
    

Telp. 202. 

| Malam Telp. 240. 

  

dilakukan setjara 
Gan selandjutnja supaja masih da: 

dan Djendral 

  

| ang sa 

Menurut seorang penumpang 
| dari Menado, maka sedjak bebe- 

rapa hari ini radio Makassar ti- 
lak ada diudara. Ketegangan ini 

abkan oleh soal2 penjerahan 
a. Dikatakan, bahwa me- 
kehendak kesatuan2 tenta- 

elanda penjerahan itu supaja 
administratief 

pat dirundingkan. 

   | Berhubung dengan. itu, maka 
kemarin Acting Kepala. Staf 
Umum APRIS Kol. Simatupang 

Major Scheffelaar 
telah mengeluarkan seruan ditu- 
djukan kepada kesatuan-kesatuan 
Angkatan Perang Indonesia dan 
Angkatan Perang Bid. di Maka- 
sar, jang isinja sbb. : 

Kami menjerukan dengan -sa- 
ngat kepada kesatuan2 Angkatan 

t Perang Indonesia dan Belanda di 

2 
m dan disekitar Makassar su 

paja menghentikan dengan sege- 
. ra permusuhan dan menghindar- 
kan pertumpahan darah lebih lan 
djut jang tiada faedahnja. 

. Ketegangan disekitar Makasar belakangan 
bertambah dan pernah terdjadi pembunuhan ata 

tnan Indonesia. Ketegangan ini timbut diant 
. dengan penduduk dan sering terdjadi tindakan2 sewenang2 dari 
| anggauta2 KNIL itu terhadap penduduk. 

   

    
   
    

  

wa 
— 

a anggota2 KNIL 

ol. Kawilarang dan Djendral 
Major Scheffelaar tg. 7 Agustus 
(hari ini) akan tiba di Makassar 
untuk mengambil tindakan2 se- 
landjutnja. 

Minta kb rnate djadi 
Ibu-kota Prov. Maluku 

Berita terlambat dari Menado 

njatakan, ketika Presiden masih 
di Menado datang menghadap be- 
berapa wakil rakjat dari Ternate 
jg diketuai oleh acting kepala dae 
rah Maluku Utara Alting. Dikemu 
kakannja keinginan supaja sebe- 

lam soal Maluku Selatan selesas 
ibukota prov. Maluku berkedu- 
dukan di Ternate. 

Presiden antara lain mendja 

wab, akan berusaha mengundjungi 

Maluku Utara dalam bulan Okto- 

ber jad, dan bahwa soal “bu-kota 

masih dalam pertimbangan. 

Djandji Presiden tsb adalah ber 

kenaan dg permohonan supaja Pre 
mengun- siden lain kali suka 

djungi Maluku Utara. 

KONPERENSI . KO 

BANDUNG ? 

“Dikabarkan dari Djakarta, bah 

wa organisasi Perburuhan  Inter- 

. nasional (I.L. O.) akan menga- 

dakan Konperensinja di Indone- 

sia, terutama tentang perkebunan. 

Ditempat "mana konperensi itu 

akan dilarseungkan, belum dapat 

dipastikan. “Tapi telah disebut2 

kota Bandung, sedangkan persia 

Pa kini telah sibuk dikerdja- 

kan. R. D. 

) “enakan konperensi ke- 
jaan Indonesia 2 

..pud 

'sia bertempat digedong ,,Pertemuan Umum” Djakarta, dengan dihadiri 

beberapa orang wakil dari korps diplomatik, Menteri? RIS, para 

— dan pentjinta kebudajaan. 

t 

  

Dalam kata pembukaannja ketua pa- 

nitia menjatakan al, bahwa jang men- 

djadi tudjuan dari konperensi ini teruta 

manja ialah akan mentjari dan memper- 

“ timbangkan segala buruk-baik dan un- 

| tung ruginja hal2 jang didapati didalam 

perhubungan kebudajaan asing tekan 

ebudajaan nasional Indonesia. 

Pidato Ketua Lembaga Ke- 

budajaan Indonesia. 

Masjarakat kita, sesudah melakukan 

revolusi dan mengalami pertempuran be 

berapa kali, dengan Djepang. dengan 

Inggris dan dalam banjak babakan de- 

ngan Belanda, sudah tentu baik dalam 

djiwanja, maupun pada pendjelmaannja 

keluar mengalami pergolakarr hebat. 

Oleh karena itu pada masa — peralihan 

'dan transition sekarang ' ini, diperlukan 

menindjau kembali segala lapangan ke- 

budajaan kita, sehingga dapat menjesu- 

aikan kembali kekuatan bathin kita 

' smenghadapi keadaan jang sedang bera- 

    

4 

Ex 

Hat 

r 

lih pula, demikian Mr Wongsonegoro. 

' Mengenai cultuurbegrip jang sudah 

— ditetapkan ia katakan, bahwa dizaman 

jang silam orang menjandarkan kebuda 

| jaan kepada barang sesuatu jang telah 

       

tertjipta, kadang2 bahan jang telah la- 

puk atau ,.uitgeleefd”, sedang — bangsa 
kita diwaktu sekarang mentitik-berat- 

“kan kepada daja pentjipta jang dapat 

mengisi hidup dan kehidupan bangsa 

serta jang sedang tumbuh dan berkem- 

bang. 
Demikian Mr. Wongsonegoro. 

, - Sambutan dr. Abu Hanifah. 

Menteri PPK Dr. Abu Hanifah antara 

lain mengatakan, bhw pengertian kebuda . 
jaan adalah luas, sehingga meliputi ge- 

taran djiwa bathin dan lahir, gerak dari 

gerik dan perbuatan njata dari manusia, 

maka kebudajaan adaiah meliputi pelba 
: .gai daerah ilmu seperti filsafat, ilmu 

pengetahuan exact dan abstract agama, 

esenian, pendidikan dan ilmu sosial jg. 
Karena itu amat penting kebuda- 

asa ditilik lebih dalam dam lebih teliti, 
Iat mentjari dasar2 tudjuan hidup ma- 

usia dan bangsa Indonesia. Semoga 

dilakukan pembukaan Konperensi Kebudajaan Indone- 

oleh 

terkemuka 

konperensi ini dapat membantu kepada 

usaha ini buat kedjajaan kebudajaan nu- 

sa dan bangsa. (Ant.). 

PEMAKAMAN KONSUL 
TJECHOSLOWAKIA 

Kemarin siang bertempat di 
kuburan Tanah Abang Djakarta 
telah dilangsungkan upatjara pe- 
makaman djenazah Konsul Djen- 
dral Tjechoslowakia di Djakarta. 
jg. mendapat perhatian besar dari 
kalangan perwakilan luar negeri 
di Djakarta. Tampak hadir sbg 
wakil pemerintah RIS Mr. Tcksan, 

sekdjen Kementerian L.N. RD. 

DJ. 

Pemakaman djenazah 
korban AOI 

 Menjambung berita tentang per 
tempuran tg 5 pagi didaerah Kebu 
men, lebih landjut, dikabarkan 

bhw dipihak mobile brigade polisi 
Kedu tewas agen Sudojo, sedang 
korban. dipihak AOI belum dike- 
tahui, kemarin djenazah Sudojo 
dng penghormatan militer dima- 

kamkan di Banjurip (Purwore- 
djo). Begitu djuga djenazah let- 
nan Tobing jg tewas dim pertem, 
puran tg 4 dimakamkan di Mage- 

lang. 
Lebih landjut dikabarkan bhw 

kemarin hubungan pos polisi an 
tara Prembun dan Kutowinangun 
putus. Pasar malam di Kebumen 
jg semula akan dibuka tg 5 tidak 
djadi langsung. Pasar malam tsb 
telah memperlukan beaja 60 ribu 
rupiah. Ant 

KONGRES PARTAI MURBA MULAI. 

Semalam digedung CHTH dilangsung 

kan resepsi pembukaan kongres Partai 

Murba jang akan membitjarakam segala 

Sesuatu mengenat organisasi dan djuga 

sikapnja' terhadap terbentuknja 

kesatuan jad' ini. : 8. 

negara 

DITERBITKAN OLEH BADAN 

HARIAN 

PENERBIT 
  

    
Uh 3.5 

sKEDA TAN RAKJAT 

         
   

(ANGGAUTA S.P.S.) 

Langganan 

Langganan 

Rekan organ 

” 
“5. 

Advertensi: 

| millimeter 1 kolom f 0,50 

NOMOR 174 — TAHUN VI. 
  

  

ra Bid. tegang . 
al 1ar segera selesaikan 
  

PEM. MUSL. INDONESIA TE- 
TAPKAN RUUD DI PUTUSKAN 

KNP PLENO 

Pemuda Muslimin Indonesia 
dalam statementnja tentang Ren- 
tjana UUD Negara Kesatuan 
menjatakan pendirian, sikap dan 
kehendaknja sbb: 

1. KNP Plenolah'jang berhak 
mengubah UUD Republik Indo- 
nesia. : 

2. Rentjana UUD Negara Ke 
satuan dapat didjadikan bahan 
perundingan didlm sidang Kmp 
Pleno. 

3. Tidak mau menerima 
ra pengesahan ataupun pembitja 

raan mengenai RUUD Negara 
Kesatuan jang dilakukan oleh BP 
KNP, melainkan hanja menghen 
daki rentjana tsb dibitjarakan 
dan diputuskan oleh KNP Pleno 

tja- 

      
    

'ESIDEN BISA ADAKAN 
MBITJARAAN DULU. 

Kata Halim. 

etibanja di Djakarta dari per- 
3 djungannja ke Sumatera Ba- 
tP/PM Halim hari Sabtu jl. me- 

al angkan, bahwa kabar2 
metgberi kesan 

lu 
seolah2 keadaan 

| matera Barat itu katjau ada 
Ta h'tidak benar. Keamanan dida- 
erah ani djika dibandingkan de- 
aa eamanan di Djawa sekarang 
2g Hngrnbanbing lebih baik. 

stu ditanja bagaimana pen- 
finja terhadap kemungkinan 

& ada diutarakan 
penundjukan  formateur 

t Negara Kesatuan itu 

akan: Mi lakukan dengan tidak me 
nungku selesainja pembitjaraan 
aamen terhadap RUUD Nega- 
bak sotiran Halim monjatkan 

a tjara jang demikian ini, 
dilakukan adalah tidak me 

kebiasaan, tetapi tidak ada 
anja kalau dalam "hari ini 

Presiden mengadakan dulu pem- 
bitjaraan2 dengan party2 dan pi- 
hak2, jang bertalian dengan pem 
beltukan Kabinet Negara Kesa- 
tuan itu, dengan setjara informil. 

  

sekarang, 

    

   

  

BTI dg neg. 'Kesatuan 
Berhubung dengan intervieuw 

mengenai sikap BTI dalam menghadapi Ae entukan Negara Kesatuan 

warta Aneta” dengan Moch. Tauchid 

jang 

menimbulkan salah faham besar, maka “Mochamad Tauchid:h menerangkan 

kepada wartawan ,KR” sbb.: 

Tentang ,,perasaan sangat puas” dgn banjak hal2 jang harus diubah. ditambah 

dimaksudkannja hak2 azasi dan fatsal2 

lainnja dari UUD R.I. kedalam rentjana 

UUD sementara Negara Kesatuan 

baru. diantaranja fatsal 33 dan 27 UUD 

RI serta fatsal2 jg mendjelaskan hak? 

Rakjat utk mogok berdemonstrasi. berse 

rikat dan berkumpul. diterangkan 

tjana UUD sementara Negara Kesatuan 

jang 

rem 

itu lebih madju dari RIS dengan Konsti- 

tusinja. sbg 

Tentang keterangan bhw BTI meng 

ma persetudjuan KMB, sama sekali ti- 

dak benar, dan sdr. Moch. Tauchid dgn 

tegas2 menerangkan, bahwa: .BTI tidak 

menjetudjui persetudjuan KMB. 

dalam sidang KNP Pleno BTT menjata- 

kan sikapnja, menolak KMB.” 

