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Hari pertama. Polo-aer. Swe. 
: 2-9. Hongaria—Me 

sir: 4—2.  Italia—Australia: 
9—0: India—Ohili: 7—4. 

Hari kedua. Baskat-ball. Fili- 
pina—Irak:  102—30, USA— 
Swis 886—21, 2 

Ap 

Sari Berita 
3 0 mania EN heri 
Rebo mengumumkan, bahwa pe- 
merintahnja sedang mempertim- 
bangkan utk mengadakan .per- 

Me pekerdja panitia PBB 
sendjata-biasa, jaitu sen 

djata.jg bukan sendjata atom, 
memutuskan utk menjamping 
kan dulu soal pengurangan sen 

| Gjata buat seluruh dunia. 

» - 
» 

— ANGKATAN Udar Amerika MX 
NNagak AI, DeNaR Dea 

terbang jang dikirimkan kepulau 

— KAPAL penempur USA ,,Ne 
vada”, biarpun badannja sudah 

rusak masih tetap djuza tera 
pung dilaut sesudah digempur 
dua kali dgn bahan peledak baru 
rahasia. Bahan peledak itu bu 

kan kom atom, 

— PENERBANG2? USA, Ausira 
Ha dan Seeiandia telah berkum 

.pul di Iwakunj (Djepang) utk 
turut serta dira latihan bersama 
angk. Isut, udara dan darat, 
selama Inggeris mengadakan 
latihan perang2Zan di Shikozu. 

— 60 BENTENG udara raksa3a 
Amerika (B-29) bersama3 pe 
empar pelembar bom Inegeris 
model Lincoln, Lancaster dan 
Mosguito turut serta dim iati 
han formasi penerbangan siang 
dan malam melalui Inggeris dan 

| Holgoland. 
— USA telah memingjamkan 
kpd Iran 26000.029 dollar busi 
memperkngkapi angk. perang 
Gan angkatan polisinja. Menurut 
kementerian LN USA, Iran. he 
nja diberi sendjata2 ringan ig 

. tidak tjukup buat menjerang ne 
geri Jain. 

— MENT. L. N. Birma U Tin 
Tut dgn diiringi duta Birma di 
London telah mengundjungi 
ment, Lo. Inggeris Bevin, dirig 
na mereka membitjarakan soal2 
jg berhubungan dgn kedua nege 
ri tsb. Kemudian U Tin Tut di 
terima PM Inggeris, Atilee, 

— DLM konperensi pers di Lon 
don, ment. Lim Ausiralia Evatt 
menerangkan bahwa perdjandji 
an perdemaian dgn Djepang ti 
dak mungkin selama krisis di 
Berlin ada. Ttg kerusuhan di 
Malaka dikatakannja, bahwa 
pembesar2 Malaka bersama pem. 
Inggeris dan Australia kerdja 
sama dim membasmi kaum ter 
Pa 

sai Gila untuk 

Sebagai pembitjara pertama, 
Wakil Republik L.N. PALAR me- 

nerangkan bahwa putusan peme 
rintah Republik untuk menghen 
tikan perundingan politik sebe- 
narnja tidak merobah keadaan, 
jang sudah semendjak lebih satu 
bulan. : 

Ia menuduh, bahwa pemerm. 
tah Bid dengan sengadja mem- 
berj keterangan? jang palsu ke- 
pada Dewan Keamanan tentang 
keadaan di Diawa Timur dan 
bahwa Beland3 meneruskan blo 
kadenja terhadap Republik, dgn 
maksud membiarkan rakjat dida 
erah Republik mat: kelaparan. 

Palar minta kepada Dewan Ke 
amanan supaja menghentikan 
blokade Belanda itu, Ia mengu- 
langi lagi, bahwa Republik me. 
ner:ma usul-kompromi Ausira- 
lja—Amerika sebagai dasar pe- £ 

| Yundingan lebih landjut, 

   

“tidak membahnjakah per- 
damaian dunja. Apa jang dina- 
makan blokade Belanda menurut 

: yan Kleffens sehenarnja bukan 
lah blokade. Ia menjamakan tin 
dakan92 Belanda terhadap perda 
ganran Indonesia sebagai ,,rijbe- 
wijs”, jang tidak mentjegah lalu- 

. Hntas, melainkan mengaturnja. 
.Kalau di Republik terdapat 

kesulitan2 dalam hal ekonomi”, 
demikjan Kata wakil Bid, itu, 
»Inaka hal itu bukanlah akibat 
daripada tindakan2 Bld, melain 
kan dari buruknja pemerimtahan 
Republik”. 

Wk. USA, Philip Jessup, me- 
nerangkan ,,sekurang2nja bebe. 
rapa” kesulitan jg dialami oleh 
80 djuta penduduk Indonss'a di 
sebabkan oleh pembatasan? Bid. 
terhadap perniagaan dj Indone. 
sia. 

