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21 AGUSTUS 1950. 
Pa EPPENA rana net anpangama 2 

DITERBITKAN OLEH 

5 . Didalam dua minggu ini kabinet bisa dibentuk. Demikian ke- 

gan Mr. Moh. Yamin jang kemarin malam tiba di Jogja da- 

ri Djakarta dalam pertjakapannja dengan wartawan kita. Pada 

aat negara kesatuan dinjatakan jang perlu sekali sudah ada ia- 

h, presiden sebagai kepala negara, Republik sebagai staat dan 

” Soal lain2nja penting  djuga. 
Tetapi tidak begitu urgent. 

Mendjawab pertanjaan .menge 
| nai kabinet negara kesatuan jang 
pertama Mr. Yamin menjatakan 
bahwa: 3 s 
— 1). Kabinet mesti bersifat uni- 

aris. Mesti diisi oleh orang jang 
“berkejakinan unitaris: Irian mes- 
“ti direbut. Bahan utama bagi uni 

risme Indonesia. 
Ig Zt- Para menterinja mesti di- 

| dukung oleh public opinion (rak 
'jat Indonesia). 

baiknjalah diingini oleh 
rheid dalam parlemen Re- 

nesia sekarang ini. 
nterinja tidak perlu dari 

rtai atau anggota par 

nja tjakap mendja- 
it otonomi daerah2. 

mbangun Indonesia da- 
la ing ekonomi dan kebuda - 
jaan dengan dasar: makan, mi- 
num, pakaian dan obat2an bagi 

'rakjat dan mengembangkan ke- 

budajaan Inlonesia bagi rakjat. 
— Inilah pantjadharma bagi kabi 
'net unitaris jang pertama, demi- 

Ada tiga barang jang 
| Jlanggeng-abadi. 

— Selandjutnja Yamin menjata- 
“kan, bahwa UUD jang belum 

| sempurna sekarang itu bersifat 

sementara. 
Memang, negara kesatuan dan 

- UUD jang sesuai dengan keingi 
nan rakjat harus disjahkan oleh 

| konstituante sendiri atas pemili- 
ian wakil2nja. 
Hingga sekarang semua- bersi- 

at sementara. Hanja ada tiga ba 
rang jang langgeng abadi, jaitu: 

1). Proklamasi, 2). Idee Repu- 
blik Indonesia, 3). Pantjasila. 

— Tiga hal ini bukan sementara, 
melainkan langgeng. 
“Menurut Yamin persoonlijk, 

M.-P.U. (Madjelis Perobah Un- 
dang2) belum perlu tergesa2 di- 
panggil bersidang. ' UUD jang 
meskipun belum sempurna, dja- 

|. ngan,terlalu digojang2kan. Jang 
perlu sekarang, konsolidasi dan 

dengan mendjalankan 

nfjadharma seperti diterang- 
| kan dimuka, menudju pada kon- 

— stituante. ak 
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Tidak ada bentrokan 
/TNI dan bekas KNIL 
di Sulawesi Utara 
Kalangan militer dan sipil hari 

Sabtu sangat dikedjutkan oleh se 

buah siaran Radio Nasional Indo 
nesia Djakarta dalam bahasa Be 

| landa dimana dinjatakan, bahwa 
Ng 3 

di Sulawes 
- sukaran antara pihak TNI dan be 

kas KNIL sehingga pihak” TNI 

   

  

M3 

    
    

  

Menurt | keterangan kalangan 
“tsb berita itu tidak benar. Selama 
'3 hari ini berturut2 rakjat Sulawe 

edang dihanjutkan oleh 
n dalam perajaan ke- 

jekaan. Oa 3 
.. Seperti telah diberitakan berita 
tentang kerusuhan di Menado pd. 
hari Djum'at ini disiarkan oleh. 

Au Bagan AFP Djakarta dan 
| Aneta Djakarta. (Red). Ant. 

  

—— Perantjis untuk kedua kali: 
'nja telah menjerukan kepada ne- 

2 gara2 anggota Pakt Atlantik, su-, 
paja mereka mengadakan pelebu- 
ran“selengkapnja dari rentjana2 

| pertahanan mereka terhadap So- 

Mejet, "3 

parlemen sebagai kenjataan demokrasi. 
e En a 
at 

| telah mengadjukan 

| Utara telah timbul ke ' 

ituan. (Ant) 

  

  

INDONESIA MINTA DJADI 
ANGGOTA BANK INTER- 

h NASIONAL, 
Bank dan Dana (fonds) Keu- 

angan Internasional ketika hari 
Djum'at mengumumkan bahwa 
Swedia, Indonesia dan Jordania 

permintaan 

untuk mendjadi anggota. ' 
Direktur Bank Internasional, 

Eugen Black, menerangkan ke- 
pada pers bahwa permintaan2 ba 
ru tadi akan dipertimbangkan pa 
da konperensi tahunan jang ke-5 
dari kedua organisasi tadi, jang 
akan diadakan di Paris pada 
tanggal 6 September j.a.d. (Ant. 

U.P.). : 

  

KERUSUHAN2 DI MENADO? 

Kerusuhan telah timbul lagi di Mena- 

do pada hari Djum'at, kata kalangan jg 

berdekatan dengan Komisaris Tinggi Be - 

landa di Indonesia. 

Penindjau2 militer P.B:B. telah me- 

nerima instruksi2 untuk pergi ketempat 

kerusuhan tadi selekas-2nja, dan berang- 

kat pada hari Saptu pagi. 

Moh Yamin : 
  

BADAN PE 
Ma ARA LAN NA  La 

antjadharma bagi kabinet 
— Unitaris pertama 

|... Menurat Konstruksi Mr. Yamin 
(oleh wartawan »KR”) 

4 5 . 

Republik Unitaris Indonesia haruslah, mengutjapkan terima kasihnja ke- 

pada Mataram dengan mewudjudkan terima kasih itu dengan melandjutkan 

dan menjempurnakan Universiteit Gadjah Mada di Djokjakarta. 

“HARIAN UMUM 
NERBIT ,,KEDAULATAN RAKJAT” 

  

(ANGGAU 

  

TA S.P.S.) 

  

  

  

Sampai mana meluasnja insiden2 tadi 

tidak diketahui, akan tetapi diduga bah- 

wa dalam pertempuran2 tadi tersangkut 

bekas serdadu2 Knil dan Apris, . 

Sementara itu evakuasi bekas anggau 

ta2 Knil dari Makassar sedang dipertje- 

pat dan untuk keperluan tadi diperguna- 

kan 8 kapal Belanda, 

Sebagian besar dari anggauta2 tentara 

jang dipindahkan tadi sedang dikirimkan ii 

ke kamp2 istimewa dipulau Djawa. 

Berkenaan dengan berita kerusuhan2 

jang dimaksud didalam berita diatas, 

»Antara” mengabarkan, bahwa Kemen- 

terian Pertahanan di Djakarta sampai 

tanggal 18 - 8 malam belum menerima la- 

poran apa2. Ant. : 

  

UNICEF UNTUK 
SIA. - 

INDONE- 

Antara” Semarang mendapat 

kabar, bahwa atas usaha jang ber 

wadjib diibu2 kota kabupaten da 
erah karesidenan Semarang tlh. 

dibuka konsultasi-biro jang ber- 

maksud membagi2kan bahan su- 

su dari Unicef. 
Barang tersebut disediakan utk 

anak2 jang kurang kuat dan ibu 
nja berupa susu-tjair jang sudah 

ditjampur dengan obat2 lainnja 

oleh pihak Djawatan Kesehatan. 
Untuk tiap2 kabupaten dan kota 
pradja sebagai langkah jang per- 
tama disediakan masing2 untuk 

. 100 anak. Ant. 

3 

dan berilah kesempatan kepada mahasiswa2 dan mahaguru2-nja menuntut U- 

mu di Alma Mater digedung Malioboro no. 3 (bekas presidenan). 

“Tidaklah gedung ini mendjadi pusat 

selama berdjuang 5 tahun ? 

Tidakkah disana turunnja bendera 

Djepang dan Belanda dan berkibarnja 
. Dwiwarna oleh pergolakan pemuda2 me 

rebut kekuasaan dikota Mataram ? 

Ingat perdjuangan merebut Kotabaru 

dan Tjokankantei. 

Mengapakah kita akan mengasingkan 

diri dari Leiden, Paris, Heidelberg dan 

Moskou jang menempatkan universiteit 

nja pada pusat perdjuangan diatas be- 

kas peruntuhan musuh, setelah keme- 

nangan tertjapai ? Rakjat Indonesia mie 

mang lebih dari pada berhak - menem- 

ME 

  

patkan Gadjah Mada dibekas  Preside- 

nan didjalan Malioboro itu. 
Tidakkah pula lebih dari pantas pa- 

da pembentukan Negara Kesatuan Re- 

publik Indonesia 17 Agustus ini, ra'jat 

Indonesia dipenuhi keinginannja de: 

ngan mewudjudkan #jita2 pahlawan Ga 

djahmadz sendiri beratus tahun dahulu? 

Terima kasih kepada Mataram dang, 

“Gadjahmada dengan menempatkan Uni- 

versiteit Gadjahmada digedung berse- 

djarah itu memang tepat pn 

mem 
. 

DR. SUBANDRIJO BERI TA- 
— HUKAN BEVIN ! 

Menurut berita AFP dari London, 
Menteri Luar Negeri Inggris Ernest 
Bevin telah menerima kundjungan duta 
besar Indonesia di London Dr. Suban- 
drijo, jang menjampsikan pemberi-tahu 
an tentang pembentukan Negara Kesa- 

  

,/kan tuntutan2, 

  

Berkenaan dgn. andjuran K. R.. 

agar gedung bekas 

disediakan bagi perguruan tinggi 

kebangsaan Gadjah Madha, anggau- 

ta D. P. R. (R.I. S. ) jang kema- 

rin singgah dikantor K. R. menja- 

takan pendapatnja . 

presidenan 

  

      

Konperensi Perguruan 
. “Tinggi 

: Diondjurkan oleh 
Peladjar2 

Dewan Pimpinan ',,Perserikat- 

an Perhimpunan2 Mahasiswa In: 
donesia” pada rapatnja baru2 ini 

di Djakarta, telah mengambil ke- 
putusan berupa andjuran kepada 

Pemerintah, supaja Pemerintah 
menjelenggarakan suatu konperen 
si perguruan tinggi, jg akan me- 
nentukan garis2 besar politik per 
guruan tinggi dan tjara2 penje- 
lenggaraannja dan supaja dalam 
hal perguruan tinggi diadakan sa 
tu pimpinan jang sentral. 