Selandjutnja Moch. Tauchid menerang 

dan 

kan. bahwa untuk menghadapi persetu- 

djuan KMB (jang tidak disetudjui BTI 

itu), RIS dengan Konstitusi sementara- 

nja tidak mungkin dapat dipergunakan 

meneruskan perdjuangan 

tidak 

hak2 

dan 

sebagai alat 

bagi kemakmuran Rakjat, karena 

adanja fatsal2 jang menjebutkan 

Negara dalam melindungi Rakjat. 

tidak adanja ketentuan2 jang memberi- 

kan hak2 Rakjat dalam Negaranja. j 

amandemen terhadap persetudjuan RIS: 

RI dalam pembentukan Negara Kesatuan 

rentjana UUN 

sementara dan penglaksanaannja). kare- 

na mengetahui bahwa didalamnja masih 

(didalam soal procedure, 

dan diperbaiki. 

Sikap selandjutnja tentang ini akan di 

Demikian ke 

agar 

tentukan oleh Kongres ini. 

Tauchid, 

menimbulkan salah faham. 

terangan Moch. djangan 

PANITYA PERS KELILING 
“Anggota2 panitya pers Mr Su 

manang, Djawoto dan Sachmud 
besok akan berangkat dari Dja- 
karta ke Palembang, Medan dan 
Pat "dang untuk memeriksa keada 
'an persurat Tenan dikota-kota 
tsb. 

F 703.750 diram- 
pok. 

Pada Sabtu malam jl. Sa 
Kent bangsa Tionghoa di So 
srowidjajan didatangi 10 
orang bersendjata pistol dan ber- 
pakaian setjara tentara. 

Terhadap orang2 perempuan 
jang berada dirumah tsb. diada- 
kan antjaman. Perampok2 itu da 
pat melarikan barang2 berupa 
mas, dan uang perak semua Ik. 

seharga f. 703.750,— 
Sampai sekarang perampokan 

dikota Jogja itu masih dalam pe- 
njelidikan. 

5K 

Mosi Hutomo cs 
Dalam sidang Badan Pekerdja terbuuka babak II hari Sabtu malam Minggu 

pada djam 9.45 malam mosi Hutomo Supardan cs ditolak dengan suara 23 lawan 

13. 6 orang anggauta tak hadir. Dalam mosi Hutomo Supardan (PKI) ig diso- 

kong oleh Soedijono Djojoprajitno (partai Murba) dan Krissubanu (tak berpar- 

tai) jang berisi meminta supaja pengesahan rentjana UUD negara kesatuan “di 

bitjarakan dalam sidang KNP pleno, diterangkan 

rentjana tersebut berarti pula menghapuskan 

mengesahkan 

dan 

djuga bahwa 

UUD Republik Indonesia 

membubarkan Republik Indonesia, maka karena “itu jang berhak hanjalah KNP 
| 

pleno. 

Mereka jang menolak ialah fraksi2 

PNI, PNI Merdeka, Masjumi, PSI, Par- 

tai Buruh, PIR, wakil2 golongan, seba: 

gian golongan dari tak berpartai — dan 

wakil buruh Asrarudin. Sedang jg setu 

dju ialah PKI, partai Murba, golongan 

buruh dan sebagian tak berpartai. Fraksi 

PKRI tak hadir. , o 

Perdebatan mosi tepsebut dilakukan 

dalam babak pertama pada hari Sabtu 

pagi djam 9 sampai. 13, dan babak II 

pada dj. 19 sampai 2145, dihadiri Men- 

teri2 DN, Kehakiman, Perburuhan dan 

Sosial, tempat umum kelihatan 

penuh sekali. Sblm diadakan pemungu 

tan suara Menteri Susanto selaku peme 

rintah memberikan keterangannja atas 
permintaan ketua sidang Prawoto Mang 

kusasmito. Antara Jain dikatakan, bahwa 

pemerintah Badan Pekerdja 

sedang 

menurut 

dalam hal ini kompetent untuk menge- 

sahkan rentjana UUD tersebut, Pendiri- 

an ini didasarkan atas maklumat wakil 

Presiden 16 Oktober '45 no X dengan 

pendjelasannja 20 Oktober '45, jang ti- 

«3 N 

(Tata 

dak adafpembatasan kekuasaan antara 

kedua college tsb ini. 

Tetapi, demikian Susanto, pemerintah 

mengikuti dengan seksama atas uraian 

Hutomo Supardan dalam mempertahan- 

kan mtosinja jang diutjapkan setjara juri 

dis formil itu: Dikatakan selandjutnja, 

bahwa hasil2 daripada persetudjuan an: 

tara RI dan RIS jl itu ialah: mengubah 

konstitusi sementara RIS itu hanjalah 

. DPR dan senat dengan gekwalificeerde 

| guoram dan gekwalificeerde  meerder- 

heid. 5 

Pembelaan Hutomo Supardan atas 

niosinja membutuhkan waktu selama Ik 

satur djam dan diutjapkan setjara juridis 

formil jang berpokok pada UUD Repu 

blik Indonesia jang bersemangat 17 Agus 

tus 1945. Dalam membanding2kan negara 

kita dengan lain2 negara ia mengambil 

pemerintahan di Sovjet Rusia, Vietnam 

Ho dan Amerika Serikat, dan menun: 

djukkan adanja perbedaan jang besar an 

tara negara? itu. Achirnja ia katakan, 

bahwa penjusunam dinegard Soviet itu 

bay e 

YAN La 

  

jang » 

Amerika lakukan politik Me 
njembelih dan membakar" 

Demikian tuduh NCNA 

K.B. RRT, NCNA katakan bah 
wa kaum penjerbu Amerika di Ke 
rea kini melakukan politik ,,me- 

njembelih dan membakar apa sa- 

“dja” di Korea selatan. 
Menurut berita AP. tg. 2 Agus 

tus dari Tokio para pembesar mi- 
liter Amerika di Korea telah me- 
mutuskan untuk membentuk jang 
disebut ,,daerah keamanan” di 
daerah pertempuran, dari mana 
penduduknja disuruh pergi me- 
ngungsi. Tiap orang jang dikete- 
mukan di daerah keamanan akan 
diperlakukan sebagai musuh dan 
serdadu2 Amerika telah diperin- 
tahkan untuk ,,menembak mati 

tiap orang jang memakai pakai- 
an Sipil disitu”, kata kabar itu se 
landjutnja. . 

Pembakaran desa2 jang keada 
an tentram dan damai kini se- 
dang dilakukan. 

Menurut kabar lainnja pada 
waktu itu djuga dari Korea, divi- 
si kavaleri ke 1 Amerika baru? 
ini telah membakar seluruh Ku- 
chang, sesudah tentara tsb. ke- 

luar dari kota tsb. Banjak desa2 
lainnja lagi di daerah .pertempu- 
ran telah dihantjurkan oleh tenta- 
ra Amerika dan orang Korea tak 
terhitung banjaknja telah pula 
dibunuh oleh pendjahat? Syngman 
Rhee atas perintah djuragan2nja 
orang2 Amerika. Demikian N. C. 

- Ba 

AVERELL HARRIMAN KE 
TOKIO 

Averell Harriman, pembantu 
Truman dim. 

berserta 2 opsir 
telah berangkat 

istimewa presiden 

soal2 luar negeri, 
tinggi Amerika 
dari Washington untuk menga- 
dakan permusjawaratan dengan 
djenderal Douglas Mac Arthur 

di Tokio. : 

Mereka akan berunding dengan 
Mac Arthur mengenai keadaan 
politik di Timur Djauh. 

Harriman disertai oleh Djend. 
Lauris Norstad, acting wakil 'ke- 
pala staf Angkatan Udara Ame- 

rika, dan Maj. Frank Lowe, be- 
kas opsir penghubung kemente- 
rian pertahanan Amerika. Demi- 
kian Ant UP. 

PERANTJIS MINTA BERUN- 
DING DGN HO CHI MINH 
Para pembesar Perantjis di Sai- 

gon telah diberi intruksi supaja 
berusaha mengadakan rundingan 
dg pemerintah Ho Chi Minh me- 
ngenai penukaran tawanan perang 

ditolak 
adalah jang terdemokratis sendiri 

Saja harap beginsel di So- 

dan 

menambah: 

vjet Rusia ini dipakai dinegeri kita ini! 

(Hadirin ada jg menjatakan akoor!) 

Tedjasukmana (Sumatra) a. Il. mena- 

makan pembelaan Supardan itu” tidak sa 

dja jurisdis formil, tapi djuga terkira dog 

matis dgn doctrine2 tersesat. Ta katakan, 

bahwa BP sudah kompeten dalam hal 

ini. . 

Mr, Luat Siregar (Sumatra), Dia kemu 

BP 

jang 

kakan sodoran pemerintah kepada 

untuk menerima sadja segala apa 

tertjantum dalam piagam persetudjuan 

itu. Dalam hakekatnya KNP lah 

bertanggung djawab seluruhnja atas mati 

hidupnja Republik Indonesia, dan bukan 

BP, Kalau toh ini akan didjalankan 

namanja BP menggelapkan tanggung dja 

wab KNP”, Dia menjokong mosi. 

Mr. Kasman sebagai wakil dari fraksi 

jang 

itu 

Masjumi menjatakan dengan tegas 

Dengan pandjang 

me- 

nolak mosi Hutomo. 

lebar ia mendjawab pembelaan Hutomo . 

dgn setjara sericus zakelijk. Dia kata- 

kan, bahwa djuga BP kompeten setidak2 

nja ikut berhak dan ikut kompeten dgn 

menentukan garis2 besar daripada negara 

kesatuan. » 

Mr, Djody (PNI Merdeka) bitjara se- 

tjara staatsrechtelijk dalam mengupas 

mosi Supardan itu, Pembitjaraannja ber- 

kisar pada pentingnja guorum dalam me 

nentukan segala hal2. Dan BP dalam hal 

ini adalah-berhak djuga untuk menetap 

kan, 

  

demikian diumumkan oleh komi- 
saris tinggi Perantjis di Indo Chi 
na, Leon Pignon. 

Radio Ho Chi Mimh bary2 imi 
dlm siarannja mengemukakan so- 
al penukaran tawanan2 pexzan 
Perantjis berdasarkan seorang .dg 
seorang dan mengandjurkan kepa 
da organisasi2 di Perantjis supaja 

mengadakan rundingan mengenai 

soal tsb dgn pemerintah Ho.” 

(Ant UP). 

Resepsi Konperensi 
Kem. Agama 

Malam resepsi konperensi Ke- 
menterian Agama bg. Penjiaran/ 
Penerangan- dilangsungkan Sab- 

tu jl dibangsal Kepatihan Jogja. 

Hadir djuga Menteri Agama RI 

Fakii: Usman, Wk Kempen, Wk 

Pemerintah Daerah Istimewa Jo- 

gja, Walikota, para pembesar la 

Na wk2 organisasi, orang2 ter 

kemuka dari kalangan agama 

dil. 
' Menteri Fakih Usman AN 

ngatakan bahwa konperensi ini 

perlu diadakan berhubung — de- 

ngan akan terbentuk Negara Ke 

satuan. Antara Kementerian Aga 

ma RI dan RIS telah dapat ter- 

tjapai kesatuan piagam. Didalam 

nja al diterangan bahwa organi- 

sasi dan kompetensi Kementerian 

Agama akan dioper oleh Kemen 

terian Agama Negara Kesatuan. 

Kepala bg Penjiaran/Penera- 
ngan mendjelaskan al bahwa ba- 

gian Penjiaran/Penerangan ini te 

lah diadakan sedjak th 1946. Dju 

ga diterangkan tentang maksud 

koba dan kewadjiban bagi 

an Penjiaran/Pererangan jang 

terdiri dari 3 tugas. Dalam usaha 

nja bg itu selalu kerdja sama de- 

ngan Kempen dan Djapen2. 

