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'jakin akan ketepatannja, 

    

   

nja dalam perdjoangan, dikota- 
digunung - gunung. Banjak 

diantara mereka telah gugur, ba- 
njak diantara mereka telah inva- 
lid, banjak diantara mereka men- 
djadi djanda atau jatira-piatu, 
banjak diantara mereka kehila- 
ngan harta, kehilangan benda, 
kehilangan kebahagiaan zahir. 
Marilah kita mengenangkan djasa 
mereka itu. Mereka mati, agar . 
bangsa kita hidup. Mereka sengsa 
sara, agar bangsa kita bahagia. 

Zaman Bangka. 
Tentang pengasingan di Bangka 

dikatakan oleh Presiden, bahwa 
inilah zaman dalam mana pemim- 
pin2 harus mempertimbangkan: 
Mana jang engkau pilih : duduk 
menonton dengan memeluk lutut 
diatas serapheap, sedang  rakjat 
berdjoang mati-matian dalam ge- 
rilja-total, benar dengan nantinja 
kemenangan jang pasti, tetapi dg 
ratusan — ribuan djiwa jang me- 

| Jajang, ribuan rumah mendjadi 
(iautan api dan mendjadi puing, 

ribuan-miljunan  harta-kekajaan 
— mendjadi binasa, — ataukahvak- 

tif memberi pimpinan, mentjari- 
kam djalan lain bagi perdjoangan 
jg dapat memenuhi tuntutan eko 
nomi-perdjoangan: hasil seba- 
njak2nja, korbanan sesedikit2nja, 
dalam waktu sependek2nja?” 

Maka kami telah memilih. « 

- Maka lahirlah, konsepsi pimpi- . 

  

   
     

    

    

    

   

              

   
    
     

  

hari besok. Dan, sebagai saja 
katakan tadi, ia mengandung 
anasir daripada kedua2nja itu. 

Belanda melanggar KMB 
dalam soal ,,Kortenaer”, 

Angkatan laut Belanda jang 
kita pindjam selama tahun 1950 

“ini untuk melakukan patroli guna 
keperluan kita, akan mening- 
galkan Indonesia achir tahun ini, 
ketjualii kapal2 jang kita beli 
guna dimasukkan kedalam ang- 
katan laut kita. Dengan mari- 
ne Belanda ini terdapatlah ker- 
dja-sama jang baik: dan kerdja- 
sama jang baik itu meninggalkan 
kesan jang baik pula. 

Ketidak-senangan kita terha- 
dap soal kapal Kortenaer adalah 
semata-mata kita tudjukan kepa- 
da beleid: ' Pemerintah Belanda 
jang mentah-mentahan — melang- 
gar ketentuan dari K.M.B. !» 

Sampai sekarang belum 
tertjapai keamanan. 

Kami akui bahwa sampai seka- 
rang belum tertjapailah keama- 
nan dan ketentraman umum jang 
kita kehendaki. Kami akui bah- 
wa masih kelihatan adanja per- 
rampokan2 jang dilakukan oleh 
gerombolan2 jang  bersendjata! 
Tetapi toch, saja jakin dan per- 
tjaja, bahwa semuanja itu ada- 
lah masalah2 peralihan, masa- 
lah2 masa peralihan, dan tidak 
akam meliwati masa peralihan itu. 

   

djiwa-revolusi itu buat ketiga ka- 
linja !' 

Ja bangkitkanlah Djiwa-Revolu 
si itu buat ketiga kalinja !! 

Bangkitkanlah ia sehebat-hebat 
nja, bangkitkanlah ia sebergelora 
bergeloranja ! 1 

Hidup Negara Kesatuan ! 

aa 

UTJAPAN SELAMAT, 

Pada perajaan 17 Agustus ke- 
—marin, diterima kawat utjapan se 

  

  

   
   
       

“nembak terdjadi selama 2 djam 
kemudian karena menghadapi ke 
kuatan jang djauh lebih besar, pa 
sukan mobile brigade mengundur 
kan diri dengan teratur dengan se 
lamat semuanja sedang fihak pe 
ngatjau 4 orang mati ketembak. 
Demikian kawat dari pihak resmi 
dari Brebes. 

Peringatan Ulang Tahun 
Kemerdekaan 

Perajaan peringatan prokla masi kemerdekaan 17 Agustus jg. 
kelima ini tidak berapa meriah kalau dibandingkan dengan jang 
sudah-sudah. 

Perajaan peringatan 17 Agus- 
tus ibu selain dikota djuga diada 
kan disegala pelosok daerah Jo- 

gja. 
Kemarin pagi digedung Presi- 

denan Jogja dilangsungkan upa- 
tjara peringatan proklamasi ke- 
merdekaan 17 Agust. '45. Tampak 
hadir al. P. M. demisioner Halim, 
Kolonel Paku Alam,  Waliko- 
ta Purwokusumo, pembesar2 sipil 
dan militer, Ibu Asaat, dan 
orang2 terkemuka lainnja. 

Selesai mendengarkan pidato 
radio dan proklamasi dari Dja- 
karta, wk. Kepala Daerah S. P. 
Paku Alam mengutjapkan pida- 
tonja diruangan muka Preside- 
nan. 

Kesatuan itu akan merigurangi 
kesulitan2. 

Dikatakan bahwa ia jakin rak- 
jat Indonesia dapat mengatasi se- 
gala kesulitan2 itu. 

Selandjutnja dikatakan,  bah- 
wa kalau djiwa dan semangat 
17-8-1945 kembali pada rakjat ia 
jakin kita akan dapat mengisi 
Negara Kesatuan itu. Pidatonja 
diachiri dengan pengharapan ki- 
ta dapat membangun dan mengi- 
si untuk kebahagiaan negara. 

Selain di Presidenan kemarin 
pagi di Aloon2 utara diadakan 
rapav umum. Berbitjara dalam 
rapat umum itu al. wk. Walikota 
Moh. Saleh jang mengandjurkan 
supaja dengan terbentuknja Ne- 

  

  

ini telah mengexport 5815814 metrik ton 

karet, timah, kina dan bahan2 lain jang 

penting. Selama pertengahan pertama da 

ri tahun 1949 export bahan2 tsb. ber- 

djumlah 3540024 ton. 

Kenaian export jang paling besar ter 

djadi dalam hal Karet. Selama perte- 

ngahan pertama 1950 Indonesia telah 

mengeluarkan 259.801 ton karet, Sela- 

Dalam pada itu pesawat ter- 
bang melajang2 diatas kota sam- 
bil menjebarkan amanat Presi- 
den, 

Sementara itu di Presidenan 
dilangsungkan upatjara pemba- 
tjaan do'a, mengheningkan tjipta 

dan achirnja para tamu disilah- 
kan kependapa untuk menjaksi- 
kan upatjara pengibaran bendera 
Dwiwarna dan pawai, 

Pengibaran bendera Merah Pu 
tih dilakukan oleh para pandu 
Rakjat dgn diiringi musik. 
Pawai dari Aloon2 utara masuk 
halaman Presidenan dipelopori 
para pembawa bendera Dwiwar- 
na, diikuti barisan Corps Invali- 
den Jogja dan ditutup dgn bari- 
san kendaraan. 

Jang mendapat perhatian da- 
lam pawai itu a.l. formasi kereta 
api diatas mobil, banjaknja be- 
tjak dan andong jang mengikuti, 
rombongan anggauta ramah sa- 
kit Bethesda jang serba putih dll. 
Pada sore hari diadakan patja- 

    
   

    

sudnja supaja diadakan perundi- 
ngan SB2 Minjak seluruh Indo- 
nesia dengan fihak madjikan, un 
tuk menentukan tuntutan mini- 
mumloon dan lain2 sjarat sosial 
guna kepentingan Btiruh. 

Berhubung kontra, usul itu si- 
fatnja umum, maka pimpinan pe- 
mogokan pada tg. 14-8-1950 dise 
rahkan kepada PB Serikat Bus 
ruh Minjak Jogjakarta. P 

  

PERTJETAKAN INDONESIA 
MASIH DJAUH TERBE- 

LAKANG. 
Pada 15/16 jl. sdr. Djaruman, 

pemimpin pertjetakan R. I. jang” 
baru pulang dari Eropa, Amerika 
dan Philipina untuk membeli per- 
tjetakan: telah mengadakan Cau 
serie dihadapan pemimpin2 per- 
“tjetakan di kota Jogja. h 

Menurut sdr. Djaruman di U. 
S. A. pertjetakan tergolong indus 
trie jang nomer 4 pentingnja. Pe 
mimpin Government Psinting di- 
New - York kedudukannja ham. 
pir2 sama dengan presideri. Penga “ 
ruhnja pun besar sekali, dan da- 
pat menentukan pendapat umum. 

Pertjetakan New - York - Ti- 
mes seharinja memakai kertas 
1.200 ton, sama dengan pemakai- 
an pertjetakan R. I. di Jogja seta. 
hun 11! 

Diantara mesin2 jang dibeli 

Me 

: Dj Iwa N al tetap utuh Tee Ni Inda Noka ee Tn 3 : 4 “kat, P. M. India Nehru, presiden 
Ni “ Tiongkok Mao Tse Tung dan 

2 2 " - : | dari presiden Birma. 

. Masa sementara “adalah masa peralihan. . (PERANAN, INDONESIA. 
: Be pn : : 3 DITOLAK. 

Bertepatan dgn hari ulang-tahun ke-lin aripada Prokla- k Hn Bi e “tahun Ker an dan endjamin , dasar : : 

| masi Kemerdekaan Indonesia pada tg. 17 Agustus ini pukul 08.36 Se Pa Nan - 2 Makan Permintaan pemerintah Indone 
' kemarin pagi Presiden Sukarno mengutjapk dato jg. ditudju- aa ea (sia kepada pengadilan Singapura, 1 

Pan P sadja diatas kertas,-tetapi djuga 2 5 2 XV 
| kan kepada segenap bangsa Indonesia. Di n oleh Presiden, dalam prakteknja hidup. msupaja putusan: mengehal . VV es- 
“bahwa kedaulatan sudah ada pada bangsa I sia, tapi pembu- . Ki Aa 2 1 : terling, jaitu ia akan dikeluarkan 

baran kekuasaan kolonial memakan waktu d rdjuangan bang pa Jang ke GA ag »S€- 'dari Singapura dan diserahkan ke 
sa Indonesia masih djauh dari selesai. mungat Pro amar a /pada Belanda, ditunda dulu me- . 

