertama ini, adalah se- 

bagian hasil pengalaman radarapparatuur 

dimasa perang. Biaja jang “diperlukan 

untuk usaha ini sangat besar jaitu sam- 

pai djumlah berdjuta2 rupiah karena 

alat2 harus didatangkan dari Amerika, 

negeri Belanda dan Jain& 

Kesukaran2 terdapat pula dalam keku 

rangan ahli2 akan tetapi diharap dapat 

dipetjahkan dengan rentjana baru dari 

PTT ialah akan mengirimkan orang2 ke 

luar negeri seperti ke Inggris dan Ame- 

rika guna mengadakan penjelidikan so- 

al2 jang berhubungan dengan usaha baru 

itu, demikian keterangan Ir. J. Deketh 

selandjutnja. 

Tentang Radiostation Malabar dikata 

kannja, bahwa pada waktu ini tidak lagi 

merupakan alat penting karena sudah 

termasuk kuno. Malabar dahulu dipergu 

nakan untuk perhubungan internasional 

dengan mempergunakan gelombang2 

2000 meter, sedang (kini sudah dapat di- 
pergunakan gelombang2 jang pendek. 
Ant, 5 SK 

Selandjutnja dalam rapat tsb. 
dibitjarakan pula berbagai “hal. 
mengenai rentjana UUD Negara 
Kesatuan itu sendiri. Tentang 
pembentukan kabinet jad. dinja- 
takan, bahwa hal ini menunggu 
kedatangan Ketua Umum PN I 
Sidik Djojosukarto jgng hari ini 
akan berangkat dari Jogja, Ant. 

s0 a——a—a 

Haerjoto tg. perundi- 
ngan Kaliurang 

Mengenai konperensi - Kemen- 
terian2 Penerangan RIS-RI di Ka 
liurang, Harjoto Sekdjen  Kem- 
pen RI menerangkan, bahwa mak 
sud dari Konperensi itu, ialah 
untuk mendapatkan persesuaian 
tentang pembentukan organisasi 
Kementerian Penerangan dalam 
Negara Kesatuan j.a.d. 
Selandjutnja diterangkan bhw 
perumahan bru ini akan “ diisi 
dengan tenaga2 Kempen RIS dan 
RI sekarang. Mengenai soal  pe- 
nempatan tenaga ditegaskan, bah 
wa sudah barang tentu Menteri 
Penerangan jad. jang akan me- 
nentukannja. 

Kemudian Harjoto menerang- 
kan, bahwa soal tempat dari Ke 
menterian Penerangan nanti, se- 

suai dengan persetudjuan Kemen 
terian2 Penerangan RIS — RI, 
bahwa tidak perlu diadakan pe- 
mindahan ' semua bagian2 itu. 
Dan ini sesuai pula dengan pet- 
setudjuan perundingan Pemerir- 
tah RIS - RI, jang menjatakan, 
bahwa walaupun Pusat sementa- 
ra dari Negara Kesatuan nanti 
berada di Djakarta, tidak perlu 
sekali gus diadakan pemindahan 
semua bagian2 Kementerian2. 

Achirnja Sekretaris Djendral 
Kempen RI menerangkan, bah- 
wa beliau mempunjai kejakinan 
bahwa rangka baru jang dihasil- 
kan oleh Konperensi Kaliurang 
itu, akan mendjadi apparaat se- 
baik baiknja bagi Negara Kesa- 
tuan jad. 

  

SUBSIDI DARI P.P. & K. 
DIHENTIKAN. 

Kementerian pendidikan dan 
pengadjaran Rep. Indon. men 
mumkan, bahwa pemberian tun- 
djangan kpd sekolah atau kursus 
partikulir jg mendapat subsidi se 
belum aksi militer kedua diper- 
hentikan pada penghbisan tahun 
peladjaran 1949/1950. Pemberian 
tundjangan bisa diadakan lagi 
dgn permintaan baru via inspek: 
si Sekolah masing2. Ant. 

Pan aan Sa AN RAI ENYA 

Siaran RRI Jogja 
  

DJUM'AT, 28 DJULI 1950, “ 

13.15 “Ruangan Rumah Tangga. 1345 Hi 
buran Djum'at siang oleh: Orkes 2 Al 
munir”. 19.05 Mengelilingi dunia. 18.20 
Ruangan Palang Merah. 19.30 Suara 
Kelana” keluarga ORJ. 20.15 
Krontjong dan Langgam. 21.15 Hal kehu 
dajaan oleh: Ki Hadjar 

diiringi 

Dewantoro. 
2130 Gending2 bebuka oleh: G.S. Dojo: 

- mardowo. 2215 Goro? oleh: 
Kuping Hitam”, 

»Barisan 

    

     

    
Ka 

PANITIA 17 AG, DAERAH, 
Dengan diperkuat oleh Dewan Pen 

rintah Daerah, oleh Gubuur, Militer 2 

pada tanggal 27 Djuli dibentuk Panitia 

17 Agustusy dengan Ketua H.A: Hamid 

DPR Wk Ketua T- 
K.R.T. Honggowongso. We Ketua TI 

Wali Kota Jogjakarta. Bendahari Mr. K. 

R.T, Kertonegoro, Sekretaris Arifin Su- 

Daerah Jogjakarta. 

darjo Ranusumarto. TN 

Pada tanggal 29 jad Panitia akan ber 

dan rapat dengan wakil2 Organisasi - 

Kapupaten seluruh Daerah — Istimewa 

Jogjakarta, ontuk menjusun atjara pes 

kerdjaan. 

GERAKAN TJATJARAN 

Mulai besok tg 31 Djuli dikota Jogja 

akan diadakan gerakan tjatjaran umum. 

Menurut rentjana tjatjaran ditiap ke 

mantren akan didjalankan selama 1 bu 

lan. 

PANITIA 17 AGUSTUS HAMINTE 

JOGJAKARTA., 

Dalam rapatnja tg 26 jang laluspeme 

rintahan kota Jogjakarta telah dapat di 

bentuk panitia 17 Agustus dihaminte ko 

ta Jogjakarta, dengan susunan pengurus 

sbb: ketua — Moh. Djumali, wakil ke- 

tua — Dalhar Maksum dan 

Mastum. 

sekretaris. 