JOE LITTLE MENUDJU INDO- 
NESIA. : 

Wakil Amerika Serikat jg. baru 

dalam Komisi PBB untuk Indone 

sia kabarnja kini telan berangkat 

ke Indonesia untuk memulai be 

kerdjaJoe Little pernah bekerdja 

dalam lapangan diplomatik dan 

achirnja ia mendjabat konsul djen 

dral di Karachi. RD.— 

Sidang BP mulai 
Semalam digedung B P dimulai 

sidang terbuka dengan atjara pe- 

'mandangan umum atas beleid pe 

merintah jang telah menghasilkan 

dengan RIS suatu piagam perse- 
udjuan dengan Rentjana UUD ne 
gara kesatuan. Sidang dihadiri 
djuga P. M. Halim, wk. P. M. Ha 
kim, menteri kehakiman A. G. 
Pringgodigdo, menteri perdaga- 
ngan Manu dan menteri sagamia 
Usman. 

Mereka jang telah mendaftar- 
kan diri untuk berbitjara ada 16 
anggauta. Pembitjara pertama 
Soemartojo dari PSI menguraikan 
pandjang lebar pendirian partai- 
nja dalam menghadapi terbentuk- 
nja negara kesatuan nanti. Antara 
lain dikatakan, bahwa terbentuk- 

nja negara kesatuan itu tidaklah 
tudjuan mutlak bagi partainja jg. 
harus ditjapai, tetapi ialah kese- 
djahteraan rakjat banjak. Maka 
dari itu penjelesaian soal ini ti- 
dak boleh didasarkan 'seutuhnja 
pada staatsrechtelijk juridisnja, 
tapi harus mengingat djuga poli- 
tis dan psychologisnja. : 

S. Djojoprajitno (partai Mur- 
ba) mengorek2 pandiang dja- 
lannja diplomasi para pemimpin2 
kita mulai berdirinja negara RI pa 
da 1945. Dia katakan program 
kabinet Halim jalah suatu etiket 
belaka untuk menghantjurkan ne- 
gara RI jang berdasarkan sema- 
ngat 17 Agustus '45. Sidang ma- 
sih dilandjutkan. 

  

— Inggeris dan Irag telah mentja 
pai persetudjuan mengegai soal 
pembajaran2 kepada pemerintah 
Irag untuk persediaan2 minjak 

salrag, 
"E 
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- Pemerintah menghargai sa 

ingat sikap menerima ren- 
: jana UUD sementara. 

lam aban tertulis itu, bahwa pes 
jhargai sangat sikap seba- 

anggauta2 bahwa mengingai 

— Dinngan adakan amende- 1 

Dir dicari kata bendtaknseti sakti 
: sepahaso. dengan banjak anggauta jang 

& — berpendapat, bahwa tidak perlu dalam 

hal menetapkan Undang? Dasar itu. De 

wan Perwakilan Rakjat Menpan 

hak amendemen. 13 5 
. Pemerintah menjetudjui akisan2 : Rai 

Tag sangat urgent segera Negara. Ke- 

gp. dapat dibentuk: 3 

— b.. dalam Konstituante hanti ada ke- 

. sempatan . jang luas untuk membuat UUD 

Sa baru. : 
3 . berdasarkan pasal 140. dari rentja- . 

3 it “vud sementara itu ada kemungki- 

| nan untuk mengubah UUD tsb. sebelum | 

 Konstituante terbentuk. . k 

sa dengan tidak miiteerganakan hak 

'amendemen, ini bukan berarti hak azasi 

: gnggauta parlemen dibatasi. 

se . Sekali lagi pemerintah menegaskan: 

angan « diadakan amendemen ! 

Dan Sistematik penjusunan azas2 

Dn dasar memang dapat diper- 

sk 2 DI baiki. ? 

£ Dinjatakan seterusnja, bahwa Peme- 

nan ' berpendapat pula, bahwa Un- 

  

2 

  

  

Manna | agar supaja Kon- 

E stituante dapat I lekas dibentuk. 
Memang anggapan pemerintah terha- 

dap. “usul2 Paniya Bersama RIS-RI ia 

Jah, bahwa usul2 itu didjadikan pedo- 

| man bagi rentjana politik Pemerintah 

2 Lu untuk masa depan. 

20. Soal hak forum privilegiatum anggau- 
ta parlemen, jang menurut andjuran da- 

: i pihak IDPR harus diatur sehingga mi- 
| -salnja penangkapan anggauta DPR ti- 

dak boleh dilakukan ketjuali dengan se- 
idzin ketua DPR, maka soal ini hendak- 

. “aja .diperhatikan oleh pemerintah dan. 

: parlemen baru dari Negara Kesatuan. 
jatakan, bahwa pemerintah ber- 

pendapat bahwa “ penempatan ,,Azas2 

si di agan VI, Si I adalah te- 

: “ Sistematik penjusunan 2d dasar me 
25 mang” “dapat diperbaiki. Berhubung de- 

2 | waktu” tidak mengidzinkan mem- 

Tenan penetapan UUD itu, maka se 

5 gala sesuatu dapat diandjurkan dikemu- 
"5 | dian hari, apabila dibentuk Undang? Da 

| (sar jang tetap. : 
. | Rentjana UUD itu tidak lain “ialah 

— penjelenggaraan Piagam Persetudjuan, 
jaitu perubahan konstitusi - sementara 

— RIS sedemikian rupa, sehingga essentia- 

  

  

| ditambah dengan bagian2 jang baik da- 
$ Rin Konstitusi RIS termasuk didalamnja. ' 

Djika andaikata Badan Pekerdja" 

“Katp tidak menerima rentjana UUD ini, 

| sedang DPR RIS menerimanja, atau se- 
baliknja, maka Negara Kesatuan tidak 

| akan dapat dibentuk dalam"bulan ini, se 
| hingga tanah air kita akan mengalami 
- krisis negara,jang hebat, jang sama se- 

kali tidak dikehendaki oleh tiap2 orang 

— Indonesia jang mempunjai rasa tanggung 
djawab terhadap keselamatan dan kese- 

— djahteraan tanah airnja. : 

Dikatakan, bahwa pemerintah pertja 

ja, bahwa sebelum tanggal 17 Agustus 

1950 rentjana UUD ini akan diterima 

2 oleh DPR- RIS dan Badan Pekerdja 
— KNIP. ' Djika seandainja pada tg - 17 

.. Agustus 1950 rentjana itu belum dapat 
“ diterima, " oleh karena adanja — sebab2 

| “luar biasa diluar dugaan, Pemerintah, 
maka Pes ntah. akan terpaksa mengu' 

ja penetapan hari 17 Agus- 

950 itu dirubah. Dinjatakan, bah- 
$ sekali lagi pemerintah pertjaja, bah 

wa sebelum 17 Agustus 1950, segala pem 
tentang rentjana itu baik di. 

mgupun di Badan Pekerdja 

im dapat selesai. , 

| Pasal 3 ajat g tidak me-. 
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| yus bertanggung djawab kepada 

lam Aa permulaan dikatakan 31 

    

  

bersifat extra-parlementer atau 

an Umum , harus selekas- 5 

stus 3 Dibat Aa pain atas u aa #' 

“sal tsb: menetapkan, bahwa kabinet ' ka» 

parle- 

Kabinet jang bertanggung djawab itu 

'dapat bersifat - parlementer, dapat pula, 

zaken- 

kabinet, akan tetapi tidak dapat bersifat 

“didalam dan diluar negeri | kabinet presidentieel jang tidak Teng 

c telah sangat mendesak supaja pem gung djawab. i 

an Negara Kesatuan lekas2 ter- Tg 
mereka dapat menerfma rentja- AMANDEMEN PERLU ATAU 

sementara itu, meskipun mere- TIDAK 2? 

ja belum merasa puas de" Parlemen sementara RIS da- 

| lam sidangnja tertutup hari Sab- 

tu 4 tentang procedure peman- 

dangan umum jad. mengenai ren 

tjana UUD sementara Negara Ke- 

satuan telah memutuskan vuntuk 

mengurangkan djam . bitjara dari 

26 djam djadi 19 djam, Sampai 

hari itu Ik. 50 anggota jang mema 

| djukan namanja untuk berbitja- 
telah dibitjarakan | ra. Selain itu 

pula tentang soal memadjukan 
amandemen. Tentang soal ini da- 
ri kalangan parlemen didapat ke 
terangan bahwa DPR mungkin 
sekali akan mengambil keputus- 
an dengan djalan pemungutan su 
ara untuk menentukan apakah 
masih perlu untuk mengadakan , 
amandemen, mengingat mende- 
saknja waktu. 

— Penindjauan beber 

2 

7 AGUSTUS 1950. 
  

gunung berapi 
| Kepala bagian pemeriksaan g 

beri dari Djawatan Pertambangan 

lah melakukan penindjauan dari by. 

atas kegiatan gunung Krakatau dan Ser 

deh dengan mendapat benda 
AURIS. "ag 
“Tentang Krakatau dapat dinjatakan, 

bahwa erupsi dari bulan Djuli tiadame- 

njebabkan perubahan besar pada badar 

gunung tsb. sedang pusat erupsi 

nampaknja tidak berpindah: de 

pula kegiatan solfatar tidak kelih: 
dan karenanja tidak menjebabkan kek 

tiran. : 

Keadaan kawah gunung Gedeh 

rang tenang seperti djuga kegiatan 

fatar kawah Ratu dan kawah a 

digunung Tangkubanprahu tidak $ 

nguatirkan. " 

    

   

    

   

          

Et 

Sepulang dari atas Krakatau dan Ge- 
deh, setelah mendarat sebentar dilapang 
Andir, penindjauan dilandjutkan keatas 
gunung Galunggung. Penindjauan ini 

terganggu sedikit oleh udara djelek, .se- 

hingga menghalangi pemandangan. Ant. 
# 

“nah dikemukakannja 

3 Menteri Siafruddin dalam Dan 
    

2 
  

. Ada tendens2 harga barang 
baranc turun. 

Sesudah tindakan? monetair. 
Dalam djawabannja jang diberikan kepada parlemen hari Saptu jl. Menteri 

Keuangan. Mr, Sjafruddin Prawiranegara njatakan bahwa adalah suatu kesimpul- 

an jang agak tergesa2 djika dikatakan bahwa tindakan? dalam lapangan keuang 

an tidak bawa hasil2 jang diharapkan jaitu mempertinggi harga uang dan turun 

nja harga barang? 

sot dan harga barang? malahan meningkat. Anggota Moh. 

.:tetapi sebaliknja jang terdjadi jaitu harga uang tambah mero- 

Nur dalam pertanjaan 

mengena? tindakan2 pembersihan uang menjatakan bahwa hasil jang diharapkan 

tidak tertjapai. 

Kata Menteri Sjafruddin, « djanganlah 

kita harapkan tertjapainja “hasil 

waktu jang tjepat dan sempurna daripa- 

da tindakan2 monetair jang seperti per- 

hanja bertudjuan 

- dalam 

meletakkan dasar sehat bagi perkembang, 

an keuangan dan perekonomian negara 

| dan rakjat. Tertjapai atau tidaknja tudju 

an itu tergantung dari beberapa faktor 

diantaranja keamanan didalam negeri, ke 

sanggupan bekerdja dari golongan masja 

Atjeh ingin 1 djadi daerah 

LN 

negaskan, bahwa di Atjeh tidak 

melainkan ada sedikit soal politik b 

  

: jg mesti 

otonomi 
Dalam 'konperensi pers di Medan Menteri Penerangan RI Wiwoho 

pat kegelisahan politik pang 

me- 

tertentu, 

tidak- diselesaikan. Soal ini 

lah begitu berat untuk menjelesaikannje, kata Wiwoho. 

Dalam hubungan ini Menteri katal an, 

di Atjeh terdapat keinginan besar supaja 

daerah tersebut didjadikan daerah oto- 

nomi seridiri jang langsung dibawahvKe- 

menterian Dalam Negeri Negatai Kesa 

  

Background peristiwa “ 
Djampangkulon 

Diantaranja 60 korban, tewas 21 
Sekarang oleh Mobile Brigade dan Polisi Negara, dibawah pimpinan Ko- 

misaris Ating 

lam pada itu tentara memberi 

: Gerakan pembersihan Tn demiki- 

an itu diadakan atas putusan perunding 

an Gabungan Militer dan Polisi, dan dji 
ka hasilnja memuaskan mungkin akan di 
gunakan sebagai modal boot daerah2 

lain. 