Semangat Proklamasi” adalah nunggu keputusan dari Mahka- 
Didalam memaparkan kesuli- Masa sementara adalah ma semangat rela berdjoang, ber- mah Pengadilan Inggeris, ditolak 1 : , : 

tan2 sekarang jni diakui oleh Pre- - sa peralihan. djoang mati-matian dengan pe- oleh pengadilan tsb. R.D. Proklamasi: Negara Kesatuan dilangsungkan di Gedong Parlemen Djakarta 

siden, bahwa sampai sekarang be Memang sedjak mulanja kita te- nuh idealisme dan dengan me- dihadapan rapat Gabungan D.P.R. dan Senar IE: Gambar FIM, Pena, 
lum tertjapai keamanan dan ke- lah mengambil sikap jang realis- ngesampingkan segala Si ma 4 sedang membatjakan Proklamasi Negara Kesatuan. aa nan n 

tentaraman umum jang kita ke- tis, bahwa segala sesuatu seka- ngan diri sendiri. ,,9emangat 1 photo: Ipphos- Aneta). 

hendaki. Dalam menjambut la- rang ini bersifat sementara, sam- proklamasi” adalah Da an ' Pai aa 22 Naa . 

hirnja Negara Kesatuan residen pai terbentuknja Konstituante di satuan, persatuan jang bulat- “ Vengan resmi diumumkan Ole 

tidak lupa mentjeritakan timbul atas dasar kemauan rakjat jang mutlak dengan tiada mengetjuali pemerintah Belanda, bahwa kapal Pembesar2 USA ttg perekonomian 

nja gerakan dan gelora semangat: dinjatakan pada pemilihan umum kan Me an dan ai Bean gnga maa jang an Indonesia. 
rakjat jnag menuntut pembuba- jang bebas dengan pemungutan San. ,, emangat proklamasi ada- yuc ini dikirimkan keperairan Ma : Pe ena Wan an 22 (ea 

ran Tetap anton Na pengga- suara jang kap Undang? Da lah semangat membentuk dan ?kassar dan menimbulkan reaksi Bengal Indonesia jang setahun lalu Jelah #momutuskan belenggu poliek: 

. : 35 Es bentuk dan 'besar ada bangsa Indonesia, pa- nja dari Nederland, kini telah mendapat kemadjuan2 dilapangan ekonomi, tapi 

bungannja kedalam Republik In- ear RIS adalah Undang2 Dasar membangun, mem : " N Pp 2 -P masih djauhlah djalan jang harus ditempuh oleh negeri itu untuk mentjapai ke 1 
dkmesin sebegai  mogara Tik sementara: dan Und D membangun Negara dari ketia- “da tg. 22 Agustus ini akan me- Na nan antena Pen n$ 3 1 

esa agaa negara tjiptaan , an Undang2 Dasar : AN d konomi jang sungguh sehat. Itulah pendapat2 jang dinjatakan pada' t 5 
ari | negara kesatuan sekarang inipun daan. Ingatkanlah kembali, sxu- 'ninggalkan perairan Indonesia. ne Ou ah ON anna NN KT # 

2 2 K3 : dara-saudara, bahwa dari ketiada- F Mean 16-8 ini oleh ahli2 ekonomi dan negara Amerika Serikat jang telah mengikuti 3 

...8 Presiden menggugat pula soal adalah Undang2 Dasar jang se- ki th mabok “Na: k dengan teliti keadaan di Indonesia. Demikian dikabarkan oleh UP dari Was- 4 

Irian jang disebutnja adalah soal mentara. Maka masa jang de- anlah kita telah me , " 
5 ana Panen ajah s YAA darike “ ANWAR TJOKROAMINOTO hington. : 5 

pendjadjahan atau kemerdekaan, ngan resmi diakui sebagai masa Sara, — dari ketiadaan, darike ', DIBEBASKAN 
dan dinjatakamnja, bahwa kini - sementara itu adalah pada hake- nmihilan — ta” lain ta” bukan ia- : Selama bulan2 pertama sesudah penje ma pertengahan pertama dari tahun 1949 £ 

sat agian Tambki air Nan ma- katnja satu Ba peralihan. Te- lah karena kita ichlas berdjoang " Tepat pada terbentuknja nega- rahan kedaulatan, jaitu sesudah buian djumlah export karet itu ada 175.211. “#4 1: 

sih didjas jadjah oleh Belanda. Be-' tapi sifat bagaimananja masa per dan berkorban, karena kita mut- ra kesatuan pada tgl. 17-8-50, Desember 1949, export sedikit naik, ta- ton. 5 “3 
ena a Konsannang Tak bersatu, karena kita ta” segan Maka dgn. Keputusan Presiden pi pembesar? Amerika tidak terlalu mem Pembesar2 Amerika mengakui. kebena | 1 

diawab 3 » : 33 mengutjurkan keringat untuk bekas P. M. Pasundan, Anwar perhatikan hal itu, karena mereka ber ran angka2 itu, tapi mengatakan, bah- 3 

2 Tn okey pangan Un membentuk dan. membangun. Tjokroaminoto jg. sekian lama- pendapat, bahwa soal2 pembangunan wa gambaran umum jang didapatnja ia 5 

: P9 | ae Mugen ? Dan manakala sekarang tampak ja meringkuk dalam pendjars dan keuangan Indonesia masih merupa lah Indonesia harus merasa sjukur, dji- 2 

5 P3 di Mal an Sela : "€ tanda-tanda kelunturan dan dege- telah dibebaskan. kan kesulitan2 jang besar didalam ichti ka dapat mentjapai angka 'export se- 5 

deni na E : nerasi, — Kikislah bersih semua : ar pembesar2 Indonesia untuk memba  djumlah 500.000 ton, jaitu sedikit lebih | 

F Djiwa Nasion@l tetap Utuh. kuman-kuman kelunturan dan”. ngunkan kembali perekonomian negeri tinggi djika dibanding dengan tahun Et 

Tetapi djiwa-nasional kita ti- | degenerasi'itu, hidupkanlah kem- | BREBES HANGAT KEMBALI nja. 1949 sedjumlah 400.000 ton. — Ant. 8 

dak ,,kapot geslagen”. Djiwa-na- bali ,,semangat proklamasi” ! ! Pada hari Rebotgl.9 djam 2 Kesukaran2 pembangunan dan ketega si 
Sional kita tetap utuh! Dan -aku Hanja dengan demikianlah ki- nalam pos polisi di Bandjarhar- ngan politik jang terdapat dibeberapa 3 

tahu akan hal itu! Pada waktu ta pantas bernama satu bangsa jg jo kabupaten Brebes mendapat bagian di Indonesia dipandang oleh ah BURUH MINJAK DI DJAMBI « 

aku pada 22 Desember, bersama Mp proklamasi, hanja de- serangan dan dikepung oleh pe- !2 ekonomi Amerika sebagai sebab2 jg MOGOK . . 

. dgn beberapa kawan lain, diang- agan demikianlah kita tidak ha- Ngatjau sebanjak 100 orang. pokck, mengapa mereka sedikit pessi- Buruh Minjak Djambi berdjum 

Be dari Djokjakarta dalam se- lu kepada diri-sendiri ma- : em bak menembak  terdjadi mistis tentang harapan Indonesia untuk lah kurang lebih 2000 orang, mu 

buah bomber B-25 dgn tidak ta- “Makala kita pada ini hari meraja-” Selama 2 djam, kemudian datang mendapat kemadjuan Tengatapat did: PN ena TE Nai 
hu hendak dibawa kemana, de- kan Sediaanag - lah bantuan mobile brigade poli- lam usaha2 menudju kemakm ir: pemogokan serentak jang “| 

. ngan tidak tahu hendak dihidupi Dea kah Downlad tani $ si dari Brebes sebanjak satu sek- Tapi. bertentangan dengan “pendibat hingga sekarang masih berdja- 

— atau dimatikan, tidak tahu hen- | 2 ia Ea “3 Bot s3 aa si jang mengusir pengatjau2 tsb. ahli2 ekonomi Amerika itu, pembesar? lan terus. 5. t 

dak dikurung dalam pendjara Na matan ai ag Dari fihak polisi tidak ada seo- Indonesia di Washington berpendapat, Diantara tuntutannja jalah: 

atau hendak didrel, — pada wak- $ at jang! disiarkar tot MN dua rangpun jang djadi korban. bia mereka Ganti sik bnonakudaki Ka Minimumloon F. 5,— se- : 

tu itu aku, ketjuali satu tas ketjil alihan itu, tidaklah dapat ditetap kali Djiwa-Revolusi telah me- Malam itu djuga sampai pagi potensi negerinja. Pembesar2 Indonesia 5. Diam "berdamai 

jang berisikan sedikit pakaian, Kan setjara resmi: segala kea- ni : | hari dilakukan pembersihan oleh itu-menundjukkan kepada angka2 ex "2 : J 
Pa , j : seg njelamatkan bangsa kita, perta SMA : : Undang2 Kerdja R.I. tahun 1948 

tidak membawa apa-apapun me- daan2nja ditentukanlah oleh ke- ma kalinja pada waktu proklama- mobbrig disekitar Bandjarhardjo. port buat pertengahan pertama dari ta 4 k 1 ahania - 
lainkan tawakkal kepada Tuhan djadian2, didalam masjarakat si, kedua kalinja pada. waktu ge- Hari itu djuga djam 14.00 Si- hun 'ini sebagai index jang betul daripa aa Li Pan Pe San 

dan kepertjajaan, kejakinan, bah sendiri, ditentukan oleh geraknja rilja, kedua-dua kalinja ber- Pena Mean mobile brigade da kemadjuan ekonomi di Indonesia. Me p g-perg 

wa djiwa nasional tidak padam  realiteit2 didalam masjarakat sen bentuklah penjelamatan itu satu polisi Brebes dibantu satu peleton Dalam hubungan ini mereka mengi- P Telah J didak di # 

dan — tidak ak 2g 3 TNI dan CPM b k ked 6 2 elah diadakan perundingan ih 
an tidak akan padam. diri. Ia terletak diantara. la- ersatuan “antara kita dengan 1 ergerak kedesa ngatkan bahwa kesedjahteraan Indone- "8 : Ye 1 
A ah : di 4 p g Kadidaabung kabupaten” Breb 3 5 : “beberapa kali dengan madjikan Pap 
lan ck besa Ten wa ma dan baru, diantara jang se- 4 kita, dengan tiada perpetjahan di g b 9 d a , re 3 sia tidak boleh tidak tergantung dari pa selalu gagal. Karena kegagalan2 2 

SN napa Ta dang silam dan jang sedang tim- dan tiada pertentangan antara ki sanak 25 Aran. Tesi An Ha aa Peta aa Hai itu oleh SBM Tjabang Djambi di 3 
'aktu 1 J g J bul, diantara hari kemarin dan ta dengan kita......... Bangkitlah ma pertengahan pertama daripada tahun '”Gnkan kontra usul, jang mak- # 

nan jang saudara2 semuanja te- Pemerintah bekerdja amat giat Dikatakan a.l. bahwa rakjat- gara Kesatuan itu kita lebih ra pembukaan exposisi seni rupa sdr. Djaruman terdapat 4 mono- 

lah mengenalnja dengan mama untuk menjempurnakan alat ke- Indonesia sudah sedjak djaman mempererat persatuan kita, ke- dipendopo Sono  Budojo dan type, jaitu pembikin letter jang di « 
”tracke baru”, jang pada waktu  kuasaannja jang bertugas mendja  pendjadjahan menderita. Kini tua Panitya Daerah sdr. Djumali, fancy fair dan exposisi digedung maksudkan akan didjual kepada 

telah 
dan 

jang pada saat sekarang ini, jang 
kita merajakan hari ulang-tahun 

kami di Bangka itu kami 

- kelima dari pada kemerdekaan 
kita di Djakarta, kami makin ja- 
kin lagi akan kebenarannja. 

  

ga keamanan, baik keluar mau- 
pun kedalam. Negara Indonesia, 
jang berdasarkan Pantja Sila, jg. 
memuat dalam Undang2 Dasar- 
nja hak2 manusia dan kebehba- 

, : 3 s8. . 

| san manusia, mempunjailah kewa 
djiban jang kereinat menjeleng- 

  

telah dapat terbentuk Negara Ke 
satuan jang berbahasa, berbang- 
sa dam bertanah air satu.Dengan 
terbentuknja Negara Kesatuan 
itu tidaklah berarti, bahwa segala 
kesulitan akan dapat lenjap de- 
ngan sekaligus. Adanja Nag 

P3 

ON. 8 

dll. Djuga diuraikan tentang pro 
klamasi Kemerdekaan. 