Diantaranja atjaranja ialah pembuka 

an pasar malam jang diadakan dialos: 

lor Jogjakarta, 5 

Dari kalangan di Jogja didapat. 

ngan bahwa untuk perajaan IP 4 

. jad buat kota Jogja diperlukan “ 

£ 25000” 

G Dai 

KONPERENSI PII JOGJA 
Pada tg 5-6 Agustus jad Pela - 

djar Islam Indonesia daerah Jo- 
gja akan melangsungkan kompe- 
rensinja jang ke IV di Asrama 
Mahasiswa  Notopradjan al. un- 
tuk menentukan sikap PII Jogja 
mengenai FPI. 

Malam pembukaan dilangsung 
kan pada ig. 5/8 malam dam akan 
diadakan uraian tentang Kong- 
res Pemuda dan Pemilihan 
Umum. jang dibuka djuga bagi 
peladjar2 lainnja. 

  

Mr. A. KASMAT NAIK HADJI. 
Tgl. 31/7-50 jad. ini Mr. A. 

Kasmat akan berangkat ke Mek 
kah untuk menenuaikan rukun Is 
lam jang kelima, jaitu ibadah ha- 

dji. 
Mungkin ia hingga sekarang 

satu2nja jurist jang naik hadji. 

  

Hari Berkabung. 

Hari Sabtu besok tg, 29-7 te- 
pat 3 tahun gugurnja Comodore 
Muda Hadisutjipto dan Dr. Ab- 
dulrachman Saleh cs. dalam pe- 
ristiwa penembakan pesawat Da- 
kota jang mereka tumpangi dia- 
ka kota Jogjakarta 3 tahun jang 
alu. 2 
Bertepatan dengan itu, “maka 

oleh seluruh keluarga AURIS tg. 
29 Djuli ditetapkan sebagai ,,Ha 
ri Berkabung”. Seperti diketahui, 
pesawat Dakota tsb. berangkat 
dari India dengan muatan obat2 ' 
an untuk Indonesia. Beberapa 
menit sebelum mendarat di Ma- 
guwc pada tg. 29/7-47 pesawat 
tsb. digempur oleh 2 pesawat 
pemburu Bld. type ,,Firefly” 
sehingga djatuh hantjur di Ka- 
rang Kadjen dengan penum- 
pang2nja serta semua obat2- 
an rusak dan brantakan tiada ber 
guna lagi. Ketjuali 2 pahlawan 
kita tsb. diatas, ketjelakaan ini 
membawa korban 6 orang lain- 
nja diantaranja Opsir Muda Uda 
ra 1 Hadisumarmo 3 orang Ing- 
gris, jaitu Mr. Constantine dan 
isterinja seorang lagi jang ta” di- 
Ta namanja dan seorang In- 
dia 9 

  

PANITIA 17 AGUSTUS 
“3 : Bagai 
“tas inisiatif Komisariat Da- erah SOBSI Jogjakarta, pada tg 

26 Djuli 1950 telah diadakan Ra pat untuk membentuk Panitya 17 Agustus, dihadliri oleh 25 'orga- nisasi2 Pemuda, Buruh, Tani Ti onghoa, Partai? Gabungan2 RK SA instansi Pemerintah/Djawa- 
an. : Ta 
Susunan Panitya adalah sbb.” Ketua: SOBSI (Sdr Soerjosoe. 

ekretaris: Pemuda Muslimin . Indonesia dan Pesindo, Pa | 
   



   

        

   
    

     

     

   

    

    

   

    

Uu tersebut tidak 
emogokan, hanfa 

menghentikan orang2 
iladang tanaman te- 
persewaan tanahnja 

yol oleh perusa 

ut oleh tani seka 
itutannja jg belum 

i ketegasan pihak per- 

   

Be 7 800, “TALI G 

elah ditanam f 105,—, 

an (pengembalian tanah - 
naga- af 2.50) f 250.—,. 

'Djikalau bekas bibit tebu ditam 
bah f 100.— f 350.—, Got putu 

|san (afvoergoot) tiap2 1 m pan 

'djangnja f 2.50, Djikalau peru- 

'sahaan menanam sebelum bulan 

5 ketentuan kontrak, perusahaan 

| harus membajar kerugian tiap 

| bulannja 1/18 X harga perse- 

“waan, Harga “sewa klas distrik 

“IV, V, VI, disamakan harga se- 

2. wa klas distrik III, Pemasangan 

2 ril mesti membajar kerugian, 

' - Mempergunakan air mesti di- 

| runding dulu dengan desa. 

   

  

        
        

     

       

    

   

   
   

   

  

: Dimana kaum tani jang me- 

| njewakan tanah ada menderita 

sakit, mempunjai kerdja (me- 

: “mantu dsb) supaja diberi bahan 

€ materieel (kain atau lainnja). 

Perusahaan supaja melaksa- 

nakan undang2 kerdja th. 1948 

(memperbaiki upah buruh tani). 

Perhitungan tersebut diatas bu- 

tat tiap2 HA. 
——— ——— t, 

Sidang DP Partai 

| Kemarin malam Dewan Partai 

Partai Buruh” mengadakan Si- 

' dang membitjarakan soal2 pem- 

£ bentukan negara kesatuan. Dari 

“'« pihak Dewan Partai didapat
 ke- 

"erangan, bahwa Partai Buruh 

“menghendaki supaja pembentu- 

kan itu dapat segera terlaksana, 

“sebab kalau tidak akan mengi- 

'kan perdjuangan buruh. Pendiri- 

an ini didasarkan pada pendapat 

| partai tsb., bahwa negara kesatu- 

an tjukup mengandung sjarat2 

dan kemungkinan2 guna memper- 

djuangkan kepentingan buruh de- 

ngan baik, berhubung dengan itu 

Padan Pekerdja maupun dalam. 

