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PERSATOEAN BEKAL PERDIOANGAN 
Pasoendan Tetap Dibelakang Repoeblik 

Jogja: 12 Mei. — »Berhoebceng dgn perboeatan pengrhia- 

nat Soeria Kartalegawa baroe? ini jg sangat membahajakan per- ' 

satoean kita itoe, maka disini kami tegaskan bahwa sebagian 

besar rakjat Indonesia di Pasoendan tetap berdiri tegak dihati 

kang Negara Kesatoean Repoeblik Indonesia” demikian nun 
lain ketoca panitia menentang aksi Kartalegawa memoelai wap. 

-njataannja setia kepada Repoeblik dihadapan Presiden, Wakil 

Presiden dan pembesar lain?nja. " 
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    K     Pernjataan jg. disamboet den 
tepoek rioeh itoe diteroeskan dg. 

menegaskan, bahwa rakjat Ina 

donesia di Pasoendan tidak me- 
ngenal lain presiden selain Pre- 

Sid€n Soekarno (tepoek ramai). 

Ketoea panitia itoepoen menja- 
takan, bahwa rakjat Indonesia 

di Pasoendan akan tetap mem- 

berikan pengorbanan jg. betapa 
djoega beratnja o€ntoek membe. 

la persatosan dan kemerdekaan 
Indonesia applaus). 

Presiden Soekarno menjam-- 
boet pernjataan saudara2 dari 

Bangsa Indonesia 
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" NIK di Indi 
'Rentjana penjerahan kekoeasaan disampaikan Sabtoe 

       
be Peroendingan di London sangat berarti 

Pasoendan 

  

Ng New Delhi: 11 Mei.—Rentjana pemerintah Inggeris oentoek menjerahkan kekoea j 

— pemerintah India sebeloem Djoeni th. 1948 akan disampaikan pada Haa Saptoe jad, “Radja na 

| Mountbatten telah mengirimkan oendangan kepada 5 pemimpin India, Pandit Nehru, wk ketoea pe- 

merintahan India sementara, Moh. Ali Jinnah, ketoea persatoean moslimin, Sardar Vallabhai' Patel 

| ment. dalam negeri dan Sardar Baldev Singh, ment, pertahanan India, : 

diistana di New Delhi pada bari Saptoe itoe, 

   

oentoek menerimanja itoe    

  

  

  

  

  

     

—Ant. 

ta » 3 Mean di adakan peroen- ! . 

K an2 vak ? ? 

Dada BERIT A | padu Baptoe wakil? negeri Indie | Boeroeh Belanda akan | 

8 $ - ? maen jg. dioemoemkan kemarin mogok, kata Blekzijl. : 

: 3 2 $ malam menerangkan, bahwa mak- . j Ti 

$ TATA OESAHA soed percendingan itoe ial.h $ z Ma 1 Au Hima $ 

1 S3 oentoek menawarkan rentjana etoea E. V. C. (Benheidsvak- | 

, 2 ..Oleh karena pada malam penjeraban kekoeasaan oleh centrale) Belanda, Barend Blok- | 

: f Senen kemaren, mesin kita | Inggeris kepada India. zijl, menerangkan bahwa ia | 

, '-tiba2 roesak dan tak moeng- : Lord Ismay, kepala staf radja $ akan mengadakan pemogokan | 

Vkin lagi mengoempoelkan ! moeda Mountbatten jg. kini be. '$ diantara kaoem boeroeh di ne- | 
rada di London oentoek membe- Bel da aa 

| ' tenaga zetter tangan, maka! rikan laporan? kepada pemerin- geri Belanda seloeroehnja dji- 

' "dg. menjesal ,, NASIONAL” | tah Inggeris tentang soal India ka Belandatidak menjelesaikan | 

| hari Senen ini terbit dengan Sa ea Mann Ne en nan 
! memoeatkarangan2 jg. sebe- | em'at, djadi sehari sebeloem Ne MA 
3 1 A t i disa. 5 send is $ 