Menurut Jessup, ada banjak 
tarda2 bahwa perundingan psr. 
Gamaian di Indonesia akan mam 
punja hasil jang baik, meskipun 
Komisi Tiga pernah melaporkan 
behwa usaha mereka sebagai pe 

Bevin: ,,Krisis 

waktu tak tentu 
lagi soal pertikaian Indonesia . Belan 

NN AN ara tidak ang - 

  

rantara dalam soah Hbd ru 
panja tidak akan b hasil, 

Wk. Filipina, Carloy P. Romulo, 
dengan pedas msnuduh, bahwa 
Belanda melakukan tekanan poli ' 
tik dan ekonomi terhadap Indo 
nesia, untuk memaksa Republik 
menjerah kepada tuntutan2 Be 
landa. Belanda melakukan bloka 
de terhadap Indonesia, supaja 
Indonesia mengabulkan. tuntu- 
tan9 politik Belanda. 
Romulo djuga menuduh, bah- 

“wa Belanda dengan  sentadja 
menggagalkan tertjapainja per- 
setudjuan politik, guna member: 
kesempat#n kepada blokade-tko 
nomi mereka untuk membiarkan 
rakjat Indonesia mati kelaparan, 

Wakjl Tiongkok T. F, Tsiang, 
memadjukan resolusi, jang me- 
ngandjurkan nm kedua pi- 
hak supaja bersa .KIN dgn 
tjepat melaksanakan | azas2 poli- 
tik Rsnvilie dan a@zas2 tamba. 
'han. ea Ta 3 stan Ke 
amanan ti 6 1 Pp 

tusan jang tegas terha Tah 
blokade itu, tapi ia me ghen enda 
diambilnja tin 12 jang 
lekas membawa ua tanu ke 
arah tertjapainja, | persetudjuan 
politik. Resolusi . diangrap 
oleh Tsiang y&gai kehendak- 
minimaal dan krherdak- -bersama 
Gari anggauta2 Dewan Keama- 
nan, jang tidak memaksa D. K. 
Untuk mengambjl langkah? ha. 

ru. 

Wakil Rusia minta supaja di- 
ambil tindakan jang lebih keras 
terhadap Belanda. Ja tidak setu 
dju dengan resolusi Tiongkok, 
karena resolusi itu berlaku bagi 
kedua pihak. 

Sidang Dewan Kesamansn ton 

tang sosl Irdonesia kemudian di 
tunda untuk waktu.ig tdak ter 
tentu. 

   

    

     

Aa 

— Pembesar? pertaharan vs A 
menerangkan, bahwa . mereka 
mimpunjai bukti Rugya sedang 

membangun kubu2 pertahanan 
den hesar2Zan d' Siberia, ig ber 
"hadapan dsn Alaska. 

Berlin Mungkin 
“Timbulkan Perarig” 

: DALAM suatu nidato di madjelis rendah pada harj Kernjs, 
menteri LN Inggeris Bevin menerangkan, bahwa krisis di Beriin 
mungkin akan mengakibatkan. perang, sehingga boleh djadi pe 
merintah Inggeris sekarang terpaksa untuk merghentikan ren- 
tjana demobilisasi tentara. 

Ia menerangkan bahwa peng. 
laksanaan demobilisasi tentara 
kini diperlambatkan dan bebera 
pa pasukan jang mestinja sudah 
dibebaskan dari dinas-militer ki 
ni diwadjibkan bekerdja terus. 

Bevin selandjutnja menerang- 
kan, kalau Riisia bersedia meng 
hapuskan blokade Berlin, maka 
Inggeris bersedia mengadakan 
konperensi 4 Negara dengan ting 
kat jang tinggi, untuk , membi- 
tjarakan bukan sadia soal Ber- 
Hn melainkan djuga soal2 Djer 
man lainnja den soal2 Eropa pa 
da umumnja. 

Situasi sekarang ini memak- 

$ MEEK ae 

sakan kita “untuk menindjau 
kembali seluruh keadaan”, kata 
Bevin. ,,Pemerintah Inggeris ber 
ketetapan hati untuk mengambil 
tiap tindakan jang dianggap per 

« Yu untuk menghadapi keadaan 
sekarang”, 

Pemimpin pihak oposiad, Chur 
Chill, lalu mendesak supaja se- 
mua rentjana demobilisasi diba 
taikan. Bevin mendjawab, bah- 
wa soal itu sedang ditindjau dan 

- 

sharus ditentukan dalam 'bebe- 
Tapa hari jad. Mungkin Inggeris 
akan terpaksa mengambil putu- 
san seperti jang Me 
Churehil itu”, 

ak . 4 PA : ne! han 

1 ga To Tn 

- Wa. Molotov 

Nari mentih2.meno 
sesi kota Jerura. 