Badan Pekerdja maupun dalam 

parlemen akan berusaha supaja 

pembitjaraan rentjana undang 

negara kesatuan dapat lekas sele- 

'sai. Menurut pendapat Dewan 

Partai meskipun rentjana itu me- 

muat fatsal2 jang baik guna ke- 

pentingan buruh, namun jang pen 

ting ialah tjara memperdjuang- 

kan supaja maksud2 jang baik itu 

' betul? terlaksana, dan utk. ini per 

lu adanja menteri2 dalam negara 

kesatuan jang betul2 dapat mera- 

' sakan keinginan rakjat dan bu- 

ruh. Atas pertanjaan, siapa2 jg. 

dimadjukan oleh partai itu untuk 

— mendjadi menteri, pihak Dewan 

“Partai tsb. belum mau memberi 

keterangan. . 2 

  

AA 

  

'Djawaban Wilopo dim 

TEA 
Menjambung berita kita mes 

ngenai djawaban pemerintah da- - 

lam parlemen RIS dalam ketera- 

. ngannja menteri perburuhan Wr. 

lopo menjatakan, bahwa diperke 

' bunan2 di Sumatra Timur me- 

mang tadinja terdjadi insiden2 

'antara pengawal  perkeburan 

dan buruh. Tetapi sesudah pihak 

pemerintah ikut turut tjampur ta- 
ngan dalam soal tersebut, maka 
'kedjadian2 dapat dibatasi. 

can - selandjutnja, bah- 
na 

utuska oleh - pe- 

    

         

   
    

   

        

   

    

  

     

  

       
a pengawal perke- 

itjabut kemba- 

ar 5 

En in 

IT 

Kerugian bibit padi 

' merintah RI supaja Djawa Barat 

3 

  

  

BURUH GULA SRAGEN DAN 
TENUN SOLO MOGOK. 

L.k. 600 buruh gula Modjosragen 
mulai. 24/7 mogok karena 

tuntutan hadiah lebaran tidak di 
dipenuhi oleh pihak madjikan. 

“Lk. 1300 buruh pada 2 perusa- 
haan tenun jang terbesar di Solo, 
jaitu perusahaan — tenun. Gre- 
met dan . Bin - Basri mulai 
Sabtu mengadakan — pemogok- 

an ,,sitdown”, karena pihak ma- 

djikan belum seluruhnja melak- 
sanakan persetudjuan — tentang 
hadiah lebaran. Ant. : 

    

    

  

Sewaka 'usulkan DPR 
. Djw. Barat dibentuk 

ka telah mengusulkan kepada pe 

segera dibentuk DPR . darurat, 
“karena memandang sangat per- 
lunja untuk mengetahui kehen- 
dak rakjat. Diterangkannja, bah 
wa ia akan menileram lagi ke Jo 
gjakarta untuk mendesak agar 
DPR darurat itu dapat terbentuk 
sebelum kabinet RI demisioner. 
“Keadaan seperti sekarang ini 

sangat berat bagi kepala2 da- 
erah, karena tak tahu bagaima- 

-na 'aliran2 politik, tiada saluran 
untuk membitjarakan apa kehen 
dak rakjat dan tindakan apa jg 
harus diambilnja. 

Untuk menunggu  pelaksnaan 
undang? no. 22 ienang bentuk dan 
susunan DPR jg sempurna akan 
makan waktu lama. Sewaka ber 
pendapat, bhw peraturan pem. 
no. 10 tentang DPR darurat, 
walaupun tak sempurna, dengan 
sedikit perubahan kiranja dapat 
diselenggarakan untuk sementa- 
ra waktu. 

Tentang penjerahan kekuasa- 
an militer dikeresidenan Dja- 
wa Barat diduga akan selesai se 
belum 17 Agustus, tetapi dalam 
pada itu diharapkan agar orang 
djangan lupa, bahwa ,,staat van 
oorlog en beleg” masih berlaku, 
demikian Sewaka pada Antara. 

  

Bo Ne Win di Bandung 
Dengan mobil menteri pertaha 

nan Birma djendral Bo Ne Win 
kemarin dulu tiba di Bandung da 
ri Djakarta. Kedatangannja di- 
sambut oleh gubernur . Sewaka 
dan kolonel Sadikin. Maksud ke 
datangannja untuk melihat2 ke- 
adaan di Djawa Barat. — Ant. 

130.000 buruh mogok 
Anti Leopold. 

Lebih dari 130.000 kaum bu- 
ruh di Belgia Selatan ketika hari 
Rebo mengadakan pemogokan 
umum jang tak terbatas, sebagai 
protes terhadap kembalinja Ra- 
dja Leopold dari pembuangan. 

Dikabarkan bahwa 80.000 ka- 
um buruh di Charleroi djuga 
akan ikut mogok, seperti jang te 
lah dimulai oleh kawan2 mereka 
di Luik, Mons dan djuga di Char 
leroi. : 

Pemerintah Belgia jang  pro- 
Leopold itu telah mengalahkan 
kaum opposisi dalam pemungu- 
tan suara mosi tidak-pertjaja, de 
ngan 106 suara lawan 2. Kaum 
Sosialis, Liberal dan Komunis 

meninggalkan ruangan ketika di 
adakan pemungutan suara. 

Ant-UP. 

  

# 

RAKJAT AMERIKA HARUS 
MENGHEMAT 

Presiden Truman menjerukan 

rakjat Amerika supaja mengor- 

bankan sebagian dari kemakmu- 

rannja dan dinjatakannja bahwa 

ia sendiri sudah siap untuk me- 

ngadakan mobilisasi ekonomi gu 

na mempertahankan kemerdeka- 
san... : 

“Dalam pidatonja dalam Kong- 
res Truman mengatakan bahwa 
pembatasan harga, ransum dan 
kekurangan2 jang sangat terasa, 

bisa dihindari apabila Kongres 

lekas2 memberi 
luas untuk mengkontrol dan apa 

bila diadakan kenaikan padjak 

sebesar $ 5.000.000.000. 