Telah tiba berati GPII Sukabumi 

di Bandung jang menjatakan sedia mem 

bantu pihak jang berwadjib dalam ge- 

rakan tsb. Kabarnja perutusan itu ber- 

pendapat, bahwa karena gerombolan te- 

lah mulai menjerang maka sekarang ti- 
ba saatnja untuk menjerang kembali. 

Tentang serangan atas diri 2 orang 

CM di Djampangkulon itu terdapat 

kete ange , bahwa gerompolan memin- 

“ta supaja beberapa orang tahanan di- 

bebaskan kembali. Menurut pihak resmi, 

tuntutan itu hanja kedok belaka, sebab 

tatkala kedua orang CPM telah rebah di 

batjok, dan orang2 'CPM lainnja jang 

mendjaga tahanan itu datang menolong 

dengan meninggalkan orang2 tahanan 

tsb., ternjata bahwa orang2 tahanan itu 

tidak melarikan diri bahkan turut meno- 

long orang2 CPM jang luka2 itu. Ge- 

rombolan2 itu tak memasuki pos.  Me- 

ngenai korban2 pihak resmi menerima la 
jane Ia Undang2 'Dasar Republik Indonesia, " biak Bia dpiidakaa “dada “60 

orang, diantaranja 21 tewas, jang lainnja 

luka2. 

Tjetje Subrata dibelakang 

lajar. 
Baik instansi pemerintah sipil, mau- 

pun polisi dan tentera menerangkan, 

bahwa petundjuk2 memberikan kesimpu- 

lan bahwa Tjetje Subrata berada dibela- 

' kang lajar peristiwa ini. 

“Kalangan pemerintahan sipil berang- 

gapan, bahwa, sesuatu gerakan jang di- 

lakukan oleh beribu2 orang demikian ti- 

? dak mingkin ditiupkan oleh seseorang 

' sadja. Djadi mungkin karena keadaan so 

sial belum begitu memuaskan atau mung- 
kin pula, telah banjak anasir2 djahat 

seperti garong “dsbnja, sehingga keadaan 

subur sekali untuk dihasut, dan dengan 

mudah banjak orang“'ikut2 sadja. 

Perlu diketahui, bahwa pada tgl. 26 

“Djuli jbl, patroli Polisi jang terdiri atas 

4 orang telah melihat satu gerombolan 

jang bersendjata golok sedang berkum- 

pul disuatu- hutan dekat Tjibodas. Tat- 

kala ditanja apa maksud kumpulan itu, 

maka Polisi diserang sehingga mengun- 

durkan diri ke Djampangkulon. Ant. 

  

SOSIAL DIMASING2 KETJA- 
MATAN KEDIRI. 

Ditiap2 ketjamatan dalam Kabupaten 

Kediri dan Ngandjuk kini telah terben- 

tuk Panitya Pembantu Sosial, terdiri da 

ri orang2 terkemuka dan organisasi2 jg 

menaruh minat pada sosial, diba- 

wah pimpinan tjamat sendiri. : 

Panitya itu berkewadjiban mengada- 
kan. perbaikan sosial dalam masjarakat 

' ketjamatan dengan tidak menggantung- 

kan diri pada Pemerintah sadja, tetapi 

'dimana perlu Pemerintah akan membe- 

rikan bantuan keuangan (O). 

telah dimulai gerakan pembersihan di Djampangkulon. 

bantuan kalau ternjata sangat 

: “Sampai mana 'hasil2 Geran ini sekarang dapat Oa. 

- 

Da- 

dibutuhkan. 

, 
-.. 

RIS ADJUKAN APPEL. : 

Pemerintah Indonesia sore imi 

mengadjukan appel terhadap ke- 

» putusan Mahkamah Agung Singa- 

pura jg. menolak penjerahan Wes 

terling kpd Indonesia, demikian di 

njatakan F.R. Massey-penasehat 

Westerling-sore hari ini. Ant. 

« 

tuan nanti. Kesan ini ialah kesimpulan 

dari penindjauan dan pembitjaraan2 jang 

dilakukannja dengan berbagai kalangan, 

baik dari pemerintahan para 

anggauta Dewan Perwakilan dan orang2 

diluar kedua badan itu. 

maupun 

Kata Wiwoho, pula ada pernjataan2 

dari pembesar2 pemerintahan di-Atjeh 
mengenai hasrat itu, bahwa mereka bah 

kan bersedia melepaskan kedudukannja 

jang sekarang djika dianggap oleh kare- 

na kedudukan mereka sekarang 

Atjeh tidak akan djadi daerah otonomi: 

mereka akan siap menjokong sebesar2- 

nja siapa sadja jang kelak akan memim- 

ini 

pin daerah otonomi itu. 

Selain itu Menteri dalam keterangan- 

nja a.l. mengandjurkan, terutama pada 

c.yanisasi2 rakjat dan pemerintah NST, 

agui membeti bantuan sebesar2nja pada 

Panitia Sarimin, supaja lantjar djalar- 

nja keinginan pemerintah. Wiwoho dju- 

ga adakan pertemuan dengan wakil2 

organisasi politik, buruh, tani dan wanita 

'untuk beramah tamah. 
Dapat dikabarkan, kundjungan Men- 

teri RI ke Medan ini hanja untuk dua 

hari dan setjara informil. 

  

$ 

Sekitar pendaratan anggauta APRIS di Maluku Selatan. Gambar diatas menun- 

djukkan Kol. Kawilarang, derigan stafnja sedang sibuk mengatur siasat. 

kang mereka nampak anak buahnja melakukan pendjagaan. 

Dibela 

(Foto: Ipph.Ant). 

rakat keadaan anggaran belandja negara, 

suasana internasional, dll, Kata Menteri 

Sjafruddin tindakan dalam lapangan ke- 

uangan di Indonesia dapat disamakan de 

ngan dilakukannja suatu operasi thd se- 

orang pasien. Berhasilnja tudjuan opera- 

si tidak hanja semata2 tergantung dari 

dokternja tapi djuga dari pasiennja sen- 

diri dan djuga dari keadaan dimana pa- 

sien ada. Operasi jang dilakukan thd. 

Indonesia adalah sangat berat dan ta" 

dapat kita 'harapkan bahwa Indonesia 

akan makmur dalam waktu jang tjepat 

walaupun djuga dilakukan tindakan2 mo 

netair, 

Dinjatakan bahwa djanganlah kita ha- 

rapkan bahwa harga barang2 dan nilai 

deradjat harga2 

barang distribusi atau nilai uang dilaku- 

uang akan mentjapai 

kan tindakan2 monetair atau seperti pe- 

tjah perang dunia kedua harga barang2 

distribusi dan nilai uang sebelum dila- 

kukan tindakan2 dalam lapangan keuang 

an telah diperoleh dgn tjara2 jang sangat 

merugikan kepada sebagian terbesar dari 

rakjat. Hanja dgn mengadakan diskrimi- 

nasi jang sangat tidak adil baik diantara 

pegawai2 negeri dan kaum buruh mau- 

pun diantara golongan2 masjarakat pada 

umumnja maka pada waktu itu dapat di 

pertahankan suatu harga barang2 dan ni- 

lai uang jang ,,resmi” djauh berlainan 

dgn deradjat harga barang2 dan nilai 

uang dipasar gelap. 

Kata Menteri Sjafruddin dgn tindakan2 

monetair jg baru lalu disertai djuga dgn 

tindakan2 dilapangan -perekonomian dan 

perdagangan maka telah tertjapai suatu 

deradjat harga barang2 jang bagi barang. 

barang import berarti kenaikan 1k.3 kali 

lebih tinggi daripada sebelum tindakan2 

dilakukan. Tetapi kebaikannja ialah bhw 

perbedaan antara harga resmi dan harga 

pasar gelap boleh dikatakan hampir ti- 

dak ada lagi. Dimana2 orang2 bukan sa- 

dja jang dulu dilindungi “distribusi tapi 

rakjat umumnja dapat beli barang2 im- 

port dan barang2 dalam negeri dgn har- 

ca jang tidak atau tidak djauh berbeda 

bahkan dalam beberapa hal masih lebih 

rendah daripada harga resmi. Dikatakan 

bhw kalau kita hendak bandingkan har- 

ga barang2 sebelum dan sesudahnja dila- 

kukan tindakan2 monetair maka banding 

kanlah untuk dapat perbandingan jang 

adil dan tepat harga barang2 dalam pa- 

sar bebas (vrije markt) dan sesudah 

tindakan monetair. Segala angka me 

nundjukkan dengan tegas bahwa har- 

ga barang2 didalam pasar bebas punjai 

tenden2 turun kebawah. Djuga nilai 

uang semakin djadi kuat jakni apabila 

uang itu diambil utk ukurannja didalam 

pasar bebas seperti kata Sjafruddin ma- 

salah kemakmuran rakjat tidak perlu 

dan tidak boleh kita tjari penjelesaian- 

nja dengan berusaha mentjapai deradjat 

harga barang2 dan milat uang seperti 

sebelum perang misalnja, tapi penjele- 

saiannja masalah kemakmuran rakjat itu 

harus kita usahakan dengan mentjapai 

stabiliteer daripada harga barang2 keper 

luan hidup rakjat sehari2 atau dengan 

Sambungan lihat hal 3. 

Sispa kjai Somolangu dgn AOI nja? 

pihak dan Apris dilain pihak disekitar Kebumen, 

Mengabarkan sbb.: penindjauannja didaerah tsb. 

Pendirian Angkatan Ummat Islam. 

Sesudah proklamasi pada tg. 17/8915. 

“maka atas usaha para alim ulama didesa 

Somolangu, Kebumen, pada tg. Ik Sep- 

tember 45 telah didirikan kesatuan ang- 

katan ummat Islam dalam pimpinan kjai 

Mahfud den tudjuan (a) mempertahan- 

kan dan menegakkan kemerdekaan negu- 

ra Indonesia jang telah diumumkan, me- 

nurut djalan jang ' telah diperintahkan 

oleh Allah dan ditundjukkan oleh utus- 

annja, (b) menjempurnakan djalannja 

agama Islam dim lingkungan uminat Is- 

lam bahwa dalam sedjarah agama Islam 

tidak ada paksaan dalam menganut dan 

memeluk agama. Maka sebagai putera 

Islam, tidak ada pada karsi akan mem- 

bunuh orang jang tidak salah, karena ti- 

dak salat. 

Menurut keterangan dari bupati Pur- 

waredjo jang sebelum clash kedua men- 

djadi patih di Kebumen, bahwa A01 me 

mang tida “anakan pada par- 

“ 

Dengan adanja ketegangan antara pihak AOI dan Bat. Lemah Lanang disatu 

Antara” - jang “mengadakan 

tai Masjumi, karena menurut keterangan 

kjai Somolangu AOT bukan satu gerakan 

politiek, melainkan semata2 gerakan pa- 

sukan setempat untuk mempertahankan 

daerah bilamana ada serangan dari pihak 

2 

Siapa “Kjai Somolangu. 
Belanda. , 

Kjai Somolangu nama sebetulnja kjai 

Mahfud, usianja Ik. 45 tahun Menurut 

pengakuannja jang diterangkan kepada 

anak buahnja, dia adalah turunan dari 

kjai Lemahlanang jang mendjadi' babad 

pertama didaerah Kebumen didjaman du 

lu. Sekarang petilasan kjai Lemahlanang 

itu masih ada, berdekatan dgn desa di- 

mana tempat kedudukan markas Rn 

AOT dideka Somolangu. 

Dalam  perdjoangan menghadapi 

Belanda. 

Didalam clash pertama dgn hasilnja 

persetudjuan Renville AOI mendjadi ku- 

at, karena para kjai seluruh Kebumen 

dapat bersatu dalam pimpinannja kjai 

Mahfud. Didalam kota Kebumen telah 

mengadakan asrama sendiri bersama? de 

ngan gerakan pemuda, karena tudjuan 

AOL pada waktu itu ialah menegakkan 

Republik Indonesia. Selama clash kedua 

AOT djuga turut aktief bergerilja. Sesu- 

dah clash kedua dan pemerintah Repu: 

blik Indonesia kembali masuk Kebumen 

mereka mulai banjak membeli sendjata 

dengan uangnja sendiri jang asalnja ke- 

uangan tadi diminta dari para kjai dan 

anggauta2nja. 