'Moshe Shertak 

  

    

    

   

  

    

    

raja batas9 n 
Citetapkan da 
dirobah, dan 
gian perang kepa I 
njak 160 djuta dollar. 

. Israel djuga menolak pengem. 
balian pengungsi Arab kedasrah2 
ja Giduduki Jahudi, karena 

2m ska bisa mendjadi 'mata2. 
du 

MOLOTOV BERSEMBUNJI 

Kementerian LN bag. penera- 
ngan Rusia mengumumkan bah 

»tidak ada dalam 
kota” dan bahwa Vyshinsky, wk 
menteri IN ada di konperensi 
Belgrado. London dan Washing- 
ion tidak mau memberi komen- 
tar tentang bepergian mereka, 
tetapi di Washington orang ber 
tanja apakah menteri Rusia itu 
dari permulaan akan  mentjoba 
untuk menghindarkan usaha ne. 
gara2 Barat untuk mengadakan 
perundingan dengan Rusia ten- 
tang soai2 umum. Seperti diketa 
hui, duta USA di Moskow ber. 
maksud akan bertemu dengan 
Molotov untuk menerangkan si 
kap USA, Inggeris, Perantjis ter 
hadap soal Berlin. 

—LI— 

KOTA BERLIN MENGUUEUM. 
BLOKADE RUSIA- 

Dewan kota Berlin menghukum: 
blokade Rusia terhadap kota itu 
sebagai suatu skerjahgtaNgpanaA 

. Gap kemanusiaan”, 
— Putusan untuk menghukum 
Rusia itu diambil dalam sidang 
jang sangat riuh, jang memun- 

— tjak dengan keluarnja Na 

2 
z 

| anggauta komuniS.. Resolusi ' 
-mendesak kepada negara2 kan 
menduduki Djerman dan kepada 
dunia untuk menghentikan blo- 
kade dengan PE 3 daa 

Resolusi tsb. disetudjui 
kira2 21 anggauta dewan kota 
sesudah kira2 30 anggauta ko- 
munis dengan gusar meninggal: 
kan sidang. 

Polisi Berlin sekarang petjah 
mendjadi dua bagian, jaitu ba- 
gian. barat dan pagian timur. 
Dichawatirkan bahwa pemerin. 
tahan kota Djerman, jang diu- 
rus oleh orang2 Djerman sendiri 
djuza akan pStjah mengaAi “ngga 
Lagian. 

KN : 

PARERIK 1. CG, FARBEN 
i MELEDAK £ 

Lk. 1010 orang mati, 

Paberk chamis Djerman, LG. 
Farbea, di Ludwgshefen, pada 
Rebo malam tel ah hanijur sama 
sekali oleh ledakan? dahsjat. 3 
taxsir bahwa djumlah kcrk 
ada antara 459) dan 10099 orar 2 
mati, Sara! Kini 1.200 riang 
jang ! rra2 S0aaN di singkirkan 

Puberk ita jang mempunja! 
bagian, letakaja didaerah pesan 2 
dukaa-Perantjis, Sibabnja pele- 
dakan itu belum diketahui. 
Kebakaran jang kemudian ter 

djadi meluas oleh adanja | gas. 
phosgeen. Menurut UP lebih da 
Ti 1909 orang tewas dalam ketje 

s dakaan ita. 
: Lan iua 

TENTARA INDIA HARUS 
$ | DITARIK, 

— Dari daerah Hyderahad. 

Pemerjntah India menerima 
kawat dari pem. Hyderabad js. 
minta» spj tentara Irdia ditarik 
kembali dgn segera dari daerah 
Hyderabad. Demikian diwarta- 
'kan dari Hyderabad. Tentara In- 
dia pada Sabtu ji berhasil men- 
Gduduki dusun Namj, dekat Hyder 
abad diperbatasan Bombay, se- 
sudah terdjadi pertempuran2 ke- 
till. Pem. Hyderabad mengang- 

gap perjtiwa itu sbg satu perko- 
saan thd bendera dan kedaulatan 
negara Hyderahad. : 

1 dibawah 
Dim pertjakapannja dgn kita, 

“dak mungkin”. 

““ politik jg achir ini menundjuk 

    

'AT sore tetati- ui 
Jogja dari Djakarta utu 
perensi Bandung dibawah pi 
pinan meng ekonomi NIT, Hu. 
sin, Mereka telah bertemu agn . 
vk. pres. Hatta dan memberi 
kan pendisiasan “ttg, “regolugh 
Perdung. Utusan itu akan kem. 

| bali Saptu sor3 ke Djakarta. 

    

   

    

    

      

    

  

       
       

menteri Hussein menjatakan, 
- bahwa dim NIS g harus sudeh 
berdiri pada tg, 1-1-49 daerah3 " 
Ja mevandatangani resolus? Ban. 