Putusan ini berdasarkan per- 
timbangan2 : 
I. Perlu sekali selekas mungkin 

&  terbentuknja undang2 pergu- 
ruan tinggi, jang dapat menga 
tur soal2 perguruan tinggi se 
tjara uniform. 

2. Bahwa adanja dua pusat per 
gurwan tinggi, jakni di Jogja- 
karta dan di Djakarta hendak 
nja diakui sebagai kenjataan, 
asal sadja uniformiteit dan 
effisiensi. terdjamin. 
Bahwa adanja lebih dari satu 
fakulteit jang sematjam dapat 
dipertahankan, asal sadja me 
ngingat effisensi dan kebutuh 
an. Ant. 

nj
 

Propinsi Sumatera 
Utara sedang disusun. 

Penjusun propinsi Sumatera 
Utara kini sedang dilaksanakan, 

demikian diterangkan oleh kalang 
an jang berdekatan dengan PPN 
KST kepada ,,Antara”. Hingga ki 
ni telah ditundjuk orang2 jang 
bertanggung djawab terhadap ti 
ap djabatan jang dahulu merupa- 
kan departemen2 NST, akan teta 
pi menurut kalangan itu belum 
ada ketegasan djabatan2 mana jg 
langsung dibawah kementerian2 
egara kesatuan RI jg baru atau nana         
   
pakan satu masalah jang harus 
dihadapi pula. s 

Menurut kalangan itu pd wak- 
tu ini sebaiknja supaja dengan se 
gera diangkat seorang Gubernur 
utk Sumatera Utara, guna meng- 
gantikan PPNKST dan Panitia 
Persiapan Propinsi Sumatera Uta 
ra, jang keduanja diketahui oleh 
Sarimin Reksodihardjo, jang kini 

-bertindak sebagai acting kepala 
daerah Sumatera Timur dan 
acting Gubernur Sumatera Utara. 

2 Ant. 

,Flearing” dgn wakil2 partai 
  

Pembentuk Kabinet harus punja 
backing parlemen. 

Sabtu siang diistana Merdeka telah berlangsung pertemuan 

diantara Presiden Sukarno dengan wakil2 dari Partai Sosialis 

Indonesia, Blok Nasional, Partai Kristen Indonesia, Partai Kato- 

lik Indonesia, Partai Nasional Indonesia dan Masjumi. 

Keterangan wakil 
PS! 

Subadio dari Partai Sosialis Indone- 

sia atas pertanjaan menerangkan, bah- 

wa dalam pertemuannja dengan Presi- 
den itu partainja tidak ada memadju- 

melainkan. hanja sjarat 

supaja program pemerintahan dan 

orang2 jang akan - mendjalankan pro- 

gram ini dipentingkan didalam pemben- 

tukan pemerintahan nanti. 'Dan seterus 

nja Partai Sosialis Indonesia menghen- 
daki sebagai sifat kabinet Negara Kesa 
tuan itu ialah kabinet parlementer, da- 

lam arti kata suatu kabinet jang mem- 
punjai backing dari parlemen dan ber- 

tanggung djawab kepada parlemen. 

Mengenai soal masuk atau  tidaknja 

Partai Sosialis Indonesia kedalam pe- 

merintahan itu nanti, Subadio mengata- 

kan: kita akan menjokong kabinet djika 

ternjata ia mempunjai program peme- 

rintahan jang dapat kita Geritna, walau- 

pun dengan tidak adanja orfng PSI di- . 

dalamnja. , 

Suara Blok Nasional. 
Sjamsudin Sutan Makmur dan mr. 

Wongsonegoro dari Blok Nasional me- 

nerangkan, bahwa Blok Nasional be- 

lum memadjukan tjalon2 bagi pemben- 

| tuk kabinet dan bagi kami adalah sama 

soalnja apakah pembentuk kabinet itu 

1 orang atau lebih. 

Sifat dari kabinet itu menurut kehen 

dak kami, “kata mereka, ialah kabinet 

jang dapat diterima oleh masjarakat dan 

mempunjai bantuan dari sebahagian ter 

besar dari parlemen, 

Tentang program pemerintah menurut 

kehendak Blok Nasional diterangkamnja: 

Politik kedalam negeri — keamanan dan 

kemakmuran dan politik keluar negeri — 

politik tersendiri (zelfstandige politiek). 

Keterangan dr, Leimena. 
Dr. Leimena dari Parkindo, jang me- 

wakili Mr, Tambunan dalam pertemuan 

menghendaki hanja 1 pembentuk - ka- 

ini menerangkan, bhw. partainja talah 

binet, jaitu dipilih dari kalangan partai 

jang terbesar. Dalam hal ini walaupun 

tidak disebutkannja setjara terang, teta- 

pi djelas jang dimaksudkannja ialah M. 

Natsir dari Masjumi. 

Sifat kabinet itu menurut kehendak 

Parkindo ialah kabinet jg. bertanggung 

djawab kepada parlemen. 

Ditanja tentang program kabinet me- 

nurut kehendak Parkindo, dr. Leimena 

hanja menerangkan: Seperti jang ter- 

njata didalam Mukaddimah UUD kita. 

Suara Partai Ka- 
tolik Indonesia. 

I. J. Kasimo dari Partai Katolik Indo- 
nesia sementara itu menerangkan, bah- 

wa tjalon pembentuk-kabinet jang di- 

sokong oleh partainja ialah M. Natsir 

dari Fraksi Masjumi. 

Tentang program pemerintahan dite- 

tangkannja pula, bahwa menurut par- 

tainja jang harus dikerdjakan ialah : 
Memperdjuangkan soal Irian dan sete- 

tusnja soal? keamanan dan kemakmu- 

ran 

ine: sehingga ini djuga meru 

TT - 

Mr. Sartono dipilih djadi 

  

Langganan ”— “ 
Langganan ... .. . f 6— 

Etjeran 

& .. : 

Advertensi : 

1 -millimeter 

NOMOR 186 — TAHUN VI. 

2 

Ketua 
parlemen. 

Mr. Sartono, dari fraksi PNI telah dipilih mendjadi ketua 

parlemen sementara negara kesatuan didalam pemungutan suara 

jang kedua-kali disidang parlemen hari Sabtu dengan suara 86 

melawan Prawoto Mangkusasmito jang mendapat 81 suara. 

Pemilihan pertama dilakukan 
antara ketiga tjalon, jaitu Mr. 
Assaat (tidak berpartai) jang 
mendapat 37 suara, Prawoto 
Mangkusasmito 76 suara dan 
Mr. Sartono 70 suara. 

Djumlah anggota jang hadir 
ada 193 orang. Pada waktu” pe- 

milihan pertama dari 193 anggo- 

ta itu 185 memberikan suaranja, 

diantaranja 2 suara tidak sjah. 

MAA 

Karena kelebihan suara jang 
diperlikan, jaitu setengah dari 
183 ditambah dengan satu atau 
92, tidak tertjapai, maka diada- 
kanlah pemungutan suara kedua 
kali, jang berkesudahan seperti 
tersebut diatas. 

Dalam pemungutan suara jang 
kedua djumlah suara ada 170, 
diantaranja 3 suara tidak 
12 Anggota PSI meninggalkan 
sidang karena tidak mau memilih | 
Sartono, maupun Prawoto. 
» Pemungutan suara.dimulai.yu- 

kul 10.00 kurang sedikit, dipim- 
pin oleh panitia jang terdiri dari 
anggauta2: Pupella, Palaun Suka, 
Amelz dan Nj. Sukemi. Sidang 
dipimpin oleh Dr. Radjiman. 

Pergeseran kekuatan da 
lam pemilihan ketua par 
lemen. 

Kalau pada waktu berangkat- 
nja anggota2 BP dari Jogja seba 
gian besar suara ada pada Mr. 
Assaat, kemudian perbandingan 
suara itu bergeser. 

Misalnja sebagian pihak jang 

Suwirjo, tjalon dari 
P.N.I. 

Sidik Djojosukarto dari PNI mene- 

rangk@m, bahwa djika diminta pemben- 

tuk-kabinet jang akan dimadjukan oleh 

PNI ialah Suwirjo atau Mr. Susanto 

Tirtoprodjo. 

Tentang satu atau dua orangnja pem 

bentuk kabinet ini, Sidik menerangkan 

pula bahwa bagi partainja hal ini boleh 

diserahkan kepada Masjumi sadja, bo- 
leh-kepada PNI sadja atau boleh djuga 

kepada Masjumi dan PNI bersama- 

sama. 
Program pemerintahan jang dikenda- 

ki oleh partainja ialah: Stabilisasi ke- 

dalam negeri dan keluar negeri: Politik 

netral atas dasar merdeka-bebas, 

Keterangan dr. Sukimah. 
Dr. Sukiman dari Masjumi, pertama- 

tama menerangkan, bahwa pertemuan 

diantara ia dengan Presiden tentang soal 
pembentukan-kabinet Negara Kesatuan 

ini belum pernah diadakannja terlebih 

dahulu dari jang siang hari itu, seperti 
jang telah ada tersiar disana-sini. 

Seterusnja diterangkan oleh dr. Suki- 

man bahwa kepada Presiden telah di- 

njatakan bahwa - Masjumi bersedia 

menerima ,,formateurschap”. djika dise- 
rahkan kepadanja, Dan pembentukan 
kabinet ini akan diusahakannja, dengan 

pengertian bahwa Masjumi djuga sedia 

memegang djabatan Perdana Menteri se 

bagai kebiasaan dari konsekwensi pem 

bentuk2 kabinet itu. 

Kabinet Negara Kesatuan itu nanti, 

djikapun Masjumi jang akan diserahi 

pembentukan kabinet itu, tidaklah harus 

kabinet jang hanja terdiri dari orang2 

jang berpartai sadja, melainkan ialah ka- 

binet jang dapat diterima dan dapat be- 

kerdja sama dengan segenap pihak jang 
diperlukan, demikian dr. Sukiman. 

(Ant) 

berhaluan kiri jang ketika 

   

   

sjah. . 

itu 

akan memberikan suaranja kepa 

da”Assaat, ternjata dalam pemi- 

lihban itu bersama2 bekas2 iraksi 

kiri diparlemen RiS  memberi- 

kan suaranja kepada Sartono, ja 

itu fraksi PKI, PBI, Partai Sosi- 

alis dan golongan kiri lain, ber- 
djumlah 23 suara. 