Berhubung pengumuman pemerintah 

tidak diperbolehkan dgn adanja pasukan 

liar lagi, maka pada tg. 17 Mei 1950 se- 

banjak 2 kompie AOT telah diresmikan 

masuk Apris dibawah pimpinan Hadji 

Nursidik sebagai komandar dgn pangkat 

kapten. Lainnja merupakan gerombolan 

bersendjata, tidak mau masuk Apris. Da- 

ri kalangan AOT mengatakan bahwa dji- 

kalau bataljon Lemahlanang masuk Ap- 

ris maka kjai Somolangu tidak mat, me- 

ngetahuinja, bhw dlm peresmian peng- 

gabungan bataljon tsb. kjai Somolangu 

tidak mau hadlir dlm upatjara, —Ant. 

s 

& 

    

   

  

PENTJURIAN TEBU TAMBAH 
MELUAS! 

Dari Kementerian Kemakmuran 

Djakarta dinjatakan, bahwa pro- 

duksi gula selyruh Djawa pada ini 

tahun semula ditaksir sedikit Te- 

bih dari keperluan pemakai di In- 

donesia pada tahun “41. 

Akibat meluasnja pentjurian 

dapat diduga produksi akan mero- 

sot djauh dari keperluan semula. 

PRANGKO PERINGATAN. 

Dari pihak jang bersangkutan ,,Anta- 

ra” mendapat kabar bahwa guna mem- 

peringatan ulang tahun ke V prokl, ke- 

merdekaan, oleh PTT Jogjakarta “akan 

dikeluarkan perangko peringatan  de- 

ngan harga 15 sen, 25 sen dan 1 rupiah. 

Gambar dari prangko2 tsb. akan dipakai 

lambang negara dengan ' sembojannja 

Bineka Tunggal Ika. Prangko2 tsb. mu- 

lai didjual pada tg. 16-8 tetapi mulai ber 

lakunja pada tg. 17-8. 4 

Pertandingan bola 
Basket. 

Dengan mendapat perhatian 
dari banjak penonton maka , 
pada hari Sabtu tg 5-8-50 ber- 
tempat dilapangan Beskalan, te- 
lah dilangsungkan pertandingan. 
»Bola Basket” antara IPPI Ge- 
dong tengen melawan Sekolah 
Chung Hwa ke II. $ 

' Hasil pertandingan: 
Grils team : I P P 1 Gedongte- 

ngen — Chung Hua Ke2 — 
0 — 24. : 

Boys team: IPPI “Gedongte- 
gen — Chung Hwakell — 

8 — 30. 
Maksud pertandingan jatah, un 

cuk mempererat hubungan anta- 
ra peladjar2 Indonesia dan” Ti- 

onghoa. 

Siaran RRI Jogja 

SENEN 7 AGUSTUS 1950. 

17.05 Dongengan kanak2 oleh Pak 

Guru. 18.20 Njanjian bersama lagu2 

Tionghoa. Hidangan “Sin Djin”. 19.20 

Pendidikan Masjarakat. 19.30. Genderan 

malam oleh G. S. Dojomardowo. 21.16 

Tindjauan Tanah Air. 21.30 Puspasuara 

hidangan »Mustika , Warna”... - 

    
  

  

  

SBAB SOLO SOKONG JOGJA. 

Rapat SBAB Surakarta baru? ini te- 

lah mengambil keputusan  menjokong 

“resolusi SBAB Jogja jang maksudnja 

mendesak kepada pemerintah supaja 

membatalkan dan mentjabut kembali 

putusan menteri pekerdjaan umum Rep. 

Indonesia tentang reorganisasi Damri: 

mengusahakan ditjabut dan dibatalkan- - 

nja pengumunran kementerian perhubu- 

ngan RIS jang memberi kesempatan ke- 

pada pengusaha angkutan partikulir utk 

menjelenggarakan perusahaan otobis di 

Djawa dan Madura: Damri supaja digi- 

atkan kembali dgn rasionalisasi, ditam- 

bah. dan diperlengkapi alat?nja. —Ant. 

USUL PENGESAHAN UN- " 
DANG2 PEMBENTUKAN - 
DAERAH OTONOMI 

Didapat kabar, bahwa Kemen- 
terian Dalam Negeri telah me- 
madjukan usul kepada kabinet su 
paja undang2 pembentukan pro- 
pinsi, kabupaten dan kota di Dja 
wa ditetapkan berlaku mulai tg 
15 Agustus jad, sedang para Gu- 
bernur jang bersangkutan dipang 
gil datang di Jogja pada tg 14 un 
tuk menerima Ren seperlu- 
nja. 

Begitu djuga diusulkan supaja 
undang2 pembentukan daerah is 
timewa Jogjakarta akan berlaku 
pada tg 15. 

Sebagaimana diketahui pada 
waktu jang achir2 ini oleh peme- 
rintah RI digiatkan persiapan 
pembentukan propinsi2, kabupa- 
ten2 dan kota2 besar/ketjil jang 
berotonomi berdasarkan undang2 21 
nomor 22 tahun 1948. H5 

Pada tg 8 Agustus undang2 
pembentukan kota2 besar dan ke 
tjil akan diselesaikan oleh BP, 
sedang undang2 pembentukan 
propinsi dan daerah dalam ling- 
kungannja di Sumatra dan Kali- 
mantan sedang diatur, - ketjuali 

undang2 untuk Sumatra Tengah 
jang sudah selesai sebelum clash, 
kedua. — Ant, 

  

— Muhammadijah Tjab. Kla- 
ten pada hari Senen 7/8-8-1950 
akan mengadakan solaturochm 
Chalal-bichalal bertempat di yi 
mahnja R.S.H. Sierad Matndjen 

       



          tuan “Dia. 

ap jang Na 
esatuan| Mala-lah jang an 

kan ,,kesatuan” jang la- 
P3 kipun Na diberi nama . .Re- 

g RJ. jang " diran dab 

jang timbul baru: Ta- 
bukan Neg. Kesatuan R.I. jg. 

timbul sedjak 17 Agan. 

“Itulah jang bikin repot. Namanja'sa- 
1 dikatakan pula sebagai jang 

j njatanja berlainan. 

ra Kesatuan ini bukan timbul da- 

roklamasi 17 Agustus, ' tetapi dari 

$ - badju baru. Dari Negara Serikat 
E “dkobate” mendjadi Negara “Kesatuan. 

Sea Dengan djalan merobah UUD-nja. 
| merobah Presiden R.I.S., de- 

  

tudjuan DPR. RIS., jang akan mengun- 
, | dangkan Kementerian Kehakiman RIS. 

2 : Jang akan mendjalankan PM. RIS. 
| Negara Kesatuan ini tidak dibentuk . 
0 oleh RL. dan tidak dari R.I. Ri, ha- 
1 — aja. bikin | persetudjuan dgn. RIS. Pada 

Pi 119 Mei dan 20 Djuli. Dari itu RI. 

"tidak mengadjukan rentjana UUD Ne- 
gara Aan itu kepada KNP pleno. 

Jang diadjuk hanja piagam-persetu- 
djuan dgn R s tadi. Dan hanja diadju- 

kan kepada BP. KNP: Diadjukan, su- 
paja disjahkan sadja! 

Singkatnja, Pembentukan Negara Ke- 
I Satuan Nabaogbaia. & RIS, bukan soalnja 

TI I 'hanja" tinggal menurut. Sebab” 
RI. hanja "negara bagian, tak bedanja 

“dgn. NIT dan NST. “Lagi, di DPR 
1g sudah ada' wakil2 RI. Dan di 
ibinet RIS djuga kebanjakan pemim- 

JI. Selandjutnja, jang mem- 

se, 

    

   

  

    ih banjak orang2 Rlinja. 
— keterangan para ,.b: 

! pemimpin kepada Sodrono. 
: ' Sodrono pikir2. Itu memang benar. 

£ Sodrono tidak keberatan. Asal, Negara 
Kesatuan jang baru itu tidak dikatakan 

sar 'sebagai jang dimaksudkan Proklamasi 
A3 17 Agustus”, sebab senjatanja bukan. 

Pemerintah RIS minta supaja DPR ti- 

bikin 'amendemen. Tjukup menolak 

menerima sadja. “Alasannja, supa- 

    

Dia tepat 
ea Bing K3 Werdojo bilang. Kalau DPR 

— tidak boleh bikin amendemen, lebih baik 
terus diadakan pemungutan suara”sadja. 

Lebih -tjepat, dan mengurangkan wang 

| duduk para anggota DPR. 
Saja pikir2. Lebih baik diadakan re- 

'ferendum sadja., Tak usah pakai wang 
duduk. Atau, tidak pakai DPR sama- 

- sekali. “Lebih hemat lagi. 3 
Pemerintah minta zonder amende- 

sent men. Karena sudah jakin, mesti Sa di 

| terima. PN 3 
2 pikir? lagi. 

ce Ta akan diterima, 

: “z0nder amendemen ? 

bea bagaimana? - Apa lantas ara 

"bikin ,,/Negara Kesatuan?” - 
|. Biar kaum Sodrono bikin ,,Negara Ke 
1 satuan” sendiri, jang bukan hanja kelan- 

-A djutan R.LS.? 
Tapi, para pemimpin tidak berfikir 

: Ne: seumpama”, melainkan jang ,,pas- 

Jang pasti” akan “diterima, dari 

“ itu minta tjepat2, minta zonder amen- 

  

er | Seumpama, Kepai” 

. apa djuga minta 

naa
s 

   

  

«demen. 

5 Diatas tadi fikiran pemimpin jang se- 

'tudju zonder  KNP pleno dan zonder 
EP amendemen. Jang tidak setudju 'itu Tain 

28 pendapatnja. Pendapat jang jurisdis- 

Eng formil, seperti djuga Pemerintah R.I. 

— Juridis-formil, mempergunakan alasan 56 
Tg . berapa pasal dari UU pyla. 
0 Diantaranja bilang begini : 
20. DPR RIS tidak berhak Penata 

“RI sebagai negara bagian. : 
2000 BP. KNP tidak berhak taubat 

Ka. RL dan menghapuskan UUD RI. Jang 

$ "& Nak  plebisit “atau Sa KNP 

. /'Bodrono : “ pikie2. 1 Ini Naga ben 
$: Tapi jang dibitjarakan ini, djuga ts: 

kan R.I. sebagai dimaksud oleh Prokla- 
masi pt aa melainkan Ri. sestu- 

? Diatas itu semua, soalnja para pemim- 
pin jang merasa berhak. Bukan soalnja 

      

    

   
    

    

  

    

    

     
   
    
  
   
    

   
    

  

   

  

    

penak jang “penting di- 

bukan pemimpin mana jang 
Dea Sah Lan Sana 

| Jang penting hati Bodionay sesudah 
| Megars Kesatuan bentuk nanti, para 
pemimpin mau berbuat apa. | . ma- 

sih akan berlomba-lomba mentjari / Ia 

hina san Down Negara aa 

— studi Indonesia. 

juan K.M.B. Ini hanja RIS di- 

uatan UUD. RIS, dgn perse- 

Lantas, andaikata 

      

N C1 kpd: D K 
. "Kang te Wutuk pimpinan tentara “Belahita: di Indonesia pada tg. 26 Djulte - 

1950 dibubarkan. Pada waktu penjerahan kedaulatan pada tg. 27 Desember 

et di Indonesia kira? ada 80.000 tentara KI. dan kira? 65. 000 tentara Knil. 