" tu “bersatu den Repa: 
blk, Hu seinpun berkata: NIS . 
“harus terdiri atas seluruh kagian 
dari. Nederi. Inde dulu Maka 
NIS Sonder Republik adalah u 

IL Dinjatakan diuga, bahwa dunk 
'ada djaian basi daersh2 diluar 
Republik utk menudjn ke NIS 
Gen tiada melalui pemerintahan 
Intsrim. 3 

Har Sabtu siang sebelum pu- 
Yang, perutusan itu akan meng- 
“hadap Presiden. Se 

& 

Dim pidatonja didepan radio. 
Makasar pada malam Saptu ini, 
PM NIT,. Anak Agung Gde 
Agung menjangi bahwa kon 
perensi Bandung diadakan atas 
andjuran jg langsung atau tidak 
langsung dari Itgg yan Mook. 
Putusan utk ikut dlm konneren 
si Bandung itu tidak diambil 

dgn tergesa2 tetapi dgn port m 
bangan . pemerintah NIT ig se. 
kajkInja. 

Anak Agung berkata selan 
djutnja, bahwa perundingan an 
tara Rep.-Bid tidak menijavai 
kemadjuan, dan  kedjadiana 

     
     

    
   
   

    

    

   

   
     

   

  

   
    

     
   

        

   

  

   
     
        

     

  

   
     

   
    
    
   

  

   
   
    

    

     
   

   
    

    
   

  

    
   

  

   

   
    

     

      

    
   
     

   

        

   
    
   
    
   

  

   
   
   

   

    

  

     

   

  

   
     
    
   
   

        

kan, bahwa tjita2 jg hendak di 
tjapai mungkin terhalang, jalah 

' pembentukan NIS jg merdeka 
Gan berdaulat. Politik NIT sda 
lah akibat dari tlita2 kebances 

“an rakjat ut kemerdekaan NIS 
jg penuh pada 1 Djanuari 1949. 
Sekarang 1-1-49 Sudah dekat 
dan kita tidak dapat berdiam 
diri-sadja, Bagaimara kedaula 

tan Bid dapat diserahkan kena 
da banssa Indonesia, djika alata 
utk menerimanja belum ata? 

“'Tanja Anak Agung. 
Resolusi Randung mengandung 

minimum program NIT dim me 
muntut pemerintah interim ses 
mentara jg membuka kesempa 
tan utk tertjapainja kedaulatan 

“penuh NIS tg! 1-1-49, Dim tji 
ta2 kita satu, hanja dim penda 
pat dav tiara mentjapainja kita 
berlainan. NIT .mensmpuh dja 
lan berunding dan legal dan dia 
lan ini tidak akan kita tinggal 
kan demikian kata Anak Agung. 

Jaman 

MASJUMI DAN SOAL KABI- 
| NET SERTA URGENSI 

PEOGRAM, 
Dim sidang dewan politiknia 

pada malam Djum'at Masjumi 
a. memutuskan « utk menjetu- 
Gjui penjusunan urgensi pro- 
gram jg diambil - dari Program 
Nasional Can disusun oleh Pema 
rintah. Masjumi tidak “meng- 
hendasi perobahan kabinet seka 

serang... dan diika diadakan 
Aa dim Kabinet, Masjumi 

akan menindjaunja Isbih “dula. 
Partai itu berpendapat, Canwa 
sekarang belum “lari waktunja 
utk mengadakan perotahsn 
binzt mengingat keadaan 
kerang. — Anti. 
bra «pa 

COCHRAN Di VEN HAAG 

ANGGAUTA Amer.ka d: dalam 

Kcom-3, Meris Cochran, jg m- ag 
cantikan Court du Bo:s, maiam 
Djum' at | teiah tiba dilarangar 

terbang Schiphol. Ia terus mecu 
dju ke den— Haag dimana j2 
akan tinggal disana sampa: tg. 

8 Agustus. Sesudah itu Cochran 

akan ke Indonesia.-pe). 
oo ALI 20 

— RADIO Korea utars hari Ke 

mis berseru kpd “rakjat Korea 

selatan didaerah pendudukan 
USA utk membantu mendirikan 

bagian perantjang Lara dari 

  

pemerintahan  kemuni FOreR 

utara, jg ada dibawah engawa 
san Rusia. 

Tg. 25 Agustus di Kore» utara 

akan diadakan pemilihan umuta



  

   epada Redaksi : 
aed, Ith: — . Tingsol) beberapa 
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— Pentinglah arti. pemtihan 
mua gi rakjat, oleh a 
baru        
    

  

   
(haluan negara. den 
mengluarkan kehen | 
Jalui pemilihan 
“wan aka 

  

   Ata 

        

    
lan Rak-   

    
  jat lebih Na 

anggotanja total. F 
diketahui bahwa kabinet 
hakekatnja adalah 
dibentuk oleh Dewan" 
kilan Rakjat dan bias 

. diri atas anggota2 Dewan 
wakilan Rakjat itu sendiri.Pen- 
ting pulaarti pemilihan, oleh 
karena pemilihan umum mem 
buktikan kepada dunia Inter- ' 
nasional, bahwa Republik In- 
donesia betal2 Hpeciptah se- 
tjara demokratis. 