Rapat umum itu dilandjutkan 
dengan pawai dari Aloon2 'uta- 
ra, menudju kepresidenan, ge- 
dung KNP, dam Kridosono terus 

MN 

Ph as 2 

  
PERAN PA Ja pe wah Hn" disibas j sg aa L 

C.H.T.H. oleh Persatuan Pemuda 

Tionghoa d.I.l. 
Di Kridosono 

pertandingan  athletik 
dilangsungkan 

sekolah2 
menengah. Dan hari ini perlom- 
baan berenang di Umbang Tirto. 

Sambungan lihat hal. 4. 

drukkerij2 ketjil, 
Pertemuan ini telah diselengga 

rakan oleh ,, Kedaulatar Ra'jat.” 
  

Karena kerusakan mesin, ,,K. R. hari 
ini terlambat datangnja dari biasa. 

—ga 

 



    
       
   

tikan parlemen baru digedung 

    

  

Selama D.P.R. R.LS. bersi- 
dang di Djakarta membitjarakan 
'rentjana U.U.D.S., anggauta Mr. 

| Yamin ketika sidang itw dibuka 

. Djakarta jang hawanja se- 
panas itu, toh dianggap dingin sa 
| dja oleh Yamin, ternjata selama 

| sidang2 berlangsung, dia selalu 

| pakai djas wool. 
Selain itu, Yamin sendirilah jg 

' suka mondar-mandir sambil ma- 

| kan katjang. Ketika dia berbitja- 
“ra dalam babak kedua, telah me- 
“njerang  anggauta Sahetapy 
 Engel sbb.: Ket : 

Penata baik di Timor atau Sa- 
parua ataupun di Sulawesi sdr. 
Engel belum pernah melihat ma- 
tjan atau harimau. Paling banter 
melihat dikebun binatang. Teta- 
pi bukan tjakar matjan jang di- 

| perhatikan, melainkan belangnja 

jang tidak berobah itu. V 
Sdr. Engel bukan sadja se- 

orang guru jang baik budi, teta- 

pi djuga seorang passagier jang 

sangat handig. Belum lagi kapal 
federal tenggelam, beliau telah 
membeli tiket kapal unitrisme 
dan beliau telah turut membikin 

kapal unitarisme itu......... 
Djadi beliau bukan sadja se- 

rang passagier jang baik budi, 

tetapi djuga seorang strateeg jg 

' tangkas, jang saja dapat memba- 

| tja strategienja dan jang akan 
saja djawab dengan sebuah pan- 

tun pendek sadja, jaitu : 
' 'Tahukah tuan buah rampai da- 

: lam padi, 
sembunji- 

di kan? 

' Sungguh2 tuan seorang berbudi 

: Fi dan pandai, 

— tetapi federalisme apakah jang | 

| tuan sembunjikan ? 

Eu Semua orang mentjatat, ketika 

'- Mamin berbitjara dalam babak 

“kedua, dasinja jang belang me- 

  

2. | Dan apakah jang tuan 

      
     

      
    

     
   

    

    
    
    

    

  

    

    
    

      
     

    

   

   
    

  

    

        

    

     

    
      

      
    

   
       

     

  

     

     

   
    

    

     

      

    
berpantun. Djuga 

Yamin te- 
djukan pada 

' pada sidang pertama, 
— lah berpantun begini : 

Dari mana kondoernja Raden, 

| dari Djetis ke Puri, « 

| dari mana datangnja presiden, 

| dari RLS-ke R.I. 
: 1 UE ga Et 

—. Dr. Diapari. 
— Angg. Diapari lebih suka mem- 

“pergunakan susunan kata2 jang 

gampang dalam pedato2nja. Di- 

antaranja, selalu dia pergunakan 

| perkataan di-amandemeni”. Ka- 

lau berbitjara tenang, tetapi be- 

| mar2 kena. 
“Ketika dia singgung2 pedato- 

nja angg. mr. Daljono. hingga 

pa Daljono mendekati: ke 

— podium, berdiri agak lama dide- 

|. pan Daljono untuk berdjabat ta- 

— ngan. Tetapi, Sartono segera ke- 

tok medja: ,,Harap memperhati- 

| kan tata tertib”. Daljono duduk 

“kembali, mukanja merah ! 
slandjutnja Diapari berkata : 

ernah saja dengar dari tukang 

| betja, jang mengeluh karena si- 

“kap para pemimpin dan pemerin- 

“ tah, katanja: ,,pemimpin kita 

— umumnja adalah sontolojo angon 
| bebek”. 

— Tetapi, lain kawan membisiki 

« saja, katanja belum pernah me- 
ngetahui dr. Diapari naik betja. 

, Pan 2 
"Mp Pengemis. Ka Tea 
00 Ketika D.P.R. melangsungkan 

sidang untuk membitjarakan ren- 
tjana UUDS. datanglah 2 orang 

|. pengemis kekamar kopi parle- 
0... men ditempat mana sedang du- 

0000 duk beberapa anggauta D.P.R. 
| dan beberapa orang wartawan. 

- Rupanja pengemis2 itu mem- 
perhitiingkan, bahwa djalan se- 

- baik2nja minta uang kepada wa- 
0. kil rakjat. Benar djuga, dalam 

— waktu sesingkat2nja, dua orang 
—. tsb. mendapat uang tidak kurang 

|. dari f 10.—. Ne 

  

   

| Jang paling radjin. ”—— 
Ie Selama sidang2 D.P.R. ber- 

—. langsung, diantara wakil pemerin 
tah jang radjin datang dan terus 

di .mengikuti djala pembitjaraan 
| (tidak mbolos ke kamar kopi), 
 hanja mr. Subardjo penasehat ke 

.menterign Luar Negeri. Jang ter- 
—. masuk nomor dua, bung Wangsa, 

sekretaris Perdana Menteri. 
.. Sedang prof. Supomo, jang dju 

Ta 

  

     
     

— donesia dila 
"Kemarin dulu kl. pk. 17.00 Presiden 

1 sadja datang dari negeri Be 

    

          

   
La tik BA 
Sukarno melakukan pe- 

DPR dengan dihadiri corps di- 

    

lomatik lengkap dan segenap anggauta kabinet Hatta jang se 
arang demfisionair dan djuga bekas menteri2 RI. 

5 Ketua sementara Parlemen ba 
ru dr. Radjiman Wedyodiningrat 
dalam kata pembukaannja menja 

| takan bahwa - dengan rapat jang 
pertama kali ini memasuki masa 
baru dalam lapangan penghidup 
an parlementarisme. Dinjatakan- 
nja, bahwa, walaupun kita pada 
waktu ini mudah terpengaruh 
oleh keadaan disekeliling kita, ta 
pi jang terpenting jalah supaja 

. kita dapat melakukan kewadjiban 
berdasarkan tindjauan pengalam 
'an2 dibelakang kita dan keadaan 
jang masih djauh dimuka kita. 
Negara kita belum bebas dari an 
tjaman2 Bahaja jg.masih banjak 
kita hadapi dan jang terpenting 
bagi DPR jalah mengetahui baha 
ja tersebut. Dinjatakan bahwa ki 
ta harus dapat melakukan kewa 
djiban untuk membina kemakmur 
an dan kepentingan rakjat dan ti 

“dak mementingkan diri sendiri. 
' Sesudah pidato dr. Radjiman 
ini, Presiden Sukarno mengutjap 
kan pidato pelantikan seperti jg 
telah dimuat disiaran kita kema- 

rin. - 
Perlu ditambahkan disini, bhw 

duduknja para anggauta dewan 
menteri Hatta jang demisionair 
itu tidak lagi dikursi2 sebagai bi- 
asanja jaitu jang disediakan utk. 
menteri tapi dibawah disamping 
para anggauta parlemen. 

“ Pada rapat pelantikan itu para 
anggauta baru parlemen jang ber 
djumlah kira2.230 orang seluruh 
nja hadir. Ant. 

UNTUK RAKJAT MAKASAR. 

Untuk meringankan penderitaan pen- 

duduk Kota Makassar jang telah ditim- 
pah malapetaka kekatjauan Militer ba- 

ru2 ini, di Gorontalo telah dibentuk se- 

buah panitya sosial. 

Sebagai usaha pertama panitya tsb. 

akan mengadakan gerakan pengumpulan 

derma berupa wang dan pakaian setja- 

ra besar2an oleh semua organisasi rak- 
at. Panitya tsb. kini diketuai oleh Ka- 

HL Wins dare Hahude. Ant. 
Tp - 

  

PEMBANGUNAN DAN EKO- 
NOMI. 

Dari kalangan jang bersangku- 
tan kita mendapat keterangan, 
bahwa Paberik TAPIOCA dide- 
sa PANTJASAN, distrik Adjiba- 
rang (18 Km. dari Kota Purwo- 
redjo), kini sedang dalam perbai 
kan. 

Kemungkinan dalam bulan Sep 
tember j.a.d. paberik tsb. akan 
dapat mulai bekerdja kembali. 
Sebagai diketahui, tapioca kelua- 
ran Pantjasan ini, adalah tapioca 
jang terbaik kwaliteitnja dari lain 
lain produksi tapioca didaerah 

' Banjumas. 

  

t Na yaa —-— 

ga radjin mengikuti sidang, per- 
nah pada satu ketika bilang pada 
bung Wangsa, supaja nanti dibe 
ri tjatatan2-nja. ,,Baiklah, tapi 
tjatatan saja bukan stenografie”. 

»Tidak apa, asal pokoknja bi- 
sa diketahui”. . 

Tetapi, pada waktu P.M. Hat- 
ta memberi djawaban pada ba- 
bak pertama, jang datang paling 
belakang Kjahi Wahid Hasjim. 
Mungkin dia sembahjang Mag- 
hrib dulu, sebab pedato Hatta te 
pat dimulai djam 18.30, dus wak 
tu Maghrib. 

ag 

.Gratis makan, 
“Di parlemen, diadakan peratu- 

ran baru. Anggauta2 dapat ma- 
kan gratis. Tempatnja disediakan 
diruangan jang biasanja untuk si 
dang senat. 

Tetapi sampai sidang babak per 
tama hampir berachir, anggauta 
Moh. Natsir selalu makan di ka- 
mar kopi, djadi harus dengan 
membajar. 

Ketika Natsir makan, seorang 
rekanja bertanja: ,,Emangnja kau 
tidak mau makan gratis”. 

»Dimana tempatnja”. 

,Lha kok aneh. Kan ketua su- 
dah umumkan. Itu tandanja kau 
kalau sidang tidak terus hadlir.” 

Natsir senjum, “sambil ndulit 
sambal jang paling dia sukai. 

,Djangan ditulis, ja ?” Katanja 
sambil melihat wartawan jang 
djuga sedang makan dimukanja, 

KLACHTDELICT PADA MA- 

    

DJALLAH ,,BENTARA” SOLO. 
Pada tg..12-8 jl. Tjoa King 

Loen pemimpin redaksi Madjallah 
Bulanan ,,Bentara” di Solo, telah 

dipanggil Polisi, karena pengadu 
an Tan Djhong Sioe. pemimpin 
redaksi ,,Pewarta Dagang” dgn. 
tuduhan melakukan hinaan atas di 
rinja. 