Sedjak penjerahan kedaulatan 

la 67,000 tentara KL bertolak dari In 

— #donesia, baik untuk dipulangkan ke 

. Nederland, 4 maupun untuk penempatan- 

. nja kembali. Dari tentara KNII 26.000 

orang telah dimasukkan kedalam Apris, 

18.750 orang telah didemobilisir di In- 

| donesia, dan: 'sedjumlah 3250 orang telah 

berangkat ke Nederland.- 
“Mulai tg. 26 Djuli 1950 pasukan2 jg 

“1 Hargai dibawah komando pembubaran 

. berdjumlah 13.000 orang bekas KL jang 
| an ke Nederland dan 

'bekas Knil, — diantaranja 

n diangkut ke Nederland 
| lagi akan didera 

  

   
Tentang tertjapainja Gasa di 

| antara pihak RIS dan Belanda menge- 
nai daerah2 tempat pemusatan tentara 
jang ada dibawah komando Belanda dan 

tentang sjarat2 pemberian bantuan mili- 

ter dan tehnis jang akan diberikan oleh 

(pihak tentara Belanda kepada RIS. Dju- 

ga dimuat didalam laporan itu tentang 

persetudjuan diantara “RIS dan Belanda 

mengenai petundjuk2 bersama didalam 

| mendjalankan reorganisasi Knil dan pa- 

1 | sukan2 darat lain jang telah dibentuk 

'oleh pemerintah Belanda di Indonesia 

“dan mengenai penjerahan alat2 militer 

Belanda, materialnja dan djawatan2nja. 
Kesulitan2 itu telah dibereskan dida- 

lam persetudjuan jang tertjapai diantara 

pemerintah RIS dan Belanda pada. tg. 

15 Djuli 1950, dan ditanda-tangani oleh 
“PM. Hatta dan Komisaris Agung Be- 

Janda di Indonesia. Demikian laporan 

Unci kepada D.K. 

HARI PROKLAMASI DI 
BANDUNG. 

Panitia Peringatan 5 tahun pro 
klamasi kemerdekaan Indonesia di' 
Bandung jang diketuai oleh Sanu 
si Hardjadinata, Residen Priang 
an, telah menjusun rentjananja, 
antara lain2 mengallakan pawai 
obor, parade dan pertundjukan 
sendjata keliling kota, mendirikan 

. tugu peringatan, mengibarkan ben 
dera selama tiga hari dll. 

Dari berbagai kalangan di- 
inginkan supaja padahari  peri- 

. ngatan itu diadjukan tuntutan ke 
pada pemerintah supaja orang2 
hukuman dan tahanan jang betul 

| sudah berdjasa dim. memperdju 
angkan kemerdekaan dibebaskan. 

Dari kalangan buruh diadjukan 
andjuran2 supaja pada hari itu ti 
dak sadja dibangunkan tugu pe- 
ringatan, tapi djuga mengadakan 

. usaha2 untuk kepentingan rakjat 
- banjak, misalnja gedung pertergu 

an rakjat, bibliotheek untuk rak- 
jat dan lain2. 

Panitia Peringatan 17 Agustus 
di Bandung dibentuk lepas dari 
pada soal2 sekitar akan terben- 
tuknja Negara Kesatuan dan me 
lulu hanja untuk memperingati 5 
tahun proklamasi kemerdekaan. 

Ant. 

ABIKUSNO KE INDONESIA 
TIMUR. 

Dari kalangan PSII didapat ka 

| bar, bahwa Abikusno Tjokrosu- 

joso, ketua Dewan Partai PSII 

pada kemarin berniat terbang ke 

Indonesia 

“tuk mengadakan penindjauan 

kena keadaan tjabang2 PSII 

disana. Selain itu djuga untuk 

menghadiri kongres wilajah PSsII 

daerah Indonesia Timur jang 

akan diadakan pada tanggal 13/8 

jad di Gorontalo. 

' Dalam kongres tsb. a.l. akan 

mendjadi atjara maa soal eko 

nomi rakjat. , 
meki 

60 ) DJUTA BUAT RENTJANA 
KEMAKMURAN. 

Dari kalangan pemerintah RI. 

. Antara” mendapat kabar, bhw. 

bernerintah R.I. buat tahun ini te 

lah menjediakan begroting seba- 

“njak 60 djuta rupiah guna rentja 
'na kemakmuran. Selain dari pada 

“itu Lelah disediakan pula begro- 

ting sebanjak 10 djuta rupiah gu 

na “kredit bagi membantu kopera 

si rakjat. 
' Lebih landjut dapat dikabar- 

“kan, bahwa untuk memudahkan 

memberi pindjaman kepada rak- 

jat disediakan djuga fonds-tang- 2 

gungan. Ant. . 

  

— Didapat kabar, bahwa SPMA 

(Sekolah Pertanian Menengah ba 

gian Atas) jang semendjak Ma- 

lang berada kembali dibawah ke 

| kuasaan Belanda ditutup, pada 

| permulaan bulan September jad 

Bana ran kembali. 

sudah " 2 

Timur. Maksudnja un- 

  ma aa 

"BANGKALAN UDARA AMERI- 
KA DI TAIWAN. 

. Bagian penting dari pesawat2 
Te Amerika jang berpangkalan 
di Okinawa telah dipindah di Ta 

“iwan dan telah mendirikan pang 
kalannja di Hingtso, 30 kim. barat 

daja Taepeh. 
Ini adalah langkah pertama se 

suai dengan putusan jg. telah di 
adakan antara  djenderal Mac 
Arthur dan Chiang Kai Shek se-- 
lama  kundjungannja di Taiwan 
baru2 ini. Dikatakan pula bah 
wa lebih banjak bantuan militer 
Amerika akan didatangkan di Ta 
iwan dan bhw. komandan angkat 
an udara Amerika ke 13, djende 
ral Turner, telah tiba di Formosa 
dan berunding untuk mendirikan 
markas besarnja. (Ant. AFP). 

' SUMBER2 URANIUM 

   

DIDA- 
ERAH PENDUDUKAN SOVJET 

(0. DI DJERMAN. 
Seorang pedagang Djerman jg. 

datang dari daerah pendudukan 

“p ati Djuw'at bahwa orang2 
Sovjet telah mulai dengan menger 
djakan ,sumber2 uranium 
kaja dan intensif” jang letaknja 
sbanja 18 mil dari daerah pen- 
dudukan Amerika di Djerman”. 

Dikatakan bahwa 2000 peker- 
dja kini telah dikerahkan dalam 
projek di Thuringia, sedangkan 

2000 pekerdja lainnja akan sege- 
@ dipekerdjakan dalam projek 

Markas besar dari projek2 

  

—- Tentara Amerika akan memang 
gil 62.000 orang tjadangan sela- 
ma bulan September dan Oktober 
dengan atau dengan tidak disetu- 
djui oleh orang2 itu, untuk mela- 
kukan kuadjibannja selama 21 bu 
lan. Mereka jang akan dipanggil 
itu berusia diantara 19 dan 25 th. 

  

  

“ 

Salah satu dari 2 buah makam jang berbentuk kapal sebagai tugu 

dipantai Banjuwangi. 

  

peringatan 

Foto: (IPPHOS-ANETA). 

  

PM Pandit Nehru : 
  

Rentjana Pasal 4 Truman 
tak berguna 

India tidak naa netral ! 
Pandit Nehru dalam parlem en India katakan bahwa peme- 

rintah India ingin tetap pertahankan kebebasan sepenuhnja dalam 
tindakannja terhadap soal Korea. 

Mendjawab kritik2 terhadap sikap India jang telah diambil 
di Lake Succes, dikatakannja bahwa ,,Kita tak pernah dan tak 
akan pernah netral. Netral berarti tak berbuat apa2 dan kita tak 

menghendaki mengikatkan diri kita pada sesuatu, tidak sekalipun 
pada kenetralan”. 

Ditambahkannja ,,adalah lebih 
mungkin akan terdjadi dari pada 
diduga .,bahwa India pada suatu. 
ketika dihari kemudian boleh dja 
di akan memihak salah satu dari 
dua golongan (pihak Sovjet atau 
Amerika Red.) itu berkenaan de 
ngan soal Korea. 

Beberapa kritik2 dalam parle- 
men mengandjurkan supaja peme 

rintah bersikap netral sepenuh- 
nja, sedang kritik2 lainnja bah- 
wa India tak melakukan politik 
,angkat tangan” jang djelas ter- 
hadap soal Korea, sedjak petjah 
perang di Korea. 

Hilang artinja. 
UP kabarkan bahwa  Nehru 

mengatakan, rentjana 
Truman untuk memberi bantuan 

uang kepada daerah2 jang terbe 

lakang di dunia telah demikian 

banjak dikurangi, hingga hampir 
tak ada gunanja. 

Rentjana pasal 4 presiden Tru 

man telah dikurangi demikian ba 

njaknja, hingga tiada mempunjai 

arti jang besar lagi, kata Nehru 

dalam parlemen. 
Nehru katakan bahwa: peme- 

rintah Indip setudju dengan kri- 

tik2 duta besar India di Amerika 

mengenai politik LN Amerika ter . 

hadap Formosa, demikian Ant. 

AFP dari New Delhi. 

Belakangan diwartakan bahwa 

' parlemen India telah terima baik 

mosi Nehru untuk setudjui politik 

India terhadap seal Korea. ",Po- 

litik kita ialah kemerdekaan un- 

tuk bertindak, kata Nehru, pada 

satu ketika India akan menentu- 

kan jang djadi kepentingannja ia 

lah kepentingan perdamaian du- 

nia 
Bukanlah djadi soal bahwa sa 

ja meninggalkan politik netral. 

Saja tidak pernah punja politik 

netral”. Demikian Nehru. 
Ant-Rtr. 

  

La AMERIKA 
DI INDO CHINA. 

Ho Chi Minh, pemimpin dari g€ 

rakan, nasionalis Viebminh, dalam 

pasal 4 

  

sebuah interview jang dimuat oleh 

harian kommunis ,,Co Soir” me 

ngatakan bahwa penarikan mun- 
dur pasukan2 Perantjis dari Indo- 
China adalah sjarat mutlak untuk 
memulai sesuatu perundingan. 

Tentang intervensi Amerika dim: 

Masalah? ” Vietnam "jg. terang2an 
itu, Ho Chi Minh mengatakan, 
bhw. tjampur-tangan itu adalah 
anti-demokrasi, tidak sesuai dgn. 
djiwa Amerika, dan achirnja ten- 
tu akan mengalami nasib jang sa- 

“ma sebagai di Tiongkok, demikian 
Ant. Reut. dari Paris. 

— Sovjet Rusia pada hari Djum' 
at mengusulkan supaja Perserikat 
an Bangsa2 memerintahkan pena- 
rikan mundur dengan segera da 
ri. semua pasukan2 asing dari Ko 
rea. 

2 dari Djerman mengatakan 

jang 

1 Ba di Liebenstein. Ant UP. 

cus 

Babak bar sob" perang 
un Korea 

Pertahanan Amerika didobrak ! 

Komunike markas besar Korea 

dio Pyongyang mengatakan bhw tentara rakjat telah mendobrak 
Utara jang disiarkan oleh ra- 

garis pertahanan Amerika di semua medan pertempuran dan teris 

bergerak madju. 

Tentara rakjat di daerah Kum- 

chon mengadakan operasi jg. erat 
bersama2 “dgn satuan2 angkatan 
udara dibantu dgn, satuan2 “tank? 
dan arteleri. Mereka telah menga: 
dakan pembersihan terhadap pa 
sukan2 Amerika dan Syngman 
Rhee di daerah tsb. Mereka telah 

menduduki Kumchon seluruhnja, 
jang merupakan benteng pen- 
ting dalam garis pertahanan Tae 
gu. 

Dalam pertempuran tsb. tentara 
rakjat telah menimbulkan banjak 
kekalahan thd. ibu pasukan2 ber 
lapis badja musuh dan slapat me 
rampas banjak alat2 perang dan 
menawan banjak serdadu musuh. 

Satuan2 tentara rakjatpun te- 
lah menduduki Hyopchon dan da 
erah sekitarnja di prop. Kyong- 
sang sebelah selatan. Dalam per- 
tempuran itu tentara rakjat ba- 
njak menewaskan dan menawan. 
musuh dan merampas banjak 
alat2 perang Ken ngdan Ant. .UP 
dari Tokio. 

t 
ah 

AMERIKA MUNDUR LAGI. 