Selain itu fraksi2 nasionalis se 
perti PNI Merdeka, dan PiR jg 
ketika itu menjokong  Assaat 
(bahkan PNI Merdeka jg akan 
mentjalonkan Assaat sebagai ke 
tua): kini tergabung dalam blok 
nasional (PNi-Merdeka, Partai 
Buruh, PIR, Parindra, Partai De 
mokrat) dan memilih Prawoto, 

schingga ketika dimulai pemili- 
han, Mr. Assaat sesungguhnja su 
dah tidak mempunjai kans. : 

Apa sebabnja golongan kiri 
beralih ke Sartono, pihak jang 
bersangkutan tidak mau membe- 
rikan keterangan, sehingga oleh 
umum soal tsb dianggapnja seba 
gai suatu siasat perdjuangan par 

lementer mereka selandjutnja. 

Dengan terpilihnja Mr, Sar- 
tono ujadi ketua, Kalangan parle 
men berpendapat, Daiwa kegdu- 

dukan PNi daiam ,,perundi- 
nganZ mengenai susunan kabi- 
net mengjadi leoih kuat dari du- 

gaan semula, 

Penjerahun westeriirg 
akuhiut agn G)ciga 

iGipiolmASI $ 

Mengenas seputusan pengadil- 
an di DilYyapuUlTd jaig Li€ilOlaK LUN 

ha MEN Inconesia-lerila 
ap Vvesueriing ilu, kalangan pe- 

merintan di Yjararta menjataKkaN, 

bahwa keputusan itu agaian Gliu 
ar dugaaunja sama sekali, dim. 

hal ini, katanja, kami mendapat: 
kesan jang rupanja ada perseusih 

an janam diantara Rementerian 

Luar Negeri inggeris dengan pe 
ngadilan gi Dingapura Itu terha- 
dap tuntutan pemerintah ingone 

sia atas Westerling ini. 

Apa tindakan selandjutnja jg. 
akan diamoil olen pemerintah ter 
hadap soal Westerling ini, ka- 
langan pemerintah tsb. belum da- 
pat menerangkannja. 

Jang sudah pasti-katanja pula- 
pemerintah tidak akan tinggal di- 
am akan mentjari djalanz jg lain, 
seperti djalan diplomasi dso. Ant 

  

  

— Perutusan Kontederasi Se-. 
dunia Internasional dari Sarekat2 , 
Sekerdja Merdeka (LW.C.E/P,. 
U.). jang terdiri dari 3 orang te- 
lah sampai di Saigon dari Indo- 
nesia ketika hari Kemis, 

Mereka akan mengadakan 
pembitjaraan2 dengan wakilZ bu 
ruh dan pembesarz Perantjis dan 
Vietnam. 

— Charge d'affaires Inggris di 
Peking, J. C. Hutchison, telah di 
beri instruksi untuk mengadju- 
kan protes terhadap penemba- 
kan2 jang dilakukan - oleh me- 
riam2 pantai RRA' terhadap ka- 
pal perang “Inggris ,,Concord” 
ketika tanggal 16 Agustus. 

— Kabinet Finlandia memerin 
tahkan supaja parlemen menga- 
dakan sidang darurat fada tang 
gal 24 Agustus, guna membitja- 
rakan kegelisahan dikalangan bu 
ruh, jang akan mengakibatkan pe 
mogokan hampir 100.000 kaum 
buruh dalam beberapa minggu j. 
a.d, ini, 

— Madjelis Tinggi New Zea- 
land telah ,,menghapuskan diri 
sendiri” ketika hari Djum'at, dan 
dengan demikian merupakan ne- 
gara Dominion Inggris jang per- 
tama kali, jang hanja mempunjai 
satu madjelis dalam parlemennja, 

f 0,35. ' 
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: Si karna Ata, merupakan 

" Pemandangan di Istana 

Merdeka pada  upatjara 

penaikan bendera pusaka 

ketika tgl. 17 Agustus jl. 

di Djakarta. (Aneta). 

  

Menteri A. Mononutu: 
  

Prog ram. kemakmuran dim djangka pendek 
. Djauhkan: provincialisme 

Didalam menulis suatu samb utan hari Kemerdekaan tahun | ini, 
bukan sadja orang insjaf akan pentingnja hari itu sebagai lus- 

- trum' pertama dari kemerdekaan Indonesia. Tetapi jang lebih pen 
ting dari itu jalah bahwa, dimuka dunia nasional, dan teristime- 
wa dimuka dunia'internasional, telah diresmikan terbentuknja ne 
“gara kesatuan sebagai suatu perobahan dalam negeri. Bagi saja 
tidaklah penting, apakah Mn negara kesatuan itu dapat 
dilihat selaku landjutan politik kita KMB atau tidak. Tetapi jg 
lebih utama jalah bahwa negara kesatuan sekarang ini meliputi ti 

. dak sadja didalam tjita2, tetapi defacto dan de jure, seluruh kepu- 
lauan Indonesia ketjuali Irian Barat. Setelah berdjuang selama 5 
.tahun jang terachir ini, tanah air kita didalam bentuk negara ke- 
satuan itu, bersatu kembali tidak sadja setjara bathin, tetapi setja 
'ra politis dan ketatanegaraan. 

“Lebih2 untuk mereka jang hi- 
-dup diluar daerah Republik Indo 
'nesia dulu, terbentuknja negara 
kesatuan dengan tetap dibawah 
pimpinan jang tertinggi oleh Su- 

suatu 

eristiwa kebangsaan jang arti- 
“ inja, boleh dikatakan tidak ter- 
hingga luas maupun dalamnja 

3 Hendaknja kita sekalian sn 
“bahwa kemerdekaan bangsa, de- 
ngan terbentuknja negara kesatu 
an ini, masih djauh dari sempur- 
na, dan masih perlu diberi isi, su 
paja kemerdekaan itu tidak hanja 
berupa xemerdekaan didalam na 
ma sadja dengan bentuk jang ba 

|. gus. Isi kemerdekaan itulah jang 

Kalau saja boleh mengemuka- 
| kan pendapat saja, apakah jang 

- perlu diusahakan didalam nega- 
ra kesatuan untuk mewudjudkan 
isi Ta ta itu, maka kira- 

  

nja hal2 jang saja akan tulis di- 
bawah ini, dapat merupakan su- 
atu sumbangan kearah itu. 

Pertama: Djauhkan pro 
vincialisme. 

Hendaknja kita sekalian dilipu 
“ti oleh keinsjafan persatuan 
bangsa, keinsjafan nationaal jang 

| totaal: Sebab didalam hari2 jang 
| achir ini, sajang sekali, keinsja- 
“fan persatuan bangsa itu, telah 
- dinodai oleh mereka jang katanja 

| berpendirian kesatuan negara 
dan persatuan bangsa, tetapi di- 
dalam kenjataan telah bertindak 
bertentangan dengan utjapannja 
'itu. Saja mengerti bahwa tinda- 

' kan2 demikian itu berdasarkan 
alasan2 psyehologis, jang menje- 

. babkan Sa itu  mengingini 
| pangkat2 didalam alat2 pemerin- 

tahan diduduki oleh orang2 jang 
berasal dari daerah itu sendiri. 

“Tetapi perdjuangan ' menduduki 
| pangkat serta mendapat kedudu- 

kan, jang didjalankan atas dasar ' 
serta perasaan2 provincialisme, 

. djustru didalam negara kesatuan 
— itu, harus kita buang djauh2. 

Dan. bentuk kesatuan dari ne- 
si gara kita itulah 1g seharusnja. 

  

Tulisan menteri penera- 
ngan A. Mononutu ini seha- 
rusnja dimaksudkan untuk 
dimuat pada hari ulang ke-5 : 
dari Kemerdekaan Indone- 
sia. Karena beberapa hal 
tulisan tsb baru sampai di 

medja redaksi pada kemarin 
har 
Meskipun demikian urai- 

' an menteri Mononutu itu me 
| ngandung suatu maksud jg. 
penting, jang redaksi ang- 
gap perlu diketahui pemba- 
tja. Oleh karena itu walau- 
pun agak terlambat, diba- 
wah 'ini dimuat tulisan men- 
teri penerangan itu. (Red.).     
  

dipakai oleh Pemerintah nanti un 
tuk melawan dengan tindakan2 
jang bidjaksana penjakit provin- 

. cialisme, jang sajang sekali, disa 
na sini telah mulai menampakkan 
diri dalam hari2 jang achir ini. 
Dan teristimewa Menteri Dalam 
Negeri jang akan datanglah hen- 
daknja memandang selaku kepen 
tingan jang utama didalam be- 
leidnja, penjelesaian soal daefah 
isme ini, jang dapat membahaja- 
kan persatuan bangsa dan kesa- 
tuan negara, jang telah kita per- 
djuangkan selama ini. 

Kedua: Mengusahakan 
program kemakmuran. 

Kita mengetahui semua bahwa 
bentuk kesatuan itu tiadalah lain 
daripada suatu alat sadja untuk 
mentjapai tjita2 jang lebih tinggi, 

jalah meninggikan kemakmuran 
segala lapisan rakjat. Dimasa jg 

| lampau telah banjak djuga diada 
kan rentjana2 untuk memperting 

gi “deradjat kehidupan rakjat itu, 
tetapi pekerdjaan itu banjak jang 

' tak dapat diselesaikan, tidak lain 
karena tidak dapat dilaksanakan, 
mengingat akan keadaan dan 
waktu. Itulah sebabnja maka Pe 
merintah jang akan datang ha- 
rus mempunjai suatu rentjana ke 
makmuran jang dapat dilaksana- 
kan dengan sesingkat2-nja (op 
kort termijn 'uitvoerbaar ' wel- 
vaartsprogram) dan betul2 menu 
dju kepada mempertinggi kemak 
muran rakjat. Dan structuur uni 
taris sekarang ini hendaklah di 
pergunakan untuk usaha ini de- 
ngan pimpinan centraal jang ku- 
at, jang dapat mengatur dengan 

sungguh2 dan djudjur usaha 
mempertinggi produksi, dan di- 

- stribusi jang adil dari barang2 jg 
dapat kita beli sebagai hasil mem 
pertinggi kekuatan praduksi ne- 
gara kita itu. 

Ketiga: Mendjalankan 
rationalisatie. . 