. 3 narnja blm oentoek dimoeat | pagi Bea na an 3 3 

' sekarang,sebagai pengganti | kostan dgn. hal toe, kabinet ' pap ane tnja Na 

! berita?jang tidak moengkin | Inggeris akan mengadakan si- | PanWa Dia yana M3 

kita zet pada malam itoe ! dang istimewa besok hari. han Tandjoeng Priok moelai j 

: 3 "es ? MEP AT Mag Menoeroet Reuter peroendi- mogok karena semoea toen- : 

Perbaikan mesin tadikini! ngan jg, telah diadakan antara » toetannja jg mengenai perbaikan | 

| sedang kita oesahakan se-! Lord Ismay dgn, pm. Clement ? pembagian makanan dan pe- $ 

(a Ydapat moengkin “dan mane: | Sana Setara Katppa be. 4 zoemuhan tidak diperhatikan / 

SA- | dah-moedahan oentoek Se-! Alexander BN hari” Se. Belanda. 

'lasa besok kita bisa terbit: landjoetnja dikabarkan dari New 

' Iapi seperti biasa. (Delhi, bahwa ketoea partai 
| lagi sepe bias | Konggres. Kripalani, hari Djoem, SOAL POS DIANTARA GARIS 

Ia at nanti skan mengadakan sidang DEMARKASI 

Ne ama loear biasa, Dan didoega, bahwa Se 

za sai badan pekerdja persatoean moe. Boekittinggi, 6 Mei— Beloem 

Nah slimin djoega akan beroending, lama berselang dimarkas benta- 

| | Ha ra Belanda di Padang dilang- 

| Tin | 
s3 

.“ Meki, RESEPSI PARTAT SOSIALIS SOenekan pembiasaan Math 

k Tamoe2 dari World federati- Apaan Beng ea Ha aa Sluyter dan Overste Schoborg 

a on Of youth akan tiba di Soera- Na Ne arOe2 temtang batas2 garis demarka- 

, “karta te. 13 jad. konten Pa diadakan Te” si Kita tidak keberatan mene- 

: : NS psi konpecensi besar Partal rima permintaan Belanda oen- 

. 5 - 5 : tai Sosialis seioeroeh Soematera. toek menempati 6 pos diantara 

, k Mer, Soegiopranoto, : be- ML. Bitorus, anggauta Dewan perbatasan garis demarkasi ma- 

$ rada di Magelang dalam penin- Pimpinan Partai Sosialis dari ''ng9 

f @jauannja kedaerah Kedoe. Jogja mengatakan, bahwa Par- Sanga. 

' ae tai Sosialis telah membikin ren- Tetapi Belanda beloem bisa 

-. : Tak - tjana pembelaan dan pemba- menerima permintaan kita oen- 

& sk Nahdatoel oelama akan ber- rgoenan nasional jang menge- toek mendoedoeki beberapa pos 

, kongres di Madioen tg. 25 jad. nai semoea segi pergoiakan na- diantara kedoea garis itoe. Ka- 

Uetossan2 Nand. Oelama dari sisnal menghadapi politik loear tanja soal itoe harces dibitjara- 

e si Boematera. moengkin akan dan dalam negeri. — Ant, kan doeloe dgn. staf tertinggi di 

—I— Djakarta. 

k Baroe2 ini di Boekittinggi tiba 

700 pekas Heiho dari Halmahera. 

x & 

x Diterima kabar, bahwa tong- 

kang2 jang diseret oleh kapal 

perang Belanda dari pantai 

Soematera Timoer ke Belawan 

diBarceskan membongkar dan 

x 

x Para oetoesan Kemt. Kemak- 
moeran di Djakarta dan Wakil 

Djawatan Sosial Belanda telah 

5 Dadir 
P3 

PM. Belanda Dr. Beel dan 

F “' Ment.-Sebr.-Laoetan Mx. JOnk- 

man telah mengoedang para 

| anggauta delegasi i 
“bertamoe diistana Gambir ming- 

— 

    

x Kongres Mohammadijah se- 

loereeh Palembang akan diada- 

kan pada tg. 10/5 sampai 13/5 

di Batoeradja. 

x 

Lk Komp. Lasjkar Boeroeh Indo- 

nesia gi Fogja baroe2 ini antara 

"lain mengaainiil resoloesi : per- 

'Noe-aaanja kesatoean siasat dan 

Kata ,,De 

Den Haag, 

    