  

      

   
  

  

      
      

  

Perlu ditjatat disini, kaka KN 
Republiek pernah mendapat . “Mulai 

Pemerintah akan tjelaan jang mengatakan: bah- 
wa Republiek bukannja nega- 
ra demokratis, oleh karena 
Badan Pekerdja K.N.I.P. 
dak disusun dengan pemilihan 
umum. 3 
Menurut rentjana undang2 

tersebut anggota? D.P.R, di- 
pilih oleh. pemilih: (kiesman). 
sedangkan pemilih ini dipilih 
oleh pemilih umum (kiezer). 
Tiap2 warga negara lelaki 
ataupun perempuan jang ber- 
umur 18 tahua keatas berhak 
turut memilih pemilih, mes- 
kipua tidak dapat membatja 
dan menulis. 

Adapun iang dapat Maka 
di pemilih hanja pemilihumum 
jang 'dapat membatja dan me- 
nulis dengan huruf Latin, hu- 
ruf Arab atau huruf Djawa. 
Selandjutaja jang dapat men- 
djadi anggota D.P.R. ialab 
warga negara Indonesia jang 
telah berumur 25 tahun dan 
tjakap menulis serta memba- 

    

    

tja dalam bahasa Indonesi (22 
dengan huruf latin, 

— Diika pemilihanini di 
sungkan maka ertama 1 
dim sedjarah kita beberapa 
djuta rakjat Indonesia jang ' 
berumur 18th keatas akan 
turut serta dim usaha ini Hal 
ini penting sekali bagi jang 
buta buruf dan buta politik. 

Terutama bagi mereka jg 
buta pulitik ini serta jg tidak 
berpartai, penting dan sulit 
sekali kedudakannja,oleh ka- 
rena tentu akan diombang- 
ambingkan partai2 jang ingin 
menggunakan suara merekaba 
gi kepentingan partai2, 
"$Memang, dim menghadapi 
pemilihan umum rakiatperta-- 
ma2 harus dibikin sedar akan 
pemerintahan demokratis,Me- 
milih dgn sedar berarti betul2 
mengeluarkan kehendak jang 
berarti. Memilih dgn hgawur 
berarti ngatiau,    

“Meagukp Sa 

berat dan Kana 

org 

pu-. 

: ena kita 'akan merajakan 

dengan itu apakah 

ri jg indah itu, lain dari" 
g pernah kita lakukan dim 

.D judi: an boa peringatan ?  Misalnja 
sadja kota? besar ketjil mendiri- 

“kan hangunan2 jg me ah, satu 
lain utk. menundit kan, kpd. 

BADAN PENEmOrR Wasroriat. 

    

erdekaan kita ulik — 

an 
“ini kali tidak bisa kita pikirkan 
tjara ig istimewa utk memulia. 

   

“oleh pemerintah A Australia 
utk peladjar2 dari -Asia Ten 

: dan bukan menta utk Indie 
Sia. ' $ 2 uk 

Hk HARI imi undian barang Me 
Panitia Penolong Korban Politik « je 

| diundi bertempat digedung BP- 

2 3 DAA 8 

r. 
ten 

   

  

   
  

    

        

  

  

    

  

   

  

    

  

   
   

'sedar, ini berarti bahwa ng 
14 usaha pemerintah tertjapai se- 

39 dikit. - 2 
Dim pada itu utk usaha pen- 

e- didikan kearah kesedaran pe 
' milihan, Pemerintah dlm rupa 
Kantor Pusat Pemilihan telah " 
menjiapkan brosur jang berisi 

jotanja da- . bahan2ig agak lengkap sekitar 
pemilihan ' pada . umumnja. 

PiAjowur ini sedang ditjetak 
endaknia ' Na Badan Penerbit Nasional 

"Red.) 
Acbirulkalam penulis at 

-barap mudah2an pemerintah 
serta pemimpin2. rakjat dan 

3 1 

NK    
muda mulai skg lebih giat 

m usaha mendidik rakjat 
h kesedaran pOlitik agar 

Ta rakjat tidak merupakao 
stemyee- (mengeker) belaka" 
didalam mendjalankan kewa- 
djiban sbg Pe ih 

  

    

  

  

  

