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~·a~g::.--. _2-:--_.,.--_____ ---, ___ ,, __ ~N~I=.:EU:..:W:SBtAD VOOR INDONESIE VAN DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1950 

Het Parleltll;nt zette gisler de debatten 'lve. het Ontwerp
Grondwet VOOl' de eenheidsstaat voort, "aarbij in wezen m'eer 
de diverse partJjstandpunten werden weergegeVen en her
haald. dan dat er nieu'M!' perspectleven g(opend werden. Uit 
de discussles moge het volgende nog genoteerd word~n : 
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I 
Autobezittcs ... s: blijft bezittersJ' 

Neemt de bep(itliri~~n van .1 
M.G. in aent I 

Deel van het rapport en gezamenlijk 
voorwoordder commissie 

gepub/iceerd 
~istermtddag .OID' half zes werd in den Haag de publi

catie ,vrijregeven van de volgende onderdelell van het Ni211W- als volgt utt : 
Guiea-rapport, dat naar men weet bestaat nit twee delen : 12 Augustus: 
een lndonesisch en een Nederlands deel. De fhans door OilS (BVC~ ten-eln) 
gepubliceerde delen omvatten bet gezamenlijk Yoorwoord, het UMS 3 - Hf'cules 3 
~e::l::~e hoofdbestanddeel en de bijlagen tot en met E terrein) 

P.a{j. 3 
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TA!'o1AN ' St1ND.\ KLA'rA No, 5 ,(LO,epJm1Qoen) 
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vee-roOf, C~MPli. SLAAPlKA,MER. e6nperll. staa~b. 
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enl. ,en!:. 6872 . 

"PASMt ~IAUM KENANG-I\ENANGAN" 
17 A!lgustU8 -17Seutember J950 

MERIIWtA SELATAN ' D1AKAR';I'A 
TELF. 481 GAMllm 

Op'"het terreln ;'an ' de Pasar M9.lai:n ;' •• Ke. 
ri~n:g-Kenangan" is er voer U . lielege~eid 

1. RECLAMil-BORDEN OP TE ZETTEN: 
2. SLIDES '1'E VERTONEN IN DE OPEN~ 

LUCHT' BIOSCOOF ; 
3. 'PLAKKATEN (RECLAME-AFFICHES) 

OP " DE SCHllTTlNGEN AAN . TE 
BRENGEN. 

TEGENBILL!JKE TARII!VEN ' 
Wendt -U zlch direct tot het kantoor van de 
Panltya ,op. h et t~rrein Merdeka 'Sela-tan 
(voormal1ge Pasar Gam'Dir). ' 
Pllo:tf1c/398 6870 
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