Kata Truman — selandjutnja, 

»,Kita harus tjamkan bahwa pe- 

“rang Korea akan membutuhkan 

“biaja jang besar dan mungkin ti-. 

dak singkat waktunja. Kita ha- 

bah 
an 

wa dilain tempat 
timbul krisis ba- 

Dan 2 

« terutama 

kekuasaan jang 

rus bersiapkan diri terhadap ke- 

: Anggauta2 pendjaga kehormatan telah menaikkan 

Gubernur Djawa Barat Sewa dera2 dari Amerika Serikat, PBB dan bendera Mac Arthur. 

DJUMAT 28 DJULI 1950 
  

      

   

  

    
    
     
    

    

   
       

        

   

  

       

  

    
     

   
      

    

9 bendera 3 buah, jaitu ben- 

(gamb. Aneta — ANP). 

Pusan terantjam 
Amerika mundur terus. 

Dari Tokio dikabarkan bhw pasukan2 Amerika telah laku- 
kan serangan atas kubu2 pertahanan 
Selatan Korea sebelah Barat Pusan. Demikian menurut 

malam Kemis. 

Korea Utara dipantai 

berita 

Djurubitjara angkatan udara ke-5 Amerika terangkan bhw 
infanteri Amerika jang hingga kini dirahasiakan telah serang 

dan usir pasukan2 Utara dari Hodong 73 mil di Barat Pusan. 
Serangan tadi dibantu oleh pesawat pemburu Jet F80 jg me- 

njemburkan rocket. 

Berita AFP dari front Korea 

sebelumnja mengatakan bahwa 
pasukan2 Utara telah rebut 

satu tempat jang letaknja baik 
djika dipandang dari sudut stra- 

tegi ialah dipantai Selatan anta 
ra Posong dan Sunchon. 

Seorang djurubitjara militer 
Amerika di PBB menurut berita 

resmi tg. 25-7 dari Lake Succes 

menerangkan bahwa tentara 
Amerika di Korea mungkin ha 

rus undurkan diri lagi kesatu 

batu lontjatan jang radiusnja kl 
30 mil. Mungkin penarikan mun 
dur ke batu lonijatan jang 
sempit itu adalah perlu - hingga 
beberapa bulan lamanja sambil 
menanti hingga pasukan2 PBB: 

tjukup kuat untuk mengadakan 
serangan2 pembalasan. 
Menurut AFP dari front Ko- 

rea Selatan, djurubitjara militer 

di front Korea hari Rebo jang 
lalu terangkan bahwa keadaan 
disebelah Utara djalan kereta 

api Kumchon-Taegu selalu bero- 
bah. Pihak Utara disana men- 

djalankan gerakan lambing jg. 
giat hingga perhubungan dgn 

pasukan2 Amerika disana tidak 
teratur. Diterangkan pula bhw 

pasukan2 polisi dan laut Korea 
Selatan telah merebut kembali 

Nanju di Timur Laut Kwangyu. 
Menurut djurubitjara resmi dari 

divisi ke-1 Amerika ketika hari 
Rebo tentara Amerika telah 
mundur 4000 yard dilembah Su- 

ngai Kum sebelah tenggara 
Yongdong, setelah hantjurkan 
5 tank dengan artileri dan pesa 
wat udara. Ditaksirnja dim 3 

hari sedjak hari Minggu, jaitu 
ketika divisi kavalri mulai ber- 
tindak, pasukan utara kehilang- 
am kl 2500 serdadu tewas. Sete- 
rusnja djurubitjara tadi menga- 
takan bahwa pertempuran jang 
kemudian akan meletus di Haw- 
ngan 6 mil ditenggara Yong- 
dong. (Ant. UP). : 

PERANTJIS LATIH 100.000 
ORANG 

Pemerintah Perantjis 
« 

ketika. 

sPERSUKITA" 
Telah sampai dimedja redaksi 

»K.R.” madjallah bulanan ,,Pers 

Kita” no 1 dikeluarkan oleh 

SPS dan PWI. Madjallah ini me 
muat tulisan2 mengenai — soal2 

jang bersangkut paut dengan du 

nia s,pers” jang bagi masjarakat 
Indonesia masih belum #jukup di 
kenal” Maksud penerbitan ini ke 

tjuali untuk menambah pengeta 
huan tentang soal2 pers, djuga 

untuk? menjempurna- 
kan kedua organisasi pers Indo 
nesia tsb diatas: 

Ketjuali itu madjallah tsb. mem 
beri kesempatan pada  chalajak- 
ramai untuk mengeluarkan pen- 
dapatnja, kesan dan sugesti2 jg 
perlu diketahui oleh kalangan 

pers. 5 
Dengan penerbitan ,,Pers Ki- 

ta” ini maka dapatlah diharap- 
“kan bahwa perhatian masjarakat 

“terutama Pemerintah terhadap 
| pers makin bertambah besar. 

  

hari Rebo mengumumkan bahwa 
dalam bulan Oktober akan di- 
panggil rombongan kedua dari 
kelas 1950, untuk menerima lati 
han militer. 

Dengan demikian maka akan 
ditambahkan kira2 100.000 orang 
pada tentara Perantjis. 

Kata kalangan pemerintah, bu 
lan Oktober ialah waktu jang 
normal bagi rombongan tadi un- 
tuk mulai dilatih, hingga tindak 
an pemerintah tadi bukannja su- 
atu tindakan darurat. Ant-UP. 

— Badan Kontak Pemuda Djawa Barat 

dalam rapatnja memutuskan segera me- 

ngadakan persiapan2 konperensi pemuda 

seluruh Djawa Barat untuk membentuk 

Front Pemuda sesuai dengan putusan2 

kongres pemuda baru2 ini di Surabaja. 