KKP S ERA Ag 
Mumumnja di didjalankan Ta " 

abdi 

ya wang Ba BARU. 
at te./1 Agustus jad. oleh 

dikeluarkan 

uarg baru dari R. 50 dan R. 250. 
Adapun tenda2 uang tsb. 3 

Vang dari 8.50, ukuran 85pyn 
& 145 mu, gambar sebelah muka 
15 mm K 133mm, vatna 
hitam "kemerah-merahan, hiruk 
dan angka serie dipodlok s3 
kayan atas den sebelah kirj ba- 
wah ditanda fangami oleh MI AA. 
Maramis 1g. 28 Djuli 1947, gam- 
bar belakang #seklat kemerah2an. 
Uang dari R. 250, ukuran 98 

mm X 155 mm. gambar sebelah 
muka hitam kemerah-merahan, 
huruf dan angka serie dipodjok 
Pabelan Kanan atas Ian sebelah 

kiri bawah, ditanda tangani oleh 
Mr. AA. Maramis tg. 26 Djuli 
1947, sebelaly belakang warna 
gambar titap Kena AMP EDAN: 

da, Rebo Jan 

lah # 

Nge mulai Ne 
& 09.00, . 

  

       

Surabaja dib 

    
    

Organisasi2, P1 

bang telah dapat dikun 
uang ketjil Tenang R. 150.00 

   
   0, z : 

Kk MULAI tg. 28 Djuli jg Maju 
30 orang pemudi. Katolik di Ma 
gelang mengadakan latihan roha 
mi (retraite) dibawah pimpinan 
Pastur Hardjowarsito dari Jogja. 

” Tg » 

K DARI jg bersangkutan didapat 
kabar, bahwa berdirinja Fonds 
Invaliden dibatalkan karena di- 
anggap bertentangan dgn orga- 
nisasi, sedang Pusat Penerangan 
dan Pendidikan masih tetap. 

Sr 
13 k 
K BERHUBUNG dgn belum se- 
lesai den bekerdjaannja . maka 
laporan Beng kang an KNIP 

, jg akan diadakan pada yg. 2 Agus 
tus diundur sampai pada tg. 12 
Agustus 

pama 

KEPALA , PASUKAN BAMBU 
RUNTJING” DITANGKAP. 
Aneta mewartakan, bahwa pa. 

oh pon Tag      

   

   

            

   
   

SU Di 

VAN MooR MEMBENTUK 
—. “KOMISI F 

  

   

   

     

   

   
   

  | 

   

    

   

AGUNG. $ 3 

Mula. 2 1 Djuli ji. pabrik dia 
'Redjoagung mulai giling. Menu- - 
rut rentjana akan menohasiikan 
gula 21.000 kwintal, Hasil itu ' 
lebih berkurang kalau dibanding 
den sebelum perang Sebelum pe- 

' Tang tiap ha tanaman tebu dapat 
menghasilkan 150 — 170 kwintal 
gula, sedang sekarang hanja 50 

kwinta) gula, karena kekurangan 

rabuk, pengajran tidak teratur 

dan 35 Ye dari tanaman tebu hi- 

lang hingga merupakan kerugian 

R. 2500.090.” Pabrik Redioagung 

itu adalah salah satu dari 5 pa-' 

brik kepuhjaan Osi Tjong “Ham 

Consern jg' sekarang biaja dan 

hasilnja dipikul. dan untuk Pe- 

merintah Republik. — Ant. 
semai 

(kaum BURUH JG TA' SETU- 

DJU: DGN PEMOGOKAN 

a SZKARANG. 
Sk. Merdeka” Solo mengabar- 

kan, bahwa kini di Tjepu telah 

berdiri 2 perkumpulan buruh   
—. 

Bulan ini Van Mook memben- | 
tuk komisi jg berkewadjiban me- 

milih orang? Indonesia utk dja- 

batan LN. Duduk dim komisi tsb: 

Prof. Mr. Dr. Husein Djajadining 

rat, R, Abdulkadir, T. Elink 

Sehuurman, R. Senrader dan S.A.. 
Almasawa (pegawai tinggi R-V.- 

DJ). — Aneta 

baru, ialah ,Serikst Buruh Islam 

Indonesia” dan. Serikat Buruh | 

PEG “(Merah Putih”. Keduanja berpen | 
adi Sirian tidak setudju dgn pemo- 

gckan masa sekarang, karena di. . 

anggap menguntungkan PA 

lawan, 

Selandjutnja dikabarkan, "pah 

wa |di Tuban telah didirikan ,Ge 

an Pekerdja Nasional Indone. 

ja” den "pendirian Negara lebih 

tama dari djaminan, djuga ti- 

dak peang dgn pemogokan seka    

  

X KURSUS tambahan bagi guru 

olahraga kini masih Giadakan di 

Sekolah Guru bag. A dan akan 

dipindah ke Kumendaman bin 

September jad. 