Dari Tjoa King Loen didapat 
kabar, bahwa Tjoa sebaliknja 

akan menuntut kpd Tan Djhong 
Sioe, jang dituduh telah melaku- 
kan pentjurian karangan (pla- 
giaat) berupa sjair dengan nama 
»Bunga Latar”. 

PEMBEBASAN DAN PENGURANG- 
AN HUKUMAN. 

'Berhubung ' dengan pengampunan 
umum oleh Presiden pada hari Nasio- 

nal 17 Agustus 1950 maka dari pihak 

.resmi ,,Antara” mendapat kabar dari pen ' 

djara2 Sumatra Timur 109 orang dibe- 
baskan sama sekali dan kepada 268 

orang diberikan pengurangan hukuman. 

Dari jang dibebaskan sama sekali ia- . 

lah pendjara Medan — Labuandeli 39 

orang. — Siantar 17 dan Tebingtinggi 

22, — Bindjai 30 — Labuhanruku, di- 

berikan pengurangan hukuman dari pen 

djara Medan — Labuan Deli 148 orang, 

— Siantar 5, — Tebingtinggi 66, — Bin 

djai 46, Pantjurbatu 3. — Ant. 
  

PILM DOKUMENTASI DIPUTAR 

UNTUK TAWANAN/HUKUMAN. 

Dengan maksud agar para tawanan 

dan hukuman  djuga dapat mengikuti 

peredaran masa semalam oleh djawatan 

penerangan dibui lama diputarkan pilm 

dokumentasi “di Tjirebon. Dengan ada- 
nja pertundjukan tersebut para hukuman 

merasa puas karena selain dapat hibu- 

ran djuga dapat menambah pengetahu- 

an. Ant. 

Dr. Hirschfeld ttg pem. 
bangunan ekonomi. 
Keadaan ekonomi di Indonesia me- 

nundjukkan tanda2 perbaikan apabila di- 

bandingkan dengan keadaan 8 bulan 

jang lampau, dan kemungkinan? adalah 

bagus bahwa perhubungan ekonomi an- 

tara Indonesia dan Nederland dimasa da- 

tang: akan lebih luas daripada seka- 

rang. Demikian diterangkan oleh 

" misaris Agung Belanda Dr. Hirschfeld 

dalam pertjakapan dengan wartaw 

Antara”. Fs 
Dalam pada itu pembangunan ekono- 

mi selandjutnja, tambah Dr. Hischfeld, 

berhubungan rapat sekali dengan soal 

keamanan dan konsolidasi daripada ke- 

tentaraan Indonesia sekarang ini, jang 

terlampau ketjil dan sederhana “ untuk 

menangkis serangan dari luar, tapi da- 

lam pada itu terlampau besar, djika se- 

kedar untuk pendjaga keamanan 

ketertiban didalam negeri disamping ke- 

polisian. 

Faktor2 lain jang penting dalam pem- 

bangunan negeri ini ialah antara 

djuga soal penjempurnaan susunan pe- 

gawai negeri sekarang ini supaja tidak 

lagi mendjadi soal jang memberatkan 

bagi negara. 

Dr. Hirschfeld akan bertolak ke Ne- 

derland dengan menumpang pesawat ter- 

bang K.L.M. jang akan berangkat dari 

lapangan Kemajoran pada tg. 19-8 pa- 

gi2 benar. 

Ia akan kembali kepada djabatannja 

jang lama di Kementerian Luar Negeri 

di Den Haag pada bagian untuk ker- 

dja-sama Eropah dilapangan ekonomi. 

dan 

lain 

Sarbupri ttg 

Malam 16-8 dilangungkan ko mperensi 

  

kemungkinan 
"aksi mogok umum tg 20 jad 

  

  

pers oleh Kommisaris 

Sarbupri Sumatera Selatan, jang dihadiri oleh wartawan2 kota 

Palembang. Nampak djuga hadir Penjuluh Perburuhan Anwar 

Ney dan Kepala Djawatan Pener angan Propinsi. 

S. Panhar, Kommisaris Sarbu- 

pri tsb. menerangkan mengenai 
soal2 'tumtutan  Sarbupri: jang 
mungkin akan terpaksa menggu- 
nakan sendjata mogok pada tg. 
20 Agustus jad itu. 

Panhar mengharap agar ma- 
sjarakat mengerti, bahwa tuntut 
an ini telah diputuskan dalam. 
kongres Sarbupri jbl dan tuntut 
an ini tidaklah ada sangkut paut 
nja dengan situasi dunia dewasa 
ini. 

Dan bahwa bilamana pemogok 
an akam terdjadi, bukanlah Sar- 
bupri melakukan aksinja dengan 
tidak memberikan tempo lagi pa 
da perusahaan2 untuk merunding 
kan tuntutan2 ini, malahan Sar- 

bupri telah semendjak 2 bulan 
jl mengadakan perundingan2 me 
ngenai tuntutan2 lita. Djuga di- 

njatakan, bahwa bagian vitaal di 
kebun2 tidak akan turut mogok. 

Pada dasarnja tuntutan umum 
sudah banjak jang telah didapat 
oleh Sarbupri Palembang dan 
Bengkulen dengan zonder pemo- 
gokan dan sebelumnja tuntutan 
umum ini berlaku. 5 

Tetapi oleh karena aksi tuntut 
an sekali ini. bersifat umum, dan 

apalagi barangkali Sarbuprilah 
jang pertama kali mengadakan 
(tuntutan umum seperti ini, ma: 
ka Sumatera Selatan akan patuh 
pada pimpinan. 

Rasa solider dikalangan buruh 
kepada teman2 di Djawa dan di- 
mana sadja ditanamkan sedalam- 
dalamnja. Dan oleh karena itu 
pula tuntutan2 locaal distop sa- 
ma sekali, demikian Panhar. . : 

tx 
»TAUFAN DIDALAM GELAS”. 

Dalam konperensi ini ditegas- 
kannja, bahwa apa jang terdjadi 
itu hanjalah ,,taufan didalam ge- 
las”. Administratur2 itu hanja ta 
kut pada bajangannja sendiri. Se 
karang verstandhouding 
kedua belah fihak sudah 
kembali. Apalagi para adr 

    
    

“tur sudah merasa, bahwa mereka 
telah berbuat kesalahan, melang- 
gar perdjandjian, bahwa segala 
sesuatu itu akan dibereskan lebih 
dahulu antara Sarbupri dengan 
mereka, barulah dibawa keluar 

bilamana tidak didapat penje- 
lesaian. 

Ek " 

894 TUNTUTAN HADIAH 
LEBARAN. 

Berhasil di Sumatera 

Selatan. 
Mendjawab pertanjaan hasil 

tuntutan hadiah lebaran Sarbu- 
pri, dinjatakan bahwa 8996 dari 
tuntutan itu berhasil. 

Selandjutnja dinjatakan, bah- 
wa Sarbupri Sumatera Selatan ber 
anggota 12.000 orang dan dalam 
pemogokan (andai kata terdjadi) 
buruh akan disipliner. 

Selandjutnja dinjatakan, bahwa 
oleh kalangan. pengusaha (Alge- 
mene Landbouw Sijndicaat) akan 

  

Pertempuran besar TNI -DI 
Pada tanggal 13 jl didesa Lem- 

barawa dan Kalimati kabupaten 
Brebes terdjadi — pertempuran 
amat hebat antara pasukan TNI 
bersama mobile brigade polisi 
melawan pasukan DI jang kuat. 
Pihak DI kehilangan 20 orang 
mati dan beberapa 'sendja- 
ta dirampas sedang 3 anggauta 
TNI dan 6 anggauta mobbrig gu- 
gur sebagai ratna. Pertempuran 
ini adalah jang paling hebat se- 
djak bulan Januari jang diada- 
kan untuk: membrantas penga- 
tjau jang menamakan diri DI. 
Pengedjaran dan pengepungan 
sedang dilakukan untuk membina 
sakan pasukan tsb. jang besarnja 
tidak kurang dari 500 orang. De- 
mikian kawat dari pihak resmi 
dari Brebes. 

PANITIA PEMBELIAN GEDUNG2 

—. BERSEDJARAH. 
Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 

Ke-V, di Djakarta telah dibentuk Panitia 

“Pembelian Gedung-gedung Bersedjarah. 

' Panitia ini bermaksud mengembalikan 

kepangkuan Rakjat, gedung-gedung da- 

lam Kota Djakarta-Raya jang bersedja- 
rah dalam . perdjoangan kemerdekaan 

  

Rakjat. Panitia itu diketuai oleh Dr. 

Rusmali, sebagai Penasehat' Wali Kota 

Suwirjo dan sebagai Pengawas ditetap- 

kan : Badan Pemerintahan Harian Ko- 

ta-Pradja Djakarta Raja. 

Panitia telah menerima  sumbangan- 

sumbangan pertama sedjumlah 

f 27326,50, antaranja f 25.000 dari per- 

kumpulan Tionghoa Chung Hua Chung ' 
Hui. 

Sumbangan-sumbangan selandjutnja di 

harapkan oleh Panitia jang beralamat 

Kebonsirih 20 Djakarta. Ant. 

:" 8 

MARUTO DIPANGGIL DEWAN 
PARTAINJA. 8 

» Dari katakan sekretarist dewan 
partai ,,Partai Murba” didapat ketera- 

ngan bahwa Maruto Nitimihardjo wakil 

Partai Murba dalam DPR telah dipang- 

gil oleh dewan pimpinan partainja di Jo- 

gja untuk memberikan keterangan dan 

pertanggungan djawab mengenai  mosi 

Maruto jang  baru2 ini diadjukan disi- 

dang parlemen. : 

Panggilan itu mungkin karena menu- 

rut pandangan dewan partai, mosi Ma- 

ruto mengandung pemberian konsesi ke- 

pada pemerintah jang achirnja toh dito- 

lak djuga. Kabarnja Maruto akan mene- 

rima instruksi? lain. Ant. 

  

antara 

ditempatkan di Palembang se- 

orang Rebation Officer, jaitu v. 

Guns bekaas asisten Residen di- 

daerah ini. (Ant.) 

LARANGAN MOGOK 
- DIROBAH, F3 

Gubernur Militer Djawa Barat 
baru2 ini mengubah peraturan pe 

merintah Militer No. 12 tentang 

pelarangan pemogokan diperusa 

haan2 penting dengan peraturan 
No. 15, setelah memperhatikan” 

pernjataan2 dari pihak buruh, tu 
djuan perdjuangan buruh dan na 
sehat2 dari instansi2 jang ber- 
sangkutan. Perubahan ini dilaku 
kan berhubung dengan pertim- 
bangan2 untuk mendjamin Kese- 
imbangan antara kepentingan ne 
gara dan kepentingan buruh de- 
wasa ini. 