9 Mei.— Sk. Belanda 

moenis) menoelis, bahwa oesaha Belanda sama sekali gagal 

» telah menindjau daeran Repoe- 

ix Doeca orang domin€€, Verkuyl 

dari Fraamberg telah tiba di 

ipedaleman dari Djakarta. Se- 

blik mereka akan kembali .agi 

jk Soeatoe komisi telah diben- 

toek di Pematang Siantar oen- 

toek menjelidiki harta benda 

orang2 tahanan rakjat jang se- 

karang dalam tahanan peme- 

rintah, 

menjebarkan kabar angin soe- 

paja pendoedoek Indonesia di 

Djawa Barat berontak terhadap 

Repoeblik Indonesia. Selain dari 

itoe disiarkan kabar, bahwa 12 

doeta pendoedoek Djawa Barat 

hendak membentoek soeatoe 

x 
A3 5 , x negara jang nanti dibantoe oleh 

x 5.8. Kelang besar 1500 ton xx Karena beloem didapat perse- tentara Belanda. Semoea itoe 

| darj Singapoera akan mengada- ioedjoean tentang kepolisian dan adalah omong kosong belaka, 

perhoeboengan tetap antara 
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EN 

See aah oa en : 

pengadilan dgn. pihak Belanda 

di Sidoardjo, pengembalian pe- 

merintah sipil repoeblik disana 

ditoenda sementara waktoe., 

SN   

kata 'De Waarheid' Memang 

masih ada pendoedoek asli jang 

maoe diperboedak oleh Belanda, 

tetapi djoemlahnja. ketjil sekali. 

  

Pres. Soekamo 

Ditjintai Seloeroeh Ra'jat 

Indonesia 

TIDAK MAOE KOMPROMI. 

Jogja, Il Mei— Golongan 

opposisi dalam parlemen N.L.T. 

telah memoetoeskan menolak 

kompromis terhadap Nadjamoe- 

din cs, Bila ada perobahan ka- 

binet satoe2-nja tjalon mereka 

sebagai kabinetsformateur ialah 

Mr. Tadjoedin Noor. Bila Nadja- 

moedin ditoendjoek kembali oleh 

Presiden sebagai Kabinetsfor- 

mateur, golongan opposisi telah 

doek dalam kabinet. 

Walaupoen setengah djoemlah 

koersi dioentoekkan bagi mereka, 

Djika ada kemoengkinan Ta- 

djoedin Noor djadi memben- 

toek kabinet baroe, maka kabi- 

net itoe bersifat koalisi. 

Bagi Nadjamoedin tak ada 

tempat dalam kabinet tsb. lagi. 

Daeng Mapoedji telah dipilih 

sebagai pemimpin opposisi da- 

lam parlemen NI.T. 

Pihak opposisi jang ternjata 

koeat moengkin sekali akan me- 

nang, kalau tidak ditjampoeri 

oleh pihak ketiga. —Ant. 

mean 

LEKAS DIDJALANKAN. 

Jogja, 10 Mei— K.B. Be- 

landa dari Den Haag mengoe- 

moemkan, bahwa pemerintah 

Amerika Serjkat telah mendesak 

dgn lisan kepada pemerintah 

Nederland, soepaja soal2 ekono- 

mi dan keoeangan di Indonesia, 

teroetama tentang fs. 12 perse- 

toedjoean Linggadjati lekas da- 

pat ketjotjokan. 

Pihak Nederland di Djakarta 

kabarnja telah diperintahkan 

oentoek menjampaikan pesenan 

ini kepada pemerintah Repoe- 

dlik. —Ant, 

OESAHA BELANDA GAGAL 
Waarheid” 

'De Waarheid' (ko- 

amen Panen darat Up Sa ana wa On dalam cesahanja hendak mendirikan pemerintah honeka di 

Ia rapa hari jl. Djawa dgn. djalan menjebarkan kaki tangannja. 

x Achir2 ini Belanda selaloe Berhoeboeng den. itoe rakjat 

Belanda serta Indonesia mende- 

sak lagi soepaja tentara Belan- 

da jang ada di Indonesia segera 

ditarik dari kepoelauan itoe, 

Sebab soedah ternjata, bahwa 

tentara itoe dipergoenakan oen- 

toek mendirikan lagi daerah 

djadjahan jang tentoe mengha- 

lang-halangi tjita2 Repoeblik. 