Pertempuran untuk merebut 
Tagdgu telah mulai. Pasukan,Ame 
rika jang telah mengundurkan di 

“ri ke sebelah timur sungai Nak- 
tong, telah menghantjurkan djem 
batan2 jg penghabisan di sungai 
tersebut. 

Sedikit ke sebelah barat daja 
Taegu arteleri utara telah memu 
tahkan pelurunja thd. djalan be 
sar sepandjang sebelah timur su 
ngai Naktong, sedikit dibawah 
tikungan sungai disekitar Song- 
jongdong hampir sama tinggi le- 
taknja dengan Tuksongdong. Dja 
lan ke Taegu dari Kochang me- 
lalui Tuksongdong. 

Pasukan2 utara jang bergerak 
dari Kochang dan kini berada di 
sebelah barat tepi sungai Nak- 
tong kabarnja dari divisi ke 4,5 
dan 18. 

Pertempuran 
akan terdjadi. 

Pertempuran besar di daerah 
paling sebelah selatan di medar 
pertempuran sebelah barat sewa! 
tu2 diduga akan terdjadi, karena 
Utara sedang mengumpulkan ke 
kuatannja dengan perlengkapan2 
tjadangannja untuk mengadakan 
usaha besar mengusir pasukan2 
P. B. B. keluar dari Korea. 

Utara terus menerus mengum- 
pulkan dan memperkuat pasukan- 
pasukannja di medan , pertempu- 
ran selatan, dimana dastaksir Uta- 
ra mempunjai kekuatan Ik. 3 di- 
visi. (Ant, APP.) 

Menjeberang Sungai 
Naktong. 

sengit 

Komunike tentara ke 8 djam 
09.50 Gmt. hari Minggu menjata 
kan, bahwa pesawat2 Korea Uta 
ra telah menjerang bangunan2 P. 
B.B. di Masan dan disektor jang 
diduduki Korea Selatan dari tg. 
4 hingga 5 Augustus. Pada Ming- 
gu kemarin sore, kata komunike 
itu, pasukan2 Utara menjebrang! 

Sungai Naktong disebelah timur 
dan tenggara Sangju - barat laut 

  

Berbalik dan berpihakloh 
L00. kpd rakjat! 
Andjuran bekas opsir2 Kuomintang 

Siaran radio jang mengandjurkan - kepada para opsir dan pradjurit 

mintang di Taiwan supaja berbalik dan berpihak pada rakjat Tiongkok, 

Kuo- 

telah 

diadakan oleh 4 bekas opsir tinggi Kuomintang di Peking. 

Andjuran itu dikemukakan oleh let. 

djend. Chang Pai kepala opsir dalam pe 

rang mechanik dari bekas staff akademi 
Kuomintang, atas namanja sendiri dan | 

djendral major Kan Yi, kepala staff dari 

' bekas markas besar pelatih tentara Kuot 

mintang di Taiwan, djen. major Chang 

Cheng Fei dari bekas korps latihan pu- 

sat Kuomintang, dan djend. Ming Shih 

Chi, kepala operasi dari bekas markas2 

satuan2 mechanik tentara Kuomintang. 

RRT. hendak bentuk angkatan 

laut dan udara jang kuat. 

Dalam andjuran itu dikatakan bahwa 

tentara kemerdekaan rakjat Tiongkok se 

dang mengadakan persediaan2 sepenuh- 

nja untuk membebaskan Taiwan  de- 
ngan membentuk angkatan laut dan uda- 

ra jang kuat, dan selandjutnja memper- 

kuat tentara daratnja. 
Y 

-D 

Kaum imperialis Amerika dan Chiang 

Kai Shek sekali2 tak akan sanggup meng 

hentikan madjunja tentara kemerdekaan 

rakjat Tiongkok, kata let. djend. Chang 

Pei. 

ada di Taiwan diandjurkan supaja ber- 

balik dan memihak rakjat. Rakjat akan 

memberi ampun kesalahan2mu diwaktu 

Dari itu tentara Kuomintang jang 

jang lampau dan akan menerimanja de- 

ngan gembira, kata Chang Pei. 

Chiang akan lari dengan memba- 

wa emas dan perak-nja. 

Kemudian Chang Pei menjatakan pe- 

tingatannja bahwa, bila waktunja telah 

tiba untuk ' membebaskan Taiwan, 

Chiang Kai Shek akan menendang eng- 

kau dan ia melarikan diri lagi dengan 

membawa emas. serta perak-nja ke luar 

negeri, demikian Ant. NCNA dari Pe- 

king. 

& 

ka - 

Taegu. Selain itu dikabarkan pu- 
la Utara memusatkan pasukan2. 
nja di daerah Sangju. (Ant. U.P.) 

“LEBIH 1.200 BOM DIDJATU H- 
KAN DI KONAN. 

Oleh Amerika, 

Let djen George E. Stratemyer, 
komandan angkatan udara Ame- 

rika di Timur Djauh katakan 
sbahwa 3 pengeboman B 29 Ame- 
rika telah mengadakan serangan 
berturut2 selama 5 harisasas Kos 
nan, telah merusak pusat pabrik2 
bahan2 kimia terbesar di Timur 
Djauh. 

Pembikinan mesiu, bahan? pe- 
ledak dan bahan2 Tainnja .”jang 
penting untuk perang di Korea 
oleh pabrik2 jang ada di Konan 
kini telah dihentikan, kata Stra- 

temeyer dalam pengumumannja. 
Pengboman2, B 29 itu dari Dje 

pang dan Okinawa telah. mendja 

tuhkan lebih 1.200 bom dalam 
serangannja. (Ant UP). 

UNDANG2 PENJERAHAN KE- 
KUASAAN RADJA BELGIA 

DITERIMA. 

Panitya Istimewa dari Parle- 

men Belgia telah menerima baik 

undang2 penjerahan kekuasaan 

Radja Leopold kepada Putera 

Mahkota Prins Baudouin sebagai 

langkah pertama kearah turun- 

tachta Leopold, dengan suara 20 

lawan 2. 

Undang2 tsb. menurut rentjana 

akan diadjukan dalam Parlemen 

pada hari Djum'at jl akan. te- 

tapi sidang ditunda hingga ming 

gu kemarin karena terdjadi per- 

petjahan dalam Partai Katholik. 

  

Sambungan dari hal 2 
perkataan lain stabiliteit pada uang kita, 

Meskipun rupiah sekarang -andai kata 

hanja punjai nilai 1/10 daripada rupiah 

sebelum perang tapi apabila harga ini 

dapat terus dipertahankan dan upah dan 

keperluan kaum buruh dapat disesuai- £ 

kan dengan nilai jang baru itu bagi me- — 

keperluan jang 

pertama 

reka dapat memenuhi 

penting2 maka langkah jang 

akan tertjapainja deradjat hidup jang 

lebih tinggi telah dilakukan. Langkah 

kedua ialah menghasilkan barang2 jang 

lebih banjak dan berdjenis2 hingga ber- 

angsur2 bisa turun dan meskipun djum 

lah upah tidak dinaikkan tapi tenaga 

membeli (koopkracht) djadi lebih .ting 

gi, 

Atas pertanjaan anggota Hadiwibowo, 

Menteri Sjafruddin njatakan bahwa kini 

belam waktunja untak tetapkan nilai ru 

piah Indonesia terhadap salah satu blok 

keuangan luar negeri. Dinjatakan bahwa 

penetapan nilai mata uang itu tergantung 

pada beberapa sjarat dalam dan luar 

negeri. Kedudukan alat penukar ini di- 

dalam maupun luar negeri belum lagi 

tetap oleh karena keadgan belum lagi 

dapat dikatakan tenteram dan aman. 

Gelagat peperangan nampak benar pada 

masa ini dari laporan2 luar negeri nega- 

ra2 luar djuga tjari djalan utk menstabi- 

lisasi kedudukan alat penukar mereka. 

Dinjatakan bahwa dengan keadaan inter 

nasional seperti jg ada sekarang ini ma 

ka belum waktunja untuk mendapatkan 
satu dasar untuk djadi faktor tetap dlm 
perhitungan penetapan nilai antara rupi 
ah Indonesia dan uang luar negeri, Kata 
Menteri Sjfruddin pada waktu penjerah «6 
an kedaulatan keadaan keuangan daw per 
ckonomian negara sangat buruh (a) me 

nanggung hutang bermilliard2 (b) “lw 
produksi tak djalan (c) nilai aang jan 
sesungguhnja sangat rendah (d) keadaan 

djauh dari tenteram dan aman (e) kekk 
rangan 'betaling2 balans berdjumlah Ik, 
500 djuta rupiah (() kekurangan angga- 
ran belandja jang besar, Dengan keadaan 
demikian itu maka pemerintah dengan 
segera ambil tindakan? untuk menstabi- 
lisasi milia rupiah Indonesia artinja nfe 
nambah. tenaga pembeli rupiah Indo- 
nesia. Tjara menstabilisaf itu lebih baik 3 
daripada Maan nilai dlm keadaan 
ig buruk ini, Dinjatakan bahwa dengan 
angka2 jang ada maka benjata 
pembeli rupiah Indonesia makin lama 
makin naik dan niat pemerintah akan 
berhasil “baik. Ditambahkan bahwa se 
sungguhmja nilai rupiah Indonesia thd, 
negeri luar sudah ada dan utk adakan 
hubungan luar negeri liwati Ned. gul. 
dens den perbandingan 11 ditambah 
dengan hangk sertifikat, Dengikian Men- 
teri Siafruddim. 

tenaga 
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“KEekih untuk SM, oo fat 

: TN pan Sa Ne an tah pns 

Menurut laporan UNCI perperintjian Tapa 0 SME tanaka KA f2, — 

KNIL sbb.: 1 SIR. (Djwki) ... f L— 

Ba Apit ON RR 26.009 | Fekih dan Agoid oo 2.— 
didemobilisir di Indonesia ......... TAPAK NT BE PAKAN GG. inai adikan 1138 
berangkat ke Holland... 3.350 Basis Masjarakat Islam ......... | 123 

akan pulang Bo Hollandeo MOS 17.000 Eta Ou an KA nan bah f Gr 

akan didemobilisir “di Indonesia 12.000 20 "3 Bateobal 1 0nd ank ama f0 

2 1 Bana lan Una 13.50 

Totaal 

Djumlahnja klop betul, sebab djumlah 

KNIL katanja memang 65.000 orang. Dja 

.di 

rapa diantara 18.50 jang didemobilisir 

itu jang sudah betul2 non-actief? 

: berapa jang masih actief dengan sendja 

tanja dibeberapa daerah Indonesia? 

| lum didemobilisir!! -Dan sendjata 

ag Turu lari!! 

cob ,Malik ketubruk mobil Amerika. 

napa 
  

MAKANAN DJIWA. 

  

  0 £ 

DI. lagi kitab keigamaan. 

Penerbit Toko buku SIARAN” 

Djl. Ngabean 43 Jogja. 128 

65.000 

klop.     
  

  Tinggal :jari keterangan sekarang, be- 

BARU TRIMA .... 

Dan 

njanjian mungil: 

RANGKAIAN MELATI” 
Kan ntenurut kabar ada jang lari sebe 1 

ada 

, main di RADIO! 
Itu kira2 urusan UNCI, apa bukan? 

4 Toko Buku MERCUUR, Tugu kidul 57. 
2 ye 

Malnia tocil Rusia dak PBB Ja HIEN HOO SING, Gg. Lor Pasar 17, 

MENARA, Tugu Kidul 19, Jogja. 

Persediaan serie2 baharu dari itu buku 

muat lagu2 krontjong & langgam Indo- 

nesia baru, populair, digemarkan, sering 

  

Ketubruknja dari belakang. 2 

Eh, ini perang dingin apa main bela- Ea 
kang? PEMBERITAHUAN. 

BERABP. Berhubung dengan beberapa 
hal, maka pembukaan Badan 

  

  

» Penerbit dan Perusahaan bu- 

: ku Jajasan  PEMBANGU- 
NAN di Solo jang direntjana- 
kan pada tgi. 11/VIII-50 di- 
tunda hingga tggl. 19 VIII- 50. 