Dalam peraturan No. 15 dinja- 
takan bahwa bilamana akan dia- 
dakan sesuatu pemogokan dida- 
lam  perusahaan/djawatan  pen- 
ting, maka pihak jang mau menga 
dakan pemogokan diwadjibkan 
menjampaikan pernjataan setjara 
tertulis kepada Gubernur Militer 
14 hari sebelumnja dengan menge 
mukakan djawatan apa, tempat 
dan waktu diadakan pemogokan, 
tjara dan djumlah banjaknja pe- 
mogok, alasan dan sebab mogok, 
tudjuan jang dimaksud dengan pe 
mogokan, usaha apa jang sudah 
dilakukan dengan tidak memakai 
pemogokan dan djaminan apa ter 
hadap kepentingan negara sesuai 
dengan tingkat keadaan seluruh 

nja atau sebagian pemogokan dgn 
mendjelaskan alasan2 pelarangan 
tsb. Peraturan No. 15 ini dinama 
kan peraturan membatasi pemo- 
gokan dalam djawatan/perusaha 
an penting dan berlaku mulai tg. 
16 Agustus. Ant. 5 

  

   

  

   

PERKEBUNAN2 KEDIRI 
HANGAT. 

di: Sedjalan dengan instruksi P.P. 
SARBUPRI ranting2nja didaerah: 
Kediri kini telah menjampaikan 
tuntutan2 jang seragam kepada 
fihak madjikan, jang telah diadju 
kam pula oleh P.P. SARBUPRI. 
kepada pusat organisasi madji- 
kan, jaitu mengenai kenaikan 
upah harian mendjadi sekurang- 

kurangnja f 3,50 dan bulanan 
f 130, distribusi kain dan keper- 
luan sehari2nja dan 7 djam beker 
dja serta istirahat pada hari Ming 
gu dan 2 bulan untuk buruh wa- 
nita jang hamil dengan upah pe- 
nuh. 

Tuntutan2 itu akan disertai de 
ngan demonstrasi serentak pada 
17 Agustus dan dijika masih be- 
lum berhasil akan diadakan pe- 
mogokan umum pada tanggal 20 
ini. (O). 

  

PENUTUPAN KURSUS SJAH BAN 
DAR UDARA JANG PERTAMA, 
Hari ini djam 13.00 dilapangan ter- 

bang Kemajoran telah dilangsungkan 
upatjara penutupan kursus sjah bandar 
udara (luchthavenmeester) jang per- 
tama. 

Upatjara tsb. dihadiri oleh Menteri 
Pekerdjaan Umum Ir. Laoh dan direktur 
djendral departemen Perhubungan 
Ir. Indratjahja. s 

Dim upatjara tsb. Ir. Laoh al. mene- ' 

rangkan tentang tanggung-djawab para 

sjah bandar udara baru terhadap kemer- 

dekaan Indonesia. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa hubu- 
ngan diudara dari pulau kepulau ditanah 

air kita adalah sjarat utk menjatukan 

kepulauan Indonesia, djuga setjara ma- 

terieel. Ant. 

  

1594 TAWANAN DIBEBASKAN 
PADA 17 AGUSTUS. 

Djurubitjara Gubernur Militer IV me 

nerangkan kepada ,,Antara” bahwa pa- 

da tanggal 17 Agustus 1950 akan dibe- 

baskan 1594 orang tawanan, jaitu dari 
Priangan 500 orang, dari Tjirebon 735 

orang dan dari Nusakambangan 359 
orang. Mereka ini adalah tawanan ten- 

tara jang dituduh ada  sangkutpautnja 

1 dengan gerakan gerombolan bersendjata. 

Selain dari itu dari Priangan Timur “ 

255 anak tawanan jang dibawah umur 

15 tahun telah dipindahkan  keasrama 

pembangunan  masjarakat di Lembang. 

Anak2 tsb. tadinja ditawan karena ditu- 

duh membantu gerombolan bersendjata. 

Diasrama itu mereka akan dididik se- 

hingga kelak akan  mendjadi- anggote 

#nasjarakat jang berguna. Ant. 

"a 

      

       

       
      

    
          

         

     

   
   

  

    

     
   
   

     
     
     

    

   
   

  

   
    
   

     

    
   
    
     

  

   

    
   
    
     
    

   

     
   
     
    

   
   

    

      

   
     

      

     
     

   
     

KURSUS DJURU UKUR 
Dikantor Pendaftaran “Tanah 

Jogja akan dibuka kesempatan 
? bagi mereka jang berhasrat dan 

sekurang2nja beridjazah Seko- 
lah Rakjat untuk dididik mendja 
di Djuru-Ukur. 

Selama beladjar mereka men- 
dapat tundjangan ikatan dinas 
sebanjak £. 60,— (enam puluh ru 
piah) sebulan. 

  

Fakulteit agama dari 
U.LI. diambil over 

—. Pemerintahan. - 
Dari pihak jang bersangkutan dibe- 

ritakan, bahwa faculteit agama dari 

U.LI, jang selama ini hanja dibawah 

perlindungan Kementerian Agama, mu- 

lai bulan ini diurus langsung oleh Pe- 

merintah (Kementerian Agama). Pe- 

mindahan ini telah disahkan dan dipu- 

tuskan dalam sidang kabinet pada tg: 11 

Augustus 1950 jang baru lalu. 

, 
KPU peringatkan! 
Berhubung dengan kemungkin 

an pemindahan beberapa Kemen- 
terian2? dan Djawatan2 dari Jogja 
karta, pihak K. P. U. Jogja mem- 
peringatkan kepada semua ins- gi 
tantie Pemerintah, bahwa peker- 
djaan perobahan penempatan kan 
tor2 Pemerintah Sipil jang akan 
tetap tinggal di Jogjakarta, ter- 
masuk tugasnja Djawatan Ge- 
dung2 Pusat dari Kementerian 
Pekerdjaan Umum dan Perhu? 
bungan. 
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KITA TERIMA: dg 

Penerbitan nommer 17 Agustus, di- | 
terbitkan oleh madjallah2 buruh:  Ba- 

ngun, Tenaga, Pekerdja, Buruh bersa- 

ma2 biro penerangan Sobsi. Isi pener- sar 

bitan jang dimaksudkan sebagai peri- 

ngatan 17 Agustus tegas memperlihatkan 

akan semangat buruh dalam menghadapi 

peleburan RepuBlik Indonesia ke dalam”. « 

negara kesatuan. 

Suatu tjoretan gambar dim penenbitan 

tsb. jang menundjukkan keragu2an Si? 

karno.— Hatta 5 th. jl. dalam mempro- £ 

klamirkan Kemerdekaan Indonesia mena- 

rik perhatian, dalam arti bahwa dengan 

demikian tampak suatu skeptisme dika- 

langan buruh akan pimpinan Sukarno—.- 

Hatta. 

ea 

Siaran RRI Jogja. 

      

  

Djum'at, 18 Agustus 1950.” 
13.15 Ruangan Rumah Tangga. 
13.45 Rajuan siang oleh ,,Dwi Su- 
ara”. 17.05 Taman Putra oleh S. :$ 
R. Netral. 17.45 Peladjaran Aga- 
ma Islam untuk Kanak2. 18.20 
Uraian hal kesehatan oleh Wakaf 
P-5. 19.20 Djawaban Surat2. 19.30 
Penggeli hati oleh ,,Barisan Ku- 

ping Hitam”. (Alun2). 20.15 .,Sa- 
rina” merajukan . Malam. 21.15 
Causerie oleh Ki Hadjar Dewan- 
toro. 

  

TERTJAPAI FUSI ORGANISASI? 5 
BURUH MOBIL. ' 7 

Pada tg. 15 jl. di Semarang telah di- 
resmikan berdirinja Sarekat.Buruh Ken: 5 "3 
daraan Bermotor (SBKB) dengan Moh. 
Munir dan Kasum sebagai ketua I dan 
II dan A. S. Dharto dan Guntolo ma- 
sing2 sebagai sekretaris-djendral I dan 
II. Kedudukan SBKB di Djakarta. “ 

Pendirian tsb. adalah hasil kongres 
fusi jang dilangsungkan di Semarang 
mulai 10-8 jl. dimana 8 organisasi buruh 
mobil jang ' semuanja mempunjai 54 
tjabang diseluruh Indonesia menjetudjui 3 
adanja fusi tsb. 

Dengan demikian kini di Indonesia 
hanja ada 1 Sarekat Buruh Mobil jang . 
beranggota 32.000 orang, 

Selandjutnja dikabarkan dalam rapat- 
nja jang pertama SBKB memutuskan 
akan masuk SOBSI dan mengambil pula 
beberapa resolusi penting. Ant. 
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LC.F.T.U, MENTJARI KONTAK, 

Kalangan jang bertanggung djawab 
mengabarkan kepada ,,Antara”  Sema- 
rang bahwa belum lama ini Gabungan 
Buruh Pelabuhan Semarang telah me- 
nerima telegram dari ketua Delegasi 
ICFTU di Djakarta jang maksudnja min 
ta kontak dan dapat berhubungan selan- 

djutnja. ' 
Kalangan tsb. menegaskan kontak itu 

ditjari mungkin disebabkan pendirian 
GBP itu, jang menjerahkan segala se- 
suatu kepada keputusan kongres umum 
jang akan diadakan nanti di Djakarta 
pada bulan Nopember jad, 

Patut dikabarkan bahwa GBP Semg- 
rang jang diketuai M.T. Ritonga tidak NG 
masuk dalam Sobsi, Ant. : -



    
Ha “di PBB, 'mengata- 

aa » bahwa telah ada tanda? bah 
n 13 wakil. Sovjet Jakob . Malik 

  

  

     n Keamanan lagi djika masa- 
- ma mendjadi ketua 

tia pada achir bulan Agustus. 

“Dalam interview dgn Persatu- 
ri can Koresponden PBB, interview 

mana djuga disiarkan melalui ra- 
0000 dio, Jebb mengatakan bahwa me |. 

ES | nurut utjapan2 jang dikeluarkan 
oleh Malik dalam sidangs Dewan : 
Keamanan jang achir ini, Malik 
katanja telah kembali dengan 
maksud hanja untuk mengetahui 
Penang D.K. ,dan dalam pada itu 

menjatakan bahwa sebenarnja - 
tidak dapat kembali sebelum wa- 

  

    

— kil RRT diberi kedudukan dalam 
0. Dewan, akan tetapi oleh karena 

— adanja penggantian bulanan un- 
.tuk ketua ia merasa berkewadjib 

$ an menuruti aturan itu. Dari utjap - 
CL xan2 Malik itu dapat ditarik kesim 

Ka | pulan bahwa ia tidak akan terus 
“ | tinggal di Dewan Keamanan bila 

.. nanti masa-gilirannja mendjadi 
£ 3 ketua Dewan telah berachir pada 
|. tg. 21 Agustus. Demikian Sir Gla 

200 dwyn Jebb. (Ant.Rtr). 

— ANGKATAN2 LAUT AMERIKA, 
INGGERIS DAN CANADA 

Beta, AKAN DILEBUR. 

Pan 2 Armada jang terkmas 
10 didunia. 

Amerika Serikat, to na dan 
I Ma kini sedang merentjana- 
T kan peleburan ketiga Angkatan 

— Lautnja mendjadi satu Angkatan 
| Laut Gabungan jang akan meru- 

Ho pakan An nada jang terkuat. didu 
—.. nia, ikian diumumkan oleh 

  

6 . 2 

5 005 Redaksi Jth ! Merdeka ! 
2 - Terlebih dahulu saja utjapkan 
$ beribu terima-kasih kepada st-re- 

23 rat terbuka ini, sbb: 
2 “Umum telah mengetahui, se- 
“bab tersiarlah sudah dengan per 

3 — antaraan advertensi dll. bahwa 
“Pembukaan  Juwelier » HOK 
SING" tjabang Jogjakarta nanti 
17 Agustus 1950 dilakukan oleh 
Bapak Wali-Kota Jogjakarta. 