— Politburo Partai Buruh Ho 
ngaria beri peringatan kepada pe 
'mimpin2 serekat2 sekerdja, supa 
mimpin2 serekat2 sekerdja, spj 

serekat2 sekerdja ,,dibersihkan 
sosial-demokrasi jang bersifat op 
portunistis 

' Rakjat Malaya hargai tiap2 
| bantuan kemerdekaan 

Mengenai berita jang beberapa waktu 

jang lalu tersiar di ssk, bahwa di Dja- 

karta telah dibentuk suatu Panitia Pe- 

njokong Kemerdekaan Malaya” dengan 

tudjuan menjokong perdjuangan kemer- 

dekaan rakjat Malaya hingga mempu- 

njai pemerintah sendiri, sdr Adnan se- 

e kebangsaan" 

djaga 
orang pemuka pergerakan 

Malaya jang telah “lama turut 

memperdjuangkan kemerdekaan Indone 

sia, atas pertanjaan menerangkan, hah- 

wa sampai kini belum ada hubungan an 

tara panitia itu dengan dia, bahkan dia 

pun belum tahu siapa jang mendjadi pe 

ngurus Panitia tsb. 

Atas bla tana bantuan apa menurut, 

pendapatnja jang dibutuhkan 

oleh rakjat Malaya jang sedang berdju 

ang untuk kemerdekaannja itu, ia men 

djawab bahwa segala Kantuan berupa 

apa sadja jang dapat mempertjepat pro 

ce kemerdekaan bagi tanah djadjahan 

adalah usaha kebaktian pada peri kema 

dalam 

sangat 

nusiaan dan perdamaian dunia 

arti kata jang sebenarnja. 

»Dalam hal ini rakjat Malaya dan pu 

tera2 Malaya dimana sadja mereka ada 

akan merasa gembira terhadap solidari 

ty dari rakjat negara2 jang telah men- 

tjapai kemerdekaarnja”, demikian Ad- 

nan. 

Seterusnja ia tegaskan, bahwa putera? 

Malaya akan meneruskan  perdjuangan 

hingga tertjapai ,,national aspiration of 

the Malaya people in their own coun- 

try” dengan mengharapkan bantuan mo 

reel maupun materjeel dari rakjat didu 

nia jang tjinta kepada kemerdekaan. 

Seperti djuga ditanah djadjahan lain2 

:nja, rakjat Malaya menuntut hak me- 

nentukan nasib sendiri dan hidup bebas 

atas hak mutlak bangsanja sendiri, dan 

dengan begitu menghendaki supaja tji- 

ta2 jang tertjantum dalam piagam PBB 

tidak hanja berupa tulisan diatas kertas 

sadja, tetapi betul2 dileksanakan. ,,demi 

kian Adnan— Ant. 

mm 

Kekuatan Rusia 

Dari London Ant. U.P. warta 

kan bahwa menteri pertahanan 

Inggeris dalam debat pembuka 

an mengenai pertahanan dalam 

Madjelis Rendah Inggeris me 

ngatakan bahwa Sovjet Rusia 

mempunjai 175 divisi, diantara 

nja sepertiga bermesin dan divi 

si tank terdiri dari 25.000 tank. 

Dari djumlah ini sebagian sudah 

bisa dipersiapkan dengan segera 

  

  

REPUBLIK INDONESIA 

Kementerian Pertanian 

Djawatan Perkebunan 

Jogjakarta. 
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» 

buka kesempatan mendaftarkan 
minat dalam perindustrian gula 

AHLI-KIMIA-GULA. 

Sjarat - sjarat: 
1. Idjazah SMUA bg B (HBS 

2. Umur dibawah 35 tahun. 

3 

. $02 dan CO2). 

LAMANJA PELADJARAN: 

TEMPAT DAN WAKTU: 
Untuk sementara di Jogjakarta 

zah dan keterangan lain2nja.   

PENGUMUMAN 
No. 1886/PK/2 

SEKOLAH GULA 
Mulai tgl. 30 Djuli 1950 sampai tgl. 10 Agustus 1950 di- 

SMTT bg. kimia (MTS bg. chemie) dan sederadjat dg itu. 

Surat keterangan dokter jang menjatakan kesehatan badan 

- untuk melakukan pekerdjaa berat (al. tahan gas2 seperti 

2 tahun, terhitung waktu praktyk. 

Dimulai pada tanggal 10 Agustus 1950. 

BEA: 
1. Uang sekolah tidak dipungut. 

2.  Alat2 peladjaran ditanggung oleh peladjar2 sendiri. 

3. Uang pengganti obat2 dan alat2: f 50,.— (ima puluh ru- 

piah). : 

PERAWATAN: : 

Asrama tidak diadakan. 

PENDAFTARAN: 
Dengan. surat pada Sdr. Sudaryana Nk. di Malioboro 89, Jogia- 

karta, tiap hari kerdja, dengan dilampiri turunan surat idja- 

Bila ternjata, bahwa jang mendaftarkan diri lebih dari djum- 

lah jang ditentukan, akan diadakan seleksi.— 

Jogjakarta, 22 Djuli 1950. 

KEMENTERIAN PERTANIAN R.I. 

Djawatan Perkebunan 

AMIEN TJOKROSOESENO. 

diri bagi mereka jg mempunjai 

untuk dididik mendjadi: P 

V bg. B: AMS bg. B) atau 

Acting Kepala,   
        

   
        

  

di Djerman daerah Sovjet. Me. 
nurut menteri pertahanan Shin- 
well, Sovjet Rusia pada saat ini 
punja angkatan perang jg ak- 
tief sebesar ..2:800.060 orang 

dan djumlak ini dalam mobili- 
sasi bisa diperlipat ganda dua 
kali. Sovjet punja 19.000 pesa- 

wat terbang militer termasuk 
pula pesawat Jet paling baru, 
baik pesawat pelempar bom ma 
upun pesawat pemburu. Ketju- 

ali itu, Sovjet punja armada ka- 
pal silam jang kuat, kata Shin- 
well selandjutnja. Sovjet Unie 
sambil berlindung dibelakang 
propaganda perdamaian, menge- 

luarkan sekurang2nja 1375, dari 
pemasukan nasionalnja untuk 

mempersendjatai diri. Demikian 
Shinwell. 