'De Waarheid' menocentoet poe- 

la soepaja perdjandjian Lingga- 

djati selekas moengkin ditepati 

dan dilakoekan. t 

jg. sangat berapi- 

api itoe dgn menjatakan, bahwa 

meskipoen ada Kartalegawa jg: 
banjak sedikit tentoe ada golo- 
ngan2 reaksioner dan imperialis 

Gibelakangnja, beliau jakin poe- 

la rakjat Indonesia dari Pasoen- 

dan tetap berdiri dibelakang 

Repoeblik Indonesia. 

Tentang Repoeblik Indonesia, 

Presiden menegaskan bahwa re- 

poeblik ini boekanlah milik 

orang Djawa atau kepoenjaan 

orang Soematera tetapi dia ada- 

lah hasil perdjoangan seloeroeh 

rakjat Indonesia dan mendjadi 

milik seloeroeh rakjat Indonesia 

poela. 

Membitjarakan tentang per- 

satotan Presiden Soekarno me. 

negaskan, bekal perdjoangan 

kita ini ialah persatosan. 

dgn persatocan ini maka kita 

akan 'berdjoang teroes mentja- 

pai tjita-tjita kebangsaan kita : 

Negara Kesatoean Repoeblik In. 

donesja jg. Merdeka. 

Sebeloem menoetoep nasehat-. 

nja Presiden Soekarno berpesan, 

soepaja saudara2 dari Pasoen- 

dan choesoesnja dan rakjat In- 

donesia seloeroehnja meneroes- 

kan perdjoangannja mentjapai 

kemerdekaan jg. penoeh, mak- 

moer, kekal dan abadi. 

mel 

PRESIDEN KE DJAWA BARAT. 

Toe N Mei — Sedjak 

prokiarnasi Negara Pasoendan 

oleh Kartalegawa, Presiden ve- 

lah menerima beratoesZ S0EraL 

jang menjatakan patoen setia- 

nja rakjat Djawa Barat kepada 

kepoegouk Indonesia, 

Sebagai tanda terima kasih 

dan oentoek mengeratkan lagi 

siiatoeraciini antara Pasoengan 

aan Kepaa Negara, Fresigen 

heudak mengoendjoengi bjawa 

Barat besox ug. 

ini, 

x 

Jogja, Il Mei— "Poetera2 

Indontsia Soenda jang berdiam 

di Soematera tidak moengkin 

menjetoelijoeci perbucatan Kar- 

talegawa oentoek memakloein- 

kan berdirinja sendiri 

Soenda' antaranja kata DI. Ma- 

nap, kini wakji WaliiKOota Me- 

dan, dahoeloe bekas pemoeka 

Pagoejoeban Pasoendan. : 

Katanja, lagi, Kartalegawa jg. 

tidak poenja pengikoet dikala- 

ngan rakjat itoe, njata sekali 

hanja dibesar2-kan oentoek di- 

djadikan alat pemetjah belah 

"negara 
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19 — 26 poelan . 

Ans 

    

Xxeh Belanda. 

kata Dr. Manap, Gditindjau Gal 

soedoet politik dan keboedajaan 25 

'negara Soenda” tidak bisa wer- 8 

diri sendiri 

No 107. “Th Ik 
SENEN 

MEI 12, 1947. 
BENDERA AN MUA 

   

      

    

  

   

Tambahan lagi, 

(Merdeka Dj). 3 

KAMERA



   

    

    
      

    

       

      

    

          

   
    

  

   
        Indonesia oentoek me- 

milih anggauta/ Dewan 
akilan kakjat berhoe- 

ceng dengan beberapa hal 
hingga kini beloem dapat dila- 

    

       

    

    

aroe laloe, 

    
   
   

     

    

    

   

   

  

    

  

   

     

ranijangan pemilihan cemoem 
telan diooeat oleh Pemerintah, 
sehingga dapat diharapkan 
ahiwa talama lagi pemuihan 

Oemoem oentoek memili La 

gautaZ Dewan PN 
-Kakjat dapat diselenggarakan. 
- Berhoeboeng dengan iroe maka 
baiklah kiranja, djika kita, se- 

   

an, menjelidixi bagai- - 
jalannja pemilihan oe- 

moem itoe di Negeri inggeris. 