Selaku anggota masjarakat sa 
TA ngatlah saja sesalkan, sebab ti- 

dak sejogjanjalah djika Pegawai 
Tinggi dalam djabatannja selaku 

. Wali Kota dll dipergunakan alat 
reklame perusahaan perseorang- 

can 

  

Bp Terkeyualilah djika Pegawai — 
“Tinggi dalam djabatannja mela- 
kukan Pembukaan “Perusahaan 

' Negara (penting), atau usaha 
|Rakjat-Bersama, (rumah jatim, tu 
gu-peringatan dll) ataupun usa- 

- ha Masjarakat Tionghoa, Usaha 
Perkumpulan2 Tionghoa dll jang 
(bukan milik/kepentingan perse- 

| orangan).. 
Sekianlah, tidak lain ialah un- 

1 tuk mempertahankan pengharga- 
2 an jang patut dihargai selajak- 

Ea
 

K
a
 

nja. 
kena Merdeka ! 

BE Geo (Rachmi-Sitti) 
BERAT dja Guntingan 37 Na, 

“| pemBe 

  

  

akan meninggaikan par 

telan habis 

daksi jang telah menjiarkan su- 

  

  mc . - 
Ta 

geris "3 hari Selasa 
Ketiga negara itu akan menja- 

— makan alat? sendjata, perlengkap 
an, latihan dan tehnik2 pertem- 
puran Angkatan Lautnja, kata pe 

ngumuman itu. Pembentukan se- 
“buah Panitya bersama untuk 
Pee rentjana pengga- 

'katan Laut dari ke- 
ra itu telah disetudjui 
mana Forest Sherman, 

operasi Angkatan Laut 
ca. Laksamana Lord  Fra- 

“ser untuk Angkatan Laut Inggeris 
dan untuk Canada oleh Laksama 
na Muda H.V. Grant. (Ant UP). 

'2 PULAU DIMUKA FOOCHOW 
 DIDUDUKI TENTARA RRT. 
2 

      

   

  

   

    

jur jara pemerintah Kuo- 
Tabungan menerangkan pada hari 
Selasa bahwa pasukan2 RRT te- 

“Tah merebut 2 buah pulau keijil 
didekat pelabuhan Foochow , Ti- 
.ongkok Tengah. Dikatakan batu 
wa tentara RRT nampaknja ingin 
memperkuat kedudukannja diper- 
airan. pantai untuk pengiriman 
persediaan2 dengan kapal ke- 
daerah2 jang memerlukan djika 
didjalankan serangan terhadap 
Formosa. 
“Kedua pulau jang direbut pa- 

| sukan2 RRT ialah pulau Atlantic 
jang terletak dimuara sungai In- 
Min dekat Foochow pada tanggal 
12 Agustus dan pulau Fuyin jang 
letaknja lebih keutara lagi baru? 
ini, kata djurubitjara' tadi. Kedua 
pulau itu katanja kini sedang di- 
djadikan benteng? pertahanan. 

(Ant UP) 
  

8 ORANG NAZI - TERKEMUKA 
DIBEBASKAN. 

Delapan orang terkemuka, di- 
antaranja pembantu Josep Goeb- 
bels, akan dikeluarkan dari pen- 
djara karena ,,sikap baik”. 

Komisaris tinggi Amerika Seri 
kat, John McCloy, mengumumkan 
bahwa 8 orang tadi akan dibebas 
kan pada tg. 25 Agustus, setelah 
mereka mendjalani 
Gua pertiga dari hukuman pendja 
ra 7 tahun, sebagaimana diputus 
kan oleh mahkamah Niirberg ke 

tika tahun 1946. 
Diantara 8 orang tadi terdapat 

Otto Dietrich, pembantu Joseph 
Goebhels dan Friedrich Flick, be 
kas pengusaha industri badja jg. 
dipersalahkan mempergunakan bu 
ruh budak, jang berasal dari ne- 
geri2 jang diserbu Djerman. 

z Ant. UP. 

KONGES SEPAKBOLA DAN 
ATLETIEK. 

Menjambung berita tentang 
kongres ,,Persatuan Sepakbola Se 

labuh Indonesia” jang semula 
akan diadakan 3 hari berturut2 
di Semarang mulai 25 Agustus 
jad diundur sampai pada tanggal 
2, 3 dan 4 September. 
Berhubung dengan itu djuga 

pertandingan antara djuara PSSI 
Djawa Tengah, Timur dan Barat 
diundur, semenitara itu disamping 

| kongres sepakbola itu akan diada 
— kan pula kongres atletiek Pena 3 
pimpin oleh Dr. Azis Saleh. 

RI   

sekurang2nja. - 

  

BALAIKOTA KARACHI - 
DISERBU 1000 ORANG 

PENGAMUK. 

Seribu orang marah ketika ha- , 
ri Rebo menjerbu balaikota ibu- 
kota Pakistan, lalu membakar isi 

arsip dan barang2 inventaris kan 
tor, sebagai protes keras karena 
pemerintah kota telah memerin- 
tahkan pembongkaran mesdjid 
jang didirikan 'atas tanah milik 
pemerintah, tetapi tidak seidzin 
jang berhak. 

Perkelahian terdjadi antara pe- 

njerbu dan polisi, ketika barisan 
pemadam api sedang memadam- 
kan kebakaran tadi. 

Sementara itu seorang djurubi- 
tjara kotapradja menerangkan, 
bahwa perintah pembongkaran 
masdjid tadi diberikan oleh se- 
orang pegawai, dengan tidak ber- 
mupakat terlebih dahulu dengan 
ovang atasannja. (Ant UP). 

Tentara pem. Burma 
adakan serangan 
besar2an thd kaum 

pemberontak. 
Pasukan2 pemerintah Burma 

telah mengadakan serangan setja 

ra besar2an terhadap pasukan2 

pembrontak didistrik Tavoy, Bur 

ma selatan, suatu daerah perke- 

bunan karet dam pertambangan. 

Didaerah2 lainnja, pasukan2 
pemerintah berhasil merebut 
kembali 2 benteng pembrontak 
Karen, jang iterletak didistrik Ma 
ubin, sedangkan pesawat2 terbang 
pemerintah ' mengadakan serang- 
an udara terhadap daerah2 jang 
diduduki pembrontak Karen di. 
distrik Henzada. 

Suatu serangan jang dilakukan 

oleh 600 orang pemberontak di- 

distrik Pyinmana telah dipukul 
mundur, sedangkan pada sebuah 

desa jang letaknja 4 mil dari 
Mandalay, kaum pennienoatak 
telah dialahkan. 

» Disamping itu, pasukan2 pe- 
merintah membersihkan daerah 
sekitar kota-minjak Yenangyang. 

Didapat kabar, bahwa Kapten 
Naw Seng, pemimpin pemberon- 
tak suku Tmn Kachin jang ber 
sekutu dengan pemberontak Ka- 

-ren, kini berak @ipropinsi Yun- 
ia Tiongkok. (Ant Rtr). 

  

GERAKAN2 POLITIK PELA- 
DJAR2 TIONGHOA DI 

SINGAPURA. 
Beberapa peladjar2 wanita Ti- 

onghoa dari Sekolah Menengah 
Tinggi di Singapura telah diki- 
rim pulang kerumah2 asalnja di 
“RRT setelah mereka dikeluarkan 

dari ja sekolah karena oleh 
telah diketemukan doku- 

men2 dan propaganda2 komunis 
dirumah2 mereka baru2 ini. 

Ketika hari Senen 60 peladjar 
laki2 Tionghoa dari Sekolah Me- 
nengah Tinggi jang djuga telah 
dikeluarkan menjanjikan lagu2 

“kebangsaan RRT ketika sekolah- 
annja dibuka kembali. 

Para pembesar2 Pengadjaran 
telah mengeluarkan peringatan 
bahwa kegiatan2 politik dari pe- 
ladjar2 tak akan diperkenankan, 
karena 'katanja gerakan2 kaum 
peladjar itu mempunjai hubung- 
an dengan gerakan terroris di Ma 
laya. (Ant Rtr). 

  

TAHUAN. 
Kepada chalajak ramai umumnja dan pihak-pihak jang berkepentingan chususnja dengan ini 

" 2 : 1 
s “1 kami permaklumkan, bhw. pada hari Selasa, tanggal 15 Augustus1950 oleh J. M. Menteri Peker- 

2.0 Ip diaan Umum dan Perhubungan Republik Indonesia telah diselenggarakan pengembalian penguru- 

Ko san Perusahaan, Selang berikut 'inventarisnja serta goodwill N.V. Grand Hotel de Djocja, di Malio- 

1 P boro 24 Jogjakarta (jang hingga kini dinamai ,,Hotel Merdeka”) kepada Direksi hotel tsb. . 

“3 Na — Penerimaan kembali “dari pengusahanja j jang sekarang akan Maa dalan waktu ig. 

Zn : | sesingkat - Singkatnja. f , 
2 , 

# , Jogjakarta, 15 Augustus 1950. 

Mn Perseroan Dagang Umum Import & Export 

1 f Ni @ . $ . 

E 3 
1 

. 

di akh “ “ PN | .MARBA 
IS. : DIREKSI GRAND HOTEL DE DJOCJA. 

H3 2 ft A. LOEBIS 

PAN 2 5 Sy 1 (Kuasa) 

0.0 | 2922. aa Bintaran Wiptan 1 Telp. 539 -- 125 

  

na Nehru Oa 
. but Hari Kemerdekaan 

India. 
Perdana menteri India, Pandit Jawa- 

harlal Nehru, menaikkan bendera Nasio- 

nal India di Benteng Merah jang berse- 

djarah di Delhi pada upatjara peringa- 

tan hari ulang tahun jang ke-3 kemer- 

dekaan India. 

Menteri pertahanan dan  pembesar2 

tinggi India serta anggauta2 korps diplo 

matik dan Ik. 500.000 rakjat menghadiri 

upatjara penaikan bendera itu jang di- 

sambut oleh 31 tembakan meriam seba- 

gai penghormatan dan tepuk-sorak jang 

riuh dari rakjat jang berdjedjal-djedjal 

dihalaman? dimuka Benteng Merah. 

Dalam pidato penjambutan Hari Ke- 

merdekaan India jang ke-3 itu, Nehru 

berseru kepada rakjat India supaja me- 

nginsjafi tanggung-djawab jang dibawa 

oleh kemerdekaan politik dan  supaja 

berusaha memikul tanggung-djawab itu 

dengan setia. Kata Nehru, ,,djika kita 

tidak insjaf akan tanggung-djawab itu, 

maka kita tidak mungkin akan dapat 

mempertahankan kemerdekaan kita ter- 

hadap bahaja2 jang mungkin mengan- 

tjamnja dari dalam maupun dari luar”. 

(Ant. AFP.). 

PERINGATAN HARI KEMER- 
DEKAAN INDIA DI 

DJAKARTA. 

Hari Kemerdekaan India dipe 
ringati di Djakarta dalam satu 

'upatjara digedong kedutaan In- 
dia, Kebon Sirih No. 44, dengan 

menaikkan bendera kebangsaan 
India, diiringi dengan lagu ke- 

bangsaannja ,,Jana Gana Ma- 
na.” Didalam upatjara tsb Duta 

Besar India, Dr. Subbarayan 

memberikan wedjangannja. 

Sementara itu pada tgl.  15-8 

ini segenap toko2 dan kantor2 

India di Djakarta ditutup dan 
bendera kebangsaan India diki- 

barkan didepan rumah2, toko2 
dan kantor2 India. 