91-8 

  

“ 

.IMAIN 2 kali, diam 7 dan 9 SEGALA UMUR. 

BE EN AR TU BR IS AIA ASEP LE BEDA 

ALAMAT BARU: . 

Pantya Pasar Malam 

KIENANG2I-AN 
Lapangan Merdeka Selatan Djakarta 

Tilpun 481 Gambir, 

Pacific/302. 

B.. 

LUXOR" 
Ini malam dan berikutnia : 

| “DESERT VICTORY” 
Documentasi film dari pertempuran? besar di Afrika Utara antara 

Gen, Montgomery dan Gen. Rommel. 

Bahasa penghantar: KUO YU. 

87-8 

Baru terima : 
Bermatjam-matjam : Kertas, alat2 kantor sekolah. 

Tinta tjetak : dalam dan luar negeri. 

Didjual party—Besar—Ketjil. 

Harga memuaskan. 

Djuga menerima mainan anak-anak dan keradjinan. 

, 
Menunggu dengan hormat. 

Perusahaan dagang: ZAINAL. 

Lodji ketjil Wetan no. 14. Telf. no. 406. Jogja. 

93-8 , 

  91-8. 

  

    

  

» 

PEMUDA SEHAT 
RAKJAT KUAT 

E 

ea Rel ON 

    

BB. 503— 220 — B. 

  

Malam penghabisan. 

Djam: 5-9. 17 th. keatas. 

MARIA MONTEZ — JON: HALL 

SABU. ea 

Dalam: Film berwarna. 

1001 Malam 
(Arabian Nights) 

Sungguh menarik Maria Montez sbg. 

penari dalam tjeritera 1001 malam: 

menjusul: .i.i.. 3   
Bud Abbot — Lou Costello pemain 

jang tek asing lagi bagi para penonton. 

Sekarang mereka muntjul sbg. Cowboy 

dalam : 

ABBOT2AN COWBOY 
(Ride 'Em Cowboy) 

Mulai tg. 8 Agustus. utk. segala umur. 

  

SI 
Ini malam dan berikutnja. 

79. 17 Djam: 5—i th. keatas. 

Film Malaya jg terbesar. 

NOOR ASMARA 
Dg. KASMA BOOTY—ROOMAI NOR 

telah menolong 

jang tjantik dari 

Seorang guru jang 

adik seorang gadis 

bahaja maut. Pernjataan terima kasih 

menimbulkan tjinta kasih. Orang tua 

sering ta” mengerti isi hati gadisnja. 

Pertunangan. terpaksa terdjadi dengan 

seorang pemuda jang keluaran Fropa. 

Orang tua tetap orang tua jang suka 

melihat menantu jang mentereng. Te- 

tapi achirnja sang Guru setia 

dapat 

bagaimana orang tua harus memilih- 

tetap 

membuktikan, menantu jang 

jang 

80-58 

Ta ketinggalan njanjian2 

SAKSIKANLAH ! 

nja. 

merdu. 

Ini malam dan berikutnja 

RX: Djam. 5 —7 — 9. 

: .UTUSAN RAHASIA" 
»CONSIDENTIAL AGENT” 

/ 
- sii Pa K . 

4 P Charles Boyer, sebagai utusan terpertjaja melawan spion2 

  

facist, perdjoangan antara hidup dan mati. 

KOMENTAR TERSERAH SAUDARA-SAUDARA. 

  

TERIMA KASIH 

Kami aturkan kepada saudara2 jang datang menghormat 

dan / atau memberi sokongan berupa : tenaga, barang, karangaii 

bunga d.l.., waktu pemindahan djenazah2 anak2 kami 

Kapten Soedarmanto al. Setiawan (anggota Pesindo) 

dan Letnan Roewija (Mahasiswa Tabib-Tinggi), 

dari Klaten ke Taman-Bahagia Semaki. 

Mudah2an arwahnja - diterima Tuhan. 

Kelwarcgar Ll. 

2. Joedasoerasa. Kantor Keu- 
angan Solo. 83-8.1 

Soedarminta Tamansiwa. 

Jogjakarta, 4-8-1950: 

  

  

  

  

  

  
Pengumuman 

SIKAP S. B. G. Pg. MODJOAGUNG “ TERHADAP KON- 

GRES S. B. G. DI SURABAJA. 

Mengingat, bahwa Kongres S. B. G. jang dilangsungkan 

di Surabaja sengadja TIDAK mengundang P. B. asli di 

Solo. 
bahwa Kongres tersebut TIDAK mengakui hatsil2 Kongres 

ke IV, jang langsung di Solo pada bulan November 1948, 

sebagai Kongres perkawinan antara S” B. G. Danuhusodo 

dengan S. B. G. Setiadjid. 
Menimbang, bahwa kita hanja menghendaki SATU 

FRONT BURUH GULA jang kuat diatas dasar perkawi- 

nan P. B. - Aseli di Solo dan P. B. - Darurat di Jogja- 

karta, bahwa Kongres di Surabaja TIDAK mentjermin- 

kan dasar tersebut, maka 

Memutuskan, S. B.G. Pg. Modjoagung (Surabaja) ber- 

sama 2 dengan S. B. G. Djombang / Tjeweng / Tjukir / 

Gempolkerep / Krian / Watutulis / Krembung / Tulangan / 

£ dan Tanggulangin TIDAK mendatangi Kongres selama da- 

|. sar2 pendirian tersebut tidak / belum dipenuhi. 

Harap Umum mengetahui adanja. 
Modjoagung, 3 Agustus 1950. 

Mengetahui : Ketua S. B. G. Tjabang Pg. Mo- 

Ketua Komisariaat S.B.G. djoagung. 
Daerah Karesidenan S. B. G. $ 
Daerah Karesidenan Surabaja, 

HARJONO. SUlOTe. 
Lg 80-8. 
  

  

   

    

|SURAT PUDJIAN. Kami: Ngoi Tik San, sakit Rematik dan batuk kering | 

Iselama 15 th, sedang isteri kami kalau buang kotoran tidak tetap dan keluar 

darah putih (pik tay) selama 3 th. Sudah berobat kemana2, tapi sia2. Kemu- 

ian sinse Min Kho jang dapat menjembuhkan dalam waktu 60 hari. Dan seka- | 

Wrang isteri kami mengandung 5 bulan. Hal ini menambah kejakinan kami, 

bahwa sinse Min Kho dapat menjembuhkan segala penjakit dalam waktu jang 

|pendek. Ta tinggal dipenginapan HARTA” kamar 5, Gandekan 20, Dk, dan 

menerima panggilan. Jang berobat: NGOI TIK SAN.   
  

  

Bisa mendapat di toko Buku2 

Djika tidak, pesen kepada 

330 hel. harga f. 15.— 
89-5. 

BARU TERBIT: 
E. St. HARAHAP 

Kamus Indonesia Ketjik 
di seluruh INDONESIA 

G. KOLFF & Co Bandung. 

Ongkos kirim f. 0.75. 

P.LR.I. menerima PENDAFTARAN 

Murid2 JG. LULUS UDJIAN PENGHABISAN S.M.U.P. 

Untuk : SMA. AJB kl. I di djalan PAKEM No.2. 

SMA. Pendidikan di SKP Lempujangwangi. 

SMA. A kl. II & III, SMA. Bkl. II masih ada tempat. 

: KURSUS SGA terima murid: GURU2 dari SGB atau 

sederadjat. 

Waktu : Setiap sore djam 2.30 — 6. 88-8. 

  

  

a f 2.50 guna 

“UNDIAN UANG 
terbagi atas 150.000 surat undian & f 10.— jang bernomor 10.001 sampai dengan 

160.000 dan selembar surat undian terbagi lagi atas surat2 undian seperempat 

PENGURUS JAJASAN 

.DANA BANTUAN (B.L.F.) DI DJAKARTA" 
  

1 hadiah dari 

rb
 

Kg
 

D
X
 

ma
 

A
I
 

9 ng
 

&
 « 

On au 
600 
/- 

Djumlah 1500 hadiah   

” 

jaitu: 

f 100.000.— f 100.000.— 

50.000.-—— .. 100.000.— 

25.000.— ... 50.000.— 

10.000.— .. 50.000.— 

5.000.— .. 75.000.— 

1.000.— ,, : 55.000.-— 

500.— ,, 110.000.— 

250.— .. 150.000.— 

100.— ., 60.000.— 

f 150.000.— 

Djumlah hadiah2 besarnja f 750.000.— 

  
  

surat2 undian dapat diperoleh: 

uang jang sah: 

penuh harus dibubuhi f 1.— 

dipertjepat oleh Menteri Sosial. 

kam menurut perimbangan.   
—uauna   

ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Noordwijk 25 (di Djakarta-kota 

diadakan pendjualan), Bandung, Makassar, "Medan, Mensdo, Padang, Palem- 

bang, Semarang, Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirehon, 

DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pofffianak. 

2. Setjara pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 10 surat undian 

Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari 

MULAI PENDJUALAN PADA 6 S4PTEMBER 1950. 

1. pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, pembajaran contant dengan 

tidak 

buat seorang atau se-alamat, hanja dgn pengiriman poswesel kpd. Escompto- 

bang N.V. Djakarta, (Posttrommel 58), Bandung, Makassar, Medan, Padang, 

Palembang, Semarang, Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 

satu surat undian 

guna bea administrasi dan pengiriman, 

Djika djumlah surat? undian jang disediakan untuk dikirim ditutup semua, 

maka poswesel jang diterima sesudah itu dianggap untuk undian jang beri- 

kutnja, ketjuali djika sipengirim memadjukan permintaan lain, 

PENARIKAN DI DJAKARTA PADA 29 DAN 30 SEPT. 1950 

dihadapan Kantor Notaris Mr. N.A.M. yan Altena, ketjuali djika tanggal ini 

Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan dikurang- 

  
Undian Barang2 Negara 

jang ke - Il. 

Surat2 Undian Barang2 Negara jang ke II mulai hari ini 

dapat dibeli dengan harga f 7,50 tiap2 helai di Jogjakarta kpd.: 

1. Babah Gemuk — Patjiman 
2. Toko BARU — Patjinan 14 
3. Toko MEDAN — Malioboro 

4. Toko POERI — Malioboro 

5. Firma HARAPAN — Tugu Kidul 
6. Toko 17 — Djetis 

Tugu Kidul 123 

8. Toko BIPER Tugu Kidul 121 

9. YAP GOEN AN Patjinan 99. 

Penarikan pada tanggal 11 dan 12 SEPTEMBER 1950. 

Keterangan lebih landjut batjalah advertensi2 jang telah dimuat 
dalam surat2 kabar. | 5 

Pengiriman luar kota dapat dilakukan sesudah menerima 
uang f 7.50 dan f 1.— portc untuk tiap2 helainja. 

7. Arena 

  

  

  32.8 

BANKING and TRADING CORP. Ltd. 

8-18 Jogjakarta 
Irak-Jogja. Telp. 555. 

Panitya Penerbitan Buku ta “ 

Sedjarah 5 tahun 
Angkatan Perang. : 

DITJARI: 
Panitya Penerbitan Buku Sedjarah 5 tahun Angkatan Perang 

membutuhkan bahan2 untuk Buku Peringatan. : 

Bahan2 tadi berupa : gambar2, kronik ketenteraan, peristi- 

wa2 jang penting, segala penerbitan th: 1945 dan buku2 Peringa- 

tan Angkatan Perang, biographie2 dan hal2 jang mengenai 

tumbuhan Angkatan Perang. 

per- 

Bahan2 dan karangait2 harap dikirim selambat-lambatnja « pa- 

da tg. 15-8-1950 kepada Sekretariat Panitya tsb dijalan Gere- 

dja Room Katholik No. 2, Djakarta. 

Untuk tiap2 pengiriman akan diberi kerugian, 

Panitya Penerbitan Buku 

Sedjarah 5 th. Angkatan 

41-8. Perang.   
. Typ. R.L/A — 693/IIT/ A/102. 

. 

€ 

2.