    
   
   

     
    

  

    

  

    

  

   

  

      
    

     

Ibu: Sri, kenasa buburnja pahit? Apa 

garamnja habis?! 

Sri: Ada bu! Tadi saja beri garam Ing- 

geris! 3 

(Soes). 

Ie, 
xk 

Tomo: Dagangan apa sekarang paling 

laku? 

Toto: Gunting! 

Tomo: Lho gimana?! 

Toto: Untuk menggunting lidah pun- 

dak! 

(Rangga). 

  

  

  

Penerbitan istimewa: 

AJAHKU 
Oleh : Hamka. 

Berisi sari pandangan guru besar 
almarhum Dr. H. A. Karim Am- 
rullah . Kupasan sedjarah ke- 
bangkitan ummat Islam - dalam 

(dan luar negeri. Penting dipunjai 
setiap muballig, guru2 dan pe- 
njelidik Islam. Ukuran 15X21 cm 

225 pagina. Per ex. f 12.50 

ISLAM 
Dalam Tindjauan Madilog - 

Oleh : Tan Malaka 
(tjetakan kedua). 

Kupasan tentang agama Islam, di- 
tindjau dari sudut Materialisme 
— Dialektika — Logika, berdasar 
mu Bukti. 
Bagaimana kejakinan Tan Ma- 
laka? Per ex f 250 
A-B.C- PERDJUANGAN BURUH 

Oleh: S.K. Trimurti. : 

(tjetakan kedua) 

Kupasan populer tentang: Perdju- 

angan Buruh—Masjarakat Kapita- 
lissosialis dan komunis-Organisa- 
si buruh dalam dan luar negeri. 
Idonesia Merdeka dan perdjua- 
ngan buruh. Buku ini sangat pen- 
ting utk segenap buruh. 

Per ex. f 3.50. 
SEDJARAH PROKLAMASI 

17 Agustus 1945 5 

Oleh: Adam Malik. 

Proklamasi tidak "terlahir begitu 
sadja. Tjita2 Republik Indonesia, 
sudah bergema sedari tahun 
1924. Rengas Dengklok daerah 
pertahanan - Republik pertama, 

Menteng 31, Pegangsaan Timur 
56, Pemuda2  kersilat dengan 
Kempetai Negara Dewa. Achir- 
nja Bung Karno Haita Presiden ' 
kita Pedjuang Proklamasi 45 
sdr. Adam Malik megupas apa 
jang bermain “dibelakang lajar 
Proklamasi. . 

Ukuran 15 X 21.5 cm. —-kertas: 
halus, 88 pagina. Per ex, f 750. 

Undang Berpikir, - Rakjat 
djuang. : 

Oleh Ibnu Parna. (NS, 

Dari logika rnoystika ke logika |g 

bukti, dari dialektika/idealisme 
ke materialisme. Falsafat Hegel 

dan Marx. Dari-Oer-komunisme 
ke komunisme modern, melalui 
titian feodalisme, kapitalisme dan 
sosialisme. Kasta baru, kasta bu- 
ruh lahir dari masjarakat kapita- | 
lis. Semuanja diuraikan dlm bu 

ka ini. : | 
Ukuran 14 X 195 cm — 
halus 68 pagina. 

Ber. 

kertas 
Per ex fi 5—) 

OBOR BAHASA INGGERIS. 
5 Oleh: Jusuf Ibrahim. 3 
(Bekas guru di Cassino-AnStralia) “IP 

Buku peladjaran jang praktis 
utk. bahasa Inggeris. « Sengadja 
diatur menurut sistem jang semu- 

dah2nja. Pengarang seorang ahli 
djadi djaminan. h 
Djilid I 48 pgn — kertas halus. 

| Per ex. f 2.50 
Djilid II, 64 pgn. — kertas halus, 

7 , Per ex f3— 1 
1, pesanan berikut uang dan tam- 

bah porto 10 pCr. Lag 
2. pesanan diatas 20 ex setiap ma- 

—.. tjam (langganan toko2 buku) 
“ korting 20 pCt. porto bebas, IP 

Penerbit "WIDJAYA” II 
Petjenongan 48 C, II 

“     107     
 



  

   

  

     

    

    

  

    
     
     
    
    
    

  

    
    

  

   

                    

    

F 1000 000 utk pe 

    

Heat 
20 Menteri Kemakmuran Ir. Di 

anda dalam 'petjakapan menera- 
ngkan, bahwa pemerintah telah 

. menjediakan — divizen : sebesar 

Go 1 41000.000 utk. pmasukan pertje 

run ada" pembatja : “takan2. modern dari luar negeri 

8 Kirin surut djangan pe Kata Djuanda jg. dimasukan ja- 

sama PT! T-RIS, Jah mengadakan perusahaan? di- 

Hb kalangan masjarakat Indonesia de 

“ngan kerdjasama dengan organi- 

   
   

    

  

Diusahakan pemasukat volrota- 

persen, duplerpersen dil. 
“ag Dinjatakan selandjutnja. | bahwa 
pertama kali pem. “akan mem- 
Seung andilnja karena akan me 

San “makan waktu untuk mengumpul- 
Sa “Akan modal dari pihak partik elir 

200 Indonesia dan maksudnja" jalah 

“barang? andil tsb. dilepaskan. Di- 

'njatakan, bahwa kimi sudah ada 

“gabungan? jg. bersedia mengam- 

“bil selarubnja (mungkin dengan 

bantuan Bank Negara) dan anta- 

'ranja ada jang bersedia mengam- 
bil sebagian. Menurut keterangan 

jg didapat utk persuratkabaran 

Indonsia dari djumlah -diatas itu 
akan diusahakan - mendatangkan 

- 6 Units pertjitakan. Ant. 

     

        

    

      

   

  

   
   
   

      

: UUD RI Bab 5 alta war 

gara ajat (WD, Segala warga negara 

unaan kedudukannja Sg hukum 
2 dai 

   

        

            

    

: 5 5 
PABRIK CLISE LIE KAM 

HONG 25 TAHUN. 
Hari imi tepat berdirinya  pa- 

““brik clise Lie Kam Hong di Jogia- 
| Karta 25 tahun. 