Sebagaimana diketahoei 
. Pariemen inggeris terdiri atas 

dan tiouse of Commons. Dari 
kedoea badan terseboet, hanja 

“Fiouse ot Commonsiah jang 
anggautanja dipilih dengan pe- 
miunan oemoem, Uentoek me- 
njelenggarakan pemilihan oe- 
moem terseboet maka daerah 
keradjaan Inggeris dibagi da- 

| Iam distrikZ pemilihan jang 
“centoek sebagian besar ma- 
sing2 memilih satoe anggauta. 
Sejain dari daerah jang hanja 

— memlih satoe anggauta ada 
|. djoega beberapa daerah jang 
. .memiih 2 anggauta. Pemba- 
"gan dalam  uistrik pemilihan 

terseboet adalah menoeroet ba- 
| tas2 jang telah ditetapkan da- 
“lam sedjarah, satoe distrik pe- 
milihan biasanja melingkoengi 
satoe borough atau county (ta- 
nah kepoenjaan para bangsa- 

|“ wan). Disamping county dan 
—- borough terseboet pergoeroe- 

— an2 tinggi (universiteit), jang 
toea seperti Oxford dan &am- 
bridge, djoega meroepakan dis- 
trik pemilihan, jang dapat me- 

—ngirimkan wakil2-nja kedalam 

“1. house of Commons. Siapakah 
2G jang berhak memilih dalam 

distrik2 pemilihan terseboet ? 
'Representation ot the People 
Act 1918 jang mendjadi dasar 
pemilihan oemoem membeda2- 

kan antara pemilih laki2 dan 
“wanita, Sjarat2- oentoek pemi- 
lih laki2 ialah : 

1. Warga negara Inggeris. 

2. Beroemoer 21 tahoen ke- 
pes as, 

3. Bertempat tinggal didalam 
- distrik pemilihan selama se- 
| dikit2-nja 6 boelan sebe- 

| Ioem daitar pemilih diboeat, 
atau mempoenjai kantor, 
toko atau gedong2 peroe- 
sahaan lainnja dalam salah 
soeatoe distrik pemilihan. 

“Oentoek wanita sjarat-sjarat- 
njaadalah:— - 

4. Warga negara Inggeris.- 

“2. Beroemoer 30 tahoen ke- 
|L atas. SA 

'3. Mempoenjai roemah atau 
TA mendjadi isteri seorang jg. 

     

    

    

   

  

   

    

    

  

   
     

    

   

    

lam distrik pemilihan per- 
goeroean tinggi jang men- 
djadi pemilih adalah tiap2 
warga negara dewasa jang 
mempoenjai titel atau me- 
reka jang telah memenoehi 

sjarat2 oentoek mendapat 
titel, 

Prinsip ,,Satoe orang, satoe 
soeara”, tidak berlakoe dinege- 

“xi Inggeris oleh karena seoran 
- pemilih jg. menempati Hama 

disalah soeatoe distrik pemilih- 
han dan bertempat tinggal di- 
lain distrik pemilihan, dapat 

- memberikan soearanja dalam 
. kedoea distrik pemilihan terse- 
- boet. 

  
   

   

DEMILIHAN oembem di 

  

  

   

cekan. Dalam sidang K.N.l. 
esat pleno di Malang jang 

oleh Femerintan 
telah dibajang2-kan bahwa 

doea badan: tiouse ot Lords 

mempoenjai roemah. Dida- 

in dari itoe tiap2 warga 
ara dewasa jang mempoe- 

njai titel dari beberapa pergoe- 
rogan tinggi dapat memilih 2 

' kali, jaitoe sebagai pemilih da- 
ri pergoeroean tinggi dan se- 
banar pemilih dari disteik pe- 
milihan dimana ia bertempat 

tinggal. 
Siapakah jang boleh menga- 

djoekan dirinja sebagai alan 
anggauta dan bagaimanakah 
tjaranja soepaja dapat ditjatat 
dalam daftar tjalon2 anggauta? 

ex 

  

Winston Churchill 
Pemimpin Oposisi. 