Pemerintah jang akan datang 

  

saparatuur civil maupun 

haruslah mempunjai keberanian 
jang besar untuk mendjalankan 
rationalisasi jang mau tidak mau 
mesti kita djalankan baik dalam 

tuur militair. Kita ketahui bahwa 
sekarang ini berdjuta2 wang ne- 
gara dihamburkan untuk memba 
jar pegawai2nja, jang tidak semu 
anja mempunjai pekerdjaan jang 
tertentu, sehingga kantor2 peme- 
rintah, civil maupun militair, se- 
dikit banjak menjerupai sociale 
instellingen. Mendjalankan ratio 
nalisatie itu memerlukan kebera- 
nian bathin serta kedjudjuran da 
ri fihak Pemerintah, sebab kalau 
tidak, maka rationalisatie hanja 

(Sambung hal. 4.) 
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apara- ' 

PERDJANDJIAN PERDAGANGAN 

AUSTRALIA - INDONESIA ! 

Dengan tjepat perdagangan antara 

Australia dan Indonesia akan berkem- 

bang sesudah penanda tanganan perse- 

tudjuan perdagangan jang pembitjaraan 

nja akan dimulai di Djakarta pada achir 

bulan ini. Demikian dikabarkan oleh ra- 

dio Australia disini. (Ant. AFP). 

770 Tawanan DI dimer 
dekakan ! 

770 Tawanan Darul Islam, di- 

antaranja terdapat dari Tjirebon 

389, Madjalengka 283, Kuningan, 

38 dan Indramaju 60 kemarin pu 

kul 11 dengan bertempat ditem- 

pat tawanan masing2 disaksikan 

wakil djaksa tentara dan CPM 

dibebaskan berkenaan dengan 
ulang tahun kemerdekaan. 

Adapun dari golongan jg oleh 

Belanda telah didjatuhi hukuman, 

dari sedjumlah 71 baru 11 jang 
telah dibebaskan. Ant. 

Dapat masuk asal memihak Amerika 
(Oleh Koresponden :,K. R.” Djakarta). 

Dari kalangan Pemerintah didapat kabar bahwa selama kabinet negara ke- 
satuan belum terbentuk maka 

pemerintahan berdjalan terus, begitu 

berdjalan terus dengan lantjar. 

Selama kabinet RIS demisioner, maka 

para Menteri RIS dan RI terus beker- 

dja untuk melandjutkan pekerdjaan2 Pe- 

merintah. Kini sudah dapat dipastikan 

bahwa Mr. Sujono Hadinoto- (PNI) 

akan duduk sebagaifMenteri  Kemak- 

nturan. Menurut kalangan jang menge- 

tahui pembentukan kabinet negara ke- 

satuan itu sangat sulit, berhubung de- 

ngan soal pembagian kursi mendjadi soal 

jang hebat dipertengkarkan oleh pelba- 

gai partai. 

Dalam pada itu pada umumnja para 

anggota DPR RIS kurang puas dan 

merasa ketjewa sekali terhadap 'kete- 

rangan Pemerintah di DPR RIS. Mr. 

Tambunan (Parkindo), Kasimo (Partai 

Katholik) djuga tidak merasa puas atas 

djawaban Pemerintah. 

Menurut Kasimo jang biasanja sangat 

hati2 kalau bitjara dalam hal ini mene- 

rangkan bahwa mungkin sekali Peme- 

rintah sangat tergesa-gesa menjusun dja- 

wabannja pada DPR RIS. 

(Partai2 kiri pada umumnja- gun tidak 

puas atas djawaban Pemerintah. ' Ka- 

langan politik dalam susunan kabinet ne 

gara kesatuan pada umumnja ada-jang 

setudju PM Hatta mendjadi PM lagi 

karena ia dipandang satu2nja figuur jg 

dapat menjelamatkan negara kesatuan jg 

masih menghadapi banjak kesukaran di- 
masa' dekat. Suara2 dari berbagai  ka- 

langan politik jang mengatakan bahwa 

Natsir djadi PM sekarang sudah tidak 

keras terdengar lagi. 

Kalangan jang mengetahui mengenai 

soal Irian mengatakan bahwa soal itu 

sangat sulit diselesaikan karena, djika. 

. “Indonesia ingin mendapat Irian, mesti 

melepaskan politik netralnja. Djaminan 

ini akan didapat karena' Amerika tentu- 

nja akan membantu Indonesia untuk 

memperoleh kembali Irian. Djika perlu 

Amerika kabarnja sudah bersedia dengan 

Pemerintah Indonesia untuk melenjapkan 

pengaruh politik Belanda di Irian, tapi 

dengan tegenprestasi bahwa Pemerintah 

Indonesia melepaskan politik  netralnja 

. mengenai pertentangan Rusia — Ame- 

rika jang kini berkobar di Korea. 

. Seperti diketahui Amerika berniat 

membikin Irian sebagai benteng perta- 

A 

“ 

diusahakan supaja segala sesuatu mengenai 
pula soal administrasi Pemerintah mesti 

hanan mereka menentang arus komu- 

snisme keselatan. Tapi rupanja kalangan 
Pemerintah tak mau menerima desakan 

Amerika,itu dan senantiasa berusaha su- 

paja tetap dapat mempertahankan poli- 

tik damainja. 

Kalangan itu selandjutnja mengatakan 

bahwa soal Makasar jang kini mendja- 

di persoalan jang besar djuga ada hu- 

bungannja dengan politik Amerika. Ka- 

rena Amerika berniat mengadakan: ben- 

teng pertahanan melalui Formosa, kese- 

latan di Sulawesi, Irian. Djuga ada 

kabar2 tersiar dari kalangan jang me- 

ngetahui bahwa mungkin Amerika akan : 

merentjanakan pembentukan benteng 

pertahanan jang melundjur dari - Indo 

Tjina, Thailand, Malaja, Sabang, Singa- 

pore, Djakarta dan Surabaja dan terus 

ke Timur hingga kepantai Utara Austra- 

lia. 'Djika ini terlaksana, maka Peme- 

rintah Indonesia akan diseret dalam per 

tentangan politik Rusia — Amerika. 

- proklamasi 

N. Ne 2 
4 politik. Ak, "2 

  

Perlombaan olah raga jang di 
langsungkan di Jogja untuk me- 
ramaikan perajaan peringatan 

“kemerdekaan 17-8- 
1945 pada tg. 14-20 Agustus 1950 
berachir sebagai berikut : 

'Sepak bola kilat. 
Pada tg. 14-8 RAS — Satria 

1 — 1 (pemenang RAS), SM — 
Browidjojo 2— 2 (pemenang Bro 
widjojo). Tg. 15-8 Orion — HW 
3 — 0, Setia — PSPJ 5 — 1. Pa- 
da tg. 16-8 RAS — Setia 0 — 3, 
Orion — Browidjojo 3 — 0. Pa- 
da tg. 17-8 Orion — Setia 2 — 2 
Setelah diundi djuara djatuh pa 
da Orion. 

Y 
Panahan. 

Dilangsungkan pada tg. 18-3 
di Kridosono. No. 1 Sdr. Wargo- 
tenojo dengan panah Mawar 
(24), No. 2 R. Penewu Djiwou- 
tomo panah Sandung (16), No. 3 
RM. Sudarsono panah Subud 
(14), No. 4 Sdr. Tjiptodihardjo 
panah Mentjo (14), No. 5 Sdr. 
Prawirorahardjo panah -Tjandi 
(14), Semua pengikut “ada 60 

orang dari 5 perkumpulan panah 
an di Jogja. 

Atletiek. 
Diadakan pada tg. 17-8 di Kri 

dosono. Lari 100 m putri No. 1. 
Sundari (SGA) 14.4, No. 2 Ha- 
tiningsih (Sparta) 
Wijati (Gorasema) 16. 

Lari 100m putera No. 1 Subro- 
2 

PEMASUKAN DAERAH 
BARU. 

Tg. 16Ag. jl. diantara Kepala2 
Djawatan dan -B.E. Balaikota tlh 
dilangsungkan pembitjaraan2 me 
ngenai akan pemasukan Daerah 
Baru didjadikan daerah kota, se- 
suai dgn jg tertjantum dalam U. 
U. Pembentukan Haminte Sura- 
karta (Gemeente instelling ordo-: 
nantie) No. 16, th. 1947. 

Persiapan2 telah selesai dan 
diduga pada bulan September jad 
penjerahan (timbang - terima) 

atas daerah baru tsb. pada Ba- 
lai Kota dapat dilaksanakan. 

Daerah baru tsb. adalah : 
Kelurahan2 : Djadjar, Karang- 

asem, Banjuanjar, Kreten, Sum- 
"ber (Ketjamatan Tjolomadu) dan 

Kal. 2: Kadipiro, Modjosongo 
(Katjamatan Gondangredjo), se 
mua dalam Kabupaten Karang- 
anjar. 

1872 tawanan dibebas 
kan 

Dari daerah karesidenan Dja- 
karta Raya pada tg. 17 Agus- 
tus telah dibebaskan dari tawanan 
200 orang dan tambahan dari Tji 
rebon 40 orang, dari kamp tawan- 

an Jaarbeurs Bandung 38 orang 
sehingga djumlah tawanan tenta 
ra jang dibebaskan dari seluruh 
Djawa Barat sama “sekali 1872 
orang. Ant. 

HASIL PRODUKSI PERTE- 
NUNAN DI SURAKARTA: 
Menurut tjatatan  Djawatan 

Kemakmuran Balaikota Ska. ha- 
sil produksi pertenunan kwartal 
I th. 50, dari 27 perusahaan2 per 
tenunan di kota Solo, adalah sbb: 
Apk 51.38515 potong: tji- 

1 35.385 meter: lurik: 13.112 
Pu rimong : 46.698 mtr.: sapu 
tangan : 20.038 potong: lain2 : 
72.650 dan benang djait : 0,5 kg. 

Program' Kabinet lebih dulu 
Baru pembentuknja. 

Dalam menghadapi waktu pembentukan Kabinet Negara Kesatuan 
nesia jad. jang mana oleh Presiden Sukarno telah dimulai pembitjaraan  de- 
ngan para wakil2 partai2 politik, CC PKI menerangkan kepada ,,K.R.”, 
wa pendirian PKI mengenai Kabinet jad. itu, jang terpenting bukannja - mentjari 
pembentuk Kabinet, tetapi program apakah jang harus dilaksanakan oleh tiap2 
kabinet apapun djuga. 