Na ang Ta alas kebebasan — Perlu diterangkan bahwa ke- 

'mempunjai dan mengeluarkan pendapat. “tjuali membuat “Clise, pabrik tsb. 

(am: Hak penduduk atas 'kehebasan ber. Gjuga mendidik tukang clise.- Di- 
antara murid2-nja kini telah: mem 

dengan Undang (20): gikalian Sega “punjai pabrik sendiri jaitu : 

baik sendiri? maupun bersama? berhak Kwang Hua di Djakarta, Lie-Pak 

dengan bebas  memadjukan pengaduan Gwan Surabaja, Ngay - Kong di 

ada penguasa, baik dengar Iisan atan Semarang. : : 3 , 
in dengan tulisan (22 ajat 1 dn saka Hingga sekarang pabrik “Lie 

ang baik sendiri? maupun bersa Kam Hong bekerdja dengan 23 

berhak memadjukan perindhonan “Orang pegawai dan sehari dapat 

Aka 22 Cajat 2). 'menghatsilkan kurang lebih 25 

Pasal 37 ajat 2 jang berbunji: Tiap2" clise, sedangkan alat2nja jang di- 
ar Zara Dierhak atas pekerdjaan dan pakai kebanjakan alat2 lama-dari 

idi “jang lajak bagi kenianusia “Tiongkok. 

alam pasal 28 jang terdiri 
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KUPASAN. UUD NEGARA 
KESATUAN. 

Nanti malam djam 7.30 oleh 
Lembaga Masjarakat akan di se- 
lenggarakan tjeramah (causerie) 
untuk-umum tentang Undang2 
Dasar Negara Kesatuan, bertem- 
pat dirumah Dr. Tjoa Sek -Ien 
Gondokusuman 4. Tjeramah ini 
akan dilakukan oleh Dr. Diapari. 

Sudah dekat. 
Pasukan2 Gerilja Korea telah 

“menjelundup hanja beberapa 
«nii sadja-dari Pusan, satu2nja 
pelabuhan untuk mendaratkan 
perlengkapan untuk pasukan2 
Amerika di Korea.” 6 

- Demikian kata djurubitjara mi- 
Tas 5 “Maha Eta, Tini liter ketika hari Rebo. Ketjuali 

ba 5 13 ajar 4 Na itu, pasukan2 gerilja djuga ber- 
tindak dikira2 5 daerah lainnja 
di Korea Selatan. 

Hingga kini belum Nisa 
berita2 tentang hasil2 gerilja ta 

Eta dengan bebas 

1 jaan dan berhak pula 

: perburuhan jang adil 

ng jang melakukan pelan 

D Semientara Rr Sanata dimasuk- di, tetapi mungkin ini ,,bisa ber. 

sal 2 jang susuman kata2 . kembang mendjadi “suatu ha?”, 

kin akan tjoba merusak djalan2 

Ant. Up dari Washington. 
  

' SEKOLAH 5 

En daa air His Tenan 5 Tn 
. La : “Sjaru: tamatan Sekolah. Rakjat 4 
Lean -didalamnja (dikuasai | aa NN at Na 

menerima orang dewasa. 

eh Ha TT Hendak 2 sontak Peladjaran diadakan pd. -aktu sore. 

:, : 2 Pendaftaran di gedung: 

SEKOLAH DAGANG 

Gowongan kidul, djam 8 —A, 

SEE ag 

j INSTITUT GUNA" 
Bintaran wetan 11, Jogjakarta. 

jang tiap hari Saptu. 
 Djuga bagi PRANTJIS dan 
- DJERMAN - Pertengahan. 
Melulu an BAHASA. 
Ber-,, PA “Iah senantiasa! 
556- Ls 
  

#jetakan modern 

sasi2 persuratkabaran Indonesia. sa 

  

dan dekat Pusan mereka mung- 

“kereta api jg penting, demikian 

Akan dibuka pada ig, Kk Aug. 3g : 

| DJUMAT 28 DJULI 1950 
    

    

  

  

   

    

   

        

   

  

   

  

   
    

badannja. 

JAT $ 

  

a
a
 

Biarlah dia itiipi lagi sepotong 
roti dilapisi Blue Band jang 
sedap, untuk memperkuat 

PEMUDA - HAT 

1 SAT 

  

    

  

    
SENI SONO —— 

INI. MALAM I3 TAHUN KLATFAS. 

Djam “3—A. FILM INDONESIA. 

DJAUH Di MATA 

Dg. Ratna Asmara — Ali Yugo 
— Iskandar Sucarno, 

Djauh malam isteri meninggalkan anak dan kekasihnja. “Menudju perlombaan 

menjanji dimana timbul salah faham antara sang suami terhadap isterinja. Tia- 

da djalan lain utk. isterinja mentjari nafkah utk. memenuhi kebutuhan rumah 

tangga dan sang suami jang buta karena mendapat ketjelakaan. Film jg. penuh 

dengan injanjian2 jang. merdu seperti lagu DJAUH DI MATA — DJA- 

NGAN DITANJA — RAJUAN PULAU KELAPA — SRIWARNA dan 

Lagu BENGAWAN SOLO pun ta ketinggalan jang penuh dgn riwajat. 

Saksikanlah ! ! 

SOBO HARSONO 
MULAI INE MALAM. — Djam 5 — 7 — 9. 

2 SEKITAR SANGI BUDJANG TAMPAN 

SEIREEI 2 TEMPE 

baru smuntjul. diatas laz 

jar putih Djokja sesu-., 

dah dewasa. 