Pada djam 19.30 Dr. Subbara- 
yan memberikan pesanannja ke 

pada bangsa India diseluruh In- 

donesia dengan perantaraan Ra- 
dio Nasional Indonesia.  Djuga 

dari bahagian penerangan dan 

pers dari kedutaan India di Dja 

karta dilakukan siaran2 radio 
spesial ke India berhubung dgn 
hari peringatan kemerdekaan In 

dia ini, demikian antara lainnja 

upatjara2 pada hari kemerdeka 

an India siang ini menurut kete 

rangan IIS. (Ant). 
  

ALA Tu 
Dalam adp. No. 257-8 tg. 16-8- 

'50 jg. tertulis : Indonsian Motors 

Company betulnja : Indonesian 

Motors Company. 

. Sekitar pertempuran di Korea : 
  

  

6000 Tentara 
berang sungai Naktong 

    

Utara menje- 
3 

Pasukan? Amerika Serikat dan Korea Selatan pada hari Sefasa bertempur 

dengan 6000 tentara Korea Utara dalam 2 pangkalan pertahanan tentara Utara 

jang baru disungai Naktong jang merupakan antjaman bagi Taegu, ibukota se- 

mentara Korea Selatan. 

Pasukan2 Utara telah merebut se- 

buah pangkalan pertahanan lagi 15 mil 

disebelah barat-daja dan sebuah pang- 

kalan pertahanan lainnja 16 mil disebe- 

lah barat-laut Taegu, pada waktu divisi 

ke-24 Amerika masih sedang mengada- 

kan serangan pembalasan terhadap pang 

kalan pertahanan Utara. jang ketiga di- 

sungai Naktong jang dipertahankan oleh 

10.000 tentara Utara 25 mil barat-daja » 

dari Taegu. 

Kedua pangkaian Utara jang baru 

itu djika tidak segera disapu bersih 

mungkin dapat dipergunakan sebagai ba 

tu-lontjatan2 untuk serangan besar2an 

terhadap Taegu jg. telah ditunggu2, un- 

tuk serangan mana telah disiapkan lebih 

dari 60.000 tentara dan sedjumlah tank2 

Korea Utara disepandjang tepi sungai 

Naktong dalam garis pertahanan jang 

pandjangnja 20 mil. 

Perkembangan? jang terachir da 

ri pertempuran? di front-front 

jang terpenting. 

Menurut komunike2 dan laporan2 jg 

diterima dari front pada hari Selasa, per 

kembangan2 jang terachir dari pertempu 

ran2 difront2 jang terpenting adalah se- 

bagai berikut: 

Pasukan2 Korea 

sungai Nak- 

Barat-laut Taegu. 

Utara telah menjeberangi 

tong di Opyongdong 3 mil sebelah uta- 

ra Waegwan dan 16 mil barat-laut Tae- 

gu dengan kekuatan satu resimen infan 

teri — Ik. 3000. tentara —. dan 4 buah 

tank. Seorang djurubitjara Amerika me- 

ngatakan bahwa divisi ke-1 Korea Sela- 

tan kini sedang mengadakan gerakan2 

utk melemahkan pangkalan pertahanan 

Utara itu. 

Barat-daja Taegu: 3 Bataljon Korea 

Utara jang semuanja berdjumlah Ik. 3000 

tentara telah menjeberangi sungai Nak- 

tong 15 mil Manan Taegu dan be- 

"lah kelihatan 

  

berapa mil disebelah selatan tempat di- 

mana divisi kavaleri ke-1 Amerika telah 

dapat membunuh 1000”tentara utara da- 2 

lam gerakan pembersihannja Na 

suatu pangkalan pertahanan Utara jang 

lain ketika- hari Senen. Meriam2 Ame- 

rika menembaki penjeberangan2 Utara 

jang baru itu, sedangkan  balabantuan 1 

dari divisi kavaleri ke-1 segera menudju 

ketempat2 itu. & 

Utara Taegu: Pasukan? Korea Sela- 

tan mundur beberapa mil dari kedudu- 

kan2nja guna memperpendek garis per- 

tahanannja Ik. 30 mil diutara Taegu. 

Divisi lapis badja ke-105 Utara 

bergerak. dna 

Sementara itu djurubitjara markasbe- 

sar djenderal Mac Arthur mengatakan 

bahwa beberapa kesatuan? dari divisi la 

pis badja ke-105 Utara jang kuat itu te- 

dibelakang penjusunan 

front Utara dibarat-laut Taegu. Dikata- 

kan pula bahwa 2 bataljon infanteri dari 

divisi ke-105 Utara 'kabarnja sedang ber 

gerak kearah selatan untuk membantu 

divisi ke-6 Utara jang telah menderita 

pukulan2 hebat di front Chinju. 

Kini belum diterima kabar2 jang dje- 

las mengenai kedua pangkalan pertaha- 

nan tentara Utara jang baru disungai 

Naktong itu, tetapi sementara itu diteri- 

ma sebuah laporan jang mengatakan 

bahwa tentara Utara telah membuat se- 

buah djembatan dibawah muka air ti- 

dak djauh disebelah utara Waengwan 5 

dim persiapannja utk menjeberangkan — 1 

tank2 setjara besar2an. (Ant.-UP). i 

" 

  
  

Karena kekurangan tempat pada 

tanggal 16/8-50 adp2 dibawah 

ini baru dapat dimuat hari ini. 
Harap pemasang maklum. i 

Administrasi 

  

Tgl. 19/8-1950 : 
»  20/8-1950 : 
» 21/8-1950 : 

Harga kartjis : 
Voorverkoop : 

Warung HARDJO 

A
P
N
 

Kartu tanda anggauta P.S.I.M.   

-Pertandingan Besar di ,,Kridosono"| 
Jogjakarta. 

SEMARANG (| 
SEMARANG (Ul 
X1 SURABAJA 

Pertandingan dimulai djam 16.45 

Tribune f. 5,— Berdiri f. 1,— 

1. Toko SEMERU Djil. Ngabean 
Toko MEDAN Danuredjan. 

Toko BARU Patjinan 17 
Depot Es ,,HANDIMAN” Kulon Tugu. 

Hadiah beker dari toko ,,BARU”, Patjinan 17, Dk. 

rion) — JOGJA (Orion) 
nion) — XI SURABAJA. 

— JOGJA (Orion). 

y, 

193-8 
berlaku. 

  

  

  

   

  

    

      

Sep- ku akan berkus nelsang 

kepada kita nanti rasiam. : 
Baik-baik dan masak | jang |: 

istimewa 

  

   
    

  

     

      

   Bagaimana: 
kah.ku akan 
berbuat. 

telapi       

    

   

  

Dengarlah anakku. Siapkan- 
lah hidangan sehari-hari , 

Palmboom dan serahkanlah 
kesemuanja kepada marga: 
rine jang menadjukkan ini. 

   
   
     Saba pergunakanlah. 

        
ti   

      
  

3 njenja harus bersjukur-bangga 
mempu » istr' sedjati. 

  

  

  

S3 (Dinda ha i h terimalah pudjian saja njonja. | (ang 2 An ek vpn akan tt 2 

  

  

    

   

    

hari        
telapi Siah Palmboom/ Lebih-lebih 
oleh karena kanda selandjutnja tiap 

Kanda, djanganlah kau memudji 1) 

makan senik- 
mat- -nikmatnja. 

  30
5-

8.
 

Lezat nikmat sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan 

' istimewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 
meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan membuat 

hidangan mendjadi hidangan pesta... ....... s 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin? A dan D, 

  

''MARGARINE 
PN ae lu UN 

  

   

    

      

      Hasil dari Djawa Haa: indah 

    

Nk 

akan 

        

6€
 

  

  
  

 



   
       

      
    

      
      
    

     

       
         

       
     

  

     

     

    

   

   

  

    

    

     

   

  

        

        

       

      

   

  

Ba men gan emananan 

    

PO Kena 
Sdr Sukandhy, Magelang, kirim surat, 

telah batja pengumuman Kementeri 

an PP&K (RI) dalam KR tg 14-8-1950 

tentang Kursus Guru B. Tetapi Sjarat2 

nja tidak disebutkan. Misalnja sjarat2: 

a. jang dapat diterima apa sjaratnja. 

b. tempat pendaftaran mana. 

.c. ikatan dinas berapa lama. 

Ja Berabe gentu nggak tahu. Jang tai 

kan Kem. PP&K (RI). & 

Memang kalau nggak ada disebutkan 

Sjarat?nja ja susah. Seperti rkik sepur 

“nggak tahu mau kemana ! Ja kalau ring 

'aan alias lin puteran, bisa sampai ke- 

€ tempat seal |! 

    

    

  

   
& : 

Pada upatjara Tata tempo 

hari aneh. Bung Assaat menamakan 

Bung Karno: saudara presiden jang kita 

muliakan ! , 

Bung Karno menamakan Bung Assa'at: 

jang mulia pemangku djabatan presiden. 

Bung Halim menamakan Bung Karno: 

Paduka Jang Mulia, tapi ' menamakan 

Bung Assaat: Saudara tok. 

Sesudah ada negara kesatuan » (baru) 

baiknja diatur resmi: bagaimana sebu 

tan presiden, bagaimana sebutan pm. 

dan lain?nja. 

Kalau Berabe met of zonder negara ' 

kesatuan, paling suka dipanggil ,,masje” 

aa ea | 
' Njonja2 menteri rame ke Djakarta 

nonton perajaan 17 Agustus sambil te 

ngok pasar malam. Tapi Bu Assaat 

nggak pergi kemana2. Ditanja wartawan, 

djawabnja: tunggu rumah. 

Aih, Berabe terharu djuga dengar itu. 

Tapi sebentar lagi Bu Assaat mesti 

uga pergi. Lha siapa lagi jang tunggu 
? 

   

  

    
     

et “Berabe harap: para Mahasiswa Gadjah 

- Madha ! Habis kalau Gadjah Madha 
nggak dikasih gedung, apa terus disu- 

ruh masuk angin studen2 kita ? Biar pa 

kai new-look, lengan kan tetap pendek!! 

BERABE. 

5 

Sambungan halaman 1. 

Peringatan ulang tahun 
emerdekaan. 

f Upatjara nasidnal memperingati pro- 

| klamasi 17 Agustus dirajakan 

- meriah di Djakarta. Pagi kemarin di Is- 

tana. Merdeka dilangsungkan  upa- 

| 4jara dimana hadir segenap ang- 

| gauta D. P. R: sementara negara ke- 
satuan Republik Indonesia, para pembe 

kar sipil dan militer, corps d 
dan rakjat Djakarta Raja, kira2 200.000 

orang. Sekeliling istana manusia padat. 

: Pidato satu setengah djam. 

Sesudah ketua panitia, wali kota Su- 

wirjo membuka perajaan, Presiden Su- 

karno mengutjapkan pidato selams satu 

setengah djam jang ditudjukan kepada 

seluruh rakjat Indonesia dun dunia. 

Sesudah Sukarno "mengingatkan kepa 

da perdjuangan kita selama 5 tahun jang 

20. Ialu kpd penderitaan dan pengorbanan 

rakjat, maka ia menjerukan, supaja ki- 

ta dalam menghadapi hari2 jang akan 

“datang bersatu padu, lebih bersatu dari 

| pada waktu jang sudah2. 