Kalau program kabinet itu sifat dan " 

dasarnja tidak menguntungkan - rakjat 

banjak, melainkan membela kepentingan 

imperialisme Belgnda — Amerika dan 

Inggeris, tentu &kibatnja merugikan rak 

jat, biarpun kabinet itu dibentuk oleh 
Siapa atau pihak manapun djuga. 

Karena berdirinja RIS atas dasar2 per 

setudjuan KMB, dan RIS tidak merdeka 

dan berdaulat dalam lapang militer, eko- 

nomi dan politik, maka tiap2 kabinet ne- 

gara kita harus memperdjoangkan pro- 

gram untuk merebut kembali kemerdeka- 
an dan kedaulatan penuh, terutama da- 

lam 3 lapang tsb. 

Selandjutnja CC PKI menjatakan, 

. bahwa setelah ditetapkan program se- 

“rupa jang dikehendaki itu, maka harus- 

lah ada djaminan-bahwa ia akan dilak2 

sanakan dengan djudjur oleh kabinet ba- 

ru. Dalam hal ini barulah ditjari orang 

mana dan partai mana jang menjetudjui 

penglaksanaan djudjut dari program se- 

rupa itu. 

haruslah ada 

bahwa penglakganaan program itu ' da- 
pat dikontrol sepenuhnja oleh rakjat dan 

DPR baru. Djadi. harus ada ydjaminan 

bahwa hak2 demokrasi dari rakjat ba- 
njak, termasuk djuga' hak2 “demokrasi da 
ri DPR, tidak “dapat dibeku oleh ke- 

putusan partai2 jang untuk sementara du 

duk dalam kabinet dan mempunjai suara 

terbanjak dalam DPR, seperti jang te- 
lah terdjadi dengan hak — amendemen 

DPR dan BP KNIP, Demiktan CC PKI. 

Seterusnja, 

lah raga “peringatan Ta 
Agustus. 

145, No. 3 

Indo- 

bah- 

djaminan “ 

    

      
             

        

  

     

to (Sparta) 11.4, No. 2 Darisman 
(Sparta) 12, No. 3 Andjar (Go- 
rasema) 12.1. , 

- Lari 200m putra No. 1 Suwar- 
no (Sparta) 24.3, No. 2 Sahadat 
tST) 25,2, No. 3 Umar Said (Go ' 
rasema) 25.6. 

Lari 400m putra No. 1 Sahadat 
(ST) 58.2, No. 2 Laksito (Spar- 
ta) 59, No. 3 Sukotjo' (Sparta) 4 
61. "ik f 

Lari 1.500 m putra No. 1 Su- 
hartono (Sparta) 4.59.8, No. 2. 

   
   

  

-Sukartono (Sparta) 5.24, No. 3 Li 
'Sukijat (SMAK) 5.73. 

Estafette 4x100m putri No. 1 
Sparta 62.5, No. 2 PPS3G 62.6, " 
No. 3 (Gorasema) 63.7. 

Estafette 4x100m putra No.I 
Sparta 46.9, No. 2 ST 48.2, No.3 
SMAJB 48.3. 

Lontjat djauh putri No. 1 Korea 
marjati (SGA) 3.875, No. 2 An 

y YGerasema) 3.58m, No.3 Ru 
djiwati 3.56m. 

Lontjat djauh putra No. 1 Mu- 
djihardjo (Sparta) 6 m, No. 2 Sa 
rono (ST) 5.78m, No. 3 Wijoto 
(Gorasema) 5.49 m. 

Lontjat tinggi putri No. 1 Wija 
tinah (SGA) 1.30 m, No. 2 Su-, 
ningsih (SGA) 1.25 m,. No. 3 
Hardjanti (Sparta) 1.20. 

Lontjat tinggi dgn galah No. 1 : 
Sarono (ST) 3 m, No. 2 Srijadi 23 
2.90 m, No. 3 Ambiah 2.28 m. 4 

Lontjat djangkit putra No. 1 
Darsono (Sparta) 12.75 m, No. € 
2 Hendrojono (Gorasema) 12.69 
am, No. 3 Danny (Sparta) 11.98. A5 13 
- Lempar lembing putri No. 1 
Wastiti (Sparta) 24.30 m, No. 
2 Tuki 24.20 m, No. 3 Koskatan 
(Sparta) 22.70 m. “SI 

Lempar lembing putra No. 1 33 
A. Subari (Sparta) 45.70 m, No. 
2 Djaminun (ST) 42.75 m, No. 
3 Sujadi 42.70 m. 
Lempar tjakram putri No. 1 

Sriningsih (SGA) 19.30 m. No. 
2 Tuti (Sparta) 18.14 m. dan 
No. 3 Tuki 17.60 m. 

Lempar tjakram putra No. 1 
Mudjihardjo (Sparta) 28.60 m, 
No: 2 Denny (SMA/B2) 25.61 
m, No. 3 Sudarmo (ST) 23.93 m. 

Lempar peluru putra No. 1 
Anggoro (Sparta) 10.40, No. 2 
Anwarsito 10.15, No. 3 Daris- 
man (Sparta) 9.60 m. 25 

    

     Mamathos” 

biselari mem an pd. tg.. 18-8 : 
mulai dan diachiri.digelanggang 
Kridosono dengan djarak 10 km. 

Pengikut semua ada 31 orang jg 
dapat sampai di finish hanja 20 
orang No. 1 Sukijat (SMA/K) 
42.22.3 min, No. 2 Sumadijo, No. 
3 Sukartono, No. 4. Suparman 31 
dan No. 5 Suhartono. Mn 

   

Gerak Djalan. 
Pengikut semua 13 rombongan 3 

jalah 9 rombongan putra dan 4 
rombongan putri diadakan pada 
tg 19-8. Gerak djalan di mulai 
dan diachiri di Aloon2 utara. ' 
Adapun hasilnja untuk putra 3 

No. 1 Sekolah Tehnik 4 th, No. 
2 SGA dan No. 3 SGA, | untuk 
putri No. 1 SGKP, dan” No. 2 
SGA. 
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Balapan sepeda. 

Ditsagoknakan pada tg 20-8 
dengan djarak 51 km, dimulai di 
Gondomanan dan diachiri di Da 

1 
Pe

ka
 

et 
eU
 

nuredjan..- Pengikut semua 16 
orang No. 1 Sugiman 1 djam 
53.47, No..2 Radjiman, No. 3” 
Bandiman, No. 4 Surati dan No: 
5 Supardjo. 

Pertandingan Sepak- 
: . bola 

Selama 3 hari pada tg. 19, 20 
dan 21 Agustus digelanggang 
Kridosono Kotabaru Jogja di- 
langsungkan pertandingan. se-. 
pak bola antara Union (Sema- 
rang), Orion (Jogja) dan Poris 
(Surabaja). " 

Pada hari pertama Hg 2 19.8 « 
berhadapan Orion-Union. Sebe- 
lum mengaso stand 1—0 untuk 
Semarang. Sesudah istira 
keadaan berubah mendjadi 
2 untuk kemenangan Orion: Jc 
gja). 

Kemarin bertanding Pore: He 
Union. Sebelum mengaso hing- 
ga berachir 2 — 0 untuk keme- 
nangan Poris Surabaja. te 
:Nanti sore akan berhadapan - 

untuk. merebut djuara kes. 
Orion (Jogja) dan Poris (Sura 
baja). 

    

    

    

   

   



Muka Panti Darma Klaten #£. 

MENERIMA  PEKERDJAAN : 

  siapkan buku riwajat salmarhum 

djenderal Sudirman, 

     
   
   
    

   

  

     

  

    

      

                     

  

    
   

          

3 IL A3 Sebenarnja buku itu harus su- 

0 en aa tah siap pada beberapa bulan jg “REPARASI: Mesin tulis: — Mesin 

ace Mnpapnnlate LAPANGAN ALRI NON — etika aka D. hitungi — Mesia, djat. 

. Sukarno rodo aneh. Us AKTIP. : lainnja bertentangan, terpaksa pe ' DJUAL-BELI : Alat2 kantor. 

  

Persediaan onderdeel lengkap. 

Dikerdjakan tenaga achli. 

Ongkos ringan ! 

nerbitan itu terlambat. 

Buku'itu tebalnja kurang lebih. 
100 halaman ukuran 21X15 c.m. 
Terutama jang akan dimuat pe 

ngalaman Sudirman selama geril 
ia setjara chronologis. 

Atas initiatif kapten R. Tjokro 

dihardjo dari ALRI, di Jogja se- 

' djak Djuni jl. telah didirikan bebe 

Merud : 0. 'yapa perusahaan (timbangan) 

Pn Tempe Yan Irian pasti kembali - Dona dengan Tha 

kedalam lingkungan tanah air. - sud memberi pekerdjaan kepada 

7 san Merata tentang rAma Pa' Bu “anggauta2 ALRI jang dinon-ak- 

6 tipkan (dirasionalisasi), memberi 

didikan kepada mereka itu kea- 

rah industri-bewust untuk menga 

djukan perusahaan2 nasional. Di 

antaranja terdapat djuga bekas 

kapten jang turut mengikir dan 

Su 5 Sumatera, katanja. 
Ka — Kalimantan. r — (daerah) Ren 

ville, no — (daerah) Malino. 
Tinggal: Irnja, kata pa' Budijono. 

   
  Menunggu hubungan ! 

“33958 PENGURUS. 

  

     

  

     

    
   

   
     

      

| Djadi, Budiono artinja: daerah istime- 
iwa (Jogja) ada pengasuhnja ! 