  

    

    
4 Boby Sel 

“SRUDY VALLEE RAY Collins Lanny DAVERPORT: JOHNNY Sahos 
5 xa DORE scHA RY rroducrion 

ka Dirtztad hy IRVING REIS 
Original Story and Sercerpiay by SIONEY, SHELOON   

SHIRLEY TEMPLE adik akan ni Mahasiswa academi Kesenian menjam- 

paikan' buku kepada Cary Grant salah seorang 'guru academi tsb. datang sen- 

diri kerumahnja dimana ia tertidur dim kamarnja sang Guru waktu sang Guru 

belum datang.” Dimana kedjadian tsh. salah faham diantara Kakak “Ya Adik 

iri hati L, “tjutiga mentjurigai . ...-. Ta 
2 : 520-7   . "DAGANG PRAKTEKS 

Kursus sore Bahasa Modern 

- Masih menerima peladjar 'baru . 
| buat INGGRIS - Tan 

' Saksikanlah ! 

  

TELAH PULANG KERACHMATULLAH 

anak kami jang tertjinta 

Iuden HANGGORO (usia 20 th.) 

. pada hari Selasa pagi tg. 25 Djuli 1950. 

- Kepada para Dokter dan djuru-djuru rawat R. S. Bethesda, 

jang telah merawatnja selama sakit, beserta segenap saudara2 ig. 

telah memberi sumbangan lahir/batin pada waktu pamakaman 

Sena dang kami utjapkan beribu-ribu terima kasih. 

Tn Keluarga R. Mohamae Tajib 

555.7 Nan |. 4 Trimargo. Kulon 1, Jogjakarta.   
Pasti terbit pada... ...... 17 AGUSTUS — 1950. 

Menjokong hari Kemerdekaan, terbitlah. Tanah bulanan 

Nasional: 
. Istimewa muat Men karangan dan buah 

ARI pikiran para tprdik-pandai tentang: politik, 
“ekonomi, kesehatan,  kebudajaan, sedjarah, 

- filsafat. dsb. 

| AN anur 1 antara lain muat tulisan, Prof. Mr. Sunario, Ki Ha- 

“Udjar, Hamka, Mr. Sudarisman, Prof. Dr. Purbot jaroko, Mr. 

I Djody. Dr. Ong Eng Djie, Ir. Sewandono, dsb. 

Langganan sedikitnja 3 bulan f 4. 50. Tidak ada proefnummer. 

'Etderan a f L 50. 2 dulu. 25   Ba na MADIALAH SARI 

Mn . Bubutan 87 — Surabaja.   

  
B6:507-220-8, 

  

   

  

GPEREA DA: ” 

(an Ini malam dan berikutnja. 

2 Ba PEN: Djam: 5-—7—9. 17th. keatas. 

7 Pr 1 Minggu matinee djam 10 pagi. 

j #BUMPHRY BOGART" 

dalam pilem: ..PUNJA S/D TIDAK PUNJA" | 

(To Have and have not) 

   

  

  

Li. 

vThe Captive Heart" 
Suatu gambaran dari penghidupan “didalam concentratie “kamp 

Pemegang ro! 

519-7 
none Ga UNM NM MAN MN an MEN DA BRA 

Komentar tidak perlu! Buktikanlah. 53811 

L U Kk Oo R tt Malam ini dan berikutnja 

" mempersembahkan : 

Dierman dan bagaimana tawanan? ditolong/dimerdekakan. 

: MICHAEL REDGRAVE-  Main2x dj. 1—9. 

kes 

PENGUMUMAN 
SEKRETARIAT BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL 

PUSAT 
No. 23/1950. 

tentang 

KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI PEMBEN- 

TUKAN NEGARA KESATUAN. : 

Dalam rapat terbuka pada hari Sabtu tg: 29 Djuli 1950 mu- 
lai pk. 9 pagi Pemerintah akan memberikan keterangan Pe- 
merintah tentang Pembentakan Negara Kesatuan kepada 
Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat. 

Kartu tarida masuk untuk umum jang- terbatas djumlahnja 
dapat diambil pada hari Djum'at tg: 28 Djuli dari dj. 17. 00 

sampai dj. 18.00. 

SEKRETARIAT BADAN PEKERDJA 

,KINIBALU". 

  

1 

Jogjakarta, 27-75 1950. 

KOMITE NASIONAL PUSAT : 

Sekretaris, 
tee 

(Mr: Rusli)... 
Tn 

  

  

Aa 

“ak   
Panitia Dewan Perminjakan 

Angkatan Perang. 

PANGGILAN. 
Panitia Dewan Perminjakan“ Angkatan Perang “dari Pe Yonrd, mem- 

beri kesempatan kepada Pemuda untuk dididik sebagai ahli perminjakan. 

Sjarat2: Bangsa Indonesia. - 

1. 'Didikan: a. HBS 5 tahun “AMS/ SwAswr bg Bi £ "3 

hb. KWS/ KES/PIS/SMTT bg Warnai vte/Behoteunde, 

c. HBS 3 tahun, Mulo Batan sekolahai 'seg 

2. Belum,/kawin. 
3 
“ 

Lamanja pendidikan : 

ac 3 bulan theorie di Bandung. 

b. 3 bulan praktijk pada perusahaan? minjak, : 

Selama dalam pendidikan mendapat | perawatan pertiama dis asrama dengan 

mendapat uang saku f 125,— sehulan, 1 . 

Setelah. pendidikan as mereka kana Seakan Bai Perwira 

Perminjakan Angkatan Perang atau at 

minjak jang tergabung “dalam Petroleum Board. 

Surat2 lamaran tertulis dengan dilampiri tukanang idjazah, daftar angka dan 

pengalaman bekerdja beserta 

15 Agustus 1950 telah sampai kepada: : £ 1 

PANITIA DEWAN PERMINJAKAN ANGK ATA PERANG . Ya Kepala 
Perminjakan Dinas Perbekalan &: Angkutan Ten Ft ap 2Telimkaian 

Darat, Merdeka Barat 8 — - Djakarta Raya 5 

Petroleum Board. 

SI 

Umur paling tinggi 30 tahun. 

      

5 

“employe pada: Perusahaan? 

“sarat riwajat Teng. paling lambat tanggal 

  

  

| atm 19. 11059. 
g Panin" Dikti Permin jakan 

5 BP anan ga Perang.    

  

  
  

“top RI dang 
   

          
  0092 C- Pp V96- E. 

 