Olympiade ke XIV. 'Di mulai 
HARI KEMIS ini radja Ing- 

geris George MEMONEA perlom- 
baan Olymbviade th. 1948 jg di- 

laagsungkan dalam siadion kera 
diaan W smabiy dengan 5 ANA 
chidmat jg penuh keisda, 
“kebesaran. 

Dengan perkataan ,/Bersama ' 
ini sai2 mimbuka perlombaan 
Ci ympiade jig ke-14 di London 
jajam sbad modern ini” radja 

rge menggerakkan rodg pera 
jaan-perjsmbaan Olah raga ter- 

besar digsiuruh dunia, penuh per 

saingan aka- tetapi penuh kehor 

matan pula, selama 17 'hari. 
Hamor 6600 wakil2,-terpilih-dari 

segala lapangan olahraga berasal 

dari 61 negara, berbaris dihada- 

paa radja, disaksikan oleh ham- 

pir 80.809 orans penonton jg me- 

Lhat parade besar dari para pe 

muda dari seluruh henua. dunia 

itu, pada waktu mereka berbaris 

berputar gelanggang stadion jang 
besar-dan jg mewudjudkan suatu 

   

p: rmadani rumput djamrut ke- 

“hidjau?an, dilingkari djalan me- 

rah berpinggir putih. Pada waktu 
“para Bergikut2 perlombaan. jang 
gagah perkasa itu berbaris ,,ber- 

gulung?” mereka mungkin ingat 

kepada tjita2 Juhur persatuan 

internasional jg mendjelma dim 

hati baron Pierre de Coubertin 

untuk menghidupkan lagi perlom 

baan itu dim th. 1896, tfita2 ma- 

na selama 16 th jg achir ini hi- 

dup2 tertidur, : 

Kemudian setjara resmi radja 
George mengutjapkan pidato pem . 
bukaan dihaiapan para pengikut 
perjombaan jg perbaris berdja- 

djar2 gn. muka mereka mengha 
dap radja. Buaje terompet kemu. 
dian me: der jg dra- 
matis terhadap kata 2 jg diutjap 
kan radja tadi. Pada waktu jang 
bersamaan pula  dilepaskanlah 
cleh para pandu, 7000 ekor bu- - 

rung dara, suatu peristiwa jang 
membawa kenang2an kita kem- 
bali kpd diaman dahulu pada 
waktu burung? dara tadi diter- 

bangkan keseluruh Junani untuk 
membawa berita2 perlombaan 

- Olympiade serta mengandjurkan, 
penghentian pertempuran. “Suara 
pukulan sajap burung2 dara itu ' 
di-ikuti oleh dsntuman penghor. 

TE Dep le Ta aa 2 3 piade ke-14 dgn mengindahkan 
tudjuh menit kemudian pembawa 

obor“Olympisde jg tera jang 

namanja dirahasiakan untuk 

mempertinggi effekt dramatis, 

“melang n kakinja : 
“dim stadion raksasa itu dau lari 
berputar gelanggang. “Ia pada - 
achirnja menjalakan tempat obor . 
jg b€rupa mangkok besar dalam 

stadion dengan obor-Olympiade 

jg dibawanja dari Junani, api 

mana harus menjala terus sepan 

djang hari dan malam selama 

perlombaan dilangsungkan. De- 

ngan mesuknja pelari terachir 

dlm gelanggang perlombaan itu 
berarti pula padamnja obor-Olym 

piade jg dibawa melalui djarak 

3000 mil dan melalui 7 negara 

di Europa, sedjak obor tsb dinja 

“Takan didIm desa Olympia di Ju. 

nani gn dahan pohon ajaitun 

TEE dgn sinar matahari 

“pada teng hari tg. 17 Djuli j. 

Setsiah obor Olly mpiade men- 

“djulang "angkasa. terdengariah 

Olumpiade-Cita diantar musik 

“membedah angkasa 
Melafekah madju tiga orang 

pthleet Inggeris berbaris kete- 

ngah dipimpin oleh D.O. Fintay 

jg telah ikut 3 kali dim perlom- 

baan Olympiade dan djuara, dim 

“Jari gawang, Finlay menunaikan 

sumpah Olympiade” atas nama 

“seluruh pengikut Oiympisde ke-, 

"T4i,Saja bersumpah dgn djud jar 

akan ikut dlm perlombaan Olym 

segala peraturan panitya Olyri- 

piade: internasional utk kehpr- 

matan negara dan semangat jg 

sportif”. 

“ Berdirilah ketiga orang tadi 

diam, ditengah2 berkibar bendera. 

Union Jack dan kemudian terde- 

ngar lagu kebangsaan Inggeris « 

God save the King” jg disam- 

but riuh oleh para. hadirin. Se-. 

telah sa'at chidmat tadi selesai, 
berdirilah radja George dan me- 

ninggalkan stadion Maa: 
Pertandingan Gimulai ... 