. (Konservatif). 

Tiap2 pemilih dapat mendja- 
di tjalon anggauta dan soepaja 
ditjatat namanja sebagai tjalon, 
ia haroes menjerahkan seboeah 

pormoelir jang haroes ditanda 
tangani oleh sedikit2-nja 10 
pemilih dari distrik pemilihan- 
nja. Selain dari itoe ia haroes 
menjetorkan wang sedjoemlah 
150 pound sterling jang akan 
dikembalikan jika 3a nanti 

pada pemilihan oemoem men- 
tjapai 1/8 dari djoemlah soea- 
ra jg. dikeloearkan dalam dis- 
triknja. Peratoeran terseboet 
adalah oentoek menghindarkan 
kemoengkinan bahwa seorang 
mentjalonkan  dirinja hanja 
oentoek pemilihan sadja. 

Dalam memilih tjalon2-nja, 
pemilih tidak terbatas pada dis- 
trik pemilihannja sendiri tetapi 
boleh djoega memilih tjalon da- 
ri lain distrik. Dengan demiki- 
an maka batas2 pemilihan men- 
djadi lebih loeas dan kesem- 
patan oentoek memilih tjalon 

: Satoe soeara"” tak berlakoe 

jang tjakap mendjadi lebih be- 
sar, 5 $ , 

Tiap2 distrik pemilihan 
mempoenjai daftar pemilihnja 
masing2 jang diperiksa dan di- 
tjotjokan doea kali tiap tahoen, 
Pekerdjaan ini diserahkan ke- 
pada seorang pegawai pendaf- 
taran jang dibantoe oleh bebe- 
rapa pegawai lainnja jang ber- 
keliling dari roemah keroemah, 
mentjotjokan nama2 pemilih 
dalam daftar pemilih jang lama 
dengan mereka jang memenoe- 
hi sjarat sebagai pemilih .Daf- 

' tar pemilih jang telah ditjo- 
tjokan itoe doemoemkan dan di 
sertai makloemat bahwa ke- 
“beratan2 terhadap daftar ter- 
seboet dapat diadjoekan dalam 
waktoe jang ditentoekan. 

Setelah waktoe oentuek me- 
ngadjoekan keberatan itoe 
lampau, maka daftar pemilih 
tidak boleh dirobah2 lagi sam- 
pai pemeriksaan daftar jang 
akan datang. 

Keharoesan bagi pemilih oen.- 
toek memilih ditetapkan dalam 
Representation of the People 
act 1918. 

Pemilih jang tidak dapat had- 
lir pada hari pemilihan, dapat 
mewakilkan pemilihannja kepa- 
da seorang wakil. Wakil terse- 
boet haroes salah seorang dari 
keloearganja sendiri jang me- 
menoehi sjarat2 sebagai pemi- 
lih. Selain dari itoe pemilih jg. 
berada dalam distrik lain dapat 
djoega memberi soearanja de- 
ngan perantaraan pos. “Tetapi 
peratoeran ini hanja berlakoe 
oentoek pemilih jang berada 
dalam daerah keradjaan Ing- 
gris. Pemilih jang berada di- 
loear keradjaan Inggris haroes 
mewakilkan pemilirannja se- 
perti terseboet diatas. 

Resminja pemilihan oemoem 
di Inggris diadakan 5 tahoen 
sekali, sesoedah pariemen lama 
diboebarkan. Tetapi oleh ka- 
rena Radja (Crown) dapat 
memboebarkan parlemen dan 
memerintahkan pemilihan oe- 
moem dengan tidak terbatas 
waktoenja, maka kenjataannja 
ialah bahwa pemilihan oemoem 
dilakoekan lebih dari satoe kali 
dalam 5 tahoen. 