. Eh, itu kalau daerah Jogja masuk pro- 
   
   

  

  

      
     

       

        

      

  .pinsi Djawa-Tengah ! ! 3 menempa. Tinggal 2 hari sid 22 Agustus. Tinggal 2 hari sid 22 Agustus. 

ba pir Ca Ng BE ni ag ga Dj: 5—-7—9 SEGALA UMUR. 4g " 

Kalau au ana menurut »Lo- Kini pihak pengurus selalu ber Di: 579 — 17 th KEATAS - Na 

Manar Ga — tot. Djadi: Ga — per- usaha supaja perusahaan2 itu : : 1 

“gi, tor — sampai, Ga tot — djalan sam- mendapat pengesjahan dari Peme Film jg. terbesar diseluruh Dunia. Utk SANG 

pai... . ketudjuannja. : rintah Daerah. : 
SIGN OF THE CROSS | MERAH PUTIH La R3 

           
Kalau: Berabe, artinja: Berat — ra: . 

den — beratur ! ! KN Pe aman. Dgn. CHATIR HARRO — DJURIAH. Saksikanlah ! 
341-8 
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33 2 ah Selain Pak Dirman dipatung- 

“3 Bisa : |” kan, djuga oleh Kementerian Pe- 

3 aa : Nan Berabe erangan RI sekarang sedang di 
| ! 

an ai $ 5 
z 

& 
€ 

hn 2 berdioang. Pemberian tahu. 
abe — Jogja (letter mobil). “£ 9— i istri i ti teh 115 

Diadi Berabe : L 1 2 TOKO BUKU Berdasarkan surat Pusat Djawatan Distribusi R. 1. tg:. 
, 

gja F3 Kito 2 KH GARUDA Agustus 1950 No. : 725 / Um./13, Pimpinan sementara Djawatan 
3 

Bireba Inna sendio.: Babia 2 TUGU KIDUL IOS Distribusi Tjabang Jogjakarta 
TALCUM POWDER » EAUDE COLOGNE DOUBLE 

Ea PA sg "2 2" 3 - Me KI dikuasakan pada Sdr. SOEKARDI 
art 

luruh Indonesi Pn N terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1950. - 
YIN: 501 08 7AE- Bh 4 

” “ ndonesia. (termasuk didalam- | 1. Tata bahasa Indonesia Flo 
"Jogjakarta 19 Agustus 1950. € 

4 

— aer 2. Sapta Dharma 
Ket Djawatan 

X 

joang untuk A B (E), kan ber- (Moch. Jamin) 15 — an : i iakart 

djoang untuk mobil ! ! St Isilah 2” " K1540 P Ba 2 i 1 

Berabe. nggak menjindir menteri, | 4. Diponegoro » 9501 | 536.8 (SUPRAPTO). 2 « INI MALAM DAN BERIKUTNJA 1 

atau pegawai tinggi,loh !!! 5, Lukisan Revolusi “3 
"Sa Sdn s7 9 17 th. keatas. 1 

P5 BERABE. 6. Mao Tse Tung PA 
BN 5 1 

R. 2 AN Eno bewetiiuigendd ! maan sean 1 Cary Cooper dgn. Patricig Neal 

yg. (Sambung dari hak 2 dl KL Ik HI ,. 20.25 TANDA TERIMA KASIH. y» dalam pilem ,The Fountainhead" 

3. - “BE CAR -2) : 8. Wab. E.N./N.E. » 505017 Kepada Instantie2, Djawatan2, Pamong Prodjo, Badan2 dan, Seorang ahli bangun2an, disamping ia membangun sesuatu/ 

— akan menambah kesulitan2 jang : 2 Pa (aa » 76.65 para Dermawan jang Ba mberi , sumbangan, Hiburan SIA sa sebagai manusia biasa tidak lupa membangun diri sen- 

telah ada, dan karenanja tidak 10. Pel. Bahasa Inggris pada hari Ulang tahun jang ke 5 (lima), dengan ini kami diri kearah kemuljaan dani kebahagiaan. 5 

Sani a, 2 (Sukartini) » 650 menjatakan beriu tberima kasih atas perhatian kepada Para MEME SA KSIKANLAH ! 342-8 iga 

apa dipandang sebagai rationa- | 1, piurnalistik dim. Praktek 18 $ 3 
: 3 

lisatie didalam arti kata jang se- Ba aa mn Penderita Tjatjat. 
: 

li jang s , : aa 

benarnja 
12. Kepartaian di Indonesia ., 3.50 Semoga amal tersebut dapat diterima oleh Tuhan dengan 25 

5 : | 

Na - 2 SEDIA : mestinja. Amien 
: | 

Rationalisatie itu tidak “boleh I puku2 warna dan Donge Pena aan : : 
“2g TT ” : 

Ta 5 geng bergambar J akarta tgl. 18 Agustus 1950. a : ) 

berarti massa-ontslag, tetapi hem | untuk amat Me en DEBORAH KERR KUXOR" | 

g daknja diusahakan oleh Pemerin Gambar resmi dari Bung Karno f 10.— 
Kepala Umum TREVOR HOWARD 

| K 

1. tah, Spa rationalisatie itu dida- | pesanan ditambah ongkos kirim 10 pCt. 
ttd. 

Ihiimalam dam berikatnja: : 

“lam kenjataannja merupakan | Minimum f 0.50 “Nana 2408. (LETN. 1. SOEKAMTO). . ni malam dan beriku nja : B     FILM SPIONAGE DAN 

CONTRA- SPIONAGE, || 
PENUH ACTIE/ 

pembebasan dari alat2 pemerin- 

| tah dari tenaga jang berkelebi- 

| han, dan sekaligus merupakan 

sumbangan tenaga bagi lapa- 

12 pekerdjaan jang dengan 
gsung mengenai usaha mem- 

“pertinggi produksi. Tk 

'Dan ini membutuhkan kebera 

  

  

  

k 

"PENGUMUMAN | Sa 

                        

   

                                  

'Main djam : 
  

  

nian, bukan sadja dari Pemerin- 

La " ah 

tah tetapi djuga dari orang2 jg 
Se an 1 9 dan 2 1 1 

Sek jang, Ga 

L mati Tanba 2:1 j 

kan terpaksa menghadapi lapa- 

Kn He 

ngan pekerdjaan baru, yaa be. 
Direksi 

Kn 17 th. keatas SI 

lum pernah Ja lakukan. Te- 
” 

340-8 | 

tapi sesuat n jan i 

Abe ) 

2 ai Arsa aontn Telat. | 

nian untuk menghadapi soal2 ba 

B AD AN H Oo T EL N E G AR A Pertandingan Besar di KRIDOSONO « 

ru itu, sebabnja sebenarnja ma- 

— sih banjak lapangan pekerdjaan 

|. jang bali pernah diindjak oleh 

| bangsa kita, terutama dilapangan 

ekonomi dan usaha merdeka, se- 

dangkan dikantor2 pemerintah 

banjaknja pegawai meluap2 dan 

SEMARANG (Union) — JOGJA (Orion). 

20/8 -1950: SEMARANG (Union) — XI SURABAJA. 

21/8-1950: XI SURABAJA — JOGJA (Orion). 

Pertandingan dimulai djam 16.45. E 

Tribune f 5,— Berdiri f 1.—. 

Tgl. 19/8- 1950 : 

dan 
Harga kartjis : 

hanja berarti pembuangan wang 
| i 

San didalam  mendjalankan T RIS E J J RT - Maan 1. Toko SEMERU, Djl. Ngabean. 
2 MEDAN, Danuredjan. 

3 Warung HARDIO, 5, 
4. Toko BARU, Patjinan 17. 

mengumumkan, bahwa selama belum 5 Depot Es. HANDIMAN, Kulon Tugu. 

tuk federasi dimasa jang lampau 
Kartu tanda anggauta P.S.I.M. berlaku. : 

dengan peraturan2 jang dapat ada pengumuman dari D i te k S i 103-8. Hadiah beker dari Toko ,,BARU", Patjinan 17, Dk# 

' menghambat suatu usaha jang di 

lakukan oleh Pemerintah pusat. : . 

“itinnja tak perlu saja Beban tersebut diatas, status dan keadaan 
a | 

'0kan disini bahwa pun soal ke- , 
TEMPAT KURSUS perm. teng. land 

1 

F .teng./landj. NA 

Inggris, Djerman, Prantjis, Tas A6 RAK AA 

Telah lahir anak' kami ke-II : 

— usaha rationalisatie ini pulalah 

“bentuk Kesatian dari negara ki- 

ta dapat dipergunakan dengan le 

“bih baik dan tepat dari pada ben.   
    
  

'amanan negara wadjib mendjadi 

'salah satu usaha Pemerintah jang 

primair. Sjukurlah dengan ben- 

tuk negara kesatuan ini, peristi- 

wa2 seperti perlawanan Andi 

is c.s- tidak mungkin lagi di- 

mbulkan, karena sebab pema- 

|kaian satuan2 tentara dan polisi 

dalam negara kesatuan, tidak 

mungkin mendjadi persoalan la- 

8 gi, seperti pada waktu Andi Azis 

» dan penasehat2nja mendjalankan 

          

   
   
   

5 'naal itu. 
Kg. “Kita telah berhasil memberi ar 

Sg tiang hidup pada  perdjungan 

persatuan bangsa, memberi arti 

ketatanegaraan pada kesatuan 

bangsa. Apa jang perlu sekarang 

jalah menghimpun segala tenaga 

| ita dalam suatu usaha pembangu 

nan, jang diliputi oleh semangat 

perdjuangan dan persatuan. 

Marilah kita sekalian beker- 

dja, dan sekali lagi bekerdja. 

Mudah2an negara kita pada 

lustrum jang ke II nanti tidak ha 

nja memenuhi tjita2 politik bang- 

sa kita, tetapi djuga memberikan 

isi pada tjita2 kemakmuran selu- 

" ruh lapisan rakjat Indonesia. 

  

pekerdjaannja jang anti-natio- 

Hotel ,MERDEKA” 

Jogjakarta tetap seperti sedia kala. 
ge 

- g 
@ 8 Direksi 

HONET   . 

: Pa mean 

. 

& 

$ g 

  

B. Sedia privaat: Wiskunde SM-SMA, 

semua bhs. modern dan ILMU ALAM. 

Keterangan : Accountancy & Pendidikan 

MERCURIUS NASIONAL, Tilp. 266 

Wetan Gorkom, Djokja. 339-8 
329-8 

  

AUGUSTIEN AMBAR, KRISTIANI 

di Panti Rapih tg.. 16-8-1950. 

Soenardi Poespowardojo. 

  

SEDIA : 

1 Langewagen kappel £ 1.650.-— 

1 Langewagen Royal » 11750— 

1 Portable Remington 

Noisless 775. — 

(Keadaan baru). 

Ket. Gandekan lor 7 

(sebi. Barat “Hotel Kota ) “35.8 

  

  

atau ,DIDJUAL : 

1 CHEVROLET sedan th.1948, 

Barang terang, surat2 komplit, bisa oper nama. 

antara “4-46 di pesanggrahan Bandjarsari kamar 

(villapark), SOLO.      

Boleh lihat dan hubungan pada Tuan Tan, pagi bari antara 7-9, sore 

keadaan baik. 