- ngan je Rerkendara: 

(» 

"Telp, Red. 631 — Alka, Yok 
Tatakan, Me 

Sagala tidak Si 
. tr bepergian ia - 

eka 'me 
memang ada, ' 
kan 1 «Tera jan 

    

kuatang di Na spj pe- 
V Sebi Ih ts ali dan ' ag. 
ndak tjepat. Selandjutnja 

jadakan “pula perordaan dm 
yekidiselurun kota, dan djsam 

pingnja masih ala tenaga tjada- 
An motor, 

“pembersihan pengatjau2 di Ma 
gelang dan Solo dengan bartuan 
TP. dan Corps Polisi Mjliter ber 
hasil, Di.Magelang 100 orang te- 
lah tertangkap. 

Tentang Mobile Brigade di: Bo 
-djonegoro jang tidak suka tune 
duk krd disiplin telah diambil 
-indakan. PEmimpin pasukan As- 
maun ditangkap, dan angZota pa 

- sukannja dilutjuti. Mereka semua 
dituduh melakukan insubordina. 

tie. 
Salah seorang pembunuh Ke- 

pala Polis: Mediun Sutardjo, te- 
rah ditangkap dan mengaku. Ia 
sudah disdjukan kepada djaksx 
agung... Pendjahat Jainnja telah 
melarikan diri. 

Tentang penghargaan pemerin 
tah. terhadap keluarga polisi jg 
tewas diterangkan. 
-Kementrian Keuangan telah ada 
peraturan ' sementara tengang 
pemberian tundjangan pada ahli 1 
waris anggota kepolisian jg tewas 
dlm mendjalankan kewadjiba 
nja. Disamping itu pihak kepolis ' 
san mesjusun swatu buku djasa 

. je mentjatat djasa2 angtota' ke- 
olisian. 

x 2 

Rasionalisasi ig dinaksudkan 
“oleh mosi Mangunserkoro cs! 
bermaksud sp usaha Kementri- 

#: 

an PPK. dibagi atas 2 bagian : 
jg beSar jaitu bagian pendidikan 
Gisekolah dan bagian per 
Giluar sekolah atau jang disebut 
sekarang pendidikan masjarakat, 
dapat diterima, demikian Men 
teri Ali Sastroamidjeio dim BP- 
KNIP hari Kemis. 
Tentang .pertol ongan ' kepada 

murid? Jikelas jg tertinggi jang 
mungkin terpaksa meninggalkan 
bangku sekolah ' sebelum tahun 
peladiaran: selesai, Menteri. me- 
nerangkan, bahwa kepada mereka 
diberikar idjazah darurat berda, 
sarkan pada angka2 ra AO: Jang 
terachir. .—. 
Tentang muria ja masih” harus. 

yyaik kelas tetapi meninggalkan. 
“bangku berhubung dgn perdio- 
arigan, maka diadakan sekolah. - | 
peralihan. Keadaan sekolah per. 
alihan adalah sbb.: SMP peralih-- 
an di Purworedjo,— 250 murid, 
SMP — SMA Magelang den 519 

S. murid, kelas2 peralihan di Ban 
djarnegara den 120 murid, SMP 
di Jogja dgn 205 murid, SMA Jo 
gja dgn M5 mbrid, SMP di Solo 
dgn 390 murid, SMA-di, Solo dgu. 
750 murid, SMP — SMA 

Ag, 

ndidikan 

di Ma.” 

   
   

      

   
    

     

       
   

  

n anggota Mai 
| BP KNIP hari " 

  

    

  

          

bahwa oleh tx 

diun den 300 murid, SMA di Bi. 
tar dgn 225 murid. Sek. 
Menengah di. Madiun 1 
murid, Kelas.III persiihan di 
diri den 45 murid (Sekolah 
nomi Menengah. Sitolah "Tes 

  

| dat Solo sedang” disiapkan Ta Ke 
kelas 2 dax 3 peralihan un Ga san 
kolah Guru. B sedang dislaptan “ 
pula di Magelang, 5 3g 

Utk meringankan beban 
jang bekerdja lebih dari | 
mestinja oleh Kem, PPK, al 4 

“adakan beratirary pembsjaran 
hondrarjunr js lumsjan. Dalam” 
kursus2 pembarintasan buta hu 
ruf guru2-jg turut 
dapat. pula honorsrium. 
umumoja honorarium dlm k 
buta huruf djsuh Iebih Haa 1 

“ri honorarium ovgrwerk vida, 
hingga guru2: Koih senang me. 
ngadjar “buta huruf daripada 
overwerk dinas biasa. Didaerah? s 1 
utk meringankan “beban: oleh 
PGRI diadakan kooperasi2” jang 
stootkapitaalnja diberi Kena, 

. mentrian. KEK 
t 

  

Hot 

n 

  

   

Ta 2 

  

mengadiar 2 
   

    

      
   

  

    

 