Dalam hal pemboebaran par- 
lemen dan penetapan hari pe- 
milihan, perdana menterilah jg. 
dengan pertimbangan kabinet, 
memberikan kepoetoesan, 

    
P. M. Clemeni Atilee 

(Partai Boeroeh) 

Biasanja tanggal oentoek me. 
reka selesai dengan kampanje 
pemilihan mereka sendiri. Te- 
tapi pihak opposisipoen selaloe 
awas dan siap sedia dengan 
kampanje pemilihannja. : 
Oemoemnja 2, 3 minggoe se-' 

beloem dioemoemkan dengan 

resmi soerat2 kabar telah me- 
ramalkan bahwa parlemen 
akan diboebarkan. — Maka. 
setelah kabar terseboet tersiar, 
partai2 politik tidak menoeng- 

goe2 lagi dan mendjalankan 
kampanje pemilihannja. 

Pemilihannja sendiri diada- 

kan serentak pada satoe hari 

di seloeroeh negeri Inggris. Se- 

beloem 1918 masing2 distrik 
pemilihan menentoekan sendiri 

hari pemilihannja. Akibat dari 

peratoeran ini ialah bahwa pe- 

milihan dari distrik pemilihan 
jang mengadakan pemilihan le- 

bih lambat dan lain2 distrik 
pemilihan dapat mengetahoei 
pihak mana jang akan menang 

dan sering kali pemilih distrik 

terseboet membelok kepihak 

jang menang. Oentoek mentje- 
gah kedjadian2 terseboet maka 

dalam tahoen 1918 ditetapkan 

bahwa pemilihan oemoem dise- 

loeroeh distrik2 pemilihan ha- 

roes didjalankan serentak pada 

satoe hari dari djam 8 pagi 
sampai djam 8 malam. 

Kartoe soeara jang dipakai 
dalam pemilihan oemoem di- 
Inggris adalah sederhana. — 

Dalam kartoe soeara terseboet 
terdapat nama, alamat dan pe- 
kerdjaan tjalon2 anggauta. Na- 

ma2 terseboet diatoer setjara 

alphabetis dan dibelakangnja 

disediakan roeangan oentoek 

diisi dengan tanda X. — Di- 
samping kartoe soeara ada se- 

potong kertas kontrole jang di- 

beri nomer: maksoed kertas 

controle terseboet ialah oen- 

toek memoedahkan pemerik- 

saan soeara. Sebeloem kartoe 

  

Merdeka sampai achir Zaman 
Satoe dokoemen nasional jg. 

haroes toean miliki. 
Tebal 72 pagina. Harga R 2 50. 
Badan Penerbit Nasional. 
Gorndomanan 1 — Jogjakarta. 

BPN. 
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Oentoek menghemat waktoe, 
tjoekoep TOEAN 

TELPOEN 601, 
dan 

ADPERTENSI 
toean tentoe beres! 
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Lekas2 150 ton seat ROSELLA 
Keterangan pada: R. SOEPANGAT, Djl. Kemasan 8 

5-418 (Terima teipon sampai djam 12 malam) 

(Kepatihan, telp. 7!8, 

SOLO 

  

Di DjO EAL: 20ton Z.A, ( Iwavelzure Amonia), 10 teri damar salakociins dan 25 

tonacasia persediaan baroe: Pesanan dengan kawat sedikitnja 10 ton. 

MAOE BELI: Roodbloedloogzout, ijzeroxid citroenzuur amoniak dan sajpeterzuur. 

5/429 PD PERA, Tasikmalaja: : 

  

BAROE TERBIT : 

1. boekoe, 

  F7 

  

Diterangkan dengan setjara ngka populair, PERLOE BAGI: 
IL Peng, Partai politiek, sarekat boeroeh dll. perkoemp: 

Boekoe SOSIOLOGI 
Oleh - Mr. Djody Gondokoesoemo 

(tebal 130 katja) 

2. Propagandis-3. Pamong -Pradja.-4. Goeroe2,-5. Mahasiswa. 
6. peladjar Sek Men .7. Pengikoet koersoes dan merekajg. 
ingin menambah pengetahoean oemoem, 

Persediaan terbatas. Pesanlah sekarang. 
1 Harga (termasoek ongk. kirim) 

€ gg En RAR : 
sedikitnja 100 boekoe, potongan 100/,, 
Segala pesanan minta disertai oeangnja. 