Terhadap perhubungan kita dengan 

Belanda Sukarno mengatakan, bahwa 

vakjat Indonesia ingin dengan” sebaik2 

nja bersahabat dengan Belanda dalam 

kedudukan jang sama. Djuga dengan se 

genap bangsa, kita ingin bersahabat baik. 

i s Bendera dinaikkan. 

| Laiu behdera pusaka Sang Merah Pu 

tih dincikkan pada tiang setingg. 17 me 

r, jang sedjak beberapa minggu jang 

Talu sibuk dikerdjakan pembikinannja. 

Tiang ini berdiri lurus ditengah hala- 

.man muka Istana Merdeka Utara. Pe- 

  

   

    

    

  

    
   

   
   

  

   

  

   
   

   

    

     

  

   

  

    
   

  

   

   

        

    
    

   

   

    
   

     

    

dengan 

   

  

Amnestie konsepsi 
M. P.P.S. 

Konsepsi Madjelis Permufaka 

tan Partai2 Politik Surakarta ten 

tang pengampunan tahanan (am 

nestie) jang diadjukan pada Pa- 

nitya Pusat Daerah Surakarta 

Perajaan Hari Kemerdekaan 

17-8-1950 jang selandjutnja di- 

usulkan pada Pemerintah Pusat 

sbb: : 

#1 Tahanan politik Pemerin- 
tah R.I. jang hingga tg 17 Agus- 

tus 1950 belum dapat keputusan 

hukuman (Vonnis) dari Penga- 

sdilan Negeri, supaja dibebaskan 

dari perkaranja, sedang jang te- 

lah didjatuhi keputusan hukuman 

dikurangi hukumannja dan ditin 
djau kembali keputusan huku- 
mannja, 

2. Tahanan karena keputu- 
san Pengadilan Belanda dalam 

waktu pendudukan Belanda jang 

tindakan preventipnja didjalan- 

kan oleh alat2 kekuasaan pendu- 

dukan Belanda supaja dibebas- 
kan. 

3. Tahanan lainnja dikurangi 
hukumannja dengan mengingat 

pertimbangan Psychologisch jang 

bermanfaat untuk membimbing 

keinsjafan akan kemerdekaan 

bangsa. On 
  

KONGRES FUSI SAREKAT BURUH 

' BATIK.- 

“Pada tg. 25 sampai 27 Agustus jad. 

sarekat buruh batik seluruh Indonesia 

akan mengadakan kongres fusi bertem- 

pat di Tasikmalaja. 

Fihak penjelenggara inginkan supaja 

tiap2 sarekat buruh batik jang ada di- 

seluruh Indonesia dapat  mengundjungi 

kongres tsb. Ant. 

naikan diiringi dengan lagu Indonesia 

Raja dan berkibar megah sampai djam 

6 petang kemarin. 

Sesudah bendera diatas, 

'kembali proklamasi. 

Di Pegangsaan Timur. 

Siang harinja diPegangsaan Timur 56 

diadakan sekedar peringatan, dimana 

pada 17 Agustus 1945 Bung Karno dan 

Bung Hatta memproklamirkan kemerde 

“kaan Indonesia. Perajaan ini dihadiri Ik 

“100.000 orang, dibuka dengan pidato 

oleh tuan M. Tabrani. 

Presiden Sukarno memberi pengerti- 

an singkat tentang djiwa revolusi jang 

berdasarkan proklamasi, jaitu: 

1. 'ichlas berkorban untuk Tanah Air 

dengan melupakan kepentingan diri sen 

diri. Bukankah ketika kita mengadakan 

proklamasi 5 tahun jang lalu hanja ingin 

merdeka ? x 

2. semangat persatuan. Bukanlah ki 

ta 5 tahun jang lalu bersatu padu, tidak 

ada tjerei berai ? j 

3. semangat membangun. Bukankah 

kita 5 tahun jang lalu belum punja apa- 

apa ? Belum punja gedung, belum pu- 

nja senapan ? 

Mari kita membangun, kata Sukarno 

pada penutupnja. 

: Pasar malam dibuka. 

Tepat djam 4 siang, njunja Suwirjo 

menggunting pita jang mentjeraikan ma 

nusia Djakarta dengan lapangan Merde- 

ka (dulu pasar Gambir). Sesudah pita 

putus, maka masuklah orang2, pembe- 

sar. 

»Pasar Malam Kenang-kenangan” ini 

berlangsung sampai 17 September 1950, 

dimana segala ada bisa didapat. 

dibatjakan 

     

   

    

   

     1g 306-8. 

Ke Menghaturkan selamat dan Bahagia berkenaan dengan 

Hari Ulang th. ke V. 

Perkumpulan ,,Shin Sheng She” 

Kemetiran Kidul No. 10 

JOGJAKARTA. 

  
  A emenemaaaa 

      

j PEMBRAHAN POAN 
(MILKHOUSE)       ,SEDYA" (Djajengprawiran PA 1/375) 

JOGJAKARTA — Tilp. 339. 

»KEDAULATAN RAKJAT” 

   x w 
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SOKONGLAH SOKONGLAH 

RA'JAT DI MALUKU SELATAN 

dengan mengundjungi 

BAZAAR P.M.1I. 

di Aloon2 Utara (sebelah selatan soboharsono mulai tgl. 18 sore 

s/d 20 malam). " 

Pagi : djam 9 — 14. Sore : djam 17 — 21 . 

Diadakan Restaurant, hengeltent, lotry, Muziek a.l. 

308-8. PANITYA BAZAAR P.M.I. 

xx 

  
  

Kami utjapkan beribu2 terima kasih kepada Tuan2 dan Njo- 

nja2, segenap saudara2 teman sekerdja dan keluarga jang te- 

lah memberi bantuan berupastenaga, karangan bunga dil. dan 

jang ikut serta mangantarkan djenazah ajah kami : 

R. SOETEDJO. 

kemakam Girilojo, Magelang pada tg. 12-8 - 1950. 

Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberi berkah kepada arwah 

almarhum dan semoga Tuhanlah jang dapat membalas budi 

baik saudara2 semuanja. Keluarga : 
Soedibjo, Poerworedjo. 

Soetopo, Jogjakarta. 
Sadono, 5 

Amir Soebijakto, ,, 

, 

301-3. 

  

302-8. : 
MEN eRaAa 

   

  

   

     

UNTUK KESEHATAN sedia POAN (baru / segar) 

j Ambillah pertjobaan untuk membuktikan 

Ne Dapat melajani lagi : Langg: baru / lain keperluan. 

1 Pengambilan 'sedikitnja seliter, dapat diantar. 

    

  

       
   

.TIMBUL BUSONO," 
SOMOWIHARDJO & SONS 

Gampingan 42, Telp. 736 Jogjakarta. 

Ulang th. 17 Agustus 1945. 

  

Selamatlah , 

“.Rakjat, Negara dan Pimpinannja.     

Pak SO SR O Obral tjengkeh: 

ZANZIBAR 

Silahkan berhubungan kepada Pengurus Perwakilan IF- 

CO Semarang di Djalan Geredja (Purwodinatan Tengah) 18 tele 

pon no. 1667. Smg. djangan sampai kehabisan. 

bukan tjengkeh totogan: tetapi 

  

NIK ARI AAN BR 

sPLUXOPIR” 
Ini malam dan berikutnja : 

THE LAST DAYS OF POMPEII 

Film sedjarah jang tak asing lagi. 

Jang selalu mendapat perhatian dimana2 tempat. 

Main 2 kali djam 19.00 dan 21.00 

Buktikanlah ! !! 17 tahun Keatas. 

310-8. : 

Rumah tangga sehat dan ba- 

 hagia berkat pemakaian 

margarine Blue Band. 

PEMUDA SEHAT 

RAKJAT KUAT 

AE 

  
MEN YEN EK TYA 
  

Didjucl dgn. harga ringan. 
Sebidang tanah pekarangan dengan rumahnja, terletak dikam- 

pung TUKANGAN (sebelah timur kramatan) ditepi djalan be- 

sar simpang tiga djalan Gemblakan - Tukangan - Ke - Lempuja- 

ngan. Tanah tsb. persil no. Ta lebar 2214 (dua ribu dua ratus 

ampat belas meter persegi) M. P. P. Danuredjan “Jogjakarta, 

Keterangan lebih djelas pada :'Moh. ZAED Toko Batik YOZA 

174-8. Djagang Kauman 59 Jogjakarta. 

  

  

  

PEMBETULAN. 
” 

Pengumuman No. 15 dari KANTOR LISTRIK JOGJAKARTA 

jang dimuat dalam ruangan adpertensi ,,K. R.” tg. 16/8-'50, ang 

ka 50 dalam kalimat : 1 

»Berhubung dengan kena kan uang lengganan, maka menge 

nai pembajaran lebih dulu (vooruitbetaling) harus pula ditambah 

kekurangannja sampai dengan banjaknja, uang lengganan sesu- 

dahsdinaikkan dengan 5096”, .....harus dibatja 589.     
      

8.8. 510-220 - B. 

.PERBARA" 
Perusahaan Industrie dan 

Dagang Pusat Jogjakarta 

n | N 

5 $ F    
Menjambut hari ulang tahun Proklamasi 17 AUGUSTUS 1945. 

& 

sampai 

ACHILR DJAMAN 

Seluruh Keluanga. 

1 299-8. PERBARA. 

  

Dengan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

pula memperingati 

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 

maka dengan ini segenap Pengurus dari : 

CHUNG HUA CHIAO YU 
HSIEH CHIEN HUI. 

(Badan Pengurus Pendidikan CHUNG HUA) 

mengutjapkan SELAMAT hari Raya, semoga 

Negara tetap Aman, Sentausa, Berbahagia, Me deka ! 
Ketua 

ONG TIONG TJOEI 
303-8. Pingit 2 DJOKJA. 

  

Menjongsong “hari Ulang tahun kelima 17 Agustus 1950. 

,TJAMPURSARI” Bedak dan djamu Industri. — Pugeran I, Jogja. 

  

  

N.V. HANDEL MIJ ,,C.LE.V.O.” 

Import-Export-Perantara Dagang-Expeditie 

Purwodinatan No. 39 — Tilpun 801/1562 SEMARANG. 

289-8. 

SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA” 

  

PERUSAHAAN TRANSPORT MATARAM. : 

(PETRAMI. 
Kantor besar Djokjakarta Kantor Tjabang Semarang 

Djl. Sriwedani 8, Dk. Herenstraat 3, Smg. 

Menjelenggaraka, Trajek2 dengan bis2 baru 

DJOKJA — SEMARANG Pp. Pp. DJOKJA — SOLO pp. 

DJOKJA — KUTOARDJO (sementara sampai Wates) p.p. 

Angkutan guna pindahan picnic dll. ke-seluruh Djawa. 

  

n
a
g
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Ke)
 

        

  290-8   
  

Gambar RESMI 
P.J.M. Presiden Soekarno 

Jajasan Fonds Nasional Gondomahnan 43 telp. 483 Jogja : me- 

njediakan gambar resmi P. |. M. Presiden komplit dengan pigora 

dan katjanja, guna menghias Kantor2 & Rumah2. 

1. Ukuran : a. gambar : 46”, X 59 cm. 

a. pigora (katjanja) : & 60 Xx 90 cm. 

2. Harga komplit : a. pigora kaju djati ditjat anekawarna a f. 80,- 

Ben Ni diplitur halus a f. 90.- 

import “af. 100,- s/d. f. 125.- C. », 

Marilah beramai?2 membeli / memesannja !!! 
2 

  

#   307-8. 
   

   
Typ. R.L/A - 603/ITI/A/1O2. 

Me MA 
5 

 