No. 6, djl. Umbul Utara 
343.8 

Ann 

    3 k 

, 

  

Typ. R.1/A — 698/III/ A / 102. 

Mau DITUKAR dengan barang dagangan! TA 

   

  

   
  



PRESIDEN Ho Chi Minh dari Republik Demokrasi Viet: 
| berkenaan dgn peringatan 5 “tahun Revolusi Agustus dan 

ri Kemerdekaan Vietnam ber eru kepada seluruh rakjat Viet- 
. nam didalam, maupun diluar-negeri, pada pedjoang2 dari ten- 

a kemerdekaan rakjat Vietnam, kader2 dari djawatan2 peme- 
ntah serta organisasi2 rakjat pemuda2 dan kanak2 Vietnam. 

'Ho dlm memperingati hari 
ulang tahun kemerdekaan Vie 

n pertama mengadakan tis 
uan kedudukan Vietnam sela- 

ma 5 th. belakangan ini dan ke- 
mudian menentukan kewadjibar 
jang harus dilakukan di hari 

  

Un Di Pahang sebuah bus kepunja 
an orang Tionghoa dipaksa ber- 
'henti dengan pestol, lalu penum- 
pang2nja dibegal, sesudah itu bus 

i dibakar. (Ant. Rtr.) 

“ KABINET JUNANI MINTA 
- Agresi Perantjis. 1 BERHENTI, 

020 Tentara Perantjis : 
|. dgn opsir2nja jang diperlengka- 
|. pi dengan alat2 perang modern 

bermaksud dim tempo jg. pen- 
dek utk. mengalahkan kita, de- 

| mikian Ho. : 
—... Tetapi tentara Perantjis jang 

djumlahnja lebih seratus ribu 
orang itu makin mendjadi tinggal 
isedikit dan — keadaan keuangan 
Perantjispun makin mendjadi bo- 

- brok setiap hari. Sementara itu 
makin hebat pulas gerakan dian- 
tara rakjat Perantjis jang meng- 
hendaki dihentikannja perang di 
Vietnam. Esa 
| Setiap hari perlawanan di pi- 
hak kita makin 

hari dan rakjat kita makin 
okoh pula persatuannja 

nja utk. bertempur hingga 
itjapai Kemenangan. 

Intervensi Amerika. 
i kaum pendjadjah Peran- 

telah terpaksa dengan te- 
n utk. mengakui bahwa 

tlh. mendjadi demikian 
(dan tak sanggup melan- 

rangnja jang agresif di 
ila Amerika tak mem- 

“bantuan kepadanja. $ 
— Sedjak petjah perang di Viet- 
nam NN an PA te 

“kepada kaum pendjadjah Peran- 
“tjis. Kini imperialis Amerika te- 
lah madju selangkah dengan me- 
ngadakan intervensi langsung 

“dim uru8an dalam negeri Viet- 
.nam. Ini berarti bahwa selain 
musuh kita turun-temurun, j 

2 “lah memberi bantuan sepenuhnja 

menghadapi | 
mnja, jalah kaum intervensio- 

Selama - Person kemerdekaan 
dalam 5 'th. jl. telah membawa 
LT mangan terbesar kpd. nege- 

ita jang pernah diketahui dlm ' 
ah Vietnam, jalah pengaku 

n thd. republik demokrasi Viet 
nam oleh dua negara terbesar di 

| dunia Sovjet Uni dan Republik 
— Rakjat Tiongkok — dan negeri2 

' demokrasi rakjat lain2nja seba- 
gai anggota jang sama dim. ke- 

. Iharga negeri2 demokrasi. (Ant.) 

resa DARI 20.000 ORANG 
TENTARA R.R.T. BER- 
GERAK KEARAH BATAS 
. INDOCHINA? 
Menurut opsir2” intelligence 

tuomintang, antara 20.000 dan 
23.000 orang tentara RRT se- 

dang bergerak di Tiongkok Se- 
latan, menudju Nan an In- 

Kata djurubitjara militer, Djen 
Chang Yi Ting, gerakan ta 
ngkin melalui kota Mengtze 
nan selatan, propinsi jang 

dengan Indochina. 
2 F " 

AROUK MENJANG- 
AKAN KAWIN DI 

Tyjis. 
dari Mesir, me- 
da t akan 

| nona Narriman 
kundjungannja ke 

mendjadi kuat . 
baik didalam dan diluar negeri. 

— Tentara kita mendjadi kuat se- 

serta 

jak ta In gris 
kaum pendjadjah Perantjis, Fe 

musuh “baru 

(3 2 3 

. Kabinet Nicholas Plastiras da- 
ri Junani telah mengadjukan per- 

. mintaan berhenti kepada” Radja 
Paul ketika hari Djum'at. 
“Menurut maklumat resmi, pem 

| berhentian tadi akan berlaku se- 
sudah wakil perdana menteri Ge 
.orge Papandreou pulang dari 
“Washington, jaitu kira2 pada 
“hari Rebo. 

| Krisis kabinet telah timbul ke- 
tika hari Kemis, waktu anggota2 
'kabinet dari Partai Liberal me- 
ninggalkan sidang beramai2, se- 
bagai protes terhadap politik da- 
lam negeri pemerintah.  , 
|. Sebelum sidang pada hari 
Djum'at dimulai, perdana mente- 
ri Plastiras telah berunding de- 
ngan duta Amerika Serikat di 
“Junani. (Ant. U.P.). 

'SOVJET SERAHKAN PER 
— MINTAAN INGGRIS TEN- 
TANG DUTANJA DI SEOUL 

. KEPADA KOREA UTARA. 
Sovjet Uni telah menjerahkan 

permintaan Inggris, agar supaja 
Sovjet Uni memberi bantuannja 

“dalam membebaskan duta Ing- 
gris di Seoul, Vyvyan Holt, ke- 
pada pembesar2 Korea Utara. 

. Duta Inggris tadi tertangkap 
ketika tentara Utara memasuki 

— ibukota Korea Selatan, Seoul. 
Demikianlah menurut  kalang- 

an diplomasi ketika hari Djum'at. 
Seperti kita ketahui, Inggris te- 
lah minta kepada Sovjet, agar su 
paja Sovjet mempergunakan dja 

-sa2 baiknja guna pembebasan du 
tadi. 

Sebelumnja, Sovjet telah mem- 
beritahukan Inggris, bahwa Vy- 

. xyan Holt dalam keadaan sela- 
i Korea Utara, setelah tidak 
ar apa2 dari padanja se- 

djak penjerbuan di Korea. (Ant. 
en 5 sa 

er 

- 

1 

AGUSTU 

Tank Korea Utara jang menjerbu ke Korea Selatan. Di sepandjang dja- 
lan pada tempat2 jang baru diduduki 
duduk. 5 

mendapat sambutan hangat dari pen- 

  

Pasukan? Korea Selatan dan 
Amerika membalas sera-| 

ngan sbl Utara Taegu 
Tentara Korea Selatan d an Amerika memukul gerakan men 

sungai Naktong dan memukul mundur serangan Utara kearah 
menghantjurkan 

sungai Naktong dan memukul 

-Taegu dari sebelah utara. 

Kira2 13 mil sebelah utara Tae 
gu, didekat Kasan Myon, kesa- 
tuan2 divisi ke-25 Amerika dan 
divisi ke-1 Selatan bersama2 me- 
ngadakan serangan “pembalasan 
jang kuat dengan dipelopori oleh 
tank2 ,lershing”. 

Dikabarkan bahwa perlawa- 
nan dari pihak Utara tidak bera- 
pa keras. 

. Pohang djatuh kembali ke 
tangan Selatan. 

Djurubitjara militer Korea Se- 
latan menerangkan bahwa Po- 
hang dipantai timur dan ' Kigye 
(10 mil barat-laut Pohang) telah 
direbut kembali oleh pasukan2 
Korea Selatan. 

Pertahanan Utara dekat 
tikungan Naktong patah. 

Perlawanan pihak Korea Uta- 
ra dekat tikungan sungai 
tong, disebelah selatan Taegu, te 
lah dipatahkan pada hari Djum' 
at, jaitu hari jang kedua dari of- 

. fensif Amerika jang kedua kali- 
.nja selama peperangan di Korea. 

Offensif Amerika jang perta- 
ma terdjadi dipantai selatan, di- 
mana divisi ke-6 Utara tlh. dia- 
alahkan, hingga antjaman lang- 

  

“Lebih dari 10 00 orang dita- 
han Polisi Perantjis di Saigon 

Alat2 sendjata dirampas 
Polisi Perantjis di Saigon ke- 

tika hari Djum'at menahan lebih 
dari 1.000 orang, setelah diada- 
'kan penggerebekan2 2 hari la- 
manja pd. pusat2 gerakan geri! 

ja dibawah tanah di Saigon o- 
rang2 tadi menurut kalangan 
Perantjis diduga »Komunis”. 

-Penggerebekan2 tadi didjalan 
“kan, setelah ada seruan mobilisa- 

si umum dari pemimpin pemerin- 
tahan Vietminh di Saigon, dan 
sesudah diserukan melalui radio 
supaja mengadakan ,,kekerasan” 
di Saigon. Pe ea sa In 

Polisi merampas pandji2 dan 
surat2 selebaran jang memuat ka 
limat2 ,,Enjahlah imperialis Ame- 
rika jang menjerbu!”, ,,Runtuh- 
kan imperialisme Inggris !”, ,,Hi- 
duplah pemerintah Ho Chi 
Minh!” (Ant. Rtr.). 

.Angka2 blok Nasional! 
Blok nasional jang baru2 ini. dibentuk 

diparlemen maka wartawan kita di Dja- 
karta mengabarkan, bahwa' blok itu ter- 

diri daripada PNI Merdeka (15 orang), 
PIR (19), Parindra (12), buruh (10) 
dan fraksi demokrat (22). Ketuanja sa- 

ban pulan akan diganti, sedang ' bulan 

| ini ditetapkan anggauta Sahetapy En- 

gel dan sekertarisnja St. Makmur. 
“Pembentukan itu dimaksudkan untuk. 

— sebagai balancepower -antara kaum kiri ' 
| dan kaum kanan. Programnja akan dise- 

|" suaikan dengan program pemerintah se- 
|| 'ekarang (negara kesatuan !), demikian ka 

3 

us 

nga 
ulik. 

12 

|langan dari pehak blok nasional. 