Dapat pesan pada: BADAN PENERBIT NASIONAL 

Jogjakarta (Gondomanan 1)-Tilp. 604, 

  

     

SENEN, MEI 12 . "47 

BANJAK. 
Madiogen: -- Koersoes 

kader - pemoeda telah diboeka 
di Balai Rakjat Madioen kema- 

$ cen. Koersoes tsb. diselenggara- 
. f kan Oleh badan pekerdja kong: 

gres pemoeda. 2 orang pemoeda 
dikirimkan kelatihan itoe dari 
tiap2 kaboepaten seloe-oeh Dja- 
wa dan Madoera. Lama koersoes 

Na Ta 

R. R.I. Jogjakarta 
Gelombang 53 dan 144 m. 

SENEN, 12 Mej 1947. 
1200 Tebaran warna. 
1245 Chamber Music. 

14.15 Potpouri Ringan. 
17.00 Taman kanak2. 
17.50 Zigeuner Romance. 
18.00 Richard Crokks, 
22.50 Rumba. 

soeara dimasoekkan kedalam 
stembus (kotak oentoek meng- 
ocempoelkan soeara) kertas con 
trole terseboet dirobek dan da- 
ri djoemlah kertas terseboet da 
pat diketahoei berapa soeara 
jang telah masoek. 

'Yempat oentoek mengada- 
kan pemilihan oemoemnja roe- 
angan gedoeng2 oemoem se- 
perti sekolahan, stadhuis, dll. 
— Didalam roeangan pemili- 
han diboeat beberapa kamar 
dimana pemilih memberi tanda 
dalam kartoe soearanj dan me- 
masoekkan kartoe soearanja 
kedalam stembus. Setelah se- 
moea pemilih memasoekkan 
kartoe soearanja kedalam stem 
bus, stembus terseboet ditoe- 
toep, dilak dan dikirimkan ke. 3. 
poesat dimana akan dilakoekan 
perhitoengan soeara. 

Pegawai2 jang menjelengga- 
rakan pemilihan, sebeloem me- 
reka bekerdja, haroes bersoem- 
pah bahwa mereka akan mera- 
hasiakan pekerdjaan mereka. 

Djika semoea stembus telah 
dikoempoelkan disoeatoe tem- 
pat, perhitoengan soeara jang 
masoek dimoelai, Pertama2 
ueeuuah kartoe soeara dida- 
lam tiap2 stembus disamakan 
dengan djoemlah kertas con- 
trole. 

Selandjoetnja semoea kartoe 
socara ditjampoer satoe dengan 
lainnja, 

Ini soepaja tidak ada jang 
dapat mengetahoei hasil dari 
masing2 tempat pemilihan. Jg. 
akan dioemoemkan adalah ha- 
nja djoemlah2 soeara bagi tiap- 
tiap distrik pemilihan pada se- 
loeroehnja. 

Setelah ditjampoer, kartoe2 
soeara disorteer menoeroet na- 
ma tjalon2 jang bersangkoetan, 
laloe dihitoeng djoemlah soeara 
jang didapat oleh tiap2 tjalon. 
Kartoe2 soeara jang tidak sah 
dipisahkan dan dikoempoelkan 
dalam soeatoe sampoel. 

Meskipoen perhitoengan jg. 
. dipoesatkan itoe memakan ba- 

njak waktoe tetapi oleh karena 
pegawai2 pemilihan telah-ber- « 
pengalaman dan pemilihan dja: 
lan dengan lantjar, maka seba- 
gian besar dari hasil pemilihan 
telah dapat dioemoemkan sebe- 
loem tengah malam, pada hari 
pemilihan terseboet djoega. 

Demikianlah tjara  menje- 
lenggarakan pemilihan - oe- 
moem di Inggris... 

Moedah2an “pemilihan oe- 
moem di-Indonesia jang akan 
didjalankan oentoek pertama 
kali ini dapat berlangsoeng 
dengan lantjar dan dapat mem 
beri perwakilan dalam Badan 

“Perwakilan Rakjat jang soeng- 
.goeh2 reprgsentatief. TP 

DIDIKAN KADER DIPER- 
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