Kekalahan besar divisi 
25 Amerika dipantai 

. Selatan . 
| Siaran Radio Pyongyang pa- 

da djam 11.00 GMT hari Djum' 
at mengatakan bahwa tentara Ko 
rea Utara telah menimbulkan ke- 
3 I Ba . ak 

  

kalahan besar pada divisi ke-25 
Amerika, jang merentjanakan su 
atu serangan pembalasan dipan- 
tai selatan Korea. 

Komunike markas besar tenta- 
ra Korea Utara tadi mengatakan 

' bahwa dalam pertempuran didae 
rah tadi antara tanggal 2-dan 12 
Agustus, djumlah pasukan Ame- 

“rika jang tewas dan luka2 ada 
5.000 orang, jang ditangkap 
1.000 orang, sedangkan sedjum- 

Nak- : 

pangkalan pertahanan Utara dekat tikungan 
mundur serangan Utara kearah Pep 

sung terhadap Pasukan dpt. di- 
hindarkan. 

Dalam offensif dekat tikungan 
Naktong tadi, kesatuan2 tentara 
laut dan darat Amerika mengha- 
dapi kesatuan2 divisi ke-4 Utara. 

"Menurut pihak Amerika, sela- 
ma offensif 2 hari tadi, djumlah 
tentara Utara jang tewas dianta- 
ra 1.000 dan 1.500 orang. 

Dalam serangan ini, 
Amerika mempergunakan 
wat2 pembom dan pemburu. 

Syngman Rhee tinggalkan 
Taegu. 

“Presiden Korea Selatan, Syng- 
man Rhee, dan dutabesar Ame- 
rika John Muccie telah mening- 
galkan Taegu ketika hari Djum' 
at dan pergi ke Pusan, akan te- 
tapi sebagian dari anggota2 pe- 

Sagg ah Korea Selatan dan wa 
kil2 missi Amerika tetap ting- 

“ gal di Taegu. 

"Sementara itu didapat, kabar 
bahwa ketika peluru2 meriam 
Utara djatuh didekat kota Tae- 
gu, penduduk Taegu merasa tak 
aman lagi dan 40.000 penduduk 
mulai mengungsi dalam waktu 
beberapa djam sadja setelah ada 

" perintah. 

Akan tetapi pada siang harinja 
pengungsian tadi makin berku- 
rang dan ada djuga jang kembali 
kekota lagi. 

Perlu disebut 

pihak 
pesa- 

bahwa disini 
djumlah penduduk Taegu, kare- 
na mengalirnja pengungsi2 dari 
lain2 daerah kesana, telah me- 
ningkat mendjadi 800.000 orang. 

Otffensif Utara disebelah 
.utara Taegu. 

Komunike malam Djum'at jang 
disiarkan oleh markasbesar Ten- 
tara ke-8 di Korea, mengatakan 
bahwa tentara Korea Utara me- 
neruskan serangan mereka dise- 
belah utara Taegu, akan tetapi 
tentara Selatan berhasil menang- 
kis segala usaha Utara untuk me 
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—.. PENGIRIMAN PASUKAN? 
'. KE KOREA DARI INGGRIS, 

TURKI, AUSTRALI & 
. NEW ZEALAND. 

Pemerintah Amerika Serikat 
mengumumkan bahwa tawaran 
Inggris, Turki, Australi dan New 
Zealand untuk mengirimkan pa- 
sukan2 darat ke Korea, telah di- 
terima baik oleh Amerika, 

Turki akan kirim 4.500 orang, 
Australi akan mengirimkan  pa- 
sukan2 infantrinja jang kini ada 
di Djepang, setelah mereka di- 
perlengkapi untuk berperang: 
New Zealand akan kirim kesatu- 
an istimewa: Inggris akan kirim 
pasukan2 jang dapat bertindak 
setjara bebas, akan tetapi djum- 
lahnja belum diketahui, Muang 
Thai akan kirim 4.000 orang: Fi- 
lipina 5.000 orang. (Ant. UP.). . 

Gindo dan Perssi 
dilebur 

Dari sumber jang Mengetahui 
didapat kabar, bahwa Gabungan 
Importur Indonesia (Gindo) dan 

Persatuan. Saudagar Indonesia 
(Perssi) akan dilebur dan seba- 

gai gantinja akan dibentuk sebu 
ah organisasi pembelian bersama. 
Peleburan ini dilakukan karena 
ternjata, bahwa kedua organisa- 

si tersebut pada hakekatnja tidak 
dapat melakukan pekerdjaan se- 
bagaimana mestinja. Organisasi 

(5 djilid) 4 

Eernstman - Vademecum 

Boyd - Textbook of Pathology 
Cecil - Textbook of medicine 

Hewer - Textbook of histology 

Manson's tropical diseases 
Andrews - Diseases of the skin 

Pye - Surgical handicraft 

Clark - Positioning 'in   
KAMUS2.: 

Kramers - Kamus Indonesia 

buku) 

Kleine Winkler Prins 
Grote Winkler Prins 1 
Encyclopaedie voor iedereen 
Beknopte Ned. Encyelopaedie 
Politieke Encyclopaedie 
Economische Encyeclopaedie 

», 

BUKU2 PERGURUAN TINGGI KETABIBAN 

Barge - Leerboek der beschr. ontleedkunde v.d. mensch 

Pinkhof - Geneeskundig Woordenboek 

De Haan '- Therapie Compendium 

Arthur Bulleid - Textbook of bacteriology 
John Homans - Textbook of surgery 

Paul Dudley White - Heart disea se 

i Jacson - Diseases of the nose, thr oat and: ear 

radorra PNY hn Kg 
de Paula:- Principles of auditing — 
Frankis Evans - Modern practice in Anaesthesia 
Rochat - Oogheelkunde voor de algemeene arts 
Siemens - Alg. dermatologie (diagnostiek en therapie) 
Pinkhofs- Geneeskundig” Woordenboek 

Kramers - Eng. Holl. / Holl. Eng. Groot Wgordenboek 

Kramers - Eng.-Holl. / Holl.-Eng. Zakwoordenboek 
Van GOOR'S-Handwoordenboek en EN - NE I stel (2 

Pigeaud - Ned - Jav. — Jav - Ned Zakwoordenboek 

Kleine Winkler Prins. Encyclopaedie (IT djilid) 

Toko Buku "GANECA" . 
MARGOMULJO -10a, JOGJA. 

baru jg akan dibentuk ini akan 
djadikan suatu organisasi pendidi 
kan bagi anggauta2nja, dgn mo- 
dal jg tidak tetap, artinja setiap 
anggauta jang dianggap sudah 
tjukup dewasa untuk mendjalan- 
kan pekerdjaan selaku importur, 
akan dibolehkan keluar dari orga 
nisasi dan dapat mengambil kem 
bali uangnja. Pun direntjanakan 
agar supaja, organisasi Baru -'ini 
tidak merupakan sebuah organisa 

si jang dapat menelan anggauta2 

Suami: Sungguh berat pekerdja- 
an dikantor sekarang, djeng! 

Isteri: Lebih berat aku mas, tang 
gu terlalu lama kedatangan- 
mut Hatiku selalu gelisah sa 

dja kalau djaah malam mas 
belum djuga pulang! 

S. Wirjosidarmo, 
Kutoard jo. 

& 

'Tolol: Apa disini Djawatan  Pe- 
nerangan ? 

Pegawai: Ja betul! Mau apa? 
Tolol: Mau lapor listrikku mati. 

Tadi malam gelan terus! Su 

paja dibikin terang! 

Bon Panembanan. 

ka 
' 61.20 
55.80 
48.80 
150.65 
164.— 
21.60 

135.55 
42.40 
99.45 
69.40 

173.35 
187.70 
52.75 

166.90 |- 
31.701 

105.50 | 
66.60 | 

93.601 
61.207 

2as | | 
28.45 
11.70 

3145 
9— 

116.95 
139.05 

1555.— 
33.10 
21,25 
52.20 
32.05 

(2 djilid) 
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lah besar alat perang djatuh di- 
» tangan Utara. (Ant. U.P.). 

Pemberion tohu umum! 
Kepada sekalian jang berkepentingan diberitahukan bahwa : 

Hotel. "HOA KIAUW” 
Molenvliet West No. 26 

Djakarta. 

Mulai tanggal 17 Agustus 1950, diganti dengan nama : 

, ,. Penginapan ,,ANDALAS" 
| Djalan Samudera Barat No. 26 

Djakarta. Pr 
Ne, telepon 825 Gambir, dan semua aturan tetap sebagai- 

“mana biasa. . 
Ippress/ 1228. Pemilik: Djama'an bin Said. 
317-8. 8 Pengurus: J. Abdulmunier. , ii 

MENJAMBUT HARI ULANG PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1959. 
: Telah terbit buku2 baru & actueel : 

ka. (Ant. UP). 

x 

1. APAKAH BANGSA ITU ? 

“Oleh Mr. Sunarjo-Harga hanja f. 3.80 

2. SENGKETA KOREA 

Oleh S. Soegijono-Harga hanja f. 2,80 

' Analyse pokok pangkal persengketaan di Korea, 

Siapa sebenarnja 'jang memegarig peranannja ! ! 

Penting untuk Pemimpin2 Organisasi (Buruh) & 

Pemuda2 Progresif. Ongkos kirim prei. 

Pesenan disertai wang pada : | 

Biro Rekl, & Adv. ,GERAK” Tjikini 105-DJAKARTA.   ” 
Tg Gr. Ha 

nerobos garis pertahanan mere- 

  309-8. 

Didjual 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. 74 lebar 2214 (dua ribu Tn ratus | 

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

Keterangan lebih djelas pada: Moh. ZAED Toko Batik TOZA 

Djagang Kauman 59 Jogjakarta. 1748. |   
am 

  

Gambar RESMI 
« 

@ P.J.M. Presiden Soekarno 
EK 

Jajasan Fonds Nasional Gondomanan 43 telp. 483 jogja: me- 
njediakan garhbar resmi B. J. M. Presiden komplit dengan pigora 
dan,katjanja, guna menghias Kantor2 & Rumah2. Man 

1. Ukuran : a, gambar : 46”, X 59 cm. j 
b.'pigora  (katjanja) : &— 60 X 99 cm. 

2. Harga komplit : a. pigora kaju djati ditjat anekawarna a T:,80,- 
b. diplitur halus a f..90.- 
BN La, ah 100,- sid, 4. 125: 

, 1 » 

import 

Marilah beromai2 membeli / memesannja Ii   307-8.  


